
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 R.

3. Modernizacja bazy lokalowej

3.1. Informacje podstawowe

W 2016 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 132 346 m2. W porównaniu
z rokiem 2015 zwiększyła się o 2 702 m2.

Na jedną placówkę biblioteczną przypadło średnio:

Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6 czytelników. Na 100 mieszkańców przypadło
w 2015 roku 2,83 m2.

Obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych:

Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10 994 (w 2015 r. – 10 860), w tym dla niepełnosprawnych 142
(całkowicie zaaranżowane miejsce dla osoby niepełnosprawnej: możliwość podjazdu wózkiem inwalidzkim, odpowiednia
klawiatura, nakładki dla niewidomych).

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

Biblioteki miejskie

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zakupiła samochód osobowo-transportowy marki Opel Combo.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu kupiła samochód osobowo – dostawczy marki Volkswagen Cady.

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, Bieruń, Chorzów,
Częstochowa, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice MBP, Gliwice Powiatowa, Jaworzno, Katowice, Miasteczko Śląskie,
Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Racibórz, Rybnik, Sławków, Sosnowiec, Wisła, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory,
Żywiec.

Sprzęt multimedialny (zestawy audiowizualne, systemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów, rzutniki
multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery, konsole do gier, oraz
aparaty cyfrowe itp.) wzbogacił zasoby bibliotek: Będzin, Częstochowa, Dabrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice,
Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ustroń, Wisła, Wodzisław Śląski,
Żory.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały
ekspozycyjne, systemy zawieszeń obrazów itp.) nabyły biblioteki: Będzin, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice
Powiatowa, Jaworzno, Łaziska Górne, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Poręba, Racibórz, Radzionków, Ruda
Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Wisła, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory, Żywiec.

167,7 m2 (w 2015 r. – 163,7 m2)

992 czytelników (w 2015 r. – 1 004 czytelników)

5 785 mieszkańców (w 2015 r. – 5 790 mieszkańców)

wejście do budynku dostosowane dla niepełnosprawnych: 317 bibliotek, w tym:

198 bibliotek mających udogodnień wewnątrz budynku,

14 bibliotek posiada udogodnienia dla osób niewidzących i słabo widzących (sygnały dźwiękowe, wypustki
w podłożu).
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Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, wózki biblioteczne, kasy fiskalne itp.) zostały zakupione do bibliotek: Gliwice Powiatowa, Jaworzno, Piekary
Śląskie.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, warniki, czajniki, zmywarki do naczyń, klimatyzatory, grzejniki, itp.) nabyły biblioteki:
Jaworzno, Łaziska Górne, Wodzisław Śląski.

Sprzęt techniczny (kosiarki, odśnieżarki, elektronarzędzia, schodołazy, kotły gazowe, stojaki na rowery itp.): Katowice,
Zabrze.

Materiały dydaktyczne o dużej wartości finansowej (instrumenty, gry, maty, klocki, itp.): Rydułtowy.

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: Blachownia, Czechowice-
Dziedzice, Koniecpol, Krzepice, Kuźnia Raciborska, Łazy, Siewierz, Skoczów, Sośnicowice, Strumień, Wilamowice,
Woźniki.

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

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały
ekspozycyjne itp.) nabyły biblioteki: Blachownia, Czerwionka-Leszczyny, Kłobuck, Pszczyna, Siewierz, Sośnicowice,
Żarki.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, wózki biblioteczne, kasy fiskalne itp.) zostały zakupione do bibliotek: Pszczyna, Strumień.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, warniki, czajniki, zmywarki do naczyń, klimatyzatory, grzejniki, itp.) nabyły biblioteki:
Strumień.

Sprzęt techniczny (kosiarki, odśnieżarki, elektronarzędzia, schodołazy, namioty promocyjne): Czeladź.

Materiały dydaktyczne o dużej wartości finansowej (instrumenty, gry, maty, klocki, itp.): Sośnicowice.

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: Bestwina, Bobrowniki,
Chybie, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Jasienica, Jeleśnia, Kochanowice, Konopiska, Kroczyce, Krupski Młyn,
Lelów, Lipowa, Lyski, Miedźna, Mierzęcice, Milówka, Olsztyn, Ożarowice, Pawonków, Porąbka, Rajcza, Rudnik, Suszec,
Ślemień, Świerklaniec, Świerklany, Świnna, Wilkowice, Wręczyca Wielka, Zebrzydowice.

Sprzęt multimedialny (zestawy audiowizualne, systemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów, rzutniki
multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery, konsole do gier, oraz
aparaty cyfrowe itp.) wzbogacił zasoby bibliotek: Bojszowy, Koszarawa, Mierzęcice, Pawłowice, Przystajń.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały
ekspozycyjne itp.) nabyły biblioteki: Bobrowniki, Buczkowice, Chybie, Gorzyce, Irządze, Jasienica, Jeleśnia, Kobiór,
Kochanowice, Kroczyce, Lipowa, Lyski, Łękawica, Porąbka, Przystajń, Psary, Radziechowy-Wieprz, Suszec, Wilkowice,
Wręczyca Wielka, Zebrzydowice.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, wózki biblioteczne, kasy fiskalne itp.) zostały zakupione do bibliotek: Bobrowniki, Bojszowy, Hażlach,
Jasienica, Kochanowice, Milówka, Psary.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, warniki, czajniki, zmywarki do naczyń, klimatyzatory, grzejniki, itp.) nabyły biblioteki:
Chybie, Jeleśnia, Kamienica Polska, Kochanowice, Suszec, Świerklaniec, Wilkowice.
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3.3. Modernizacja lokali bibliotecznych – nowe lokale, adaptacje, przykłady największych remontów

Nowe lokale

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

W minionym roku sprawozdawczym placówka filialna Nr 12 MBP w Bytomiu zmieniła lokalizację. Obecnie znajduje się
w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bytomiu, przy ulicy Arki Bożka 21. Lokal oddany do dyspozycji Biblioteki przeszedł
kapitalny remont i został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, barierki przy schodach
oraz toaleta spełniająca odpowiednie standardy). Zakres prac remontowych obejmował: wykonanie izolacji pionowej
i poziomej, wykonanie instalacji elektrycznej, niskoprądowej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, deszczowej,
przebudowa instalacji gazowej, wykonanie węzła sanitarnego, wymianę okien z powiększeniem otworów okiennych,
wymianę drzwi wejściowych, montaż daszku nad wejściem, remont schodów zewnętrznych, zabudowę sufitów
podwieszanych, wymianę tynków, malowanie, wykonanie posadzki z gresu, wykonanie ogrodzenia panelowego.
Placówka posiada obecnie system alarmowy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim przeprowadziła adaptację
budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej na potrzeby placówki centralnej. Zadanie wykonano dzięki dotacji MKiDN
otrzymanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2: Infrastruktura Bibliotek 2016–2020.
Zakres wykonanych prac obejmował wymianę podłóg, instalacji centralnego ogrzewania, kompleksowego malowania
oraz zaadaptowania nowych pomieszczeń na potrzeby Czytelni Komputerowej i Prasy. Wygospodarowano także miejsce
na Galerię Wystawienniczą, w której organizowane będą różnorodne przedsięwzięcia czytelnicze, edukacyjne i kulturalne.
W placówce funkcjonować będą agendy: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział Dziecięcy, Czytelnia Komputerowa
i Prasy oraz Galera Wystawiennicza. Poza tym miejsce znajdą też działy administracyjne biblioteki. Do placówki
zakupiono nowe regały, biurka, kanapy, fotele, stoliki, co znacznie poprawiło estetykę pomieszczeń. Placówkę
doposażono w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny. Kwota pozyskana przez MBP w ramach projektu „Infrastruktura
bibliotek 2016–2020” to 291 000,00 zł.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu dokonała zmiany lokalizacji Filii nr 2 Ostróg. Placówkę
przeniesiono do nowego budynku, zakupiono nowe meble i dodatkowe sprzęty, zamontowano oświetlenie, pomalowano
ściany pomieszczeń. Filia biblioteczna dysponuje teraz bardziej funkcjonalnym i estetycznym lokalem.

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczyrku

W ramach programu MKiDN: Rozwój Infrastruktury Kultury. Infrastruktura Domów Kultury zaadaptowano na potrzeby
Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczyrku, która
funkcjonuje w jego strukturze organizacyjnej, budynek po byłym kinie. Zadanie pod nazwą „Adaptacja budynku kina na
potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji oraz Biblioteki w Szczyrku” otrzymało dofinansowanie
w kwocie 168 000,00 zł. Wyremontowane pomieszczenia wyposażono w nowe meble i sprzęt komputerowy. Oficjalnie
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji zasiedliły nowe pomieszczenia dnia
1 stycznia 2017 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu

Filia nr 3 w Klimontowie została przeniesiona do nowego, przestronnego lokalu, wyremontowanego i dostosowanego
do potrzeb biblioteki, w pomieszczeniach byłej szkoły podstawowej. Jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
W ramach reorganizacji wprowadzono wolny dostęp do zbiorów, zaaranżowano wygodne przestrzenie do prowadzenia
zajęć edukacyjnych dla dzieci z zastosowaniem tablicy multimedialnej oraz dla osób dorosłych do organizacji wszelkiego
rodzaju spotkań.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

MBP otrzymała nowy lokal na placówkę centralną, która przyjęła nazwę „Mediateka”. Pomieszczenia o powierzchni 2 700
m2 przeznaczono na Wypożyczalnię, Dział Dla Dzieci, Bajkotekę, Dział Muzyczny i Książki Mówionej, Czytelnię Naukową,
Czytelnię Multimedialną oraz wszystkie działy administracyjne i działy wewnętrzne. Nowa siedziba została oficjalnie
otwarta dla czytelników 1 kwietnia 2016 r. Nowy budynek biblioteki mieści się przy al. Piłsudskiego 16. Jeszcze do
niedawna stały tu ruiny niedokończonej budowy szkół municypalnych a obecnie to przeszklony, nowoczesny budynek,
w którym znalazła się Biblioteka Główna MBP Tychy. Dział muzyczny został wyposażony w wysokiej klasy sprzęt
do odsłuchu muzyki i duży TV do oglądania koncertów.  W czytelni multimedialnej zainstalowano 12 komputerów
z dostępem do Internetu, ponadto mieści się tam stanowisko telewizyjne do indywidualnych zajęć jak również bogaty
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wybór gier planszowych i strategicznych.  W całej Mediatece znajduje się kilka ogromnych telewizorów, profesjonalne
rzutniki z ekranami przeznaczone do projekcji filmowych oraz bardzo dobrej jakości nagłośnienie. W oknach
zamontowano automatyczne żaluzje a pomieszczenia wyposażono w klimatyzatory. Źródłem finansowania inwestycji był
Urząd Miasta w Tychach, który poza środkami pochodzącymi z budżetu zaciągnął kredyt w Banku Ochrony Środowiska.

W 2016 r. sfinansowano: wyposażenie Mediateki (402.657,00 zł), działalność inwestycyjną (369.988,00 zł), żaluzje
(79.746,00 zł), regały jezdne (93.480,00 zł). Dodatkowo zakupiono sprzęt techniczny: defibrylator (6.048,00 zł),
profesjonalną niszczarkę (4.425,00 zł), telewizor 72 cale (9.882,00 zł). Dokupiono sprzęt komputerowy na kwotę
147.625,00 zł, w tym serwer (143.750,00 zł) oraz laptop (3.875,00 zł). Na galanterię biblioteczną przeznaczono środki
w wysokości 76.690,00 zł. Dodatkowo doposażono placówkę w materiały i pomoce dydaktyczne za kwotę 30.993,00 zł
(tablety, klocki lego, gry edukacyjne, teatrzyk, pacynki itp.).

Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck

Zmianie uległa lokalizacja Filii Bibliotecznej w Łobodnie – z zajmowanego dotąd niewielkiego (14 m2) pomieszczenia
w suterenach Zespołu Szkół, placówkę przeniesiono do budynku klubu sportowego „Oksza Łobodno”, w którym zajęła
pomieszczenie o powierzchni ok. 50 m2. Podniesiono standard lokalu, zakupiono nowe wyposażenie. Przeznaczono
15 000,00 zł. na jej wyposażenie (nowe regały wyposażone w mechanicznie otwierane rolety zabezpieczające
księgozbiór oraz nowa lada biblioteczna).

Biblioteka Publiczna w Skoczowie

Pozyskano nowy lokal dla Filii bibliotecznej nr 1. Placówkę przeniesiono do pomieszczeń w Gimnazjum nr 4 przy
ul. Bielskiej 34.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach

Filię biblioteczną w Zawadzie przeniesiono z budynku przy ul. Częstochowskiej 5 do Zespołu Szkół w Zawadzie przy
ul. Częstochowskiej 8. Decyzję podjęto po wizytacji Rady Gminy Kłomnice. Powodem przeniesienia biblioteki było
zmniejszenie kosztów jej utrzymania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach

Placówkę centralną przeniesiono do nowego lokalu mieszczącego się przy ul. Batalionów Chłopskich 4/5. Lokal
wyposażony jest w nowe meble i sprzęt. W porównaniu do poprzedniego zajmowanego pomieszczenia jego metraż
zwiększył się o 80 m2. Biblioteka została dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Jej zaletą jest położenie w samym
centrum Kroczyc.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie

Filię biblioteczną w Nakle przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej, gdzie otrzymała pomieszczenie o powierzchni
niecałych 27 m2. Udało się zorganizować kącik dla dzieci. Zakupiono niezbędne, drobne sprzęty ułatwiające pracę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich

Fila w Makowie została przeniesiona do nowego, ale dużo mniejszego lokalu. Stare pomieszczenie (pow. 48 m2) zostało
przejęte przez przedszkole mieszczące się w tym samym budynku. Nowy lokal składa się z pomieszczenia o pow. 28 m2

oraz drugiego socjalno-sanitarnego o powierzchni 3,7 m2. Budynek posiada wejście dostosowane dla osób
niepełnosprawnych. Koszty związane z remontem i dostosowaniem lokalu dla potrzeb bibliotecznych poniosła Gmina.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach

GBP pozyskała nowy lokal dla placówki centralnej. Przeniesiono ją do budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach.
Pomieszczenia biblioteki są przestronne, wyposażone w nowe regały, estetyczne i funkcjonalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju

Centralę Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju przeniesiono do wyremontowanych pomieszczeń w budynku dworca
PKP. Biblioteka zyskała więcej przestrzeni i pomieszczeń, w tym pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne.
Nowy lokal stworzył możliwość wyodrębnienia czytelni z kącikiem internetowym, wypożyczalni oraz magazynu
bibliotecznego. Przeniesienie placówki dało możliwość organizacji różnorodnych imprez czytelniczych.
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Remonty

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie

Budynek główny ul. Piłsudskiego 39

W grudniu 2016 r. zakończono realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku MiPBP im. Stefana
Żeromskiego w Będzinie” – wartość projektu 150.500,30 zł. Zadanie sfinansowano ze środków: dotacja celowa Miasta
Będzin, pożyczka WFOSiGW w Katowicach. Przedsięwzięcie obejmowało budowę w pełni funkcjonalnej instalacji
fotowoltaicznej o mocy 20 kW. Głównym elementem instalacji są panele fotowoltaiczne. Łączna powierzchnia czynna
ogniw fotowoltaicznych to 116, 81 m2. Większość wyprodukowanej energii przeznaczona będzie na pokrycie potrzeb
energetycznych budynku, natomiast ewentualna nadwyżka zostanie sprzedana sieci energetycznej.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

W roku 2016, w sposób znaczący udało się poprawić stan techniczny i estetykę wielu filii bibliotecznych oraz części
pomieszczeń w gmachu głównym Książnicy Beskidzkiej. Środki na remonty bieżące, udało się wykorzystać w okresie
prac remontowych prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe na osiedlach, gdzie funkcjonują placówki filialne. Na
osiedlu Złote Łany został przeprowadzony kompleksowy remont pomieszczeń: termomodernizacja, wymiana wszystkich
instalacji c.o., elektrycznych, wodnych – montaż hydrantów, przemurowanie niektórych pomieszczeń, malowanie całości.
Podobne kompleksowe działania były prowadzone na osiedlu Kopernika, gdzie spółdzielnia mieszkaniowa także
dokonała termomodernizacji budynku, a Książnica ze swojej strony wymieniła instalację elektryczną, oświetlenie - lampy,
część mebli – zmieniając aranżację przestrzeni dla czytelników. Pomalowano także pomieszczenia Filii. Placówka w
Wapienicy uległa metamorfozie poprzez malowanie pomieszczeń, zmianę wykładzin, fototapetę, nową aranżację
wystroju, która zaowocowała nadaniem nazwy Fabryka Książki (Filia znajduje się w budynku pofabrycznym). Spore
zmiany dokonały się także w Dzielnicowej Bibliotece Publicznej, gdzie obok malowania pomieszczeń, przeprowadzono
cyklinowanie podłóg w wypożyczalni i czytelni, remont szatni oraz wejścia do placówki. Podobny zakres prac został
wykonany w Dziale Zbiorów Specjalnych, gdzie także cyklinowano podłogę w wypożyczalni, oraz malowano
wypożyczalnię i korytarz. Filia na osiedlu Wojska Polskiego, dzięki pracom termomodernizacyjnym spółdzielni
mieszkaniowej została ocieplona, a Biblioteka ze swojej strony pomalowała wnętrza placówki. Filia Integracyjna otrzymała
nowe oświetlenie.

Biblioteka Publiczna w Częstochowie

Oddział dla Dzieci i Młodzieży – remont obejmował malowanie ścian i sufitów w całej placówce, usunięcie wybranych
ścianek działowych i postawienie nowych, położenie nowej podłogi, remont łazienek  i dostosowanie jednej z nich
do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, prace hydrauliczne i elektryczne (koszt 88.184,60 zł); kupione
zostały nowe meble biblioteczne (koszt 46.127,46 zł);

Z programu „Modernizacji filii bibliotek w Częstochowie” w Filii nr 9 przeprowadzono remont generalny placówki
obejmujący malowanie ścian i sufitów w całym pomieszczeniu, usunięcie wybranych ścianek działowych i postawienie
nowych, położenie nowej podłogi, wymianę okien i drzwi wewnętrznych, remont łazienek i dostosowanie jednej z nich do
potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, prace hydrauliczne, elektryczne, kominiarskie, montaż żaluzji
wertykalnych we wszystkich oknach, instalację alarmu (koszt 397.862,95 zł).

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

W 2016 r. przeprowadzono prace wieńczące modernizację budynku Biblioteki Centralnej. Złożyły się na nie: malowanie
pomieszczeń, zagospodarowanie terenu zielonego oraz montaż cokołu i posadowienie rzeźby „Nasza Ojczyzna -
Przejście” autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha, gliwickiego artysty. Prace te sfinansowano z celowej dotacji inwestycyjnej
z Urzędu Miejskiego w wysokości 127 148,50 zł. Zamontowano kurtynę cieplną przy wejściu do Biblioteki Centralnej,
koszt montażu wyniósł: 5 996,25 zł. MBP uzyskała na ten cel dotację inwestycyjną z UM.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku

W Filii nr 1 przeprowadzono roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych
w ramach kapitalnego remontu budynku Klubu „Harcówka”, w którym mieści się placówka. Remont zrealizowano
za środków Urzędu Miasta. W Bibliotece Głównej wykonano projekt i budowę windy dla osób niepełnosprawnych,
przebudowę parkingu przed budynkiem i wymianę oświetlenia zewnętrznego oraz remont holu na parterze, szatni
i kącika czytelniczo-internetowego. Prace sfinansowano z funduszu Wydziału Inwestycji UM w Rybniku – 474.260,00 zł
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Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu

W październiku 2016 r. rozpoczęła się modernizacja gmachu przy ul. Kościelnej 11, w całości przeznaczonego na
siedzibę Biblioteki Głównej, która dotychczas zajmowała jedynie część obiektu. W roku 2016 przebudowane zostało III
piętro, wykonano część robót wyburzeniowych na poziomie II piętra, część izolacji fundamentów, remont dachów z
dociepleniem, wymieniono część ślusarki okiennej. Wykonano przeszklone zadaszenie patia. Zakończenie robót
planowane jest w grudniu 2017 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu

W 2016 wyremontowano pomieszczenia Biblioteki Centralnej usytuowane na 1 piętrze budynku – Czytelnię, Oddział
dla Dzieci oraz biuro. Prace obejmowały zerwanie starej podłogi (płyty OCB) i wylanie nowej oraz wykończenie jej
pokryciem linoleum a także odnowienie ścian i sufitów. Koszty remontu (30 000 zł) pokrywał Urząd Miasta w ramach
środków Wydziału Mieszkaniowego, który jest administratorem budynku biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu

MBP wykonała remont w Filii Bibliotecznej nr 11 (Zabrze, ul. Wolności 177), Zakres prac obejmował: wymianę okien,
modernizację drzwi wejściowych i drzwi oddzielających pomieszczenia czytelni od wypożyczalni, wymianę oświetlenia,
malowanie ścian, likwidację barier architektonicznych oraz wymianę posadzki w przedsionku (w ramach przyznanych
środków z II edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego).

Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach

W 2016 roku budynek, w którym mieści się lokal biblioteczny został poddany termomodernizacji. Wymieniono wszystkie
okna i parapety oraz drzwi wejściowe do biblioteki. Ocieplono dach i ściany, zmodernizowano centralne ogrzewanie,
co znacząco wpłynęło na temperaturę panującą w pomieszczeniach. Lokal pomalowano, co poprawiło estetykę placówki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach

W roku 2016 Filia Osiedle mieszcząca się w budynku Domu Kultury pozyskała dodatkowe pomieszczenie przeznaczone
na imprezy biblioteczne. Obecnie powierzchnia placówki wynosi 147 m2 (poprzednio 112 m2). Na obecny metraż składają
się wcześniejsze pomieszczenia oraz lokal sąsiadujący z nimi i zaadaptowany na potrzeby biblioteki. Wnętrze wzbogaciło
się o nowe i funkcjonalne meble (stoliki i krzesła) pozwalające na zaproszenie większej liczby uczestników spotkań
bibliotecznych. Przy okazji przystosowywania pomieszczeń, odświeżono całość lokalu, na nowo aranżując całość wnętrza
w jednakowej tonacji. Biblioteka centralna również dokonała niewielkiej zmiany wystroju pomieszczeń uzupełniając regały
o pasujące do całości zamykane dostawki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej przeprowadziła remont generalny placówki filialnej w miejscowości Wrzosowa.
Zakres prac obejmował wymianę oświetlenia, podłóg, drzwi, schodów zewnętrznych prowadzących do budynku, remont
łazienki. Koszt prac wyniósł 97 772 zł pozyskanych od organizatora Biblioteki oraz z Funduszu Sołeckiego Wrzosowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce przeprowadziła remont generalny filii bibliotecznej w Kobiernicach. Zakres prac
objął: remont podłogi, wymianę kaloryferów, malowanie ścian, w tym farbami tablicowymi i magnetycznymi. Zakupiono
także nowe meble biblioteczne (regały i biurka), uzupełniono oświetlenie, urządzono Kącik dla najmłodszych czytelników.
Koszt remontu zamknął się w kwocie 22 300 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej Górce

W 2016 roku wyremontowano Wypożyczalnię dla dorosłych w Centrali GBP. Prace objęły swoim zasięgiem: malowanie
ścian, wymianę oświetlenia, wymianę wykładziny podłogowej, montaż listew przypodłogowych i narożnych, montaż
żaluzji okiennych, montaż zabudowy bibliotecznej pomieszczenia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach

Filia biblioteki w Gostyni została powiększona o dodatkowe pomieszczenie (51 m2) z przeznaczeniem na spotkania,
konferencje, miejsce zajęć dla dzieci. Lokal został pomalowany, wymieniono oświetlenie, zainstalowano Internet i alarm.
Zabudowana została ścianka oddzielająca pomieszczenie przeznaczone na archiwum dokumentacji bibliotecznej.

Zdecydowana większość bibliotek publicznych województwa śląskiego remontowała w roku ubiegłym swoje placówki,
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w zakresie mniejszym od przedstawionych przykładów, systemem gospodarczym.
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