
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 R.

3. Modernizacja bazy lokalowej

3.1. Informacje podstawowe

W 2017 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 132 653 m2. W porównaniu
z rokiem 2016 zwiększyła się o 307 m2.

Na jedną placówkę biblioteczną przypadło średnio:

Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 5,8 czytelnika. Na 100 mieszkańców przypadło
w 2017 roku 2,9 m2.

Obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych:

Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10 988 (w 2016 r. – 10 994), w tym dla niepełnosprawnych 165
(całkowicie zaaranżowane miejsce dla osoby niepełnosprawnej: możliwość podjazdu wózkiem inwalidzkim, odpowiednia
klawiatura, nakładki dla niewidomych).

73 biblioteki zajmowały odrębne budynki.

712 placówek bibliotecznych mieściło się w lokalach współużytkowanych z innymi instytucjami / firmami.

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

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej zakupiła drukarkę brajlowską, powiększalnik dla słabowidzących z syntezatorem
mowy oraz nowe moduły systemu bibliotecznego PATRON. Dodatkowo Biblioteka, w formie darowizny otrzymała
samochód osobowo-dostawczy Peugeot Partner, który będzie służył zarówno do przewożenia osób, jak i materiałów
bibliotecznych oraz elementów wyposażenia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie nabyła miernik do pomiarów stanu poziomu smogu w ramach projektu
„Eneris” w kwocie 989,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach zakupiła system biblioteczny SOWA2/MARC21

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach zakupiła system RFID, 3 bramki, 3 selfchecki, wrzutnię oraz książkomat
jako pierwsza biblioteka w Polsce. Wartość zakupionego sprzętu przekroczyła milion złotych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach otrzymała w darze pianino.

170,06 m2 ( w 2016 r. – 167,7 m2 )

986 czytelników ( w 2016 r. – 992 czytelników)

5 836 mieszkańców (w 2016 r. – 5 785 mieszkańców)

wejście do budynku dostosowane dla niepełnosprawnych: 320 bibliotek, w tym:

197 bibliotek mających udogodnienia wewnątrz budynku,

8 bibliotek posiada udogodnienia dla osób niewidzących i słabo widzących (sygnały dźwiękowe, wypustki
w podłożu).
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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, Bielsko-Biała,
Bytom, Chorzów, Cieszyn, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalety,
Knurów, Łaziska Górne, Miasteczko Śląskie, Mysłowice, Piekary Śląskie, Poręba, Racibórz, Radlin, Radzionków, Ruda
Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Ustroń, Wodzisław Śląski, Zabrze,
Zawiercie, Żory.

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: Bielsko-Biała, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice,
Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Miasteczko Śląskie, Mysłowice, Piekary Śląskie, Poręba, Racibórz, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Wisła, Zawiercie.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały
ekspozycyjne, systemy zawieszeń obrazów itp.) nabyły biblioteki: Będzin, Bielsko-Biała, Bieruń, Cieszyn, Czeladź,
Częstochowa, Gliwice, Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Poręba, Rybnik,
Sosnowiec, Tychy, Wisła, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie.

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

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, warniki, czajniki, zmywarki do naczyń, klimatyzatory, grzejniki, itp.) nabyły biblioteki:
Jastrzębie-Zdrój, Łaziska Górne, Racibórz, Sosnowiec, Tychy, Wisła, Wodzisław Śląski, Zabrze.

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

Materiały dydaktyczne o dużej wartości finansowej (instrumenty, gry, maty, klocki, itp.): wzbogaciły wyposażenie MBP
w Dąbrowie Górniczej.

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, Pszczyna.

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 biblioteki w Kłobucku.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały
ekspozycyjne itp.) nabyły biblioteki: Kłobuck, Pszczyna.

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,
Brenna, Buczkowice, Chybie, Gierałtowice, Gilowice, Goczałkowice-Zdrój, Hażlach, Jasienica, Konopiska, Kornowac,
Lipowa, Lyski, Łodygowice, Marklowice, Miedźno, Ornontowice, Ożarowice, Pawłowice, Pawonków, Poraj, Psary,
Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Suszec.

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: Buczkowice, Godów, Janów, Jejkowice, Koszarawa, Łodygowice,
Milówka, Ornontowice.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe, wypoczynkowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały
ekspozycyjne itp.) nabyły biblioteki: Bobrowniki, Buczkowice, Chełm Śląski, Dębowiec, Herby, Jasienica, Jejkowice,
Jeleśnia, Kobiór, Kochanowice, Lyski, Łodygowice, Opatów, Ożarowice, Pawłowice, Pawonków, Poraj, Porąbka, Psary,
Przystajń, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Rudziniec, Świnna, Włodowice, Wręczyca Wielka.

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

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, warniki, czajniki, zmywarki do naczyń, klimatyzatory, grzejniki, itp.) nabyły biblioteki:
Koszęcin, Krzyżanowice, Pawłowice, Rajcza.

3.3. Modernizacja lokali bibliotecznych – nowe lokale, adaptacje, przykłady największych remontów

Nowe lokale

Biblioteki miejskie

Gliwice

W 2017 r. dwie filie zmieniły lokalizację (w obrębie swoich osiedli), dzięki temu zyskały nowe i przestronne
pomieszczenia. Aranżacje lokali wykonały pracownie architektoniczne, co wpłynęło korzystnie na poprawę warunków
korzystania ze zbiorów oraz obsługi czytelników. Obie placówki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Filia nr 13 zyskała nowy lokal o powierzchni 101,32 m2 przy ul. Paderewskiego 56. Na realizację tego zadania z budżetu
miejskiego przeznaczono dotację celową inwestycyjną w kwocie 166 420,46 zł. Sfinansowano: dokumentację projektową,
nadzór inwestorski, zakup schodołazu dla osób niepełnosprawnych – VIMEC T09 ROBY (w kwocie 10500,00 zł).
W ramach prac remontowych wykonano: odtworzenie ścianek działowych, wymianę stolarki i ślusarki drzwiowej,
odnowienie tynków (malowanie i tapeta), wymianę posadzek, wykonanie sufitów podwieszanych w toaletach
i pomieszczeniu socjalnym, wykonanie instalacji elektrycznej w tym oświetlenie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej
i toalet.

Przeprowadzka Filii nr 16 do lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 przy ul. Przedwiośnie 2
wymagała adaptacji pomieszczeń o powierzchni 330 m2 do prowadzenia działalności bibliotecznej. Sfinansowano ją
dzięki dotacji celowej inwestycyjnej ze środków budżetu Miasta Gliwice w wysokości 583 832,40 zł. Przeznaczona
została na wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz przebudowę części parteru szkoły. W ramach
remontu wydzielono: wypożyczalnię dla dorosłych i dzieci, salę wielofunkcyjną, pokój socjalny, czytelnię, wiatrołap,
pomieszczenia WC dla pracowników i czytelników. Przed wejściem do biblioteki wybudowano rampę dla osób
niepełnosprawnych oraz drzwi bezprogowe. Wykonano instalację elektryczną (w tym gniazd wtykowych i oświetlenia),
instalację wodno-kanalizacyjną, instalacje niskoprądowe w tym sieci LAN, monitoring oraz system zabezpieczenia
antywłamaniowego.

Jastrzębie-Zdrój

Filię nr 14 przeniesiono z adresu Brzechwy 7a na ulicę Wyspiańskiego 10 do nowego lokalu o większej powierzchni
i wysokim standardzie. Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toaleta dla niepełnosprawnych).
Zakupiono nowe regały metalowe, wyposażenie meblowe, sprzęt komputerowy, wykonano system sygnalizacji.

Orzesze

W styczniu 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała decyzję o konieczności opuszczenia lokalu zajmowanego
przez filię biblioteczną, zlokalizowaną na terenie szkoły podstawowej w sołectwie Jaśkowice. Placówka została
przeniesiona do pomieszczenia w biurowcu, które poddano remontowi i adaptacji na potrzeby biblioteki. Jednak obecny
metraż filii bibliotecznej to zaledwie 30 m2. Pomieszczenie jest jasne i ciepłe. Udało się wydzielić kącik czytelniczy dla
maluchów. Część księgozbioru, która nie zmieściła się w lokalu, zmagazynowano na I piętrze tego samego obiektu.

Racibórz

W roku 2017 przeniesiono Filię Publiczno-Szkolną Nr 10 do innego pomieszczenia w budynku szkoły. Lokal jest mniejszy
niż poprzednio zajmowany, jednak został odmalowany, wyposażony w nowe meble oraz rolety okienne (na koszt szkoły).
Obecnie placówka mieści się na parterze budynku i jest dostępna dla niepełnosprawnych ruchowo czytelników.

Wodzisław Śląski

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim musiała przenieść Filię Szpitalną, mieszczącą się
dotychczas w głównym budynku Szpitala Miejskiego do pomieszczeń po zlikwidowanym oddziale. Lokal jest niedostępny
dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteki gminne

Bobrowniki
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W 2017 r. zakończył się remont i przystosowanie do potrzeb Biblioteki, budynku przekazanego przez Urząd Gminy
w Bobrownikach, z przeznaczeniem dla Filii Bibliotecznej w Dobieszowicach. Generalny remont rozpoczął się
od wzmocnienia fundamentów budynku, na które Urząd Gminy przekazał dotację celową w wysokości 40 207 zł.
Organizator przekazał Bibliotece również dotację inwestycyjną w wysokości 71 000 zł na remont i wyposażenie placówki.
Obecnie pomieszczenia Filii w Dobieszowicach spełniają wymogi certyfikatu Biblioteka + dla filii bibliotecznej.

Ciasna

Gminna Biblioteka Publiczna przeniosła Filię Biblioteczną w Sierakowie Śląskim do nowego lokalu. Pomieszczenie jest
małe, o powierzchni użytkowej wynoszącej zaledwie 32 m2 i znajduje się na I piętrze budynku, przez co jest niedostępna
dla niepełnosprawnych ruchowo czytelników. Jednak, pomimo zbyt małego metrażu, który nie zaspokaja potrzeb
użytkowników, zmianę lokalu należy traktować jako zmianę pozytywną. Poprzednio zajmowane pomieszczenie mieściło
się w starym i wilgotnym budynku.

Kochanowice

Gminna Biblioteka Publiczna przeniosła Filię biblioteczną w Kochciach, do innego pomieszczenia w tym samym budynku,
w którym mieści się od lat. Nowy lokal jest mniejszy od poprzedniego o 8 m2, ale został wyremontowany.

Lelów

Gminna Biblioteka Publiczna przeniosła w listopadzie 2017 r. Filię Biblioteczną w Drochlinie do nowych pomieszczeń
w budynku szkoły, w którym mieściła się do tej pory, jednak nowy lokal znajduje się bliżej wejścia do budynku i jest
w lepszym stanie technicznym.

Lyski

Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała nowy lokal dla Filii Bibliotecznej w Adamowicach. Pomieszczenie znajduje się
w budynku prywatnym. Zostało wyposażone w nowe regały i meble biblioteczne. Udało się wygospodarować miejsce na
kącik czytelniczy. Filia mieści się w pobliżu szkoły, w której uprzednio zajmowała pomieszczenie.

Rajcza

Gminna Biblioteka Publiczna przeniosła w roku sprawozdawczym Filię biblioteczną w Soli do nowych pomieszczeń
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na potrzeby placówki wyremontowano pomieszczenie po zlikwidowanej
aptece. W ramach prac remontowych wyburzono ściany, zmieniono oświetlenie i pomalowano lokal. Koszt remontu
wyniósł 4 900 zł. Poprzednio Filia mieściła się w budynku szkoły podstawowej, z którego musiała się wyprowadzić na
skutek reformy oświatowej.

Remonty / adaptacje

Biblioteki miejskie

Bielsko-Biała – gmach główny

Zakres działań remontowych przeprowadzonych w roku sprawozdawczym w budynku centrali obejmował modernizację,
a właściwie zbudowanie od nowa schodów, dojazdu i parkingu do budynku. Sam parking przebudowano (położenie kostki
brukowej, utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych z ich wyraźnym poziomym
i pionowym oznaczeniem). Przeprowadzono kompleksowy remont magazynu książek, utworzono nowe pomieszczenia
socjalne dla pracowników technicznych, ponadto zmodernizowano taras na pierwszym piętrze budynku (malowanie,
nowe zadaszenie z poliwęglanu). Przeprowadzona modernizacja zadaszenia tarasu w budynku umożliwiła ponowne
korzystanie bez przeszkód z czytelni letniej w okresie wakacji. Poprawiono bezpieczeństwo czytelników i pracowników
poprzez zakup dodatkowych kamer do monitoringu. W czytelni dla dzieci, zamontowano klimatyzację. W związku
z bardzo dużym zakupem audiobooków w 2017 roku wszystkie agendy udostępniania wyposażono w specjalistyczne
regały.

Bielsko-Biała – Filia Integracyjna – Os. Grunwaldzkie

Kompleksowy remont wewnątrz budynku, objął m.in. malowanie, wymianę stolarki, wymianę oświetlenia. Jednocześnie
Filia otrzymała nowe meble biblioteczne, listwy wystawiennicze oraz sprzęt komputerowy zakupiony ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: Infrastruktura Kultury na kwotę 45 000 zł.

Chorzów
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie wyremontowała pomieszczenia Filii Nr 9, jednak ze względu na zmianę
właściciela budynku i jego decyzję, metraż placówki został pomniejszony o ponad 103 m2.

Cieszyn

W nocy z 29 na 30 stycznia 2017 r. w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie wybuchł pożar. Źródło ognia
zlokalizowane zostało na I piętrze w pomieszczeniu Wypożyczalni dla dorosłych. Zapaleniu uległ drewniany strop
w miejscu, gdzie przewód kominowy stykał się z elementem stropu. Ogień rozprzestrzenił się dalej na dwie drewniane
belki stropowe pomiędzy I i II piętrem budynku. Kiedy paląca się belka spadła na drewniany parkiet zadziałały czujniki
dymu zainstalowane w pomieszczeniach biblioteki. W wyniku zdarzenia największe szkody poniosła funkcjonująca na
piętrze Wypożyczalnia dla dorosłych – dział najczęściej odwiedzany przez czytelników. W pomieszczeniu całkowitemu
zniszczeniu uległ sprzęt komputerowy oraz meble biblioteczne. Częściowemu zniszczeniu uległ również księgozbiór.
Najbardziej ucierpiały zbiory znajdujące się najbliżej źródła pożaru – nowości wydawnicze, szczególnie fantastyka,
książki podróżnicze, beletrystyka, lektury dla szkół ponadgimnazjalnych oraz audiobooki. Po zdarzeniu konieczna była
restytucja i wykonanie remontu dwóch pomieszczeń: Wypożyczalni dla dorosłych oraz pracowni multimedialnej
YOURmedia pod nadzorem konserwatora zabytków. W związku ze szkodami poniesionymi na skutek pożaru zakupiono
do Biblioteki nowe meble, sprzęt komputerowy oraz sprzęt multimedialny. Opisywane zdarzenie zostało nagłośnione
przez ogólnopolskie i lokalne media – telewizję publiczną, stacje radiowe, prasę i portale internetowe. W wyniku akcji
pomocowej udało się odtworzyć zbiory biblioteczne. Darczyńcami były głównie biblioteki publiczne, a także szkoły, firmy,
organizacje pozarządowe, fundacje jak np. Wielokulturowy Kraków, wydawnictwa, księgarnie, kina, hotele, lokale
gastronomiczne, a nawet grupy rekonstrukcyjne. Zdecydowanie najwięcej zbiorów przynieśli czytelnicy Biblioteki.
Sympatycznym gestem solidarności były spotkania autorskie, które nieodpłatnie zaoferowali m.in. Katarzyna Ryrych,
Jakub Ćwiek, prof. Daniel Kadłubiec czy Ewa Zienkiewicz.

Gliwice

W grudniu 2017 r. odnowiono wypożyczalnię w Filii nr 1 przy pl. Inwalidów Wojennych 3. Wykonano: dokumentację
rysunkową aranżacji lokalu, malowanie pomieszczeń o łącznej powierzchni 550 m2 oraz monitoring w wypożyczalni dla
dorosłych i dla dzieci. Koszt prac w wysokości 37 071,00 zł biblioteka pokryła ze środków własnych.

Zastosowana kolorystyka, tapety, elementy dekoracji wprowadziły literacki klimat, dzięki temu zyskały na estetyce
i zachęcają do korzystania ze zbiorów.

Na koniec roku przeprowadzono także rozbiórkę czerpni terenowej wraz z korytarzem podziemnym dawnego schronu
przeciwlotniczego przed budynkiem Biblioteki Centralnej przy ul. Kościuszki 17. Wynikało to z konieczności uzupełnienia
izolacji pionowej fundamentów. Prace, wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie 6 964,24 zł, sfinansowano z
inwestycyjnej dotacji celowej z Urzędu Miejskiego.

Jaworzno

Dzięki zaangażowaniu Prezydenta Miasta Jaworzna, Miejska Biblioteka Publiczna odnowiła siedzibę Filii Jeziorki.
Placówka została wyposażona w całkowicie nowe meble. Przeprowadzono kapitalny remont, który objął obok wymiany
okien, podłogi, pomalowania ścian zrobienie osobnego wejścia do Biblioteki (dotychczas, by skorzystać z Filii, czytelnicy
musieli przejść przez szkołę), dostosowanego również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia Byczyna została wyposażona w komplet nowych drewnianych regałów, obejmujących kilkadziesiąt sztuk.
Wyposażenie to ufundowało przedsiębiorstwo Tauron Wydobycie S.A., przy wsparciu i zaangażowaniu miejscowej radnej
Rady Miejskiej w Jaworznie – p. Anny Lichoty.

Wykonano również remont pomieszczenia wejściowego do siedziby Filii Podłęże 2 oraz zamontowano podjazd dla
niepełnosprawnych. Wymianie uległa również elewacja budynku, w którym mieści się siedziba Filii. Prace wykonała
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik.

Piekary Śląskie

Filia nr 2, ul. Bytomska 205a

Biblioteka była nieczynna od kwietnia 2014 z powodu fatalnego stanu technicznego budynku, niewystarczającego
ogrzewania i nieestetycznych wnętrz. Remont biblioteki był możliwy dzięki głosom mieszkańców dzielnicy Centrum, którzy
zagłosowali na projekt w Budżecie Obywatelskim. Znaczna część dofinansowania pochodziła z dodatkowych środków
Urzędu Miasta Piekary Śląskie, gdyż zakres remontu przekraczał kwotę uzyskaną z Budżetu Obywatelskiego. Budynek
biblioteki został poddany gruntownej modernizacji, obejmującej wymianę dachu, okien i podłóg, instalacji, a także remont
pomieszczeń, montaż centralnego ogrzewania i termomodernizację z zewnątrz. W bibliotece wymienione zostały
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wszystkie meble. Biblioteka zyskała nową przestrzeń, która wcześniej była wyłączona z użycia. Został w niej
zorganizowany oddział dziecięcy, zaplecze i toalety. Budynek został dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.
Do biblioteki, która znajduje się na wzniesieniu został doprowadzony nowy chodnik oraz dobudowano łagodny podjazd
dla wózków. Po remoncie nowoczesne wnętrze wyremontowanej biblioteki nawiązuje do lokalnej tradycji, ze szczególnym
naciskiem na literaturę piękną powstałą w Piekarach Śląskich.

Filia nr 3, ul. Tarnogórska 49

Filia jest najmniejszą placówką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich. Przed remontem liczyła zaledwie 36
m2, co wymuszało ustawianie książek bardzo wysoko na regałach, niemalże pod sufitem. Dzięki odzyskaniu w 2017 roku
pomieszczenia, zajmowanego przez Dom Kultury od 8 lat, Filia powiększyła się o 20 m2. Remont biblioteki obejmował
malowanie ścian, montaż szafy w zabudowie i reorganizację ustawienia regałów. Odzyskana przestrzeń została
zaaranżowana na strefę dla dzieci i młodzieży z wygodnymi krzesłami, wykładziną i poduchami. Przestrzeń
zorganizowano w taki sposób, żeby była nowoczesna, czytelna i przejrzysta, stąd pojawiło się nowe oznakowanie
regałów i księgozbioru. W środku jest zdecydowanie więcej miejsca, co umożliwia poruszanie się po bibliotece osobom
z dysfunkcją ruchu.

Filia nr 6, ul. Partyzantów 2

W 2017 r. odbyła się modernizacja biblioteki z funduszy Budżetu Obywatelskiego Miasta Piekary Śląskie. Placówka
wymagała odnowy i dostosowania jej pomieszczeń do współczesnych standardów. Wysłużone i nieestetyczne meble z lat
sześćdziesiątych, brak miejsca dla zbiorów multimedialnych, a także niedostatek nowoczesnych urządzeń nie pozwalały
na w pełni efektywną pracę. Projekt modernizacji placówki złożyła wieloletnia czytelniczka Filii nr 6 przy współpracy
pracowników biblioteki. Dzięki ogromnemu poparciu mieszkańców Kamienia i Osiedla Powstańców, biblioteka otrzymała
środki konieczne do przeprowadzenia gruntownego remontu biblioteki. Prócz wymiany wszystkich mebli bibliotecznych,
wymiany drzwi i odświeżenia wnętrz, wprowadzono nową kolorystykę, elementy graficzne oraz na nowo zorganizowano
strefę dla dzieci, użytkowników prasy i multimediów. Biblioteka wzbogaciła się o nowe urządzenia, takie jak: kolorowa
laserowa drukarka A3, laptop, projektor multimedialny, ekran czy niszczarka do dokumentów, które służyć będą zarówno
pracownikom biblioteki, jak i jej czytelnikom.

Pszczyna

W październiku 2017 r. w budynku centrali, przy ulicy Piastowskiej, otwarta została nowa czytelnia Miejsko – Powiatowej
Biblioteki Publicznej. Dysponuje bogatym księgozbiorem o tematyce lokalnej i regionalnej oraz prasą, w tym także prasą
wydawaną w Pszczynie. Można również skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. We
wnętrzach czytelni panuje sprzyjająca lekturze atmosfera, dla dzieci przygotowano kącik z grami planszowymi.

Rydułtowy

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała w roku sprawozdawczym remont zainicjowany w 2016 r. w ramach realizacji
3-letniego projektu „Remont Biblioteki”, współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016–2020. Całkowity koszt inwestycji skalkulowano na kwotę 240 000 zł, z czego
180 000 zł stanowi grant MKiDN. W roku 2017 zakres prac remontowych objął modernizację bazy komputerowej oraz
poprawę estetyki pomieszczeń.

Sosnowiec

Zagłębiowska Mediateka ― kontynuacja prac remontowo-modernizacyjnych. 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. Obecnie trwają prace instalacyjne, wykończeniowe oraz zagospodarowywanie terenu
wokół budynku. Realizacja projektu doprowadzi do oddania do użytku nowoczesnego obiektu w pełni dostosowanego do
aktualnych potrzeb czytelników i pracowników Biblioteki (w tym osób niepełnosprawnych). Powierzchnia budynku liczy
ponad 6.000 m2. Inwestycja, której koszt wyniesie ponad 20 mln zł, powinna zostać ukończona w marcu 2018 roku.

Wodzisław Śląski

W minionym roku najważniejszą modernizacją był kompleksowy remont Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej. W ramach pierwszego etapu modernizacji dokonano m.in. montażu, dostawy, uruchomienia instalacji
klimatyzacyjnej oraz wykonania sufitu podwieszonego wraz z wymianą oświetlenia, malowaniem ścian i innymi
niezbędnymi pracami. Środki na ten cel otrzymano w ramach dotacji celowej Urzędu Miasta. Drugi etap modernizacji
Czytelni obejmował zakup krzeseł i foteli, zakup i ułożenie wykładziny dywanowej, wykonanie, dostawę i montaż mebli
bibliotecznych (stołów oraz regałów na czasopisma i na książki, stolików, biurek komputerowych, stołów z blatem
rozsuwanym). Prace zostały sfinansowane z dotacji celowej Starostwa Powiatowego. Czytelnia została uroczyście
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otwarta 02.11.2017 r. i w tym dniu została też udostępniona czytelnikom.

Biblioteki gminne

Dębowiec

Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła gruntowny remont łazienki oraz wejścia do biblioteki, wymieniono także
stolarkę okienną i drzwi wejściowe. Wprowadzono system zewnętrznego oznakowania Biblioteki (centrali i filii), powstało
nowe logo zamontowane na zewnętrznej elewacji budynków oraz strzałki-kierunkowskazy na terenie całej Gminy.

Jasienica

Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła w roku 2017 generalny remont wypożyczalni w placówce centralnej. Prace
objęły swoim zasięgiem wymianę instalacji elektrycznej i sieci teleinformatycznej. Ponadto wymieniono drzwi wewnętrzne,
parapety, wycyklinowano parkiet i odmalowano ściany. Wykonane prace znacznie poprawiły estetykę pomieszczenia.

Mykanów

Dzięki rozbudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w skład którego wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna,
udało się przeznaczyć na działalność biblioteczną nowe pomieszczenie o powierzchni 24 m2. We wszystkich
pomieszczeniach Biblioteki wymieniono instalację grzewczą, pomalowano ściany, w oknach zamontowano rolety. Dach
Biblioteki pokryto blachą. Toaletę wyremontowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawonków

Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła remont placówki filialnej w Kośmidrach. Odmalowano ściany oraz
wymieniono wszystkie regały na książki, zmieniając ich ułożenie. Na ścianach zawieszono fotoobrazy prezentujące sceny
z życia biblioteki. Przeprowadzone prace znacznie poprawiły funkcjonalność i estetykę pomieszczeń.

Porąbka

Gminna Biblioteka Publiczna wykonała remont kapitalny Filii bibliotecznej zlokalizowanej w sołectwie Czaniec. Zakres
prac remontowych objął wymianę starych płytek podłogowych na nowe, wymianę kaloryferów, wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, zamontowanie nowego oświetlenia. Placówkę wyposażono w nowe meble biblioteczne zamówione na
wymiar. Ze względu na małą powierzchnię placówki zdecydowano się na wysokie regały sześciopółkowe. Kącik dziecięcy
wyposażono w odpowiednie mebelki oraz ciekawe siedzisko w formie kanapy. Dla bibliotekarza zainstalowano
funkcjonalne biurko i zamykaną szafę z roletą. Na korytarzu stworzono zaplecze gospodarcze. Lokal utrzymany jest w
ciekawej kolorystyce z przewagą koloru popielatego. Całości dopełniają kolorowe elementy galanterii bibliotecznej.
Na ścianie naklejono mapę Czańca. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 30 000 zł. Koszty robocizny pokrył Urząd
Gminy. Placówka w nowej estetyce bardzo podoba się czytelnikom.
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