MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W BĘDZINIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I – VI. 2016 r.

I. STRUKTURA I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku ze zbiorów i usług biblioteki skorzystało ogółem

73 342 osoby, którym udostępniono 102 406 materiałów bibliotecznych i udzielono 15 817
informacji.
W tym :
- ze zbiorów biblioteki skorzystało

53 605 osób

- z oferty edukacyjno-kulturalnej biblioteki

14 915 osób

- w spotkaniach organizowanych przez inne
instytucje i stowarzyszenia uczestniczyło

4 822 osoby

Wszystkie usługi dostępne w bibliotece są bezpłatne.
OBSZAR DZIAŁANIA
Biblioteka świadczy swoje usługi w 8 placówkach na terenie miasta :
- Biblioteka Główna
- Filia nr 1 Ksawera
- Filia nr 2 Warpie
- Filia nr 4 Łagisza
- Filia nr 5 Grodziec
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- Filia nr 7 Zamkowe
- Filia nr 9 Podłosie
- Punkt biblioteczny Szpital

MiPBP w Będzinie udostępnia swoje zbiory i usługi przez sześć dni w tygodniu, od poniedziałku
do soboty i jest czynna dla użytkowników:
Biblioteka Główna: poniedziałek – piątek w godz. 10,00 – 19,00; sobota godz. 9,00 – 15,00
Filie biblioteki:
Filia nr 1 Ksawera: poniedziałek, środa, piątek w godz. 11,00 – 18,00; wtorek, czwartek godz.
10,00 – 15,00
Filia nr 2 Warpie: poniedziałek, środa, piątek w godz. 11,00 – 18,00; wtorek, czwartek
godz. 10,00 – 15,00
Filia nr 4 Łagisza: poniedziałek, środa, piątek w godz. 11,00 – 18,00; wtorek, czwartek
godz. 10,00 – 15,00
Filia nr 5 Grodziec: poniedziałek, środa, piątek w godz. 11,00 – 18,00; wtorek, czwartek
godz. 10,00 – 15,00
Filia nr 7 Zamkowe: poniedziałek, środa, piątek w godz. 11,00 – 18,00; wtorek, czwartek
godz. 10,00 – 15,00
Filia nr 9 Podłosie: poniedziałek, środa, piątek w godz. 11,00 – 18,00
Punkt biblioteczny Szpital: wtorek, czwartek w godz. 7,30 – 15,30

MiPBP w Będzinie sprawuje nadzór merytoryczny nad 7 bibliotekami w powiecie będzińskim,
w Czeladzi, Sławkowie, Siewierzu, Mierzęcicach, Psarach, Wojkowicach i Bobrownikach.
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II. NAJWAŻNIEJSZE CELE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2016 ROKU
WYNIKAJĄCE ZE STATUTU I MISJI BIBLIOTEKI:
L.p. Cel

Najważniejsze zadania służce realizacji celu

1.

Zaspokajanie potrzeb
czytelniczych –
informacyjnych,
edukacyjnych
i samokształceniowych
użytkowników biblioteki

2.

Inicjowanie aktywności
kulturalnej i społecznej
mieszkańców miasta
i powiatu. Wspieranie
i promowanie środowiska
twórców kultury miasta
i powiatu

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych: książki,
zbiory specjalne
2. Prenumerata czasopism bieżących
3. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie Dokumentów
Życia Społecznego, dokumentujących dorobek kulturalny,
naukowy i gospodarczy miasta i powiatu
4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na
miejscu, organizowanie obiegu wypożyczeń
międzybibliotecznych
1. Działalność kulturalno-edukacyjna. Organizowanie imprez
służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu
dorobku kulturowego miasta i powiatu
2. Promowanie dorobku twórczego autorów regionu
3. Dokumentowanie dorobku twórczego autorów regionu (miasta
i powiatu). – działalność Pracowni Dokumentów Życia
Społecznego

3.

Wzbudzanie i rozwijanie
1. Zaopatrzenie biblioteki w księgozbiór umożliwiający rozwój
zainteresowań
czytelnictwa
czytelniczych, kształtowanie 2. Inicjowanie nowych wydarzeń i uatrakcyjnianie oferty zajęć
wrażliwości dzieci
kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
i młodzieży
3. Opracowanie i realizacja nowego programu zajęć edukacji
czytelniczo – medialnej
4. Promocja zbiorów dla dzieci i młodzieży
5. Współpraca z przedszkolami, szkołami i instytucjami
pracującymi z dziećmi i młodzieżą (edukacja czytelniczomedialna)
Obsługa specjalnych grup 1. Nieodpłatne dostarczanie „na telefon” książek do domu
użytkowników. Stwarzanie czytelnikom nie poruszających się samodzielnie, chorym
warunków umożliwiających i starszym
komfort korzystania z usług 2. Systematyczne prowadzenie „Komputerowej Szkoły Seniora”
biblioteki osobom starszym, - warsztatów podczas których uczestnicy nabywają umiejętności
chorym
obsługi komputera oraz wyszukiwania informacji w Internecie
i niepełnosprawnym
3. prowadzenie warsztatów Komputerowej Szkoły Seniora w
ramach Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
4. Dedykowany zakup „książki mówionej” zgodnie
z zapotrzebowaniem użytkowników
5. Udostępnianie zbiorów „książki mówionej” czytelnikom
z dysfunkcją wzroku
6. Stworzenie warunków umożliwiających stały dostęp do
stanowiska wyposażonego w CZYTAK PC, specjalistycznego
urządzenia pozwalającego odtwarzać cyfrowe książki mówione
7. Koordynacja działalności Klubu Seniora

4.
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INNE CELE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2016 ROKU:
1. Promocja biblioteki i jej działalności. Kreowanie wizerunku biblioteki, jako miejsca spotkań
dla różnych grup odbiorców:
- materiały informacyjne
- tablice informacyjne
- działalność edukacyjno – kulturalna
- współpraca z innymi instytucjami
- zwiększenie obecności biblioteki w mediach:
w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku na stronie www.biblioteka.bedzin.pl

zamieszczono

140 informacji promujących działalność biblioteki, w tym wydarzenia kulturalne organizowane
przez książnicę; w mediach (prasa, Internet, programy w TV) ukazało się 115 informacji
o bibliotece.
2. Podnoszenie jakości świadczonych usług. Wzrost kompetencji zawodowych pracowników
biblioteki:
- udział pracowników w szkoleniach, warsztatach, konferencjach
- badanie jakości świadczonych usług
3. Wzmocnienie funkcji biblioteki powiatowej wobec sieci samorządowych bibliotek powiatu
będzińskiego:
- wzmocnienie wsparcia i doradztwa na rzecz bibliotek publicznych w powiecie będzińskim
- wypracowanie modelu funkcjonowania bibliotek publicznych w powiecie będzińskim (standardy).

III. ZBIORY BIBLIOTECZNE
W okresie od stycznia do czerwca 2016 przybyło ogółem 1531 materiałów bibliotecznych
o wartości 24 453,17 zł.
w tym :
- środki samorządowe

884 jednostek ewidencyjnych o wartości 19299,31 zł

- dary od czytelników i instytucji

647 jednostek ewidencyjnych o wartości 5153,86 zł
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Struktura wpływów w poszczególnych działach ogółem:
Nazwa działu

KSIĄŻKI

ZBIORY SPECJALNE

PRASA

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Biblioteka Główna

798

11 954,84

137

2 254,33

44

23

Filie biblioteczne

596

10 244,00

0

0

29

32

RAZEM

1394

22 198,84

137

2 254,33

73

55

Zakup Dary

IV. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW – CZYTELNICTWO W LICZBACH
Nazwa działu

Liczba zarejestrowanych

Liczba

Liczba

Liczba

czytelników

odwiedzin

udostępnionych

udzielonych

materiałów

informacji

bibliotecznych

Biblioteka

Ogółem

Do lat 15

3 251

744

26 964

51 191

7556

2 445

512

26 641

51 215

8 260

5 696

1 256

53 605

102 406

15 816

Główna
Filie
biblioteczne
RAZEM

V. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA. POPULARYZACJA KSIĄŻKI
I CZYTELNICTWA
Liczba osób uczestniczących w imprezach edukacyjno-kulturalnych w okresie styczeń czerwiec 2016 r. – 14 915 osób
Rodzaj imprezy

Nazwa imprezy – wybrane przykłady

Liczba
Imprez

- Uczestnicy

cykliczność razem

Edukacja
czytelniczomedialna

- lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego 47
najmłodszych użytkowników biblioteki

826

5

- Komputerowa Szkoła Seniora

12 cykli - 150
65 spotkań

37 spotkań 901
- Komputerowa Szkoła Seniora- warsztaty dla
( 145 grup)
seniorów z zakresu obsługi komputera
i wyszukiwania informacji w Internecie prowadzone
w ramach Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku

- zajęcia o charakterze regionalnym, w tym
a) zajęcia zorganizowane z okazji Dni Pamięci
Honorowych Obywateli Miasta Będzina

22

523

10

520

● Kardynała Jean-Marie Lustigera
● Biskupa Adama Śmigielskiego
● Profesora Jana Świderskiego
b) zajęcia realizowane w ramach cyklu Obraz
Zagłębia Dąbrowskiego w legendach i bajkach
c) spotkania realizowane w ramach Akademii
Historycznej Będzina Towarzystwa Przyjaciół
Będzina (współpraca)
 Akademia Historyczna Będzina. Rzemieślnik
– artysta-wizjoner. Józef Pomian
Pomianowski z Zagłębiu Dąbrowskim –
spotkanie z historyk Stefanią Lazar
 Jeden z nas – jego pasja oraz historia
dwunastu starych zdjęć Będzina – spotkanie
z Romanem Kowenią, fotografem i
dokumentalistą historii Będzina
Spotkania
literackie:
- promocje
książek
wieczory
poetyckie
-spotkania
autorskie

1. Promocja książki Tomasza Kostro „Od cynku do
kremu, czyli gawędy historyczne o pionierach,
milionerach, ich fortunach i przygodach”
(marzec, Biblioteka Główna)
2. Spotkanie autorskie dla dzieci z KRYSTYNĄ
BORKOWSKĄ promujące jej najnowszą książkę
„W Cukierkowie”
(marzec, oddział dla dzieci i młodzieży)
3. Historia przemysłu browarniczego w Będzinie i
Zagłębiu Dąbrowskim – spotkanie z dr Witoldem
Wieczorkiem zorganizowane w ramach Akademii
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Historycznej Będzina TBP
(kwiecień, Biblioteka Główna)
4. Spotkanie z Bolesławem Ciepielą i promocja
jubileuszowej, 50-tej publikacji pod tytułem
„Wspomnienia Zagłębiaka”
(kwiecień, Biblioteka Główna)
5. Spotkanie autorskie ze Stanisławem Czekalskim i
promocja książki „Zagłębie Dąbrowskie – zawsze po
drodze”
(kwiecień, Biblioteka Główna)
6. „W Cukierkowie” - spotkanie autorskie dla dzieci
z Krystyną Borkowską
(kwiecień, Filia nr 4 - Łagisza)
7. „W Cukierkowie” - spotkanie autorskie dla dzieci
z Krystyną Borkowską
(kwiecień, Filia nr 5 – Grodziec)
8. „Zamki nad Przemszą” promocja książki
Jarosława Krajniewskiego
(kwiecień, Biblioteka Główna)
9. Dzień Dziecka w Bibliotece! – spotkanie
autorskie z Krystyną Borkowską twórcą literatury
dla dzieci zorganizowane ramach akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom
(czerwiec, oddział dla dzieci i młodzieży)
10. Spotkanie autorskie z Agnieszką Tytko.
(czerwiec, Filia nr 5 - Grodziec)
Dyskusyjny Klub - spotkania Czytelników w ramach programu
Książki
Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki
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86

- dla dorosłych
- dla dzieci
Konkursy
czytelnicze:
-literackie
-plastyczne
-edukacyjne

1. Serduszkowa księga zagadek – konkurs literacki
13
dla dzieci zorganizowany w ramach 25 finału WOŚP
(styczeń, oddział dla dzieci i młodzieży)
2. Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Młodzieży
Szkół Podstawowych i Gimnazjów – eliminacje
miejskie dla szkół podstawowych
(luty, Biblioteka Główna)
3. Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Młodzieży
Szkół Podstawowych i Gimnazjów – eliminacje
miejskie dla szkół gimnazjalnych
(luty, Biblioteka Główna)
4. Quiz wiedzy o sporcie
(luty, oddział dla dzieci i młodzieży)
5. Gdyby w Będzinie mieszkał smok – konkurs

747

7

plastyczny dla dzieci
(luty, Filia nr 2 – Warpie)
6. Wszystko trzeba odkryć samemu: zimowy turniej
gier planszowych
(luty, Filia nr 4 – Łagisza)
7. Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Młodzieży
Szkół Podstawowych i Gimnazjów – Finał eliminacji
miejskich
(marzec, Biblioteka Główna)
8. „Wierszobranie” - IX edycja
Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego
Autorów Poezji Dziecięcej.
(kwiecień, Biblioteka Główna)
9. „Konkurs wiedzy o Będzinie” dla
przedszkolaków.
(kwiecień, Biblioteka Główna)
10. Finał XVIII edycji Powiatowego Konkursu
Ekologicznego MOJA ZIEMIA- CZYSTY ŚWIAT
pt. „Czy to miasto, wieś czy gmina tutaj wszystko
się zaczyna.”
(kwiecień, Biblioteka Główna)
11. Międzybiblioteczny Turniej wiedzy o Bibliotece
organizowany we współpracy z MBP w Dąbrowie
Górniczej i MBP w Sosnowcu
(maj, MBP w Sosnowcu)
12. Finał IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły
w ramach jubileuszu 70-lecia biblioteki
(czerwiec, Biblioteka Główna)
13. „Znam piękny wierszyk i Wam go powiem,
a o czym będzie każdy się dowie” – konkurs
recytatorski dla przedszkolaków
(czerwiec, Filia nr 9 – Podłosie)
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Wystawy Wystawy prezentowane w ramach Galerii
prezentacja
Młodego Artysty:
twórczości
dorosłych i dzieci 1. Wystawa „Rysunek” z Pracowni Rysunku i
Liternictwa Technicznych Zakładów Naukowych w
Dąbrowie Górniczej

3

1 264

5

2 600

2

899

2. „Czy to miasto, wieś czy gmina tutaj wszystko się
zaczyna” - wystawa pokonkursowa prezentująca
nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace.
3. Wystawa prac podopiecznych specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych z Będzina,
Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi.
Wystawy prezentowane w Galerii klubu „Pod
Sową”
1. „Takim Go pamiętamy” - wystawa prac
Aleksandra Kowala
2. HONOROWI OBYWATELE BĘDZINA –
wystawa zorganizowana w ramach projektu
Stowarzyszenia Filary Kultury w Będzinie
3. „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt”- wystawa
fotografii Beaty Orłowskiej
4. „Piąta Pora Roku” - wystawa malarstwa
Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia w
Będzinie
5. Wystawa prac plastycznych uczestników zajęć w
Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
Wystawy edukacyjne:
1.Kardynał Jean-Marie Lustiger – Honorowy
Obywatel Będzina
2. Dzień Pamięci Biskupa Adama Śmigielskiego
Honorowego Obywatela Miasta Będzina
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4. wystawy tematyczne w cyklu POLECAMY
ze zbiorów biblioteki (Filia nr 1 - Ksawera)
● wystawa książek pt. „Mniej czytani i …
zapomniani?”
● wystawa książek pt. „Wszystko o kotach”
● wystawa książek pt. „Zielona Planeta”
● wystawa książek pt. „Będzin”
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553

1. „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt”- wernisaż
4
wystawy fotografii Beaty Orłowskiej
2. „Piąta Pora Roku” - wernisaż wystawy malarstwa
Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia w
Będzinie
3. Wernisaż wystawy „Rysunek” z Pracowni
Rysunku i Liternictwa Technicznych Zakładów
Naukowych w Dąbrowie Górniczej
4. Wernisaż wystawy prac podopiecznych
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z
Będzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi.

268

Biblioferie – cykl
zajęć
edukacyjnych,
kulturalnych i
sportowych dla
dzieci

„Na kłopoty i smuteczki jest pomocnik wprost z
bajeczki, czyli

34

563

Inne formy
działalności

Wybrane przykłady:
- Gramy w bibliotece - 24 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
- międzynarodowa impreza czytelnicza dla dzieci
pt. „Noc z Andersenem” pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Będzina
- Kiermasz ozdób świątecznych Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie
- ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo

56

5015

(Filia nr 4 - Łagisza)
● wystawa książek pt. „Historia książki, książka
pięknie wydana – różne typy wydawnictw
dostępnych w bibliotece”
● wystawa książek pt. „Wydawnictwa dla dzieci”
Wernisaże
wystaw

- zabawy, gry i konkursy
- zabawy literackie
- warsztaty
- twórcze zabawy plastyczne
- gry i zabawy zręcznościowe
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„Czytamy w podróży … Herberta”
- Pisanka lub zakładka wielkanocnego zajączka –
warsztaty dla dzieci zorganizowane w ramach
 Drugiego Będzińskiego Jarmarku
Wielkanocnego
- „Wolno Czytać” – Ogólnopolska Noc Bibliotek
- cykl spotkań organizowanych w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
- zajęcia literackie i edukacyjne dla dzieci, w tym
cykle zajęć:
 „Środowe spotkania z bajeczką” – zajęcia
literackie dla przedszkolaków
 „Lisek Exlibrisek, czyli dobre wychowanie
wierszem- zajęcia edukacyjne dla dzieci”
 „Bajkoterapia: opowieści dla małych i
dużych o tym jak bajki mogą pomagać,
służyć, uczyć- zajęcia edukacyjne dla dzieci”
- zajęcia plastyczne
- inne

Projekty rozpoczęte w 2015 roku i kontynuowane w roku 2016
1. „Gramy w bibliotece” 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – projekt
realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Będzinie
2. „Pisanka lub zakładka wielkanocnego zajączka” – warsztaty dla dzieci
przeprowadzone w ramach Będzińskiego Jarmarku Wielkanocnego– projekt
realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Będzinie
3. „Wolno Czytać” – druga krajowa Noc Bibliotek zorganizowana z inicjatywy
Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazety Wyborczej” i Magazynu „Książki”,
Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Instytutu Książki.
Nowe projekty:
w 2016 roku rozbudowana została oferta zajęć o charakterze edukacyjnym, oraz z zakresu
poradnictwa adresowana do seniorów, w tym:
1. zorganizowanie w ramach europejskiej akcji Tydzień z Internetem zainicjowanej przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego konsultacji z prawnikiem z Fundacji
Krzewienia Aktywności Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Sosnowcu oraz
przedstawicielem Banku BPH
2. warsztaty „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” prowadzone przez konsultantów
z Narodowego Banku Polskiego
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3. warsztaty „Bankowość elektroniczna. Pogawędki o finansach” zorganizowane we
współpracy z Bankiem BPH
4. „Florystyka w praktyce i w Internecie” – warsztaty prowadzone przez wykładowców
Centrum Nauki i Biznesu ”Żak” w Będzinie
5. warsztaty z grafiki komputerowej „Projektowanie plakatu na programie Inscape” oraz
obróbka zdjęć, jako poszerzenie oferty zajęć dla studentów BUTW

Działalność edukacyjno – kulturalna w poszczególnych placówkach w liczbach:
Nazwa

Ilość wydarzeń edukacyjno-

Ilość osób

kulturalnych
Biblioteka Główna

134 wydarzeń

9 673 osoby

Filia nr 1 Ksawera

69 wydarzeń

3 257 osób

Filia nr 2 Warpie

25 wydarzeń

347 osób

Filia nr 4 Łagisza

28 wydarzeń

730 osób

Filia nr 5 Grodziec

18 wydarzeń

350 osób

Filia nr 7 Zamkowe

15 wydarzeń

286 osób

Filia nr 9 Podłosie

15 wydarzeń

272 osoby

304 wydarzenia

14 915 osób

RAZEM

WSPÓŁPRACA LOKALNA I PONADLOKALNA (wybrane przykłady)
WARSZAWA:
- Towarzystwo Historyczne im. Szembeków
- Fundacja „Dzieci NICZYJE” oraz Fundacja Orange
- Fundacja im. Zbigniewa Herberta
- Centrum Edukacji Obywatelskiej
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
KRAKÓW:
- Instytut Książki
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KATOWICE:
- Biblioteka Śląska w Katowicach
- Stowarzyszenie „Zaczarowana Pomoc”
DĄBROWA GÓRNICZA:
- Techniczne Zakłady Naukowe
- Stowarzyszenie Centrum Komunikacji i Mediacji „DIALOG”
SOSNOWIEC:
- Fundacja Krzewienia Aktywności Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Sosnowcu
MIKOŁÓW:
- Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka

BĘDZIN:
- Stowarzyszenie „Bądź z Nami” - Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego
- Stowarzyszenie Dobre Ręce
- Towarzystwo Przyjaciół Będzina
- Stowarzyszenie Promocji Kultury Zagłębia
- Stowarzyszenie Filary Kultury
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

- Placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne) na terenie Będzina
i Powiatu Będzińskiego
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie
- Instytucje kultury Będzina:
Teatr Dzieci Zagłębia,
Ośrodek Kultury
Ośrodek Sportu I Rekreacji w Będzinie
- inne placówki miejskie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
- Międzynarodowa impreza czytelnicza dla dzieci NOC Z ANDERSENEM (Czechy)
- Powiatowy konkurs ekologiczny MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT (Ukraina, Litwa, Rosja)
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VI. OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW
KSIĄŻKA MÓWIONA
Z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, niewidomych, słabo widzących i starszych
w Wypożyczalni Głównej udostępniane są zbiory „książki mówionej”. W okresie od stycznia do
czerwca 2016 roku udostępniono 679 pozycji „książki mówionej” oraz 181 filmów.
KSIĄŻKA NA TELEFON
Usługa jest nieodpłatna, skierowana do mieszkańców Będzina, którzy ze względu na stan zdrowia,
wiek, niepełnosprawność nie mają możliwości bezpośredniego wypożyczenia materiałów
bibliotecznych. Do końca czerwca 2016 roku w Wypożyczalni Głównej z usługi korzystało stale
5 czytelników, którym złożono 17 wizyt i wypożyczono 159 książek z zakresu literatury pięknej
i popularnonaukowej.
KLUB SENIORA
Z oferty prowadzonego przy Filii nr 1 Ksawera Klubu Seniora w okresie styczeń – czerwiec 2016
roku skorzystały 1 564 osoby.

CZYTAK PC
Stanowisko udostępnione w Wypożyczalni Głównej. CZYTAK PC jest specjalistycznym
urządzeniem pozwalającym odtwarzać cyfrowe książki mówione. Obecnie dostępny jest zbiór 305
tytułów przekazanych bibliotece przez fundację LARIX.

BANK PODRĘCZNIKÓW
Bank podręczników prowadzony jest przez Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej.
Księgozbiór udostępniany jest uczniom z najuboższych rodzin miasta. Bank prowadzony jest od
2005 roku, w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem „Dobre Ręce”. W okresie od stycznia do
czerwca 2016 r. z oferty „Banku podręczników” skorzystało 19 osób, w tym 8 nowo
zarejestrowane, którym udostępniono 28 podręczników i innych pomocy szkolnych.
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PROMOWANIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wspieranie różnych form aktywności osób niepełnosprawnych, promowanie ich talentów
i pasji: wystawy, ekspozycje oraz kiermasze ozdób świątecznych prowadzone w ramach
współpracy z Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Będzinie, Warsztatami Terapii
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami”, Stowarzyszeniem Zaczarowany Zakątek
w Katowicach oraz Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie. Do
czerwca 2016 roku zorganizowano aukcje ozdób wielkanocnych, III edycję literackiego konkursu
integracyjnego dla dzieci pt. „Potyczki językowe”. Prezentowana była także w „Galerii Młodego
Artysty” wystawa przedstawiająca prace podopiecznych specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych z Będzina, Czeladzi, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

KOMPUTEROWA SZKOŁA SENIORA
Zajęcia warsztatowe adresowane do Seniorów, podczas których nabywają umiejętności obsługi
komputera oraz sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie, zakładania konta e-mailowego,
wysyłania poczty elektronicznej, formatowania dokumentu oraz zapisywania dokumentów.
Od stycznia do czerwca 2016 roku zorganizowano 12 cykli szkoleniowych, w ramach których
odbyło się 65 spotkania, w których uczestniczyło 150 osób. Warsztaty Komputerowej Szkoły
Seniora odbywają się w Czytelni Głównej.

BĘDZIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Warsztaty KOMPUTEROWEJ SZKOŁY SENIORA prowadzone w ramach Będzińskiego
Uniwersytetu

Trzeciego

Wieku

odbyły

się

od

stycznia

do

czerwca

2016

roku,

w ramach których zorganizowano 37 spotkań dla 145 grupy studentów, w których uczestniczyło
901 osób.

Punkt biblioteczny Szpital
Systematyczna obsługa pacjentów Szpitala w Będzinie – na miejscu w pomieszczeniu biblioteki,
jak i poprzez dostarczanie książek i czasopism do łóżek pacjentom nie mającym możliwości
samodzielnego przybycia do biblioteki. Z usług skorzystało 368 czytelników, którym udostępniono
467 materiałów bibliotecznych i udzielono 167 informacji.
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VII. PRACE REMONTOWE, ZAKUP SPRZĘTU

W I półroczu 2016 roku, w MiPBP w Będzinie nie przeprowadzano prac inwestycyjnych.
1. Prowadzone prace remontowe dotyczyły budynku biblioteki głównej:
- gipsowanie ścian w pomieszczeniach biurowych na parterze
- położenie płytek w 2 pomieszczeniach biurowych (parter budynku)
- miejscowa konserwacja pokrycia dachu
- drobne naprawy bieżące
(sanitariaty –budynek główny biblioteki, filia nr 1 – Ksawera i Klub Seniora;
naprawa posadzek – budynek główny biblioteki)
2. Prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni i porządku wokół budynku biblioteki głównej
3. Dokonano przeglądu i konserwacji związanych z bieżącym utrzymaniem budynku użyteczności
publicznej
4. Zakupiono sprzęt do budynku głównego i filii bibliotecznych:
- szlifierka do warsztatu
- aparat telefoniczny (bezprzewodowy) filia nr 5 – Grodziec
- stoliki do sali konferencyjnej (8 sztuk)
- drukarki HP ( filia nr 1 Ksawera; biblioteka główna)
- urządzenie wielofunkcyjne (biblioteka główna- Czytelnia)
- switch 8 portowy

VIII. KADRA
Struktura zatrudnienia – stan na dzień 30.06.2016 r. (w etatach przeliczeniowych)
Ogółem

Biblioteka Główna

Filie biblioteki

Merytorycznych

22

16

6

Administracyjnych

4

4

0

Kadra Zarządzająca

2

2

0

Obsługa

8,5

7

1,5

RAZEM

36,5

29

7,5

Grupa pracowników
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Struktura wykształcenie – stan na 30.06.2016 r.
Wykształcenie

Liczba osób

Wyższe

20

Podyplomowe

11

Policealne

3

Doskonalenie zawodowe pracowników
Podnoszenie

kwalifikacji

pracowników

biblioteki

realizowano

poprzez

udział

w doskonaleniu zawodowym, samokształcenie oraz udział w kursach, warsztatach, szkoleniach
i konferencjach. Od stycznia do czerwca 2016 roku w bibliotece zorganizowano 19 szkoleń,
z których skorzystały ogółem 223 osoby (40 pracowników biblioteki), w tym m.in.
 „Instytucje kultury – wpływ zmian przepisów rachunkowych, organizacyjnych i
podatkowych na działalność Instytucji Kultury w 2016 roku po zmianach z roku 2015 ”,
w którym uczestniczył 1 pracownik biblioteki
 „Katalogi nowej generacji. Deskryptory BN”, w którym uczestniczyło7 pracowników
biblioteki
 Szkolenie warsztatowe: animator zabaw da dzieci – malowanie twarzy i modelowanie
balonów – prowadzone przez instruktorów Agencji Eventowej MAGNETA Group
z Krakowa, w którym uczestniczyło 2 pracowników biblioteki
 Wydatki strukturalne. Sprawozdanie RB-WS oraz odpowiedzialność Dyrektora, Głównego
Księgowego i pracowników Instytucji Sektora Finansów Publicznych po kolejnych
zmianach przepisów, w którym uczestniczył 1 pracownik biblioteki
 Zarządzanie instytucją kultury – aspekty zarządzania, kontroli zarządczej, dyscypliny
finansów oraz odpowiedzialności za decyzje, w którym uczestniczył 1 pracownik
biblioteki
 Wyjazd szkoleniowy do MBP w Wiśle, w którym uczestniczyło 12 pracowników
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biblioteki
 Szkolenie dot. dezynfekcji, czyszczenia, konserwacji i odkwaszania zbiorów – Firma Ceiba
z Katowic, w którym uczestniczyło 10 pracowników biblioteki
 Szkolenie wewnętrzne: grafika komputerowa program Inkscape i GIMP, w którym
uczestniczyło 2 pracowników biblioteki
 Kierownik wycieczki szkolnej, w którym uczestniczyło 2 pracowników biblioteki
 Exel dla początkujących - 2 pracowników
Ponadto 40 pracowników biblioteki uczestniczyło w 28 wydarzeniach kulturalnych
i uroczystościach organizowanych przez inne instytucje, organizacje i stowarzyszenia:

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Certyfikat Honorowego Przyjaciela Fundacji „Bliżej Szczęścia”, za zaangażowanie,
wsparcie oraz pomoc przy realizacji akcji „Pomaganie przez odkręcanie” (I)
2. Nominacja pracownika MiPBP w Będzinie do Nagrody Śląskiego Środowiska
Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy (III)
3. Nagroda Prezydenta Miasta Będzina za szczególne osiągnięcia w 2015 roku w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznana działającemu przy
MiPBP w Będzinie Stowarzyszeniu Filary Kultury (III)
4. Dyplom uznania za twórcze zaangażowanie w akcję Noc Bibliotek. II wydanie krajowe pod
hasłem Wolno czytać! (VI)

X. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZADAŃ:
1. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
kwotę 32 700, 00 zł.
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