SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH
ZA ROK 2014

I. PLACÓWKI. ORGANIZACJA SIECI. MODERNIZACJA.
W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach posiadała 8 placówek, w tym: Bibliotekę
Centralną i 7 filii bibliotecznych. Ich lokalizacja nie uległa zmianie.
W ramach zakupów inwestycyjnych w 2014 roku zakupiono 10 zestawów komputerowych.
2 drukarki sieciowe, projektor multimedialny, tablicę interaktywną oraz oprogramowanie
TeamViewer umożliwiające zdalny dostęp i zarządzanie komputerami. W ramach zadań
inwestycyjnych zainstalowano podjazd dla niepełnosprawnych i wymieniono drzwi wejściowe
w Bibliotece Centralnej.
Utrudnieniem w funkcjonowaniu Biblioteki był niedobór środków finansowych na
działalność bieżącą m.in. na prenumeratę czasopism, zakup zbiorów, remonty i wyposażenie
placówek, organizację imprez czytelniczych. Pozyskanie dotacji na zakup książek (50 tys. zł),
pozwoliło na zabezpieczenie wkładu własnego w staraniach o dotację z programu MKiDN.
Dodatkowa kwota dotacji (50 tys. zł) na wydatki rzeczowe pozwoliła m.in. na remont Filii nr 7,
wymianę wykładzinę PCV w 3 pomieszczeniach biurowych w Bibliotece Centralnej, wykup
kontynuacji dostępu do Czytelni IBUK, wydanie kolejnego tomu bibliografii oraz przeróbkę strony
internetowej. Dokupiono też 4 licencje oprogramowania CafeSuite - programu wspomagającego
obsługę stanowisk komputerowych dla czytelników oraz tablet do prowadzenia warsztatów dla
seniorów Komputer 50+.
W 2014 roku Biblioteka zaproponowała swoim użytkownikom nową usługę – możliwość
wypożyczenia czytników e-booków wraz z kolekcjami e-booków z domeny publicznej i portalu
Wolne Lektury.pl. Do dyspozycji były 3 czytniki, w tym 2 są własnością Biblioteki, a 1 został
użyczony Bibliotece przez Śląski Dziennik.
Ponadto w Bibliotece Centralnej udostępniono czytelnikom bezprzewodowy dostęp do
internetu na własne urządzenia mobilne za pośrednictwem anteny hot-spot.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE
Biblioteka gromadziła, przechowywała, opracowywała i udostępniała książki, czasopisma,
mapy, plany, płyty muzyczne i filmowe, audiobooki, dokumenty życia społecznego, multimedia,
gry interaktywne, książki elektroniczne.
Na dzień 31.12.2014 r. Biblioteka posiadała:
- księgozbiór w ilości 191.181 woluminów o wartości 1.826.101,92 złote
- zbiory specjalne 8.890 jednostek o wartości 238.771,61 złotych
- czasopisma oprawne w ilości 328 jednostek o wartości 7.027,24 złotych
W 2014 roku zakupiono 3.372 woluminy książek (o 978 więcej niż w 2013 roku) na kwotę
83.641,72 złotych. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców był o 1,67 większy niż w roku
poprzednim i wyniósł 5,66 (w 2013 r. – 3,99).
Oprócz książek w 2014 roku zakupiono zbiory specjalne: płyty CD (muzyka), płyty DVD
i Blu-ray (filmy), audiobooki i gry interaktywne. Łącznie zakupiono 310 jednostek zbiorów
specjalnych na kwotę 9.547,42 złotych. W porównaniu z rokiem poprzednim był to spadek o 159
jednostek.
W 2014 roku pozyskano 31.600,- złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Programu Operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, w ramach którego
zakupiono 1.377 woluminów książek w kwocie 30.643,33 złotych oraz 40 tytułów audiobooków
w kwocie 956,67 złotych.

W roku 2014 Biblioteka otrzymała też darowizny w postaci 1.233 woluminów książek na
kwotę 15.849,28 złotych oraz 20 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 125,- złotych. Łączna
kwota otrzymanych darowizn rzeczowych wyniosła 15.974,28 złotych.
W roku 2014 MBP posiadała w swojej ofercie 121 tytułów (206 egzemplarzy tytułów) gazet
i czasopism, w tym 96 tytułów (142 egz.) prenumerowała, 25 tytułów (64 egz.) otrzymywała
w darze. Wydatki na prenumeratę gazet i czasopism wyniosły 15.889,98 złotych. Biblioteka
udostępniała swoim czytelnikom także bazę aktów prawnych LEGALIS on-line we wszystkich
placówkach.
Wszystkie placówki MBP brały udział w światowej akcji bookcrossingu. W 2014 roku
włączono do obiegu 5.716 książek (od początku akcji tj. od 2003 r. w akcjach Podaj Książkę
i Bookcrossing uwolniono 37.628 książek). Obieg tych książek nie podlegał ewidencji i nie był
uwzględniony w danych statystycznych.
Do 24 listopada Biblioteka miała wykupiony dostęp do 149 tytułów z Czytelni IBUK. Wraz
z darmowymi pozycjami było to około 550 tytułów. 25 listopada 2014 r. Biblioteka przystąpiła do
Śląskiego Konsorcjum IBUK i czytelnicy uzyskali dostęp do ponad 1.800 tytułów ebooków.
W 2014 roku wydano 108 kodów, zanotowano 320 logowań. Użytkownicy Biblioteki mieli też do
dyspozycji gry telewizyjne, gry PC, PlayStation 3 i Xbox360 Kinect.

III. CZYTELNICTWO
W roku 2014 w MBP zarejestrowano 9.917 czytelników (spadek o 1.076 osób).
Najliczniejszymi grupami wiekowymi byli czytelnicy z przedziału od 25 do 44 lat (3.282 osób),
od 6 do 12 lat (1.462 osób) oraz od 45 do 60 lat (1.349 osób). Najmniej licznie występowali
czytelnicy od 0 do 5 lat (123 osoby) i od 13 do 15 lat ( 776 osób).
Ze względu na zajęcie najliczniejszą grupę stanowiły osoby uczące się (4.097 osób),
a następnie osoby pracujące ( 3.297 osób). Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wyniósł
16,63 (spadek o 1,7).
W 2014 roku zanotowano 213.240 wypożyczeń do domu (o 7.957 mniej niż w roku 2013),
101.120 udostępnień na miejscu (o 34.010 mniej niż w roku 2013) oraz 24.278 udostępnień książek
elektronicznych (IBUK i ŚBC). Łącznie 338.638 udostępnień zbiorów.
Zanotowano łącznie 209.516 odwiedzin (więcej o 38.952 niż w 2013 roku), w tym:
104.180 w wypożyczalniach, 105.336 w czytelniach.
Placówki biblioteczne udzielały różnego typu informacji w oparciu o posiadane zbiory,
warsztat informacyjny i zasoby internetowe. Były to informacje tekstowe, faktograficzne,
biblioteczne, bibliograficzne, bezpośrednie, telefoniczne, z wykorzystaniem poczty elektronicznej
lub usługi „Zapytaj bibliotekarza”. Liczba udzielonych kwerend we wszystkich placówkach
wyniosła 56.350.
Z myślą o seniorach i czytelnikach chorych, którzy mają utrudniony dostęp do Biblioteki
działała usługa Książka na Telefon. W 2014 roku korzystało z niej 7 osób, zarejestrowano
51 odwiedzin z książkami u czytelników, którym wypożyczono 539 książek.
We współpracy z Urzędem Miasta w Czytelni Głównej prowadzono usługę Przystanek
Praca, w ramach której bezrobotni i poszukujący pracy mogli poszukiwać ofert pracy w Internecie
oraz bezpłatnie napisać i wydrukować dokumenty aplikacyjne. W 2014 roku z tej usługi skorzystało
715 osób poszukujących pracy, które wydrukowały w sumie 6.704 strony dokumentów
aplikacyjnych.
Bardzo ważnym zadaniem Biblioteki było tworzenie bibliografii regionalnej
w programie SOWA-2, zawierającej opisy bibliograficzne materiałów gromadzonych
i archiwizowanych w Czytelni Głównej, a traktujących o Żorach i żorzanach. Bibliografia dostępna
była na terminalach oraz on-line na stronie internetowej Biblioteki. Na koniec roku 2014
bibliografia zawierała 20.591 rekordów. Pod koniec 2014 roku wydano drukiem drugi tom
„Bibliografii Miasta Żory” za lata 2001 – 2006.

Pozycje wydawnicze na temat Żor i żorzan digitalizowane i umieszczane były przez
Bibliotekę także w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (71 tytułów, w tym 6 w roku 2014). W 2014 roku
zanotowano 23.958 wyświetleń publikacji umieszczonych w ŚBC przez MBP w Żorach.
Szczegółowe wskaźniki czytelnictwa w poszczególnych placówkach przedstawiono w tabelach
stanowiących załączniki do Sprawozdania.

IV. UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA
Jak co roku w kalendarzu wydarzeń MBP w Żorach pojawiło się wiele ciekawych
i atrakcyjnych propozycji. Były to m.in.: spotkania autorskie, pogadanki i prelekcje, konkursy
czytelnicze i plastyczne, wieczory literacko-muzyczne, spektakle teatralne, lekcje biblioteczne,
projekcje, zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży, pasowanie na czytelnika, różnego
rodzaju warsztaty (komputerowe, internetowe, papiernicze, drukarskie, kaligraficzne, plastyczne).
Tradycyjnie Biblioteka zorganizowała wiele imprez i różnych wydarzeń kulturalnych
w ramach ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek i Tygodnia Czytania Dzieciom. Włączyła
się do akcji Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta RP, promowała Dzień Wolnych
Książek i zorganizowała Wiosenną Zbiórkę Książek, która od wielu lat cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. W ramach Wiosennej Zbiórki Książek zebrano
3.015 woluminów od 161 darczyńców.
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, w Bibliotece zorganizowano warsztaty internetowe
dla młodzieży i seniorów. Z kolei z okazji Tygodnia E-książki przygotowano warsztaty pod hasłem
„Czas na E-booka”. Podczas Tygodnia promowano bezpłatny dostęp do publikacji z platformy
IBUK Libra oraz czytniki e-książek.
Przez cały rok w Bibliotece działały kluby dyskusyjne: Dyskusyjny Klub Książki
w Filii nr 5 oraz Klub Miłośników Dobrej Książki w Filii nr 7. Nadal prężnie działał Dyskusyjny
Klub w języku angielskim „Chatting with tea” przy współpracy ze Szkołą Językową Tower School,
która użyczała swoich native speakerów. Na zaproszenie dyskusyjnych klubów książki
w październiku odbyły się spotkania autorskie z Grażyną Jagielską i Mariuszem Czubajem.
W Oddziale dla Dzieci działały Klub Zaczarowanego Ołówka, Klub Moli Książkowych
„Młodzi Odkrywcy” oraz Klub Czytających Rodzin „Czytalińscy”. W filiach prowadzono projekty
edukacyjne: „Zabawy z językiem angielskim Library Isn't Scary” i „Kuźnia Talentów” (Filia nr 5),
„W kręgu sztuki” (Filia nr 6). W Bibliotece Centralnej odbywały się spotkania członków Żorskiego
Koła Polskiego Związku Numizmatycznego oraz Towarzystwa Fotograficznego Excursor.
W galeriach MBP można było obejrzeć wiele ciekawych wystaw, e-wystaw, wystawek
i gazetek np. „Kobiety w nauce’, ‘Pisarz na tropie Tomka”, „Morawski Kras”, „W labiryncie barw”,
„Czytam, więc jestem” – wystawa z okazji Roku Czytelnictwa, wystawy fotograficzne uczniów
Zespołu Szkół Społecznych: „Flamandzkie impresje” i „Moje spojrzenie na drugiego człowieka”
i wiele innych.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się projekt Foto-Ton, w ramach którego mieszkańcy
miasta i okolic prezentują swoje zdjęcia na e-wystawach, które można oglądać na telewizorze
w holu Biblioteki i na naszej stronie internetowej. Do najciekawszych e-wystaw należały: „Świat
Majów”, „Most na rzece Cam”, „Dopóki walczysz – jesteś zwyciężcą”, „25 lat Przystanku
Woodstock”, „Spacer z przeszłością”, „Portret kreatywny”, wystawy członków Towarzystwa
Fotograficznego Excursor: „Jedna mgła” i „Bliskie spotkania z naturą”.
Bibliotekarze MBP w Żorach włączyli się do akcji Biała Wstążka w Walce z Przemocą,
Szlachetna Paczka, „Na niebiesko dla autyzmu” w ramach Światowego Dnia Wiedzy Na Temat
Autyzmu oraz do akcji Kolorowy Tydzień Profilaktyki pod hasłem „Dzień życzliwości i tolerancji".
O działalności Biblioteki i ofercie bibliotecznej można było dowiedzieć się ze strony
internetowej www.mbpzory.pl, podstrony „Biblioteka Małego Człowieka”, profili na Facebooku
(MBP, Filia nr 5, Klub Czytających Rodzin „Czytalińscy”, Projekt „W kręgu sztuki” Filii nr 6) oraz
z blogów bibliotecznych (Oddział dla Dzieci, Filia nr 5). Biblioteka umieszczała informacje także

na miejskich portalach internetowych, w mediach lokalnych i regionalnych, a także na telebimach
ledowych umieszczonych na terenie miasta.
W 2014 r. wśród nowych partnerów medialnych pojawił się portal Śląski Dziennik oraz
Nasze Żory. Biblioteka nawiązała także współpracę z administratorami platformy Pegaz Śląski
i z portalem w.bibliotece.pl, gdzie publikowane są informacje o działalności żorskiej Biblioteki.
Łącznie w 2014 roku Biblioteka zorganizowała 71 szkoleń (1.366 uczestników),
92 imprezy (cykle) literackie (11.254 uczestników) i 123 imprezy (cykle) edukacyjne
(3.667 uczestników), 15 dużych wystaw, 262 mniejszych wystawek i gazetek tematycznych oraz 12
e-wystaw.
Wśród najciekawszych imprez 2014 roku znalazły się:
• NARODOWE CZYTANIE SIENKIEWICZA
Wyjątkowy, literacki weekend w Żorach odbył się 5 i 6 września. Wydarzenie zorganizowano
w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.
5 września w Herbaciarni literacki wehikuł czasu sprawił, że w jeden wieczór odwiedziliśmy
bohaterów książek: „Quo Vadis”, „Krzyżacy”, „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan
Wołodyjowski” i „Rodzina Połanieckich”. To był wieczór pełen atrakcji, urozmaicony fragmentami
filmów i muzyki, a także mini konkursem z nagrodami. Fragmenty powieści czytali, przebrani za
przedstawianych bohaterów: Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Kałuża, Joanna Polok i Paweł
Kontny.
6 września w Kinie na Starówce odbyła się druga impreza w ramach Narodowego Czytania.
Wśród czytających książkę pt. "W pustyni i w puszczy" znaleźli się m.in. Prezydent Miasta,
dyrektorzy instytucji kultury, pracownicy Urzędu Miasta i innych instytucji miejskich. Czytanie
połączono z inscenizacją, były także konkursy literackie, popisy magika, stoiska z malowaniem
twarzy i warsztatami tworzenia maski i biżuterii oraz bezpłatny seans filmowy.
Współorganizatorami tego dnia były: Muzeum Miejskie, MOK oraz Urząd Miasta Żory.
• ROK HENRYKA SŁAWIKA
27 listopada w Czytelni Głównej wykład pt. „Bohater, patriota, człowiek – życie i działalność
Henryka Sławika” wygłosił dr Mateusz Sobeczko historyk i archiwista, na co dzień pracujący
w Polskiej Akademii Nauk. Na spotkanie z historią w tle zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu
Szkół nr 2 w Żorach. Goście poznali historię wielkiego człowieka, który pochodził z małej
miejscowości niedaleko Żor - Szerokiej. Spotkanie zorganizowano z okazji Roku Henryka Sławika,
który został ustanowiony przez Sejmik Województwa Śląskiego.
• ZACZYTANE MIASTO
To kontynuacja projektu, który w ubiegłych latach pilotował Urząd Miasta Żory, a w trakcie
2014 roku powierzony został w całości Bibliotece. Założeniem projektu jest promowanie
czytelnictwa wśród mieszkańców miasta.
W ramach projektu w maju Biblioteka zorganizowała wystawę „Żorzanie przyłapani na
czytaniu”, a 24 listopada w Przedszkolu nr 8 kolejne spotkanie, którego gośćmi specjalnymi były
Renata Piątkowska - autorka zabawnych, a zarazem pouczających książek dla dzieci oraz
zawodowa lektorka Malwina Kożurno. Autorka opowiadała o swojej pracy pisarskiej, w wesoły
i przystępny sposób zaprezentowała dzieciom proces powstawania książki i jej "drogę" od autora do
półki w księgarni. Spotkanie było niezwykle udane, także dzięki Pani Elżbiecie Malwinie Kożurno,
która czytała fragmenty książek. Jej wspaniała interpretacja doskonale podkreślała humor
opowiadań i była niewątpliwie dodatkową atrakcją spotkania. Na zakończenie spotkania dzieci
otrzymały książki z autografem autorki oraz upominki, których sponsorem był Urząd Miasta Żory
oraz Biblioteka.

• TYDZIEŃ BIBLIOTEK pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”.
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek żorska Biblioteka wraz z firmą filmową Movie Master
oraz portalem TuŻory.pl zapytała o gusta czytelnicze włodarzy miasta, przedstawicieli
stowarzyszeń i służb mundurowych. Tak powstał film pt. "Żory - tu czytamy”, którego premiera
odbyła się w Dzień Bibliotekarza. Film ten w wesoły i nietuzinkowy sposób zachęca do czytania
i promuje Bibliotekę.
W ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano ponadto warsztaty (papiernicze, drukarskie,
kaligraficzne, komputerowe, fotograficzne) lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne, spotkania
autorskie (Krzysztof Spadło, Renata Piątkowska, Marek Sikorski). Dla dzieci wystąpił Teatr dla
Dzieci i Młodzieży MORALITET z Krakowa z przedstawieniem pt. „Były sobie krasnoludki”.
Wyłoniono zwycięzcę Konkursu na Najaktywniejszego Czytelnika Oddziału dla Dzieci w 2013
roku. Filia nr 7 zorganizowała wieczór z cyklu Wielcy Nieobecni. Spotkanie dla filmożerców pod
hasłem „Marlon Brando. Piękna Bestia” odbyło się w Herbaciarni.
Wraz z zaprzyjaźnioną Księgarnią Matras Żory zorganizowano konkurs czytelniczy pod
hasłem: „Książka-Księgarnia-Biblioteka”. Sponsorem nagród książkowych była Księgarnia Matras.
W ramach Tygodnia Bibliotek przygotowano również wiele wystaw i wystawek.
• BIBLIOTEKA NA SPORTOWO
23 maja na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Biblioteka włączyła się
w obchody Europejskiego Tygodnia Sportu. Te niecodzienne zajęcia prowadziła bibliotekarka
Oddziału dla Dzieci z uprawnieniami instruktora fitnessu, która zachęcała dzieci do gimnastyki
w rytm muzyki. Do zabaw sportowych użyto książek, które jak się okazało bardzo dobrze zastąpiły
ciężarki do ćwiczeń. Zajęcia odbyły się w plenerze przed budynkiem Biblioteki Centralnej.
• ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH Biblioteka zorganizowała we
współpracy z Księgarnią Matras. Czytelnicy, którzy 23 kwietnia odwiedzili placówki MBP
w Żorach otrzymali kupony rabatowe na zakup książek w Księgarni Matras. Ponadto w Oddziale
dla Dzieci przygotowano ekspozycję pt. „Opowieści z końca tęczy”. Barwne okładki książek
ułożone w tęczę przyciągały i zachęcały do wypożyczania. To także nawiązanie do śmiesznej
sytuacji, w której czytelnik nie pamięta tytułu książki, ale pamięta kolor okładki.
• WIECZORY POETYCKIE.
Biblioteka wspólnie z Klubem Rebus organizowała wieczory poetyckie, w których aktywnie
uczestniczyli Koło Poetyckie „WENA”, Teatr Dorosłych „APTECZKA" oraz miłośnicy poezji.
Spotkania miały charakter otwarty i odbywały się na przemian w Bibliotece i Klubie Rebus.
Wielbiciele słowa pisanego poetycko przywitali poszczególne pory roku na spotkaniach pod hasłem
Poetycka Wiosna, Poetyckie Lato, Poetycka Jesień, Poetycka Zima.
• PROMOCJA KSIĄŻKI "SZTYRY GIDRY NA PAPIDRY. RYMOWANKI
ŚLĄSKIE”.
Biblioteka pomogła młodym twórcom w debiucie wydawniczym organizując promocję ich
książki w zaprzyjaźnionej Herbaciarni w lipcu 2014 r. Autorzy ilustrowanych rymowanek Ewa
i Marek Mikołajcowie oraz Justyna Szymura i Piotr Skowroński na spotkaniu opowiadali o tym jak
powstawała ich książka, ilustracje do niej oraz o pracy nad wersją z audiobookiem. Nie zabrakło
prezentacji multimedialnej, mini konkursu oraz słodkiego poczęstunku.
• KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA.
28 października 2014 r. w Bibliotece Centralnej odbył się V Międzyszkolny Konkurs Pięknego
Czytania organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Żorach. Uczestniczyli w nim uczniowie
szkół specjalnych z województwa śląskiego. W ramach wydarzenia zorganizowano także konkurs
na plakat zachęcający do czytania, w którym nagrody książkowe ufundowała żorska Biblioteka.

• SLAJDOWISKO I PRELEKCJA: „KRYM, GDZIE GÓRY WITAJĄ SIĘ
Z MORZEM”.
W kwietniu we współpracy z Klubem Turystyki Kolarskiej „Wandrus” w Bibliotece Centralnej
zorganizowano prelekcję o Krymie, którą wygłosił Zbigniew Pawlik z Turystycznego Klubu
Kolarskiego PTTK “Ondraszek” w Cieszynie. We wrześniu 2013 roku członkowie Ondraszka
uczestniczyli w Międzynarodowym Zlocie Turystów Kolarzy w Małym Majaku na wybrzeżu
Krymu. Była to okazja do poznania jednego z najpiękniejszych, ale wciąż mało znanych zakątków
Europy, opiewanego przez malarzy i poetów, w tym Adama Mickiewicza. Prelekcja przeplatana
była czytaniem „Stepów akermańskich” i innych wierszy Mickiewicza z cyklu „Sonety krymskie”.
• CZYTALIŃSCY W CHLEBOWEJ CHACIE We wrześniu (06.09.) Klub Czytających
Rodzin „Czytalińscy" zorganizował wycieczkę do Chlebowej Chaty w Górkach Małych.
Na uczestników wyprawy czekało wiele atrakcji. Poznali niezbędne do życia wyposażenie domu,
drogę „od ziarenka do bochenka", proces wyrobu masła i sera, a także wiele innych ciekawostek.
Główną atrakcją była degustacja własnoręcznie zrobionych podpłomyków ze smalcem, masłem,
miodem i kawą zbożową. Dopełnieniem wizyty w Chlebowej Chacie było głośne czytanie
„Abecadła o chlebie" Władysława Bełzy oraz jednej z legend Henryka Sienkiewicza, jako wyraz
włączenia się Czytalińskich do akcji Narodowego Czytania.
Do najciekawszych wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży w 2014 roku należały:
• NOC Z ANDERSENEM pod hasłem RATUJMY PLANETĘ Z MIKOŁAJKIEM
Jak co roku w Bibliotece Centralnej zorganizowano niesamowitą nocną przygodę, której
głównymi bohaterami byli Pan Andersen oraz psotny Mikołajek. Przy wsparciu finansowym
Zakładów Techniki Komunalnej w Żorach udało nam się zrealizować ekologiczno-literackie
wydarzenie pod hasłem „Ratujemy planetę z Mikołajkiem”. Na uczestników nocnej przygody
czekały: zabawa integracyjna pod hasłem eko-kotylion, quiz z bohaterami baśni Andersena, moda
na recykling, czyli pokaz mody śmieciowej, lekcja ekologii - Środowisko ponad wszystko,
ćwiczenia praktyczne z segregowania śmieci - 1,2,3 sprzątasz Ty!, nocny spacer po zakamarkach
biblioteki oraz zajęcia plastyczne pod hasłem „Niska emisja, to żorska misja”.
• WIOSENNE SPOTKANIA LITERACKIE.
VIII edycja Wiosennych Spotkań Literackich w 2014 roku odbyła się pod hasłem "Na lądzie, na
morzu, w powietrzu - podróż dookoła świata z Juliuszem Verne". Uczestnicy zajęć oglądali
fragment filmu o słynnej podróży dookoła świata i porównywali go z treścią książki.
W programie zajęć był także pokaz slajdów pod tytułem „Odkrywamy zakątki świata”, atrakcje
muzyczne, zagadki umysłowe oraz zajęcia plastyczne. Cykl skierowany jest do uczniów klas IV –
VI szkoły podstawowej.
• JESIENNE SPOTKANIA Z…
XVII edycję „Jesiennych Spotkań z …” zorganizowano pod hasłem „Ludowe Inspiracje.
Literatura folklorystyczna w twórczości Oskara Kolberga i Hanny Januszewskiej”, włączając
się tym samym do obchodów Roku Oskara Kolberga. Na zaproszone dzieci czekało wiele atrakcji:
głośne czytanie, film o sympatycznej i wszędobylskiej Pyzie, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne
z wykorzystaniem kolorowych motywów folklorystycznych oraz prezentacja multimedialna
pt. "Zabawki wczoraj i dziś”. Na zajęciach dzieci poznały bogaty dorobek, kulturę i sztukę
tradycyjną, którą popularyzowali Oskar Kolber i Hanna Januszewska.
„Jesiennym Spotkaniom z...” towarzyszył konkurs plastyczny pod hasłem: „W barwnym świecie
legend i podań”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Fundatorem nagród książkowych była
Biblioteka. Cykl skierowany jest do sześciolatków oraz uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
• CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
2 czerwca 2014 r. w Bibliotece Centralnej odbyła się uroczysta inauguracja kampanii Cała
Polska Czyta Dzieciom w mieście Żory. Program obejmował: głośne czytanie w wykonaniu

Prezydenta Miasta oraz innych znanych i lubianych Żorzan, zabawy ruchowe oraz teatrzyk
pt. „Nie ma tego złego” w wykonaniu Kółka Teatralnego z SP-3. Tego dnia odbył się też
XI Żorski Dzień Głośnego Czytania. Przez cały tydzień trwało czytanie we wszystkich
placówkach MBP, a także w Szpitalu Miejskim i w placówkach integracyjnych w ramach akcji
Czytanie Uzdrawia i Czytanie Zbliża. W rozczytanym tygodniu wzięło udział 230 czytających,
którzy w bajkowy świat zaprosili 2.783 dzieci.
• KSIĄŻKA DLA TRZYLATKA
W dniach 09-30 VI 2014 r. w ramach V edycji “Książki dla Trzylatka” pracownicy Biblioteki
odwiedzili żorskie przedszkola, żłobek i ochronkę dla dzieci przedszkolnych. Podczas pełnych
uśmiechów, spotkań dzieci słuchały bajek i wierszyków oraz uczestniczyły w wesołych grach
i zabawach. Na zakończenie spotkania wszystkie trzylatki otrzymywały bajeczki, a rodzice
i opiekunowie materiały promocyjne kampanii “Cała Polska Czyta Dzieciom”. W tym roku podczas
35 spotkań rozdano 798 książeczek. Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Żory. Mottem akcji jest hasło, „Co roku Żorek ma dla Trzylatków Książeczek
Worek”.
V. KOMPUTERYZACJA
W roku 2014 Biblioteka posiadała ogółem 68 stanowisk komputerowych. Dla czytelników
dostępnych było 31 stanowisk, w tym 26 stanowiska komputerowe z darmowym dostępem do
Internetu, wyposażone w programy użytkowe, urządzenia do skanowania, kopiowania i wydruku
oraz z dostępem do baz danych i programu prawniczego Legalis. Czytelnicy mieli też do dyspozycji
3 stanowiska do korzystania z programów multimedialnych oraz 3 terminale do przeglądania bazy
danych o zbiorach Biblioteki.
Biblioteka uczestniczyła w programie „Akademia Orange dla bibliotek”, w ramach którego
otrzymała dotację w wysokości 18.053,10 złotych przeznaczoną na refundację części kosztów
Internetu,.
Biblioteka prowadziła własną stronę internetową oraz podstronę dla dzieci „Biblioteka
Małego Człowieka”, na których użytkownicy otrzymywali wiele przydatnych informacji. Na stronie
internetowej Biblioteki udostępniano m.in. usługi „Zapytaj bibliotekarza”, w ramach której
czytelnicy mogli otrzymać wszelkiego typu informacje bibliograficzne i rzeczowe, „e-dezyderatka
– propozycje czytelników” oraz on-line katalog zbiorów, bibliografię regionalną i kartotekę
zagadnieniową w programie SOWA.WWW. Funkcjonowało wirtualne zwiedzanie i newsletter. Pod
koniec 2014 roku przygotowano nową stronę internetową Biblioteki. Biblioteka posiadała profil na
Facebooku. Swoje profile posiadały też: Filia nr 5, Klub Czytających Rodzin „Czytalińscy”, Projekt
„W kręgu sztuki” Filii nr 6. Blogi biblioteczne prowadziły Filia nr 5 i Oddział dla Dzieci.
W 2014 roku z Internetu skorzystały 28.712 osoby (o 1.089 osób więcej niż w 2013 roku),
w tym 15.033 dzieci i młodzieży i 13.679 dorosłych. Z baz danych skorzystało łącznie 28.998 osób
(o 10.240 więcej niż w 2013 roku). Zarejestrowano 49.839 wejść na stronę internetową Biblioteki
oraz 6.127 wejść na blogi.
Prowadzono szeroką działalność edukacyjną w zakresie informatyzacji organizując
warsztaty komputerowe i informatyczne dla dzieci i młodzieży oraz indywidualne warsztaty
komputerowe dla seniorów Komputer 50+, które prowadził m.in. Latarnik Polski Cyfrowej
w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Zorganizowano 156 zajęć dla seniorów,
podczas których przeszkolono 51 osób.

VI. KADRY. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
Na dzień 31.12. 2014 r. w MBP zatrudnionych było 46 osób na 42,3 etatu. Wśród
pracowników działalności podstawowej 78,58% posiadało wykształcenie wyższe bibliotekarskie,

7,14% studium bibliotekarskie, 7,14% inne wyższe, 7,14% średnie. Pracownicy administracji
również mieli odpowiednie kwalifikacje (wyższe magisterskie kierunkowe i studium kierunkowe).
W 2014 roku 1 osoba podnosiła swoje kwalifikacje w formach szkolnych (studia wyższe
licencjackie), a 27 pracowników uczestniczyło w 21 seminariach, warsztatach, kursach
i konferencjach.
Bibliotekę wspierało pomocą 2 wolontariuszy. Pozyskano 2 stażystów z Urzędu Pracy.
W 2014 roku otrzymała Nagrodę w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała
Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2013/2014 przyznaną przez Fundację ABC XXI Cała
Polska czyta dzieciom.
Formą nagrody dla Biblioteki było też darmowe spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem,
zorganizowane przez Fundację ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom w dowód uznania za
działalność Klubu Czytających Rodzin „Czytalińscy”.
Dużym wyróżnieniem było zaproszenie bibliotekarki Oddziału dla Dzieci - koordynatora
kampanii CPCD w Żorach, do udziału w audycji na żywo Temat do dyskusji pt. Czytajmy
Dzieciom!, w Polskim Radiu Katowice. Prowadzącą audycję była Pani Anna Dudzińska, a jej
pozostałymi gośćmi Pani Aneta Satława oraz telefonicznie Irena Koźmińska.

