
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 R.

3. Modernizacja bazy lokalowej

3.1. Informacje podstawowe

W 2013 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 127 806 m2. W porównaniu
z rokiem 2012 zwiększyła się o 856 m2.

Na jedną placówkę biblioteczną przypadło średnio:

Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6,6 czytelnika. Na 100 mieszkańców przypadło
w 2013 roku 2,77 m2.

Obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych:

Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10 528 (w 2012 r. - 10 510), w tym dla niepełnosprawnych 207
(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).

W 2013 r. Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zakupiły samochody
osobowo-dostawcze. Pierwsza z wymienionych nabyła samochód marki Dacia Dokker, druga Ford Transit Custom.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie nabyła zestaw do budowy monitoringu zewnętrznego budynku
głównego Biblioteki. W skład zestawu wchodzą dwie kamery, rejestrator, zasilacz oraz twardy dysk.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zakupiła m.in. system przeciwpożarowy, dwa telewizory 48 calowe, konsolę
Xbox z zestawem gier interaktywnych oraz cyfrową centralę telefoniczną.

Telefony bezprzewodowe, odśnieżarki, kosę spalinową, wentylatory oraz grzejniki konwektorowe nabyła Miejska
Biblioteka Publiczna w Katowicach.

Biblioteki miejskie

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, Chorzów, Cieszyn,
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Lubliniec, Mysłowice, Racibórz, Ruda Śląska,
Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wisła, Wodzisław Śląski, Wojkowice, Zabrze, Zawiercie,
Żory.

159,55 m2 (w 2012 r. - 157,86 m2)

1 064 czytelników (w 2012 r. - 1 078 czytelników)

5 751 mieszkańców (w 2012 r. - 5 740 mieszkańców)

wejście do budynku dostosowane dla niepełnosprawnych: 270 bibliotek, w tym:

161 bibliotek ma udogodnienia wewnątrz budynku,

15 bibliotek posiada udogodnienia dla osób niewidzących i słabo widzących (sygnały dźwiękowe,
wypustki w podłożu).
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Sprzęt multimedialny (zestawy audiowizualne, systemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów, rzutniki
multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery oraz aparaty cyfrowe itp.)
wzbogacił zasoby bibliotek: Będzin, Bielsko-Biała, Cieszyn, Jaworzno, Katowice, Lubliniec, Racibórz, Ruda Śląska, Żory.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały
ekspozycyjne itp.) nabyły biblioteki: Będzin, Chorzów, Cieszyn, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Pszów, Radzionków,
Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Żory.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, wózki biblioteczne, kasy fiskalne itp.) zostały zakupione do bibliotek: Cieszyn, Lubliniec, Miasteczko Śląskie,
Myszków, Pyskowice, Racibórz, Sosnowiec.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, czajniki, zmywarki do naczyń itp.) nabyły biblioteki: Dąbrowa Górnicza, Katowice,
Tychy.

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 między innymi biblioteki: Kłobuck, Koniecpol,
Ogrodzieniec, Sośnicowice, Szczekociny.

Sprzęt multimedialny (zestawy audiowizualne, systemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów, rzutniki
multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery oraz aparaty cyfrowe itp.)
wzbogacił zasoby bibliotek: Sośnicowice, Strumień, Szczekociny.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały
ekspozycyjne itp.) nabyły biblioteki: Czechowice-Dziedzice, Koniecpol, Koziegłowy, Krzepice, Siewierz, Wilamowice,
Woźniki.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, wózki biblioteczne itp.) zostały zakupione do bibliotek: Czechowice-Dziedzice, Kłobuck, Ogrodzieniec.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, czajniki, zmywarki do naczyń itp.) nabyła biblioteka w Kłobucku.

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: Bojszowy, Buczkowice,
Chybie, Ciasna, Dębowiec, Gierałtowice, Goczałkowice-Zdrój, Godów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jaworze, Kamienica
Polska, Koszarawa, Kroczyce, Kruszyna, Lipie, Miedźna, Miedźno, Mierzęcice, Mstów, Nędza, Opatów, Ożarowice,
Pawonków, Pietrowice Wielkie, Poczesna, Poraj, Psary, Radziechowy-Wieprz, Rędziny, Suszec, Świerklaniec,
Świerklany, Świnna, Tworóg, Węgierska Górka, Wilkowice, Zbrosławice.

Sprzęt multimedialny (zestawy audiowizualne, systemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów, rzutniki
multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery oraz aparaty cyfrowe itp.)
wzbogacił zasoby bibliotek: Godów, Jejkowice, Koszarawa, Kroczyce, Lelów, Ożarowice, Pawłowice, Radziechowy-
Wieprz, Wyry.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały
ekspozycyjne itp.) nabyły biblioteki: Bestwina, Brenna, Chybie, Czernichów, Godów, Hażlach, Janów, Jaworze, Jeleśnia,
Kochanowice, Konopiska, Kornowac, Krupski Młyn, Krzyżanowice, Lelów, Lipie, Niegowa, Ornontowice, Pawłowice,
Pawonków, Porąbka, Przyrów, Przystajń, Psary, Rajcza, Rędziny, Rudziniec, Ślemień, Świerklaniec, Świerklany, Świnna,
Wilkowice.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, wózki biblioteczne itp.) został zakupiony do bibliotek: Dębowiec, Mstów, Nędza, Ornontowice, Pawłowice,
Porąbka, Psary, Suszec, Tworóg, Żarnowiec.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, czajniki, zmywarki do naczyń itp.) nabyły biblioteki: Bobrowniki, Jeleśnia, Łękawica,
Łodygowice, Ornontowice, Ożarowice, Poczesna, Suszec, Świerklany, Świnna.
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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 - remonty

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu dzięki uzyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w wysokości 200 000 zł z Programu Infrastruktura Kultury oraz wkładowi własnemu w kwocie
150 000 zł zakończyła realizację projektu pn. „Modernizacja Placówki Filialnej Nr 4 MBP w Bytomiu - Etap II”,
w ramach którego wykonano kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, instalację niskoprądową, instalację
antyoblodzeniową, wymianę instalacji c.o., wymianę płytek podłogowych, malowanie wnętrz. Zakupiono nowy
sprzęt komputerowy, lady biblioteczne, regały, krzesła i stoły, a także sprzęt wystawienniczy (gabloty wiszące
i stojące). Zrealizowane przedsięwzięcie poprawiło warunki lokalowe, zapewniło komfort i bezpieczeństwo.
Zdecydowanie wzbogaciło ofertę kulturalno-edukacyjną skierowaną do użytkowników placówki.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej przeprowadziła kompleksowy remont pomieszczeń pozyskanych
na potrzeby Filii znajdującej się na osiedlu mieszkaniowym Złote Łany. W lokalu o powierzchni dwukrotnie
większej (246 m2) niż w poprzednio zajmowanym wykonano nową instalację elektryczną, centralnego ogrzewania,
sieć komputerową, pomalowano i wytapetowano ściany pomieszczenia oraz wymieniono oświetlenie. Utworzono
Czeskie Centrum Informacji i Edukacji, Sferę książki, Bajkosferę oraz Filmosferę. Chociaż lokal znajduje się
na piętrze użytkownicy mają dostęp do windy.

We wrześniu 2012 r. rozpoczęto gruntowny remont kompleksu „Triada”, w którym swoją siedzibę ma Miejska
Biblioteka Publiczna w Bieruniu. W segmencie, w którym mieści się Centrala wymieniono okna,
wyremontowano sanitariaty, założono klimatyzację, pomalowano wszystkie ściany. Zainstalowano także gniazda
komputerowe. W korytarzu wygospodarowano miejsce na pomieszczenia magazynowe i socjalne. Zainstalowano
windę osobową. Wymieniono także drzwi wejściowe do budynku, instalację przeciwpożarową oraz
antywłamaniową. W roku 2013 zakończono prace remontowe budynku. Ostatnia faza robót objęła renowację
elewacji zewnętrznej, wymianę rynien oraz malowanie dachu.

W budynku głównym Biblioteki Publicznej w Częstochowie dokonano generalnego remontu toalet. Wymieniono
także wszystkie okna od strony wewnętrznego dziedzińca. Wykonano częściowy remont dachu oraz pomalowano
ściany, wraz z pracami tynkarskimi, w pomieszczeniach Oddziału Informacji Regionalnej.

W ramach przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Filii Nr 10, działającej
w dzielnicy Północ, wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich.

W 2013 r. dokonano zmian lokalizacji trzech agend Biblioteki Głównej MBP w Dąbrowie Górniczej. Księgozbiór
Centrum Informacji Europejskiej przeniesiono do Wypożyczalni Centralnej, Zbiory Centrum Edukacji Regionalnej
przeniesiono do pomieszczenia Czytelni. Zakończono modernizację Czytelni Głównej, która posiada teraz
bezpośrednie wejście z głównego holu budynku, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W lokalu
podniesiono jakość obsługi i standard korzystania ze zbiorów poprzez swobodny dostęp do publikacji
książkowych, prasowych, jak i multimedialnych. Zaprojektowano nowy przestrzenny podział pomieszczenia tej
agendy na tzw. „cichą strefę pracy”, czytelnię prasy, księgozbioru i stanowisk komputerowych. Na korzyść nowego
usytuowania Czytelni przemawia widoczność wyeksponowanych materiałów (głównie prasy), przejrzystość układu,
estetyka wnętrza. Dzięki nowemu rozwiązaniu, Czytelnia zaczęła rejestrować większy przepływ użytkowników
i wzrost działalności informacyjnej.

Ponadto w siedmiu filiach bibliotecznych MBP przystosowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W 2013 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju przyznano dotację celową z przeznaczeniem
na wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem budynku Biblioteki Centralnej przy ul. Wielkopolskiej 1a.
Celem zadania były następujące zabezpieczenia: wykonanie sygnalizacji pożaru, włamania i napadu
z powiadomieniem SMS w budynku Centrali, wykonanie głównego wyłącznika prądu w budynku, wykonanie
dodatkowej instalacji ogrzewania rynien i przeniesienie sterownika do rozdzielni głównej. Wykonanie ww. zadań
przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa budynku i znajdującego się w nim mienia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach podjęła się realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Zagospodarowanie terenu działki Filii bibliotecznej nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach”. Zakres prac
obejmował: usunięcie zniszczonych nawierzchni asfaltowych, splantowanie i wyrównanie terenu, wykonanie
ścieżek spacerowych z kostki betonowej oraz nawierzchni żwirowych, zakup i montaż elementów małej
architektury (ławek, altany, mini estrady, koszy), wykonanie ogródka skalnego, posadzenie trawy, drzew, krzewów,
wykonanie instalacji automatycznego nawadniania oraz instalacji oświetlenia parkowego, wykonanie części
sportowej ze stołem do tenisa oraz części rekreacyjnej z miejscem do grillowania. W celu zabezpieczenia terenu
i budynku zamontowana została instalacja monitoringu zewnętrznego.

Dzięki kompleksowemu remontowi Domu Kultury w Knurowie, w którym znajduje się lokal biblioteczny Filii Nr 3
niepełnosprawni czytelnicy mają do swojej dyspozycji podjazd dla wózków inwalidzkich, usytuowany przy wejściu
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głównym do budynku oraz dostosowane toalety.

W roku 2013 całkowitą modernizację przeszedł Oddział Dziecięcy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łaziskach Górnych. Dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskanym
z Programu „Rozwój Infrastruktury Kultury” Priorytet: Infrastruktura Kultury zrealizowano zadanie: Modernizacja
Oddziału Dziecięcego wraz z utworzeniem kreatywnej przestrzeni i czytelni multimedialnej. Wartość projektu
oszacowano na kwotę 72 000 zł, dofinansowanie wyniosło 50 000 zł. Oddział otrzymał całkowicie nowe
wyposażenie. Jego funkcjonalną aranżację dostosowano do potrzeb dzieci i młodzieży, a kolorowe strefy
przystosowano do grup wiekowych. W placówce utworzono kreatywną przestrzeń - miejsce wyposażone we
wszystkie materiały niezbędne do prac plastycznych. Zainstalowano także konsolę Xbox z funkcją Kinect.
Aranżację przestrzeni poprzedziły prace remontowe lokalu takie jak: wymiana podłóg, modernizacja instalacji
elektrycznej i komputerowej oraz malowanie lokalu. Nowe oblicze zyskał także Dział Muzyczny. Obecnie jego
część zajmuje Czytelnia Multimedialna. Do dyspozycji czytelników są stanowiska internetowe, urządzenie
wielofunkcyjne, jak również duży zbiór audiobooków w wolnym dostępie, dzięki odpowiednim szafom
bibliotecznym przeznaczonym do wyeksponowania multimediów.

W 2013 r. właściciel budynku, w którym mieści się Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Śląskim zamontował windę dla wózków inwalidzkich, co umożliwia czytelnikom z problemami
ruchowymi dotarcie do placówki.

W roku sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach przeprowadziła remont Filii
Bibliotecznej Nr 8 znajdującej się w dzielnicy Wesoła. Zakres prac obejmował m.in. wymianę części podłogi
w lokalu, odgrzybianie i malowanie ścian, malowanie stolarki okiennej, wymianę wykładzin oraz malowanie
korytarza i renowację drzwi wejściowych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej przeprowadziła remont Galerii Działań „Krekot” zlokalizowanej
w budynku centralnym, w którym zamontowano także dzwonek dla osób niepełnosprawnych. W Filii Bibliotecznej
Nr 18 zaadaptowano poddasze budynku dla celów działalności animacyjnej Biblioteki. Prace remontowe w różnym
zakresie wykonano także w placówkach filialnych Nr: 1, 13, 16.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu przeprowadziła gruntowny remont agend wewnętrznych
znajdujących się w budynku Biblioteki Głównej: dostosowano część Czytelni na potrzeby Działu Multimedialnego
(demontaż części stołów wraz z oświetleniem, doposażenie w ladę i regały, rozbudowa okablowania
strukturalnego w związku z utworzeniem stanowisk komputerowych dla pracowników. Urządzono Wypożyczalnię
dla Dzieci w pomieszczeniu dawnego Oddziału „Książki Mówionej” i Muzykaliów (przeniesienie lady, montaż
tablicy interaktywnej, zmiana ustawienia regałów, urządzenie kącika malucha), wymieniono drzwi wejściowe do
Auli oraz wrota wejścia gospodarczego, zakupiono stojaki na rowery, w sali szkoleniowej zamontowano żaluzje
pionowe i system monitoringu.

W roku 2013 Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach zrealizowała I etap remontu oświetlenia w budynku
Centrali. Zakres robót obejmował m.in. montaż opraw oświetleniowych, malowanie sufitów oraz wykonanie
odpowiednich pomiarów instalacji i natężenia. Remont przeprowadzono we wszystkich działach merytorycznych
oraz administracyjnych (ok. 80% pomieszczeń).

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu wykonała w roku sprawozdawczym rewitalizację
elewacji zachodniej ściany zabytkowego budynku, w którym mieści się Wypożyczalnia Centralna i Czytelnia.
Prace konserwatorskie prowadzone były w ramach projektu rewitalizacji osiedla TAZZ realizowanego przez Urząd
Miejski w Zawierciu. Ze środków własnych Biblioteka wykonała przy okazji prowadzonych prac budowę kanalizacji
burzowej wokół budynku.

Remonty o mniejszym zasięgu wykonały w swoich placówkach i agendach biblioteki w Cieszynie (Filia Nr 2
i Nr 4), w Lublińcu (centrala i Filia Nr 3) oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu, która
wykonała prace naprawcze na dachu w budynku centralnym oraz zadbała o wyłożenie kostki brukowej przed
budynkiem głównym. Udrożniono także kanalizację w kotłowni oraz wykonano prace naprawcze oświetlenia.

Biblioteki miejsko-gminne - remonty

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach przeprowadziła w roku 2013 remont Filii Bibliotecznej w Starej
Wsi, mieszczącej się w budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Wilamowice. Przeprowadzony został
remont centralnego ogrzewania, zakupiono nowy piec, wykonano remont sanitariatów oraz wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową. Lokal biblioteczny zyskał nowe meble - został na nowo zaaranżowany, wygospodarowano
kącik dla najmłodszych czytelników oraz kącik czytelni czasopism. Lokal biblioteczny jak i klatka schodowa zostały
odmalowane.

W marcu 2013 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach złożyła wniosek o dofinansowanie
zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” na budowę
i wyposażenie nowego gmachu Biblioteki. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał akceptację MKiDN na
kwotę 1 875 000,00 zł. Inwestycja prowadzona jest w inwestorstwie zastępczym przez Gminę Sośnicowice na
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zlecenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. We wrześniu 2013 r. wybrano w trybie przetargu
nieograniczonego generalnego wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Zadanie jest w trakcie
realizacji. Wykonano zaplanowane na rok 2013 roboty stanu zerowego oraz przyłącza sanitarne. Znacznie
zaawansowane są również roboty stanu surowego: ściany parteru i stropu nad parterem. Termin ukończenia
budowy zaplanowano na 30 września 2015 r.

Biblioteki gminne - remonty

W wyniku przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacierzowie przeznaczono część powierzchni
na nowy lokal Filii Bibliotecznej Pacierzów należącej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.
W ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet " Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek" uzyskano kwotę
dotacji w wysokości 281 463 zł. Nową Filię Biblioteczną w Pacierzowie oddano do użytku 15 września 2013 r.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ponad 100 m2. Placówkę wyposażono w komputer z oprogramowaniem
bibliotecznym, 5 komputerów z oprogramowaniem dla czytelnika, komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne,
projektor multimedialny, zestaw muzyczny HI FI, nagłośnienie, telewizor LCD, kserokopiarkę. Biblioteka
wyposażona została w regały, stoły, krzesła, biurka. Lokal dostosowano dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie wyremontowała pomieszczenie gospodarcze, w którym podłączono
wodę oraz zamontowano zlewozmywak. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki wymieniono instalację
elektryczną oraz cieplną, zainstalowano nowe grzejniki. W budynku, w którym zlokalizowana jest Filia
Biblioteczna w Podlesiu założono nową instalację odgromową oraz zasypano starą studnię.

W roku sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach zmodernizowała Czytelnię Internetową
zlokalizowaną na piętrze budynku. Zamontowano ściankę działową, przez co powstało małe pomieszczenie
magazynowe, w którym położono wykładzinę techniczną, odgrodzono serwer i pomalowano całe pomieszczenie
wraz z klatką schodową. Na parter budynku przeniesiono Czytelnię Ogólną, w której znalazło się miejsce
na stanowiska komputerowe. Remont wykonano systemem gospodarczym ze środków własnych Biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie rozpoczęła remont generalny budynku, którego zakończenie
przewiduje się na marzec 2014 r. Prace finansowane są z dotacji Instytutu Książki w ramach Programu „Biblioteka
+. Infrastruktura Bibliotek”. Pozyskano kwotę w wysokości 248 888,10 zł. Wkład własny organizatora zamknął się
w kwocie 88 011,90 zł. Całkowity koszt remontu oszacowano na 336 900,00 zł. Do końca 2013 r. wykonano prace
na zewnątrz budynku. Rozebrano i zrobiono nowe schody do budynku wraz z podjazdem i barierkami dla
niepełnosprawnych. Wyłożono kostkę brukową wokół budynku, naprawiono dach. Wewnątrz wykonano wszystkie
prace wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Zakupiono także system regałów przesuwnych a także sprzęt
komputerowy.

W roku 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach rozbudowała Centralę, dzięki czemu powierzchnia
użytkowa placówki zwiększyła się o 40 m2. Wygospodarowane pomieszczenie przeznaczono na Czytelnię
Komputerową. Zaaranżowano na nowo wnętrza lokalu. W trakcie prac remontowych wydzielono nową klatkę
schodową. W roku bieżącym zostanie przeprowadzony drugi etap remontu, który przewiduje wyburzenie ścian
działowych w celu pozyskania nowej, przestronnej sali. Wszystkie placówki filialne GBP w Psarach także przeszły
modernizację swoich lokali, dzięki projektowi realizowanemu przez Gminę Psary, którego istotą było utworzenie
w każdym sołectwie publicznego punktu dostępu do Internetu (PIAP), które ulokowano w placówkach
bibliotecznych. W każdej Filii założono instalację komputerową, przygotowano odpowiednie stanowiska, zmieniono
zatem aranżację wszystkich wnętrz. Dokonano drobnych remontów, poprawiających estetykę lokali. Sieć PIAPów
w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej liczy w sumie 60 stanowisk komputerowych.

W celu utworzenia Kącika Młodego Czytelnika Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu dokonała na nowo
aranżacji Centrali, którą wyposażono w nowe meble i sprzęt: regały, kolorowe półki, stoliki i krzesła, pufy,
siedziska, maty podłogowe, basen z piłkami, komplet zabawek i sprzętu edukacyjnego, zestaw interaktywny
(tablica dotykowa, statyw jezdny, projektor), sprzęt RTV. Zmieniono także system oświetlenia placówki. Wszystkie
powyższe zmiany udało się zrealizować ze środków finansowych MKiDN w ramach Programu: Rozwój
Infrastruktury Kultury, Priorytet: Infrastruktura Kultury. Zadanie „Biblioteka na miarę XXI wieku”. Na powyższy cel
przeznaczono kwotę w wysokości 66 670,00 zł.

Biblioteki miejskie - nowe lokale

W październiku 2013 roku Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju otrzymała nowy lokal.
Biblioteka zyskała lepszą lokalizację, do nowego pomieszczenia zostało zakupione wyposażenie. Warunki obsługi
czytelników uległy znacznej poprawie.

Po wynegocjowaniu korzystnej oferty cenowej na zakup wyposażenia oraz dzięki wsparciu Miejskiego Zarządu
Nieruchomości w Jaworznie, udało się przenieść Filię Jeleń należącą do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworznie do nowoczesnego, spełniającego normy biblioteczne pomieszczenia (o powierzchni 140 m2)
w Domu Kultury w Jeleniu.
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W związku z przeniesieniem Filii nr 5 do nowego lokalu, Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu
przeprowadziła na własny koszt prace w zakresie: zakup i montaż żaluzji wewnętrznych, wykonanie okablowania
strukturalnego z urządzeniem stanowisk komputerowych dla pracowników i czytelników, doposażenie Filii w nowe
meble (lada, szafy biblioteczne, wyposażenie pokoju socjalnego i kącika malucha), wykonanie instalacji
monitoringu. Nowa aranżacja wnętrz sprzyja pracy i działalności animacyjnej prowadzonej w placówce.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim pozyskała nowy lokal dla Filii bibliotecznej
Nr 1 w dzielnicy Wilchwy. Placówka mieści się obecnie w budynku Zespołu Szkół Nr 1. Posiada osobne wejście
oraz dostęp z terenu szkoły. Powierzchnia wynosi 112 m2. Na potrzeby Filii zakupiono nowe regały, stoliki i ladę
biblioteczną. Placówka wyposażona jest również w sprzęt komputerowy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu przeniosła Filię nr 12 „książki mówionej” z Placu Krakowskiego 5 do
lokalu przy ul. Wyzwolenia 2, gdzie dotychczas znajdowała się czytelnia multimedialna. Powodem zmiany
lokalizacji Filii nr 12 była konieczność poprawy warunków lokalowych tej placówki, ponadto obecnie znajduje się
ona w samym centrum miasta. Ważną kwestią była także oszczędność kosztów utrzymania lokalu.

Biblioteki miejsko-gminne - nowe lokale

Biblioteka w Koniecpolu otrzymała nowy lokal na działalność Filii bibliotecznej. Budynek sąsiaduje ze szkołą,
ale konieczny jest remont pomieszczeń. W roku 2013 wymieniono okna oraz pomalowano ściany.

Biblioteka Publiczna w Skoczowie przeniosła Filię Nr 2 w Pierśćcu do nowego lokalu w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej. Lokal usytuowany jest na I piętrze, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak
placówka odnotowała w roku sprawozdawczym zwiększoną liczbę odwiedzin i wypożyczeń.

Biblioteki gminne - nowe lokale

Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie przeniosła Filię Biblioteczną w Puńcowie do nowego lokalu
w budynku przedszkola. Placówka dysponuje mniejszą powierzchnią użytkową, ale ma zdecydowanie lepsze
warunki lokalowe.

W roku sprawozdawczym Gminnej Bibliotece Publicznej w Jejkowicach przekazano do dyspozycji na
działalność biblioteczną dodatkowe pomieszczenie w zajmowanym budynku. Powierzchnia otrzymanej sali wynosi
127 m2. Wykorzystywana jest na różnorodne imprezy czytelnicze.

W minionym roku zmieniono lokalizację Filii bibliotecznej w Krzyżowej, należącej do GBP w Jeleśni. Placówka
działająca do tej pory w strażnicy OSP została przeniesiona do gminnego budynku wielofunkcyjnego w nowej
lokalizacji. Na potrzeby filii zaadaptowano lokal o powierzchni 100 m2, składający się z dwóch pomieszczeń
(wypożyczalni i czytelni) oraz zaplecza socjalnego. Remont lokalu obejmował: skucie starej i wykonanie nowej
wylewki, ułożenie płytek i paneli podłogowych, modernizację oświetlenia i łączy internetowych, modernizację
urządzeń sanitarnych, gipsowanie i malowanie ścian oraz wymianę drzwi. Większość prac została wykonana
nieodpłatnie przez mieszkańców Krzyżowej. Urząd Gminy sfinansował wykonanie wylewki podłogowej oraz
malowanie pomieszczeń. Nową ladę pod stanowiska komputerowe wykonał za darmo miejscowy stolarz
z własnego materiału.

W roku 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach pozyskała nowy lokal na placówkę centralną.
Na potrzeby biblioteki zaadaptowano budynek, będący własnością Urzędu Gminy, w którym poprzednio
znajdowały się biura referatów Urzędu. Biblioteka dzieli budynek z Gminnym Zespołem Oświaty znajdującym się
na piętrze. Dużą zaletą nowej lokalizacji GBP jest dostosowanie wejścia do budynku oraz sanitariatów dla osób
niepełnosprawnych. Biblioteka zajmuje parter budynku, posiada dwa odrębne wejścia (dla pracowników
i czytelników) z przystosowaniem dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane,
zamontowano również alarm. Placówkę wyposażono w nowe meble biblioteczne. Pomieszczenia zaaranżowano
w sposób funkcjonalny i estetyczny.

Do nowych pomieszczeń w budynku szkoły przeniosła się także Filia Biblioteczna w Pielgrzymowicach. Do tej
pory zajmowała lokal w tym samym budynku, ale w innej części. Nowe pomieszczenia przebudowano
i przystosowano do potrzeb placówki. Zaaranżowano w sposób nowoczesny i bardzo estetyczny.

Niekorzystna zmiana lokalu bibliotecznego nastąpiła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starczy. Bibliotekę
przeniesiono do piwnicy w dotychczasowo zajmowanym budynku. Biblioteka ma do dyspozycji mniejszą
powierzchnię użytkową. Jedynym plusem zmiany lokalu jest podjazd dla wózków, z którego korzystają matki
z małymi dziećmi.

W styczniu 2013 roku Filia w Mesznej należąca do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach została
przeniesiona do nowego lokalu mieszczącego się w nowo wybudowanym Domu Użyteczności Publicznej.
Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Dzięki temu wsparciu Gmina otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 305 263,00 zł. Łączne
poniesione nakłady finansowe, w ramach których opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
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prowadzono nadzór inwestorski i autorski zadania, zakupiono meble oraz niezbędne wyposażenie, a przede
wszystkim przeprowadzono budowę obiektu, wyniosły 832 525,91 zł. Budynek przeznaczono na działalność
kulturalną. Filia otrzymała lokal o powierzchni 60 m2. Może także wykorzystywać do swojej pracy salę
o powierzchni 20 m2, w której prowadzone są zajęcia plastyczne. Do dyspozycji Filii jest także sala, w której
mieści się 80 osób. Cały budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Filia w Kończycach Małych w Gminie Zebrzydowice otrzymała nowy lokal w budynku Ludowego Klubu
Sportowego. Budynek oddano do użytku w 2013 r. Filia zajmuje całe piętro, gdzie ma do dyspozycji zaplecze
sanitarno-kuchenne, duży hol, w którym ustawiono stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, stoliki, fotele, pufy.
Wypożyczalnia zajmuje dwa pomieszczenia.
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