
Mam ogromną przyjemność 
oddać w Państwa ręce publikację 
przygotowaną z okazji 70. Urodzin  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach. Uważam, że jest 
to znakomita okazja, aby przyj-
rzeć się z bliska Szacownej Ju-
bilatce, która mimo upływających lat wciąż zyskuje na atrakcyjności.  
Biblioteka, będąc miejscem popularyzacji literatury oraz dzielenia się  
kulturą, jest instytucją ważną i potrzebną. Działalność prowadzona w 35. 
filiach, we wszystkich dzielnicach miasta, sprawia że stanowi ona naturalny 
element lokalnego krajobrazu.

Zamieszczone w publikacji materiały są świadectwem dotychczasowej 
aktywności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, a także zapowie-
dzią obiecującej przyszłości instytucji, świadomej zmian cywilizacyjnych  
i kulturowych, podlegającej nieustannym przeobrażeniom.
Przemiany te byłyby niemożliwe, gdyby nie zespół kreatywnych, otwar-
tych na zmiany pracowników, będących przewodnikami po świecie wiedzy, 
animatorami kultury, często przyjaciółmi, których można prosić o pomoc. 
Dzięki nim instytucja jest szczególnym miejscem w przestrzeni publicznej, 
a nie tylko magazynem książek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach dysponuje dużym poten-
cjałem na przyszłość. Jestem przekonana, że coraz bardziej atrakcyjna 
przestrzeń, bogate zbiory oraz zarażeni pasją bibliotekarze będą two-
rzyli przyjazne jej użytkownikom środowisko. 

Anna Fałat
Dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach
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Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach powstała 
z inicjatywy społecznej w 1945 r. 

Pierwsza wypożyczalnia była usytuowana przy ul. Ma-
riackiej, skąd wkrótce została przeniesiona do pomiesz-
czeń przy Placu Wolności 9.

Rozwój sieci placówek MBP datuje się od 1949 
roku, kiedy to do jedynej wypożyczalni w mieście, 
dołączyły kolejne: w Śródmieściu, Bogucicach, Za-
łężu, Dębie i Ligocie. Powstała także Czytelnia 
przy ul. Młyńskiej.

MIEJSKA 
BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA  

W KATOWICACH  

1945 -2015
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W swojej historii Miejska Biblioteka Publiczna w Kato-
wicach zarejestrowała dwukrotne połączenie z Wo-
jewódzką Biblioteką Publiczną i dwukrotny z nią roz-
dział. Po raz pierwszy połączenie nastąpiło w 1956 r. 
i w takiej postaci Biblioteka działała do roku 1959. 
Połączenie to stworzyło lepsze możliwości uzupełnie-
nia kadry i pozwoliło na rozbudowę działów meryto-
rycznych.

Kolejna zmiana w strukturze organizacyjnej Biblioteki 
nastąpiła w 1977 roku i związana była z ponownym 
połączeniem obu Bibliotek. Jako Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna działała do końca roku 1986. 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach został 
wówczas przyznany lokal o powierzchni 845 m² 
w biurowcu przy ulicy St. Kossutha 11 na Osiedlu Wi-
tosa, gdzie do dzisiaj mieści się Dyrekcja Biblioteki.

W kolejnych latach w skład sieci wchodziły placówki 
przejmowane ze zlikwidowanego powiatu Katowice: 
w Wełnowcu, Ochojcu, Piotrowicach i Panewnikach. 
W rezultacie przyłączenia Szopienic do miasta Kato-
wice (1960 r.) Miejska Biblioteka Publiczna powięk-
szyła swą sieć o siedem filii: w Wilhelminie, Dąbrówce 
Małej, Borkach i Kolonii Agnieszki Amandy, Janowie 
oraz dwie w Szopienicach. W roku 1975 nastąpiło 
przyłączenie do sieci placówek z byłego powiatu ty-
skiego: w Murckach, Kostuchnie i Podlesiu. 
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blisko 900.000 książek

ponad 6.000 audiobooków

prawie 66.000 czytelników 

około 250 spotkań i wydarzeń w roku

200. osobowa kadra biblioteczna

35 filii we wszystkich dzielnicach miasta

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach to:
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KSIĄŻKI

literatura piękna klasyczna i współczesna dla dzie-
ci oraz dorosłych
literatura popularnonaukowa ze wszystkich dzie-
dzin nauki
zbiór lektur szkolnych
wydawnictwa informacyjne, encyklopedyczne 
i słowniki
książki w językach obcych

AUDIOBOOKI

Najnowsze oraz najpopularniejsze dzieła literatury 
pięknej dla dzieci i dorosłych, czytane przez znanych, 
lubianych aktorów i lektorów, dostępne w Filiach nr: 1, 
5 Mł., 9, 11, 13, 15, 25, 32, 33, 36 - w każdej ponad 
650 tytułów. Filia nr 35 proponuje audiobooki w języ-
kach obcych.

Największy zbiór książek do słuchania znajduje się 
w Oddziale Książki Mówionej Filii nr 1, ul. Ligonia 7. 
Zbiór liczy ponad 6.000 tytułów z literatury pięknej 
i popularnonaukowej dla dorosłych i dzieci, nagranych 
na kasetach magnetofonowych, płytach CD oraz do 
odtwarzania na Czytaku (w formacie CF), przezna-
czonych dla osób z dysfunkcją wzroku.

ZBIORY BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, to nowoczesna i aktywna instytucja, dbająca o rozwój oferty kierowanej  
do mieszkańców miasta. Gwarantuje intelektualną rozrywkę i przyjemność kontaktu z książką w 35. filiach.

E-BOOKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach oferuje 
czytelnikom całodobowy dostęp do publikacji elektro-
nicznych, na platformie IBUK Libra.
Są to głównie podręczniki akademickie, publikacje na-
ukowe i popularnonaukowe. Nie brakuje również pozy-
cji z zakresu literatury pięknej, popularnej i faktu. Kod 
aktywacyjny do platformy IBUK Libra może otrzymać 
każdy czytelnik Biblioteki. 

CZASOPISMA

Biblioteka udostępnia gazety i czasopisma, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tych, o walorach informacyj-
nych i poznawczych. Bieżąca prenumerata obejmuje 
prasę codzienną, tygodniki, czasopisma popularno-
naukowe i magazyny ilustrowane oraz czasopisma 
w językach obcych.

Zbiory wzbogacane są na bieżąco o nowości wydaw-
nicze.
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Rzędy książek równiutko poukładane na bibliotecz-
nych regałach - taki obraz znają chyba wszyscy 
czytelnicy. Prawdopodobnie niewielu z nich zasta-
nawia się, jaką drogę przebywa książka nim trafi 
na półkę.
Miejscem, od którego zaczyna się jej wędrówka do 
wypożyczalni, jest Dział Gromadzenia i Opraco-
wania Zbiorów. 

O tym, jakie książki się kupuje i dla kogo, decydują 
nie tylko pracownicy Biblioteki, ale również czytelnicy, 
którzy podpowiadają, co chcieliby przeczytać. 

Raz lub dwa razy w tygodniu zakupione książki oraz 
dary od czytelników dostarczane są do Działu Gro-
madzenia i Opracowania Zbiorów, po czym rozpo-
czyna się ich opracowanie. Jest to proces wieloeta-
powy: sporządzenie opisu książki, wskazanie haseł 
przedmiotowych, które najlepiej ją charakteryzują 
i przyporządkowanie do właściwego działu Uni-
wersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Następnie 
książka otrzymuje pieczątkę z numerem filii, znakiem 
klasyfikacyjnym i numerem inwentarza. Ostatnim 
etapem jest naklejenie kodu, identyfikującego dany 
egzemplarz. Tak przygotowane tytuły są pakowane 
i dostarczane do filii, gdzie z niecierpliwością czeka-
ją na nie czytelnicy.

ZANIM KSIĄŻKA  
TRAFI DO CZYTELNIKA
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Jak zostać czytelnikiem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach?

Bardzo prosto i bez żadnych opłat. Można tego do-
konać w każdej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach. Wystarczy posiadać ważny doku-
ment tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
Każda nowozapisana osoba otrzymuje Kartę Czy-
telnika oraz hasło dostępu do katalogu OPAC 
WWW¹. Dzięki temu z domowego komputera może 
zamawiać lub dokonywać prolongaty2 książek.

Na podany przy zapisie do Biblioteki adres e-mail-
owy przychodzić będą automatyczne powiado-
mienia o zrealizowanych zamówieniach i terminie 
zwrotu książek. Obecnie wystarczy komputer z do-
stępem do Internetu, aby wykonać wiele czynności, 
które wcześniej wymagały wizyty w Bibliotece.

1. OPAC WWW - Online Public Access Catalog; 
Elektroniczny katalog umożliwiający przeszukiwanie 
on-line baz danych zawierających wszystkie wydaw-
nictwa dostępne w bibliotece. Umożliwia czytelnikom 
rezerwowanie i zamawianie dokumentów, przedłu-
żanie terminu zwrotu, pełni także rolę informacyjną dla 
czytelników na temat stanu ich kont - m.in. dotyczącą 
historii wypożyczeń.
2. Prolongata - przedłużenie terminu zwrotu książki 
do biblioteki.

DROGA CZYTELNIKA  
DO KSIĄŻKI
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Biblioteka jest miejscem magicznym, ale żeby  
ta magia działała, placówkę muszą tworzyć ludzie  
z pasją. Zorientowani w tematach, służący każdemu 
dobrą radą. Tacy bibliotekarze pracują w Filii nr 32.  
Jeśli porozmawia się z nimi dłużej, „zarażą” człowieka 
zamiłowaniem do czytania, a cytując Panią Wisławę 
Szymborską: „Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Miłosz Chudzik - gimnazjalista 
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KSIĄŻKA  
NA ŻYCZENIE 

 

Jeśli Biblioteka nie posiada w zbiorach książki, któ-
rej poszukuje Czytelnik, istnieje możliwość złożenia 
dezyderatu4. Wystarczy poinformować o tym pra-
cownika filii. Biblioteka postara się ją zakupić.

4. Dezyderat – jasno sformułowane życzenie lub za-
mówienie składane przez czytelników, dotyczące gro-
madzenia i uzupełniania księgozbioru.

Korzystanie z oferty Biblioteki jest bezpłatne

Biblioteka? Pierwsze skojarzenie – miejsce, w któ-
rym można wypożyczyć książki.
Jest na to kilka sposobów. Można:

poprosić bibliotekarza o pomoc w wyszukaniu 
ciekawej pozycji,
„pomyszkować” wśród książek na regałach 
i znaleźć coś odpowiedniego dla siebie,
zamówić lub dokonać rezerwacji3 książki przez 
Internet bez wychodzenia z domu.

3. Zamówienie, rezerwacja

Należy: 

zalogować się do katalogu OPAC WWW za po-
mocą numeru karty bibliotecznej oraz hasła i wy-
szukać książkę.
książka jest dostępna – wysłać zamówienie
książka jest wypożyczona – dokonać rezerwacji 
książka zostanie zwrócona – wysłać zamówienie, któ-
re jest potwierdzeniem zamiaru jej wypożyczenia

Dzięki rezerwacji tylko czytelnik, który jej dokonał, może 
wysłać zamówienie. Po zrealizowaniu zamówienia przez  
bibliotekarza, książkę trzeba odebrać w ciągu dwóch dni.

JAK WYPOŻYCZYĆ,  
ZAMÓWIĆ  
LUB 
ZAREZERWOWAĆ 
KSIĄŻKĘ?

CZYTAJ WSZĘDZIE
 

Książki mówione, czyli audiobooki, to książki prze-
znaczone do słuchania. Czytane przez profesjonal-
nych lektorów, nagrane w formacie mp3 są idealnym 
rozwiązaniem w podróży, przed zaśnięciem, w cza-
sie zajęć domowych i drogi do pracy. 

Są również alternatywnym sposobem na lekturę dla 
osób, które mają problem ze wzrokiem. 

Warto również wspomnieć o e-bookach, czyli książ-
kach elektronicznych. Można je czytać na kompute-
rze lub innym urządzeniu posiadającym dostęp do 
Internetu. Bibliotekarz na życzenie Czytelnika udo-
stępni kod aktywacyjny do platformy internetowej 
IBUK Libra.
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Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach od lat 
współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną. 
Biblioteka organizuje liczne zajęcia dla dzieci  
w formie warsztatowej i spotkania z ciekawymi 
ludźmi. Co roku odbywa się Pasowanie na Czytelnika 
dla dzieci z najmłodszych klas. Wszystkie spotkania 
rozbudzają zainteresowania czytelnicze, pobudzają 
dzieci do samodzielnych poszukiwań, poszerzają 
ogólną wiedzę oraz wzbogacają słownictwo.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 45
Anna Dryszel

Anna Kobielus
Anna Kołodziej
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NA CZYTANIE  
NIGDY ZA WCZEŚNIE

Ważną rolę w kształtowaniu nawyków czytelniczych 
odgrywają rodzice. Najczęściej to właśnie oni wyko-
nują pierwszy krok ku zapoznaniu dziecka ze światem 
literatury, książki i kultury. Mają również największy 
wpływ na jego pierwsze wybory czytelnicze. Zachę-
camy Rodziców do codziennego czytania dzieciom 
książeczek wypożyczonych z Biblioteki.
Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie, nasi najmłodsi 
czytelnicy nie mają jeszcze roku. 
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 
w ciągu ośmiu lat pracy zorganizowałam ponad 
dwieście spotkań autorskich.
Rozmowy, które prowadziłam z twórcami, rozpalały 
moją wyobraźnię, skłaniały do działań i refleksji, 
stawały się inspiracją do własnej twórczości. 
Niektóre z nich opisałam w książce „Autoportret z Lisiczką”.
Realizowałam swoje pasje, więc ta praca była dla mnie przygodą.
To był dobry czas w moim życiu. Biblioteka to bowiem przyjazne 
miejsce, które pozwala wierzyć w lepszą stronę świata i ludzi.

Marta Fox
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DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

Biblioteka proponuje czytelnikom udział w spotkaniach Dyskusyjnych Klu-
bów Książki. Bibliotekarz, pełniący rolę moderatora zachęca do rozmów 
o przeczytanych książkach i dzielenia się refleksjami. Klubowicze często 
zapraszają na spotkania autorów omawianych książek.

Z zaproszenia skorzystali:
Marek Krajewski, Monika Szwaja, Małgorzata Kalicińska, Magdalena 
Piekorz, Małgorzata Szejnert, Jacek Dehnel, Anna Dziewit-Meller i Marcin  
Meller, Jacek Hugo-Bader, Marek Bieńczyk, Krzysztof Varga, Artur Andrus,  
Paulina Wilk, Joanna Szczepkowska.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Popularyzacja czytelnictwa, jedno z głównych zadań Biblioteki, realizowane 
jest poprzez umożliwianie czytelnikom kontaktu z autorami ich ulubionych 
książek. Na spotkania przyjeżdżają zarówno pisarze, poeci, jaki i ilustrato-
rzy. Często wydarzenia te przyjmują formę warsztatów artystycznych.
Nie lada atrakcją są rozmowy z autorami i dziennikarzami. Dla większości 
odbiorców te spotkania są prawdziwą ucztą duchową.
 
Dotychczas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach gościli:
Wojciech Kuczok, Julia Hartwig, Tomasz Jastrun, Dorota Terakowska, Izabela  
Sowa, Monika Szwaja, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Krystyna Ne-
pomucka, Joanna Papuzińska, Józef Hen, Jerzy Illg, Ewa Lipska, Remigiusz  
Grzela, Wojciech Widłak, Wojciech Tochman, Michał Rusinek, Mariusz  
Szczygieł, Leszek Mazan, Katarzyna Grochola, Maciej Wojtyszko, Tomasz 
Raczek, Nina Andrycz, Marta Obuch, Jacek Cygan, Stefan Chwin, Daniel 
Passent, Agnieszka Frączek, Marta Fox.

BIBLIOTEKA  
MIEJSCEM SPOTKAŃ
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Jesteśmy zapalonymi turystami…
Z Filią nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach współpracujemy od 2012 roku. 
Panuje w niej niepowtarzalna atmosfera i zawsze 
z przyjemnością korzystamy z zaproszeń. Wraz 
z czytelnikami przeżywamy jeszcze raz nasze 
przygody w Kenii, Etiopii, Chinach, Egipcie,  
na Korsyce, Malcie i Maderze…
Czujemy się tu swojsko i swobodnie, gdyż zawsze 
spotykamy się z bardzo miłym przyjęciem 
i życzliwym zainteresowaniem…  

Alicja i Janusz Murzynowscy
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Zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach jest nie tylko stwo-
rzenie przyjaznej przestrzeni do dyskusji o literaturze, ale również wspie-
ranie idei kształcenia przez całe życie. Służą temu spotkania z interesują-
cymi ludźmi – profesjonalistami i amatorami, osobami mającymi oryginalne 
hobby lub pasje.

Dużą popularnością cieszą się spotkania z podróżnikami. Są okazją do podzie-
lenia się wrażeniami z podróży, dostarczają cennych informacji praktycznych, 
ułatwiających pobyt w egzotycznych krajach. Czytelnicy mogą zapoznać się 
z różnymi sposobami na turystykę – od wędrówek górskich po profesjonalnie 
zorganizowane wyprawy i wyjazdy do ciekawych zakątków świata.

Biblioteka jest miejscem, które chętnie wspiera artystów – niezależnie od 
tego, czy są amatorami, czy profesjonalistami. Liczy się pasja, wrażliwość na 
piękno świata i umiejętność przekazania tych wrażeń innym. Czytelnicy chęt-
nie przychodzą na koncerty, wystawy malarstwa, grafiki i fotografii, jarmarki 
rękodzieła i wydarzenia promujące twórczość osób niepełnosprawnych. Po-
pularnością cieszą się wieczory muzyczne i wernisaże.

Biblioteka z zaangażowaniem włącza się w projekty wspierające postawę 
obywatelską i promujące wiedzę o naukach społecznych. To idealne miejsce 
na debaty dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców oraz spotkania z rad-
nymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Wykłady lub prelekcje z udziałem zarówno autorytetów naukowych, jak 
i nieprofesjonalnych entuzjastów, są lubianą przez Czytelników formą popu-
laryzacji wiedzy.

BIBLIOTEKA  
MIEJSCEM SPOTKAŃ
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Jestem starą kobietą i zawsze lubiłam książki. 
Żyje mi się bardzo ciężko, bo jestem samotna. 
Emeryturę mam tzw. głodową. Biblioteka to 
moja jedyna radość. To jest moje lekarstwo 
na stresy i bezsenność. Nie wyobrażam sobie 
życia bez książek i bez mojej biblioteki.

Henryka Witt – czytelniczka
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Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, jako instytucja wspierająca ideę 
uczenia się przez całe życie, obejmuje działalnością edukacyjną wszystkie 
grupy wiekowe. 

Najmłodsi oswajają się z lekturą, uczą koncentracji oraz poznają wartościo-
we dzieła literatury dziecięcej, podczas cotygodniowej akcji „Bajka z … 
ciastkiem”, prowadzonej w 26. filiach. Co wtorek o godz. 17.00 bajek słucha 
ponad 100 dzieci. 

Czytelnicy od lat 5 do 100 biorą udział w konwersatoriach języka angiel-
skiego. Z możliwości bezpłatnego kształcenia korzysta ponad 200 osób.

Komputeryzacja sieci bibliotecznej skłoniła Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Katowicach do organizacji zajęć informatycznych dla czytelników. Ucznio-
wie podczas spotkań edukacyjnych uczą się korzystania z katalogów biblio-
tecznych, tworzenia zestawień bibliograficznych, rozpoznawania dobrej jako-
ści źródeł informacji. Powodzeniem cieszą się również zajęcia kierowane do 
seniorów, poszerzone o podstawy korzystania z technologii informatycznych.

Podczas roku szkolnego dzieci mają zapewnione wsparcie w edukacji poza-
lekcyjnej. Zapraszane są na zajęcia plastyczne i rozwijające inne umiejętno-
ści. W czasie wolnym od nauki Biblioteka organizuje akcje „Lato z Książką” 
i „Ferie z Książką”, które każdorazowo zorientowane są na inny obszar te-
matyczny. Akcje te gromadzą około 300 dzieci dziennie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach szczególną uwagę poświęca oso-
bom wykluczonym z głównych nurtów edukacyjnych. Bibliotekarze odwiedza-
ją domy opieki społecznej, a w filiach organizowane są prelekcje i spotkania 
promujące twórczość osób niepełnosprawnych oraz zajęcia, mające na celu 
przełamanie stereotypów związanych z dysfunkcjami rozwojowymi.

Zajęcia biblioterapeutyczne, których zadaniem jest również wsparcie eduka-
cji, organizowane są zarówno w szpitalach, jak i w przedszkolach integra-
cyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach rehabilita-
cyjnych i szkołach. 

BIBLIOTEKA  
MIEJSCEM NAUKI
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Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach to 
Biblioteka przyjazna dla dzieci i dorosłych. Z córką 
korzystamy regularnie z wtorkowych zajęć „Bajka  
z ciastkiem”. Panie bibliotekarki zawsze służą pomocą, 
podpowiadają co ciekawego dzieje się w mieście  
oraz co warto obejrzeć lub gdzie się wybrać.  
Teatrzyki odbywające się w bibliotece są wyjątkowe  
i zawsze bardzo wyczekiwane przez moją córkę.

Barbara Piechal z córką Oliwią
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Biblioteka jest wszędzie tam, gdzie czytelnicy. Organizuje happeningi, akcje 
czytelnicze i zajęcia dla dzieci w czasie wolnym od nauki szkolnej. Jest ini-
cjatorem działań odbywających się w ramach ogólnopolskich akcji promocji 
czytelnictwa, a także wspiera wydarzenia charytatywne. Uczestniczy w uro-
czystościach w każdej dzielnicy miasta Katowice.

Co roku, 23 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,  
Biblioteka organizuje akcję happeningową Głośno o Książkach na Rondzie 
im. Gen. J. Ziętka. Bibliotekarze zachęcają przechodniów do rozmów o ulu-
bionych lekturach. Na odważnych, którzy odczytają głośno wybrany frag-
ment tekstu, czeka upominek w postaci książki lub czerwonej róży. 

Od 2013 roku Biblioteka bierze udział w Narodowym Czytaniu. Jest to ogól-
nopolska akcja publicznego czytania dzieł literackich, zainicjowana przez 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Uczestnicy imprezy i zaproszeni 
goście nie tylko czytają, ale także mogą wziąć udział w konkursach oraz 
koncertach. Różnorodne atrakcje przyciągają publiczność, która z przyjem-
nością bawi się literaturą w plenerze. Impreza jest organizowana w pierwszy 
weekend września, w Parku im. Tadeusza Kościuszki.

Kiermasz książki antykwarycznej przygotowany przez bibliotekarzy jest do 
dyspozycji czytelników uczestniczących w Metropolitalnej Nocy Teatrów, czy 
podczas jarmarków, festiwali lub świątecznych dni dzielnic miasta. Biblioteka 
współorganizuje także Dni Polsko-Czeskie i podejmuje działania w koopera-
cji z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, dbając o to, by w sposób no-
watorski przybliżać czytelnikom literaturę i kulturę innych narodów. Aktywnie 
włącza się we wspólne działania z uczelniami wyższymi, takie jak: Śląskie 
Dni Kryminału, czy Dni Języka Słowackiego. Pracownicy Biblioteki współtwo-
rzą konkursy czytelnicze, np.: Wielką Ligę Czytelników i zachęcają uczniów 
szkół do aktywnego uczestnictwa.

BIBLIOTEKA  
W PRZESTRZENI MIASTA
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Biblioteka szczególną opieką otacza seniorów, których zaprasza na spotkania 
tematyczne i terapeutyczne. Wspiera także osoby niepełnosprawne w dzia-
łaniach zmierzających do odnalezienia się na rynku pracy lub promując ich 
twórczość artystyczną. Wraz ze Śląską Fundacją Obywatelską Lex Civis od 
lat działa na rzecz podnoszenia świadomości obywatelskiej. Wspólnie z Fun-
dacjami Nadzieja na Dom i Przystanek Schronisko dba o kształcenie postaw 
proekologicznych. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach równie aktywnie angażuje się 
w realizację ogólnopolskich akcji, których organizatorem są inne instytucje. 
Celem współpracy jest propagowanie kultury, wiedzy w społeczeństwie, 
a przede wszystkim czytelnictwa.

Popularnością cieszy się Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania realizowany 
we współpracy z Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Inne, takie jak: 
Tydzień Bibliotek,  Dzień Bezpiecznego Internetu, czy Europejski Tydzień Demo-
kracji Lokalnej, na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń bibliotecznych.

bibliotekaOST.indd   22 2015-05-05   22:33:34



23 

KALENDARIUM WYDARZEŃ
STYCZEŃ

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA  
spotkania w filiach z udziałem 
starszych czytelników

FERIE Z KSIĄŻKĄ  
akcja dla dzieci spędzających ferie 
zimowe w mieście

MAJ

DZIEŃ FLAGI  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
działania popularyzujące wiedzę 
o polskiej tożsamości i symbolach 
narodowych

ŚWIĘTO NARODOWE  

TRZECIEGO MAJA  
konkursy, prelekcje, lekcje biblioteczne, 
wystawy

DZIEŃ EUROPY  
i ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ  
konkursy, lekcje biblioteczne

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA  
i TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
promocja Biblioteki i książki  
pod hasłem ustalonym przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

DNI POLSKO – CZESKIE  
spotkania autorskie, wystawy 
i ekspozycje, promocja literatury 
czeskiej

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA 
spotkania czytelnicze w filiach 
Biblioteki, festyny dzielnicowe

DZIEŃ MATKI  
zajęcia dla najmłodszych

MARZEC

DZIEŃ KOBIET  
cykl imprez

KWIECIEŃ

ŚMIECHOTERAPIA  
impreza integracyjna 
przeprowadzana z okazji  
1. kwietnia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
KSIĄŻKI DLA DZIECI 
spotkania z pisarzami, konkursy, 
zabawy

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI  
I PRAW AUTORSKICH 
spotkania autorskie, konkursy, 
happening w mieście

LUTY

SERDUSZKO PUKA… 
impreza integracyjna z okazji 
Walentynek z udziałem młodzieży 
z warsztatów terapii zajęciowej 
i szkół specjalnych, zabawy, konkursy 
w filiach Biblioteki

ZAKOCHAJ SIĘ W BIBLIOTECE  
spotkania dla dorosłych o tematyce 
walentynkowej

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU  
zajęcia dotyczące bezpieczeństwa 
w sieci oraz postrzegania przez 
dzieci wirtualnej rzeczywistości

DZIEŃ KOTA  
konkursy i spotkania  
dla najmłodszych
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Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach  
to instytucja z bogatym doświadczeniem i wizją 
przyszłości. W dzisiejszym pędzie codzienności  
i ciągłym procesie zmian, Biblioteka pozostaje 
miejscem magicznym. Łączy w sobie mądrość miliona 
dzieł i nowoczesność technologii cyfrowych 
To ważny partner dla organizacji pozarządowych, 
których misją jest budowa społeczeństwa 
obywatelskiego.

Ewa Dudkiewicz
Prezes Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
WRZESIEŃ

NARODOWE CZYTANIE  
ogólnopolska akcja publicznego 
czytania największych polskich dzieł 
literackich w pierwszą sobotę września

URODZINY MIASTA  
imprezy propagujące wiedzę 
o mieście i jego mieszkańcach

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 
promowanie regionalnego dziedzictwa 
kulturowego oraz przypominanie 
o wspólnych korzeniach kultury 
europejskiej. 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 
cykl imprez promujących głośne 
czytanie dzieciom 

PAŹDZIERNIK

URODZINY KUBUSIA PUCHATKA 
konkursy literackie, zabawy dla dzieci

FESTIWAL NORDALIA  
udział w festiwalu organizowanym 
pod patronatem ambasad krajów 
skandynawskich

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 
DEMOKRACJI LOKALNEJ  
spotkania mieszkańców, prelekcje, 
dyskusje poświęcone prawom 
obywateli do uczestnictwa 
w kierowaniu sprawami publicznymi, 
konsultacje społeczne, konkursy, itp. 

LISTOPAD

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI  
koncerty, konkursy, wykłady, 
wystawy, lekcje biblioteczne

ŚWIATOWY DZIEŃ  
PLUSZOWEGO MISIA  
konkursy literackie i plastyczne, 
zabawy dla dzieci

ANDRZEJKI  
zabawy dla dzieci i dorosłych 

GRUDZIEŃ

NIM ZABŁYŚNIE  
PIERWSZA GWIAZDKA  
imprezy mikołajkowo-świąteczne, 
konkursy dla dzieci oraz 
spotkanie integracyjne emerytów 
i pracowników Biblioteki 

CZERWIEC

DZIEŃ DZIECKA  
atrakcje i zabawy dla najmłodszych 
czytelników w filiach Biblioteki

KONKURS NIKE  
głosowanie na stronie internetowej 
na jedną z dwudziestu nominowanych 
książek, która zdaniem Czytelników 
powinna otrzymać Nagrodę Literacką 
Nike

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ 
GŁOŚNEGO CZYTANIA  
wydarzenia związane z obchodami 
rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.

ŚWIĘTO WOLNOŚCI  
imprezy związane z obchodami 
rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.

LIPIEC/SIERPIEŃ

LATO Z KSIĄŻKĄ  
akcja dla dzieci spędzających 
wakacje w mieście 
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Mam dziewięć lat, zaczęłam chodzić  
na Bajkę z … ciastkiem jako dwulatka. 
Nie tylko czytam, ale zwiedzam, szyję,  
maluję, piekę, a przede wszystkim uczę się.  
Jak potrzeba to buduję samolot,  
jestem księżniczką, albo walczę z piratami. 
Byłam też detektywem. Wszystko  
to w mojej bibliotece.

Michalina Posiłek
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CO? GDZIE? KIEDY? 
BAJKA Z … CIASTKIEM – głośne czytanie dzieciom w każdy wtorek miesiąca, o godz. 17.00. Zapraszamy do filii:  
3, 4, 5 Mł., 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36.

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI – spotkania czytelników, w trakcie których można porozmawiać o wspólnie czytanych 
książkach. Spotkania dorosłych odbywają się w Filiach nr: 3, 7, 23, 25, 30, 32. Spotkania dzieci i młodzieży odbywają 
się w Filiach nr: 3, 5 Mł., 14, 16, 32.

FAJFY W BIBLIOTECE – spotkania czytelników w Filii nr 7.

FERIE Z KSIĄŻKĄ – zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych w 22. filiach Biblioteki.

GŁOŚNO O KSIĄŻKACH – happening organizowany w dniu 23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki  
i Praw Autorskich na Rondzie im. Gen. J. Ziętka w czasie którego przechodniom rozdaje się czerwone róże – symbol 
Święta. Na stoisku Biblioteki wystarczy głośno przeczytać fragment wybranej przez siebie ksiązki, aby otrzymać ją 
w prezencie. 

KIERMASZ NA ANTRESOLI – sprzedaż książek wycofanych ze zbiorów Biblioteki w Filii nr 35.

KONWERSATORIUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zajęcia językowe dla dzieci i seniorów prowadzone w Filiach nr:  
7, 12, 14, 16, 28, 32.

KSIĄŻKA NA TELEFON – dostarczanie do domu książek i prasy czytelnikom starszym, chorym i niepełnosprawnym. 
Usługę tę proponują wszystkie filie.

LATO Z KSIĄŻKĄ – zajęcia dla dzieci w czasie wakacji w 22. filiach Biblioteki.

NARODOWE CZYTANIE – impreza plenerowa pod patronatem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego 
organizowana przez Bibliotekę w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w pierwszy weekend września.

SPOTKANIA AUTORSKIE – spotkania z pisarzami, publicystami i naukowcami w Filiach nr: 3, 5 Mł., 7, 11, 12, 14, 16, 
25, 30, 32, 36.

WARSZTATY KOMPUTEROWE – zajęcia dla dorosłych z zakresu obsługi konta w katalogu OPAC WWW i podstaw 
obsługi komputera organizowane w Filiach nr: 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 32, 33.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI – zajęcia dla pań w Filiach nr 10 i 21.

WIECZÓR PRZY ŚWIECACH – koncerty, spotkania, wystawy w Filii nr 16.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI – skierowane do dzieci w wieku 6 – 14 lat, rozwijające zdolności plastyczne.  
Na zajęcia zapraszamy do Filii nr: 3, 16, 23, 24, 25, 32, 30.

Zapraszamy, więcej informacji na www.mbp.katowice.pl
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Katowice 2015

ODSZUKAJ BIBLIOTEKĘ W POBLIŻU DOMU
FILIA ULICA DZIELNICA TELEFON

F 1 Ligonia 7 Śródmieście 322-513-047
F 3 Gliwicka 93 Załęże 322-545-969
F 4 Poniatowskiego 14 Śródmieście 322-511-186
F 5 Mł. Franciszkańska 33 Ligota 322-527-216
F 6 Bytomska 8 A Wełnowiec 322-041-171
F 7 Franciszkańska 25 Ligota 322-525-120
F 8 Brynowska 53 A Brynów 322-521-800
F 9 Gen. Jankego 183 Piotrowice 322-028-393
F 10 Radockiego 70 A Ochojec 322-065-544
F 11 Grażyńskiego 47 Koszutka 322-584-992
F 12 Witosa 18 B Os. Załęska Hałda 322-545-853
F 13 Młyńska 5 Śródmieście 322-539-322
F 14 Piastów 20 Os. Tysiąclecia 322-542-276
F 15 Przyjazna 7 A (SP 51) Giszowiec 322-560-216
F 16 Wajdy 21 Bogucice 322-587-182
F 17 Krzyżowa 1 Dąb 694-424-510
F 18 Studencka 16 Ligota 323-586-631
F 19 Obrońców Westerplatte 10 Szopienice 322-569-983
F 20 Strzelców Bytomskich 21 B Dąbrówka Mała 322-566-484
F 21 Zamkowa 45 Janów 322-557-292
F 22 Słowiańska 1 Os. Kukuczki 322-030-699
F 23 Paderewskiego 65 Os. Paderewskiego 322-551-838
F 24 Roździeńskiego 88 A Śródmieście 322-035-899
F 25 Bolesława Chrobrego 2 Os. Tysiąclecia 322-544-206
F 26 Samsonowicza 27 Murcki 322-556-260
F 27 Szarych Szeregów 62 Kostuchna 322-094-429
F 28 Uniczowska 36 Podlesie 322-067-193
F 30 Rybnicka 11 Śródmieście 322-551-357
F 31 Marcinkowskiego 13 Zawodzie 322-090-508
F 32 Grzyśki 19 A Ligota 322-521-789
F 33 Ks. Markiefki 44 A Bogucice 322 588 712
F 34 Medyków 14 (szpitalna) Ligota 327-894-069
F 35 Słowackiego 20 (obcojęzyczna) Śródmieście 322-538-414
F 36 Gen. Hallera 28 Szopienice 322-099-191
F 38 Medyków 16 (szpitalna) Ligota 322-071-683
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