
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 R.

3. Modernizacja bazy lokalowej

3.1. Informacje podstawowe

W 2012 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 127 082 m2. W porównaniu
z rokiem 2011 zmniejszyła się o 0,06 m2.

Na jedną placówkę biblioteczną przypadło średnio:

Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6,8 czytelnika (w roku 2011 było to 6,9 czytelnika).
Na 100 mieszkańców przypadło w 2012 r. -2,7 m2 (podobnie jak w 2011 r.).

Obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych:

wejście do budynku dostosowane dla niepełnosprawnych posiadają 263 biblioteki, w tym:

Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10 510 (w 2011 r. - 10 676), w tym dla niepełnosprawnych 205
(całkowicie zaaranżowane miejsce dla osoby niepełnosprawnej: możliwość podjazdu wózkiem inwalidzkim, odpowiednia
klawiatura, nakładki dla niewidomych).

3.2. Zakupy nowych sprzętów, urządzeń technicznych znacząco poprawiających jakość pracy i estetykę
pomieszczeń (przykłady).

Biblioteki miejskie

Podobnie jak w roku 2011 żadna z bibliotek nie kupiła nowego samochodu pomimo dużego zapotrzebowania
na osobowo - dostawcze środki transportu. Zakupy ograniczały się do sprzętu komputerowego, mebli bibliotecznych,
sprzętu technicznego, agd i drobnej galanterii.

Przykłady ciekawych nabytków:

MBP w Jastrzębiu-Zdroju zakupiła konsolę gier Xbox wraz z zestawem 20 gier zręcznościowych Kinect
Adventures.

MBP w Katowicach zakupiła i zamontowała w 6 placówkach elektromagnetyczne systemy ochrony księgozbioru
przed kradzieżą tj. w Filii nr 3, Filii nr 6, Filii nr 7, Filii nr 10, Filii nr 13 i Filii nr 20. Celem ochrony mienia
i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom założono w Filii nr 12, Filii nr 30 oraz Filii nr 3 telewizję obserwacyjną
wewnętrzną, natomiast Filia nr 32 została wyposażona w telewizję obserwacyjną zewnętrzną i wewnętrzną.

MBP w Mikołowie zakupiła sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji zbiorów: stanowisko komputerowe wraz
ze skanerem A3 i programem ADOBE FINE READER. Dla osób z dysfunkcją wzroku Biblioteka nabyła multilektor
SARA, czytak, monitor brajlowski, oprogramowanie powiększające ekran Magic, oprogramowanie czytające Jaws,
syntezator mowy Loquendo i Speak II.

Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, serwery, laptopy i in.) oraz sprzęt peryferyjny i sieciowy (drukarki,
nagrywarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, UPSy itp.) zakupiły między innymi biblioteki: Będzin, Bielsko-
Biała, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalety,
Myszków, Piekary Śląskie, Poręba, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków,
Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wojkowice, Zawiercie, Żory.

Sprzęt multimedialny (zestawy audiowizualne, systemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów, rzutniki

157,86 m2 (w 2011 r. - 156 m2)

1 078 czytelników (w 2011 r. - 1 076 czytelników)

5 740 mieszkańców (w 2011 r. - 5 682 mieszkańców)

163 biblioteki mają udogodnienia wewnątrz budynku,

12 bibliotek posiada udogodnienia dla osób niewidzących i słabo widzących (sygnały dźwiękowe, wypustki
w podłożu).
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multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery oraz aparaty
cyfrowe itp.) wzbogacił zasoby bibliotek: Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Racibórz, Sosnowiec, Żory, Żywiec.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze,
regały ekspozycyjne itp.) nabyły biblioteki: Chorzów, Cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice,
Knurów, Racibórz, Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe
centrale telefoniczne, wózki biblioteczne itp.) został zakupiony do bibliotek: Gliwice, Myszków.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, czajniki, zmywarki do naczyń itp.) nabyły biblioteki: Lubliniec, Racibórz,
Sosnowiec.

Biblioteki miejsko-gminne

Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, serwery, laptopy i in.) oraz sprzęt peryferyjny i sieciowy (drukarki,
nagrywarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, UPSy itp.) zakupiły biblioteki: Czechowice-Dziedzice, Łazy, Skoczów.

Sprzęt multimedialny (projektor multimedialny, rzutnik, aparaty cyfrowe) wzbogacił zasoby biblioteki w Wilamowicach.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały ekspozycyjne itp.)
nabyły biblioteki: Blachownia, Czechowice-Dziedzice, Kłobuck, Koniecpol, Łazy, Pszczyna, Strumień, Wilamowice,
Woźniki.

Biblioteki gminne

Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, serwery, laptopy i in.) oraz sprzęt peryferyjny i sieciowy (drukarki,
nagrywarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, UPSy itp.) zakupiły między innymi biblioteki: Brenna, Dębowiec, Godów,
Gorzyce, Hażlach, Irządze, Jasienica, Jeleśnia, Kłomnice, Kochanowice, Konopiska, Lubomia, Mszana, Pawonków,
Poraj, Radziechowy-Wieprz, Suszec, Świerklaniec, Zebrzydowice.

Sprzęt multimedialny (projektor multimedialny, kamera internetowa oraz zestawy słuchawkowe) wzbogacił zasoby
biblioteki w Ornontowicach.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały ekspozycyjne itp.)
nabyły biblioteki: Bobrowniki, Chełm Śląski, Czernichów, Gaszowice, Gierałtowice, Gorzyce, Janów, Jasienica, Kamienica
Polska, Konopiska, Kornowac, Koszęcin, Lelów, Lyski, Łękawica, Miedźna, Miedźno, Mszana, Niegowa, Pawłowice,
Pawonków, Porąbka, Psary, Rudziniec, Ślemień, Świnna, Tworóg, Zbrosławice.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, wózki biblioteczne itp.) został zakupiony do bibliotek: Gierałtowice, Jasienica, Mszana.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, czajniki, zmywarki do naczyń itp.) nabyły biblioteki w Bobrownikach i Konopiskach.

3.3. Modernizacja lokali bibliotecznych - nowe lokale, adaptacje, przykłady największych remontów i ich
zakres; czy zaszły w ciągu roku jakieś zmiany w zakresie przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Biblioteki miejskie - nowe lokale

Nowe lokale biblioteczne na potrzeby placówek filialnych pozyskało w roku sprawozdawczym 6 bibliotek miejskich
(Będzin, Bytom, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Sosnowiec i Wodzisław Śląski).

W 2012 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Filii Nr 2 (Warpie) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
Pozyskano i przystosowano na potrzeby filii nowe pomieszczenia, w których przeprowadzono prace adaptacyjne
obejmujące: wyburzenie ścianek działowych, malowanie, wykonanie wejścia do pomieszczeń, prace
elektroinstalacyjne. Lokal o powierzchni 62,26 m2 został wyposażony w centralne ogrzewanie, co w znacznym
stopniu wpłynęło na jakość świadczonych usług i pracy.

W związku z koniecznością reorganizacji sieci bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu,
wprowadzono zmianę lokalizacji dwóch placówek filialnych. Placówka Filialna nr 1 została przeniesiona do Szkoły
Podstawowej nr 45 w Bytomiu-Szombierkach, przy ul. Zakątek 20, oraz Placówka Filialna nr 22 (po połączeniu
z Placówką Filialną nr 11) do pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bytomiu-Miechowicach, przy
ul. Nickla 19. Uzyskano w ten sposób lokale o standardzie lepszym od dotychczasowego, stworzono dogodne
warunki dostępu do księgozbiorów uczniom ww. szkół oraz ich rodzicom i opiekunom, a także znacznie obniżono
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Remonty generalne

koszty utrzymania placówek.

Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 16.
Jedna z klas została zaadaptowana na bibliotekę. Prace remontowo-budowlane objęły swoim zasięgiem:
zabezpieczenie stropów, zamurowanie dodatkowego wejścia, zamontowanie nowych drzwi wejściowych,
zainstalowanie dodatkowych gniazdek elektrycznych oraz prace malarskie.

Po wynegocjowaniu korzystnej oferty cenowej na zakup wyposażenia oraz dzięki wsparciu Miejskiego Zarządu
Nieruchomości w Jaworznie udało się przenieść Filię Jeleń MBP w Jaworznie do nowoczesnego, spełniającego
normy biblioteczne pomieszczenia (o powierzchni 144 m2) w Domu Kultury w Jeleniu. Obecna placówka
biblioteczna może pochwalić się wysokim standardem i estetyką pomieszczeń.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zrealizowała remont i modernizację nieużytkowanej części budynku przy
ul. Kościelnej 11, którą do tej pory zajmował Uniwersytet Śląski (będący właścicielem całego budynku).
Pomieszczenia zaadaptowano na nową siedzibę dyrekcji wraz z działami wewnętrznymi Biblioteki.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim pozyskała dla Filii nr 1 zlokalizowanej w dzielnicy
Wilchwy nowy lokal w Zespole Szkół nr 1 w tej samej dzielnicy. Nowe pomieszczenia są przestronne i estetyczne.
Filia posiada osobne wejście do swojego lokalu.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie zakończyła inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja
i modernizacja systemu grzewczego budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piłsudskiego
39 w Będzinie”. Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji zewnętrznej,
położenie tynków, docieplenie stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikami
ciepła, prace dekarskie. Wykonano również wentylację mechaniczną, w części pomieszczeń przeprowadzono
prace elektroinstalacyjne. Inwestycja prowadzona była w okresie od maja do października 2012 roku. Realizowana
ze środków przyznanych w formie dotacji przez Gminę Będzin oraz środków pozyskanych przez bibliotekę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość projektu około
1 500 000 zł.

W roku 2012 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Programu "Infrastruktura kultury", przeprowadziła modernizację Filii Nr 4, za łączną kwotę 433 089
zł. Przedmiotem prac był kompleksowy remont wraz z ociepleniem dachu i elewacji, oraz przystosowanie jednego
sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. W ramach prowadzonych prac obiekt został wyposażony w monitoring
a przyległy teren ogrodzono. Wykonany remont wpłynął na poprawę warunków pracy, bezpieczeństwo
składowania i przechowywania zbiorów bibliotecznych oraz estetykę obiektu. Termoizolacja ścian i dachu
przyczyniła się do znacznego obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przeprowadziła generalny remont w Filii bibliotecznej nr 5. Zastosowane
zmiany związane z postawieniem ścian, likwidacją zbędnych drzwi, adaptacją przestrzeni i nowym stanowiskiem
do obsługi czytelników bezpośrednio z holu, całkowicie odmieniły wnętrze placówki. Zmodernizowano
i wykafelkowano toalety dla czytelników. Biblioteka, z ciekawą kolorystyką i nowoczesnym wyposażeniem stała się
bardziej funkcjonalnym, przestronnym i atrakcyjnym miejscem dla użytkowników.

W roku sprawozdawczym wśród bibliotek szczebla miejskiego na uwagę zasługuje powstanie Filii nr 8
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, należącej do sieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Filia mieści się na parterze, w wyodrębnionym pomieszczeniu, wejście do niej jest
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Roboty remontowe objęły m.in. prace malarskie, wyburzenie ściany,
dzięki czemu pomieszczenie stało się jaśniejsze i przestronne. Z uwagi na zły stan zewnętrzny oraz ze względów
estetycznych należnych obiektom użyteczności publicznej przeprowadzono renowację elewacji budynku Biblioteki
Głównej przy ul. Wielkopolskiej 1a. Modernizacja budynku objęła częściową termomodernizację elewacji,
malowanie ścian oraz wykonanie tarasu i opaski wokół budynku z nawierzchnią z płyt granitowych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku zrealizowała w roku ubiegłym remont 7 sanitariatów
na 3 kondygnacjach gmachu głównego. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, armaturę,
oprawy oświetleniowe, okładziny ścian i posadzkę z płytek ceramicznych, drzwi wejściowe, zamontowano
systemowe ścianki kabin WC. Wydzielono przeciwpożarową klatkę schodową: zabudowano klapę oddymiającą
wraz z instalacją oddymiania, przy oknie zabudowano siłownik, wymieniono drzwi na klatce schodowej na drzwi
o oporności ogniowej. Wykonano roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe. Wymieniono odcinek wewnętrzny
i zewnętrzny kanalizacji sanitarnej. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym do
biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zrealizowała remont i modernizację nieużytkowanej części budynku
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Biblioteki miejsko-gminne - nowe lokale

Wśród bibliotek miejsko - gminnych nowy lokal dla swojej placówki filialnej pozyskała Biblioteka Publiczna Gminy Łazy.
Filia nr 5 została przeniesiona do nowego lokalu o wyższym standardzie co zdecydowanie wpływa na poprawę jakości
pracy. Pomieszczenia zostały doposażone w nowe meble biblioteczne.

Remonty generalne

Biblioteki gminne - nowe lokale

przy ul. Kościelnej 11, którą do tej pory zajmował Uniwersytet Śląski (będący właścicielem całego budynku).
Pomieszczenia zaadaptowano na nową siedzibę dyrekcji wraz z działami wewnętrznymi Biblioteki (o pow. 413 m2).
W trakcie prac wykonano malowanie ścian i sufitów, wykonano nową instalację oświetleniową, wykonano
okablowanie systemowe oraz zamontowano instalację domofonową. Naprawiono i rozbudowano system
monitoringu, wymieniono stolarkę drzwiową. Lokal doposażono w nowe meble biurowe, zamontowano żaluzje
pionowe i zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne.

W roku ubiegłym remont kompleksowy Filii nr 4 przeprowadziła także Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.
Zakres robót obejmował m. in. roboty budowlane, hydrauliczne, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia,
montaż instalacji komputerowej, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych, położenie glazury,
gładzi, malowanie, wymianę drzwi, położenie podłóg oraz wykonanie tynku dekoracyjnego. Zastosowano ciekawą
kolorystykę wnętrz, tworząc kolejną przyjazną przestrzeń dla usług bibliotecznych. Na powyższe zadanie
wydatkowano ponad 108.274 zł. Doposażono placówkę w meble biblioteczne na kwotę 22.000 zł.

Pośród bibliotek szczebla miejsko-gminnego na uwagę zasługuje termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kuźni Raciborskiej. Wymieniono cały układ centralnego ogrzewania (piec, rury, kaloryfery),
zamontowano solary oraz odnowiono i ocieplono zewnętrzną elewację budynku. Gruntownie wyremontowano także
całą powierzchnię dachu, wymieniono okna i drzwi wejściowe do budynku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu przeprowadziła w roku ubiegłym remont kapitalny placówki centralnej.
W ramach prac wymieniono okna, instalację wodną, grzewczą i elektryczną. We wszystkich pomieszczeniach
ułożono drewniany parkiet. Pomalowano agendy. Remont został przeprowadzony dzięki termomodernizacji
przedszkola, w którym mieści się centrala MBP. Udało się także wygospodarować miejsce na czytelnię. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technologii, zmniejszyło się pomieszczenie kotłowni przedszkola. To rozwiązanie
sprawiło, że biblioteka zyskała nowe pomieszczenie. W dawnej kotłowni zorganizowano czytelnię dla dorosłych,
która jest jednocześnie przestronna, przytulna, ale i nowoczesna. Gustownie urządzone wnętrza, przestronny dział
dziecięcy, funkcjonalna wypożyczalnia sprawiły, że Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zupełnie odmieniła
swoje oblicze.

Warto wspomnieć także o kapitalnym remoncie Filii Hecznarowice należącej do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilamowicach. W placówce tej przeprowadzono remont sanitariatów polegający na wymianie płytek, okien
i armatury. Zainstalowano nowy piec centralnego ogrzewania. Przeprowadzono również remont pomieszczeń
bibliotecznych. Pomalowano ściany, wymieniono wykładzinę podłogową oraz drzwi wewnętrzne. Placówkę
wyposażono w nowe meble biblioteczne (regały, lada biblioteczna, stoliki, krzesła, fotele oraz stolik i krzesełka dla
najmłodszych czytelników). W nowej aranżacji wnętrza wygospodarowano miejsce na kącik czytelni czasopism
i kącik dla najmłodszych.

W bibliotekach szczebla gminnego na uwagę zasługuje zmiana lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie
Śląskim. Od lipca 2012 roku Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkół. Powierzchnia pomieszczeń
bibliotecznych wynosi obecnie 180 m2 (poprzednio GBP zajmowała lokal o powierzchni 100 m2). Pozyskane
pomieszczenie zaadaptowano na potrzeby Biblioteki i wyposażono je w nowe meble biblioteczne oraz w sprzęt
komputerowy. Lokal dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecne usytuowanie Biblioteki w Zespole
Szkół jest niekorzystne w porównaniu z poprzednią siedzibą (w centrum gminy), jednak wysoki standard lokalu
bibliotecznego, jego wyposażenie i funkcjonalność powodują, iż zmianę siedziby GBP można zakwalifikować
do zmian korzystnych.

W roku 2012 także Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie zmieniła lokalizację centrali bibliotecznej. Obecnie
mieści się ona w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ale posiada osobne wejście. Budynek GOK w latach 2011-
12 został poddany generalnemu remontowi. Ocieplono i odnowiono elewację, wymieniono okna oraz poszycie
dachu. Na potrzeby Biblioteki zaadaptowano pomieszczenia po starej sali gimnastycznej na górnej kondygnacji
budynku. W lokalu GBP obniżono sufit, wycyklinowano podłogi. Z głównej sali wydzielono pomieszczenia na
toaletę oraz biuro dla dyrektora i księgowej. Ze środków gminnych sfinansowano zaadaptowanie pomieszczenia
dla działu opracowania zbiorów oraz wyposażono pokój socjalny. Wyremontowano także klatkę schodową
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Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach dla Filii w Lisowie,

GBP w Koszęcinie dla Filii w Rusinowicach,

GBP w Kruszynie dla Filii bibliotecznej w Widzowie,

GBP w Mszanie dla Filii nr 2 w Gogołowej (metraż 59 m2, wydzielono wypożyczalnię i czytelnię internetową.
Zorganizowano także kącik dla dzieci. Udało się również wygospodarować miejsce na pomieszczenie socjalne
dla pracowników),

GBP w Pawłowicach przeniosła Filię biblioteczną w Pielgrzymowicach do nowego, funkcjonalnego
pomieszczenia w szkole, w której mieściła się dotychczas, ale w gorszych warunkach,

GBP w Pilchowicach przeprowadziła Filię w Wilczy do nowego pomieszczenia, większego od poprzedniego
aż o 160 m2,

GBP w Wilkowicach otrzymała dla Filii bibliotecznej w Mesznej nowy lokal o powierzchni 60 m2 w budynku
użyteczności publicznej. Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych,

GBP w Zbrosławicach dla Filii bibliotecznej w Ziemięcicach pozyskała lokal położony w centrum miejscowości,
w pobliżu najważniejszych obiektów użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia, sklepy, kościół). Lokal znajduje
się na parterze w budynku świetlicy gminnej. Jest jasny, przestronny, o wysokim standardzie.

a schody i poręcze wykonano z drewna. Zainstalowano w całym pomieszczeniu nowe grzejniki. Zorganizowano
kącik dla dzieci, który wyposażono w nowe meble i zabawki. Remont budynku sfinansowano z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa śląskiego.

Wartą odnotowania inwestycją infrastrukturalną w roku ubiegłym w grupie bibliotek gminnych jest adaptacja
nowych pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu. Nowy lokal o powierzchni 82 m2 (wraz
z zapleczem gospodarczym i aneksem kuchennym) znajduje się na parterze w budynku Gminnego Ośrodku
Kultury, co stanowi duże udogodnienie dla osób starszych. Poprzednio Biblioteka zajmowała pomieszczenia na
górnej kondygnacji GOK. Dodatkowo użytkownicy GBP mogą korzystać z komputerów pozyskanych przez Gminę
w ramach Programu Centrum Kształcenia na Odległość - Wioska Internetowa. Do dyspozycji czytelników jest 10
stanowisk komputerowych rozlokowanych na 40 m2 powierzchni.

Do nowych pomieszczeń Biblioteki zakupiono regały biblioteczne. Urządzono także kącik dla dzieci, wyposażony
w odpowiednie meble, sprzęty i zabawki. Wygospodarowano w nim miejsce na ekspozycję dziecięcych prac
plastycznych. W Bibliotece zorganizowano także dwa stanowiska komputerowe dla czytelników z dostępem do
Internetu. Położono nową wykładzinę przemysłową, pomalowano ściany, założono rolety okienne. Zainstalowano
nowe oświetlenie, czujniki przeciwpożarowe oraz alarm.

Nowe lokale dla filii bibliotecznych pozyskały także:
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