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ZAKOŃCZENIE

Po raz pierwszy Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych wojewódz-
twa śląskiego ukazało się drukiem jako dokument zbiorczy za rok 2018 i 2019.

Omawiane lata to czas niezwykle trudny dla wielu bibliotek samorządowych. 
Nasilały się, istniejące już wcześniej problemy, które utrudniały lub wręcz hamo-
wały realizację założonych celów. Na plan pierwszy we wszystkich instytucjach 
wysuwał się problem niedofinansowania. Środki budżetowe pozyskiwane od  
organizatorów były zdecydowanie niewystarczające do sprawnego funkcjonowa-
nia i działalności bibliotek. Brak odpowiednich funduszy przekładał się na kłopo-
ty kadrowe, problemy z zapewnieniem wkładów własnych do programów gran-
towych, koniecznością ograniczania prenumeraty czy zmniejszania liczby przed-
sięwzięć edukacyjnych.

W każdym roku ubywa także placówek filialnych. W roku 2018 stan sieci  
bibliotecznej wynosił 781 placówek, a na koniec 2019 roku 777.

W 2018 roku ogólna liczba zarejestrowanych czytelników kształtowała się na 
poziomie 763 930, a w 2019 roku – 758 196 czytelników (mniej o 5 734 osoby).

W 2018 roku w księgozbiorach śląskich bibliotek zarejestrowano 17 235 808 
zbiorów ogółem, a w roku następnym 17 087 362, w tym książek: w roku 2018 
przybyło 362 640 woluminów, a w 2019 roku przybyło 366 519 wol. 

Analiza podstawowych wskaźników działalności pokazuje, że w roku 2018  
i 2019 biblioteki pracowały na bardzo zbliżonym poziomie. Liczba czytelników 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców dwukrotnie osiągnęła poziom 17 czytelni-
ków. Liczba udostępnień, na miejscu i na zewnątrz, w przeliczeniu na 100 miesz-
kańców to również wskaźnik bardzo zbliżony – w 2018 roku 338, a rok póź-
niej 337. Ze środków samorządowych biblioteki zakupiły w ciągu omawianych 
dwóch lat po 6 woluminów nowości wydawniczych w przeliczeniu na 100 miesz-
kańców. 

Nie bez znaczenia jest także to, o czym wspominaliśmy już wielokrotnie  
w latach minionych, że dyrektorzy bibliotek często nie mogą podejmować sa-
modzielnych decyzji. Wiele spraw rozstrzyganych jest na poziomie samorządów 
bez konsultacji z dyrektorami, którym narzuca się z góry decyzje zgodne z wolą  
organizatora instytucji.


