
Biblioteka Roku 2021

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach

3 lata działalności począwszy od 18.11.2019 do 18.11.2022

CZYTELNICY

 zarejestrowani – 57324 os.

 nowo zapisani – 7097 os.

ODWIEDZINY I WYPOŻYCZENIA

 odwiedziny – 654381 os., w tym e-sport - 14802 os., strefa VR – 1562 os.

 udostępnienia w wypożyczalni i czytelni – 1777450 książek, czasopism oraz zbiorów
multimedialnych

NOWE KSIĄŻKI

 przybyło – 38915 wol.

NOWE E-BOOKI

 przybyło - 2090 tyt.

 wypożyczenia – 11185

AUDIOBOOKI, E-AUDIOBOOKI

 przybyło – 1266 tyt.

 wypożyczenia  - 12176

NOWINKI W KATALOGU

 logowania na konto przez aplikację mobilną e-biblioteka MATEUSZ – 17735

 karty z QRCode – 3455
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POWIADOMIENIA SMSAPI

 wysłano  113105  powiadomień  SMSAPI  dotyczących  rezerwacji  książek,  spadku
rezerwacji, przekroczonych terminów wypożyczeń

IMPREZY, AKCJE

 ilość – 1756

 uczestnicy – 30770 os.

WYSTAWY I WYSTAWKI

 ilość – 806

 FACEBOOK, INSTAGRAM

 followersi na Facebooku – 3541, obserwujący na Instagramie – 128

 zasięg strony na Facebooku – 25008, na Instagramie  - 638

 odbiorcy na Facebooku -  78 %  kobiety, 22 % mężczyźni, na Instagramie – 76 %
kobiety, 24 % mężczyźni

 fani – z Polski 96  %, w tym z Kielc 66 %, profil ma też swoich fanów z innych
państw

PROJEKTY

 Projekty realizowane ze środków MKDNiS / MKiDN 

-  Dotacja  na  nowe  książki w  ramach  realizacji  Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na
lata  2016-2020,  Narodowego  Programu Rozwoju  Czytelnictwa  2.0.  na  lata  2021–
2025, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

- „Pociąg do literatury. Herling-Grudziński Festiwal” – dwie edycje (2021, 2022),
projekt dofinansowany w ramach programu  Promocja Czytelnictwa. Pierwsza  edycja
realizowana ze Wzgórzem Zamkowym - OMPiO, w drugim roku dołączyło Muzeum
Zabawek i Zabawy. Podczas obu wrześniowych edycji festiwalu odbyły się  spotkania
autorskie  (m.  in.  z  Marcinem  Mellerem,  Robertem  Małeckim,  Januszem Leonem
Wiśniewskim, Maxem Czornyjem, Karoliną Wilczyńską, Agatą Passent, Anitą Werner
i  Michałem Kołodziejczykiem,  Anną Kańtoch,  Ryszardem Ćwirlejem,  Grzegorzem
Kozerą, Joanną Olech, Tomaszem Rożkiem, Andrzejem Stasiukien, Agatą Twardoch),
warsztaty i zajęcia edukacyjne (prowadzone m.in. przez Marię Molicką, Małgorzatę
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Swędrowską, profesora Pytalskiego), wycieczki, rajdy rowerowe, panele dyskusyjne
(poświęcone Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu i  Jerzemu Pilchowi),  wieczory
muzyczno-literackie  (m.in.  koncert  „Powidoki/Portrety”  Ygora  Przebindowskiego),
gry miejskie, śniadania na trawie, kiermasze książki, konkursy – m.in. na opowiadanie
oraz I Ogólnopolski Konkurs Literacki na Felieton o „Brzytwę Pilcha”.

- „Taniec w literaturze” – projekt przygotowany we współpracy z Kieleckim Teatrem
Tańca.  Widowisko  przygotowane w  ramach  programu  Przestrzenie  Sztuki,
realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego. Wydarzenia odbyły się w siedzibie KTT oraz w Mediatece.
Fragmenty znanych  utworów literackich z motywami tańca czytali  przedstawiciele
władz miasta,  osoby ze  świata  kultury,  dyrektorzy,  nauczyciele  szkół  i  in.  Układy
taneczne zaprezentowali artyści KTT, Zespołu Pieśni i Tańca „Kielce”.

- „PoLEMizuj z nami” – projekt przygotowany z okazji Roku Lema, dofinansowany 
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura –  Interwencje  2021”.
Mediateka zorganizowała: spotkania autorskie z Marcinem Szczygielskim, Andrzejem
Draganem, konkurs na pojazd kosmiczny zero waste, warsztaty VR, rozgrywki gier
planszowych.

- „Świętokrzyskie podróże po literaturze” –  w ramach programu Partnerstwo dla
książki, realizowany przy współpracy z dziennikarzem Jarosławem Gugałą. W ramach
projektu odbyły się spotkania autorskie (z Katarzyną Bondą, Filipem Łobodzińskim,
Jarosławem  Gugałą),  gra  miejska  „Zakochaj  się  w  Kochanowskim”,  „Sjesta  na
czytanie”,  „Ile  zakładek  mierzy  kielecka  Sienkiewka?”  Mieszkańcy  zostali
obdarowani książkami i różami (akcja „Książka na Jana”), które na ulicy Sienkiewicza
rozdawał  Jarosław Gugała  wraz z  Wiceprezydentem Kielc Marcinem Chłodnickim
oraz dyrektor MBP Anną Żmudzińską 

-  „Coolturalny jubileusz” –  w ramach programu Partnerstwo dla  książki,  projekt
przygotowany z okazji 20-lecia MBP w Kielcach. W ramach wydarzenia odbyły się:
uroczyste  wręczenie  pracownikom  Biblioteki  odznak  „Zasłużony  dla  Kultury
Polskiej”,  uhonorowanie  najlepszych  czytelników  Biblioteki,  wystawy  -  „20-lecie
MBP w Kielcach”, Biennale Ilustracji Bratysława 2021, spotkanie autorskie z Joanną
Bator,  „Literacki  Biblioturniej”  dla  uczniów kieleckich  szkół,  warsztaty  kreatywne
„Senior  w  Sieci”,  a  także  akcje:  „Bibliotekarze  na  pomoc”,  „Podaruj  bibliotece
książkę z dedykacją”, „Czytamy na kilogramy”.

- „Każdy ma swoje K2” -  w ramach programu Partnerstwo dla książki. Wydarzenie
poświęcone  patronce  2022 roku  -  Wandzie  Rutkiewicz.  Projekt  dofinansowany  ze
środków  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  pochodzących  z  Funduszu
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Promocji  Kultury  oraz  Miasta  Kielce.  Patronat  honorowy  nad  wydarzeniem  objął
Prezydent  Miasta  Kielce  Bogdan  Wenta.  Odbyły  się:  spotkanie  z  Janem  Melą  -
podróżnikiem,  społecznikiem,  mówcą  motywacyjnym,  spotkanie  z  Krzysztofem
Wielickim, jednym z najwybitniejszych himalaistów świata oraz Jakubem Poradą –
kielczaninem, dziennikarzem, podróżnikiem, wystawa „Wanda Rutkiewicz - Kobieta
w  chmurach”,  „Pokaz  umiejętności  psa  ratowniczego”,  „Warsztaty  z  animacji
poklatkowej”, „Warsztaty gier planszowych”.

-  „Biblioteka  Strefą  Cyfrowego  Komfortu”  -   projekt   dofinansowany  przez
MKiDN Program Infrastruktura   Kultury  2022 oraz  Miasto  Kielce.  Dzięki  dotacji
wyposażenie  Biblioteki  wzbogaci  się  o  nowoczesny  sprzęt  komputerowy,
fotograficzny,  nagłośnieniowy  wraz  z  niezbędnymi  akcesoriami.  Umożliwią  one
organizację interesujących warsztatów, webinariów, prowadzenie transmisji, spotkań
on-line, nagrywanie wydarzeń,  rozszerzenie zakresu e-usług.  

 Projekty realizowane ze środków podarowanych przez fundacje

- „3xM: Matematyka – Minecraft – mFundacja” - projekt współfinansowany przez
Fundację mBank Polska, skierowany do uczniów w wieku 8-11 lat z kieleckich szkół,
dla których zorganizowano warsztaty w Mediatece.

-  „Wieczory  kulturalno-językowe  dla  lokalnej  społeczności” –  projekt  został
dofinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, realizowany jest
w Filii nr 9 przy współpracy z RCW. Wydarzenia promujące kulturę i obyczaje innych
krajów.  Pierwsze  spotkanie  z  udziałem  Przemysława  Znojka,  doktoranta
literaturoznawstwa UJK oraz Stowarzyszenia Miłośników Szwejka i Sztuk wszelakich
poświęcono kulturze czeskiej, kolejne irlandzkiej, hiszpańskiej, włoskiej. 

- „Aktywny Senior” oraz „Biblioteka w plenerze, czyli z lekturą pod chmurą” –
projekty dofinansowane przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, realizowane
przez  Filię  nr  1,  Filię  nr  12  i  Filię  nr  3.  W  ramach  pierwszego  z  nich  zostały
zorganizowane  cykle  spotkań  dla  seniorów  ze  specjalistami  z  różnych  dziedzin
(fizjoterapeuta,  dietetycy).  W  ramach  drugiego  projektu  odbyły  się  spotkania  dla
dzieci na świeżym powietrzu połączone z czytaniem, zabawami, konkursami.

 Projekty realizowane  ze środków Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Wśród zadań zrealizowanych w 2021 r. znalazły się dwa związane z MBP w Kielcach:
„E-biblioteka – słuchaj i czytaj on-line!”oraz „Książkomat dla kielczan”. Książkomat
stanął na antresoli Centrum Komunikacyjnego, obsługują go filie nr 7 i 9. Zakupiono
nowe  e-booki  i  e-audiobooki  oraz  czytniki,  które  umożliwiają  sczytywanie  kart
bibliotecznych  z  kodem 2D we  wszystkich  filiach  MBP.  W 2022 r.  zrealizowano
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zadanie „Nowe książki dla bibliotek – Czarnów, Herby, Dalnia”, zorganizowano także
w  okresie  letnim   pikniki  rodzinne  w  różnych  częściach  miasta.  Wśród  zadań
zakwalifikowanych do realizacji w 2023 roku znalazły się projekty: „Nowe książki dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach”, „Czytam, bo chcę, czytam, bo widzę”,
„Nowoczesna biblioteka = nowoczesny czytelnik”.

 Pozostałe projekty

- „Cyfrowi Wędrowcy Europy” - projekt, realizowany przy współpracy z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, finansowany ze środków programu Komisji
Europejskiej oraz Erasmus+ we współpracy z partnerami z Francji, Holandii, Belgii
oraz Finlandii. Spotkania w ramach projektu odbyły się w Filii nr 12 i Filii nr 7.

- „Zamknij oczy, zobacz więcej - świat otwarty dla niewidomych” – Biblioteka
była  partnerem  spotkań przygotowanych w  ramach  projektu  „Wielkie  spotkanie
niewidomych,  słabowidzących  i  wszystkich  niepełnosprawnych  REHA FOR  THE
BLIND IN POLAND 2020”, a także w kolejnych edycjach 2021, 2022. Wydarzenie
organizowali: Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja Challenge Europe, Joanna
Winiarska. 

-  Przeciwdziałanie  i  ograniczenie  skutków  epidemii  COVID-19  na  terenie
powiatu grodzkiego – Miasta Kielce. Biblioteka została objęta wsparciem w ramach
projektu mającego na celu pomoc instytucjom w okresie pandemii.

- Realizacja projektów dedykowanych różnym grupom społecznym - utworzenie
filii  językowej,  klubiki  malucha,  konkursy  Ambasador  Czytelnictwa,  Najlepszy
Czytelnik,  bookcrossing,  inicjatywy  promujące  czytelnictwo  na  zewnątrz,  akcje
Czytanie na trawie, Książka do domu – książka na telefon.

-  Przygotowanie  projektu  kultura  online  i  stworzenie  zespołu  do  promocji
kultury w sieci.

-  „Modna  L’ektura”  –  projekt  z  Pauliną  Kuliną  i  portalem  L’editorial,  który
publikuje recenzje książek przygotowywane przez bibliotekarzy z MBP.

-  „Irlandia  w  szkole” –  projekt  z  Ambasadą  Irlandii  w  Polsce  i  Biblary  Polish
Community  Centre  Library,  warsztaty  dla  dzieci  szkół  podstawowych  z  Justyną
Mazurek  Schramm z Fundacji  Kultury Irlandzkiej,  zajęcia  w filiach z okazji  Dnia
Świętego Patryka.

- „Przesadzamy z czytaniem” – projekt z Lexeme: logopedia i edukacja. Czytelnicy
Filii nr 8 i Filii nr 10 otrzymywali sadzonki kwiatów, które pielęgnowali podlewając
oraz czytając im codziennie książki.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA, CERTYFIKATY

 Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2019 - W konkursie ogłoszonym przez SBP tytuł
Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku zdobyła Bożena Iwan, zastępca dyrektora MBP 
w Kielcach.

 IDOL dla Biblioteki –  II miejsce zdobyte w konkursie IDOL Fundacji  Szansa dla
Niewidomych – Idol Środowiska (2020).

 Wyróżnienie w  konkursie  organizowanym  przez  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy
Polskich na najciekawsze wydarzenie zorganizowane online dla młodych czytelników
podczas Tygodnia Bibliotek (2020).

 Europejski  Korpus  Solidarności –  MBP w Kielcach  otrzymała  w  2020  r.  Znak
Jakości  Europejskiego  Korpusu  Solidarności  dla  wolontariuszy.  To  certyfikat
przyznawany przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności.

 Wyróżnienie  dla  Filii  nr  7 -  Mediateki  w  konkursie  Innowacyjny  Samorząd
(2021). Miasto Kielce zgłosiło najwięcej projektów (11) w kategorii Gminy Miejskie.
W sumie w tej kategorii zgłoszono 122 projekty. 

 Zwyrtała  2021 –  wyróżnienie  dla  dyrektor  Anny  Żmudzińskiej  za  projekt  „12
Ambasadorów w 12 miesięcy”.

 Wirtuoz Biznesu 2021 w kategorii Instytucja dla MBP w Kielcach,  wyróżnienie
przyznane przez Konsorcjum Naukowo-Techniczne.

 Certyfikat  za  udział  w projekcie  „Mała  książka  –  wielki  człowiek”  przyznany
przez Instytut Książki.

 Nagroda  w  konkursie  „Deklaracja  z  Hanią  Humorek” (2021)  organizowanym
przez portal Lustro Biblioteki (MBP w Kielcach otrzymała serię książek dla dzieci).

 Dzieci są Ważne – Biała Wstążka - dyrektor Anna Żmudzińska i pracownicy Filii nr
9 MBP w Kielcach otrzymali  wyróżnienie za zaangażowanie w realizację projektu
Gminy Kielce #DziecisąWażne* (2021).

 „#BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” -  MBP w Kielcach znalazła
się wśród pierwszej 10 nagrodzonych spośród 100 bibliotek w Polsce (2021). 

 Nagroda  Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2021 dla dyrektor  Anny Żmudzińskiej
oraz  tytuł Biblioteka  Roku  2021  województwa  świętokrzyskiego dla  Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kielcach.
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POZYSKANE ŚRODKI

 W ciągu 3 lat pozyskano 510965 zł, w tym:

-  środki na nowe książki,  e-booki,  audiobooki z  Narodowego Programu Rozwoju  
Czytelnictwa - 128418 zł

- środki od wydawnictw – 24150 zł

- środki od sponsorów – 24340 zł

- nagrody rzeczowe – 17910 zł

- środki na realizację zgłoszonych projektów, pozyskane z programów Ministerstwa   
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury – 296000 zł

-  darowizny  na  zakup  książek  i  realizację  projektów  (Gminna  Komisja  
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Bank  Gospodarstwa  Krajowego,  
Fundacja LOTTO, Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza, mFundacja) –  20147 zł

 Pozyskane środki z Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na realizację projektów oraz
dotacja na rzecz Ukrainy - 242588 zł

DZIAŁANIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ,
REGULAMINÓW ITP.

 Analiza i modernizacja struktury organizacyjnej.

 Wewnętrzna analiza rozwoju.

 Określenie struktury organizacyjnej, przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych.

 Opracowanie Strategii Rozwoju Czytelnictwa.

 Przygotowanie regulaminów użytkowania dla czytelników.

 Wdrożenie projektu optymalizacji zbiorów i usług z uwzględnieniem zmieniających
się potrzeb i oczekiwań.

 Przygotowanie aktów wewnętrznych, procedur związanych z pandemią Covid-19.

 Powołanie nowego zastępcy dyrektora MBP w Kielcach.

 Nadanie imienia - Rada Miasta Kielce podczas sesji w dniu 9 czerwca 2022 roku,
podjęła  uchwałę  w  sprawie  nadania  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Kielcach
imienia Jerzego Pilcha. Obecna nazwa obowiązuje od 15 sierpnia 2022 r. 
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, CHARYTATYWNA

 Działania na rzecz innych we współpracy z fundacjami, organizacjami

- Kiermasz na rzecz Hani Terleckiej – dziewczynki chorej na raka.

- Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zbiórki, licytacja online książek
oraz prac Marcina Piwowarskiego

-  Zbiórka  na  rzecz  Wiejskiego  Ogrodu  Botanicznego  oraz  na  rzecz  zwierząt  ze
 Schroniska w Dyminach.

- Zbiórka na rzecz wychowanków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach.

- Doposażenie świetlic w Domach Pomocy Społecznej (puzzle, książki, farby, kredki,
zabawki, gry planszowe, mulina, wełna) – MBP oraz Świętokrzyskie jest Kobietą.

-  Zbiórka  ręczników  dla  osób  bezdomnych  ze  Schroniska  dla  mężczyzn  przy  ul.
Żeromskiego.

-  Zbiórka  książek  dla  małych  bibliotek  w  Polsce  w  ramach  akcji  „Przerwa  na
czytanie” organizowanej przez Kinder Polska.

-  „Lekcja Wrażliwości” -  koncert  zorganizowany dla  Ewy Skowerskiej  i  Mariusza
Kosmalskiego z Kapkazów, licytacje na rzecz odbudowy Szkoły Wrażliwości, która
spłonęła  w  pożarze,  kiermasz  książek  podarowanych  przez  przyjaciół  szkoły,
czytelników Biblioteki.

DZIAŁANIA NA RZECZ LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ

 Książki dla dzieci ukraińskich

-  Pozyskane dzięki  udziałowi w projekcie „Podaruj  książkę ukraińskim dzieciom”,
realizowanym przez Instytut Książki i Fundację Metropolia Dzieci. Książki włączono
do zbiorów filii językowej,

- Otrzymane od Instytutu Książki i przekazane za pośrednictwem WBP im. Witolda
Gombrowicza w Kielcach (16 pakietów po 16 tytułów). Książki włączono do zbiorów
wszystkich filii.

- Zakupione ze środków własnych oraz otrzymane w darze od czytelników. Książki
włączono do zbiorów filii językowej.

-  Przygotowane  przez  bibliotekarzy z  wszystkich  filii  i  podarowane  mieszkańcom
Domu Ukraińskiego przy ul. Planty w Kielcach.
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 Zajęcia dla dzieci i dorosłych z Ukrainy

-  Warsztaty  w  Filii  nr  9  organizowane  we  współpracy  z  Regionalnym  Centrum
Wolontariatu w Kielcach: szydełkowanie dla kobiet z Ukrainy, zajęcia plastyczne dla
dzieci.

-  Darmowe  lekcje  języka  angielskiego  dla  obywateli  Ukrainy  w  Poczytalni  Na
dVoRcu -  prowadzenie:  Anya i  Dmytro Fedyshyn -  wolontariusze z  Regionalnego
Centrum Wolontariatu w Kielcach.

- Warsztaty z VR - Mediatekę odwiedzają dzieci z Ukrainy, by skorzystać ze strefy
VR.

- Zajęcia dla dzieci ukraińskich, warsztaty plastyczne w różnych placówkach MBP
(Filia nr 7, 8, 10),

-  Spotkania  z  ukraińskimi  rodzinami w  Klubie  MAM  Miejscu  Aktywności  
Mieszkańców przy ul. 1 Maja 238 (Filia nr 4).

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

 Współpraca  z  jednostkami  miejskimi:  Kieleckie  Centrum  Kultury,  Wzgórze
Zamkowe   -  Instytut  Dizajnu  oraz  Ośrodek  Myśli  Patriotycznej  i  Obywatelskiej,
Kielecki  Teatr  Tańca,  Biuro Wystaw Artystycznych,  Muzeum Zabawek i  Zabawy,
Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach, Geopark Kielce,
Kielecki Park Technologiczny, Zarząd Transportu Miejskiego, Wodociągi Kieleckie,
Wydawnictwo  Dwukropek,  Wydawnictwo  Jedność,  Regionalne  Centrum
Wolontariatu, Kielecki Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu i Stowarzyszenie
„Sztuka Łączenia”, Straż Miejska, szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe, kluby
i wiele innych.

 Porozumienie z Fundacją Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego – 4 kwietnia 2022 r.
podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy MBP w Kielcach, reprezentowaną
przez  jej  dyrektora  -  Annę  Żmudzińską  a  Fundacją  Rozwoju  Regionu
Świętokrzyskiego  (FRRŚ)  reprezentowaną  przez  Konrada  Cedro,  Prezesa  Zarządu.
Wyrażono w nim wolę realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, promocyjnych,
upowszechniania  ich  efektów  na  poziomie  lokalnym,  ogólnopolskim  oraz
europejskim. 

 Delegacja Kielc w Gotha -  na czele z Marcinem Chłodnickim - Wiceprezydentem
Kielc, delegacja udała się do partnerskiego Miasta Gotha. Dyrektor Anna Żmudzińska
odwiedziła Stadtbibliothek Gotha w celu wymiany doświadczeń i pomysłów.
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NOWE INICJATYWY

 Spotkania  autorskie  –  m.in. z  dziennikarką,  reportażystką,  bestsellerową  pisarką
kryminałów  Katarzyną  Bondą  oraz  z  prof.  Jerzym  Bralczykiem -   językoznawcą,
Alkiem Rogozińskim – pisarzem kryminałów, dziennikarzem Tomaszem Raczkiem,
Łukaszem  Barysem  -  laureatem  Paszportu  Polityki,  najbardziej  znanym  polskim
czechofilem  Mariuszem  Szczygłem,  Januszem  Leonem  Wiśniewskim  (promocja
najnowszej  książki  „Gate”),  Dorotą  Kotas  (spotkanie  w  miesiącu  świadomości
autyzmu),  Joanną  Jax  (wydarzenie  zorganizowane  zostało  w  ramach  programu
Dyskusyjne Kluby Książki  dofinansowanego ze środków Instytutu Książki),  Janem
Peszkiem i Marią Peszek (pierwszego spotkanie z polskimi czytelnikami promujące
nową  książkę  artystki),  autorem  kryminałów  Wojciechem  Chmielarzem,  prof.
Agnieszką  Kasińską-Metryką  i  prof.  Rafałem  Dudałą,  Kazimierzem Wóycickim –
dziennikarzem,  komentatorem  polityczny,  blogerem,  Florią  Netnicką  (Piotrem
Bogusławem Jędrzejczakiem, dyrektorem Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”), Ryszardem
Biskupem, Ireną Nyczaj,  Barbarą Wrońską i Szczęsnym Wrońskim, Rozalią Szum,
Agnieszką Czarnecką, Dorotą Sumińską - pisarką, lekarką weterynarii i psychologiem
zwierzęcym, Jakubem Poradą - dziennikarzem, podróżnikiem i autorem książek oraz
wiele  innych  spotkań  odbywających  się  m.in.  w  ramach projektów realizowanych
przez Bibliotekę.

 Wieczory wspomnień – np. Wspominamy Stasia. Wieczór wspomnień o Stanisławie
Nyczaju”, Zaduszki literackie „Portrety Pilcha”.

 Wernisaże  – m.in.  wernisaż  prac  Marcina  Piwowarskiego,  wystawa  Krzysztofa
Błachuta  „Świętokrzyskie  na  plakacie”,  „Cultura  et  natura”  Ewy  Wiśniewskiej-
Zduniak, wernisaż książek, druków, grafik z kolekcji Bartłomieja Zapały w 110. rocz.
ur. Czesława Miłosza, „Flovers” - prace Elżbiety Nowak i Aleksandry Nowak, „Od
sierpnia  po  wrzesień”  Bolesława  Jóźwika,  „Kielce  w  malarstwie  i  fotografii”  -
wernisaż wystawy malarza Bolesława Jóźwika i fotografa-dokumentalisty Tadeusza
Józefa Matuszaka.

 Bookcrossing - uwolnij książkę – akcja zainaugurowana w kieleckim ratuszu; punkty
(regały stylizowane na angielskie budki telefoniczne) poza filiami biblioteki stanęły
również w kilkunastu miejscach na terenie Kielc.

 Konkurs  na  Najlepszego  Czytelnika  -  konkurs  ma  charakter  otwarty  i  jest
przeznaczony dla wszystkich aktywnych czytelników biblioteki. Ocenie konkursowej
podlega aktywność czytelnicza wyrażona liczbą wypożyczonych książek.
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 Ambasador Czytelnictwa –  12 Ambasadorów Czytelnictwa w 12 miesięcy - akcja
promująca czytelnictwo. Ambasadorowie to znane i cenione osoby, które zachęcają
wszystkich  do  czytania.  Od stycznia  Ambasadorami  MBP w Kielcach  byli:  Artur
Barciś,  Grzegorz  Zawierucha,  Katarzyna  Bonda, prof.  Jerzy Bralczyk,  Jerzy  Pilch,
Mariusz Szczygieł, Karolina Wilczyńska, Alek Rogoziński, Grzegorz Kozera, Marcin
Piwowarski, Jakub Porada.

 Książka do domu – książka na telefon - w trosce o czytelników będących w trudnej
sytuacji,  chorych  i  mających  problemy  z  poruszaniem  się,  bibliotekarze oferują
pomoc, dostarczają książki do domu.

 Biblioteczny  Klub  Maluszka  „Mamy  Relax” -  inicjatywa  przygotowana  
z myślą o mamach i ich najmłodszych pociechach. 

 Akcja  „Wszystkiego  dobrego  dla  chorego” –  do  akcji  włączyła  się  kielecka
Biblioteka wraz z wolontariuszami z Fundacji Dr Clown region świętokrzyski.

 Czytanie na trawie – akcja czytania dzieciom na świeżym powietrzu.

 Inauguracja  biblioteki  językowej  i  warsztaty  językowe  -  w  ramach  projektu
„Dwujęzyczne  Świętokrzyskie”  w Filii  nr  9  zainaugurowano działalność biblioteki
językowej, która służy zarówno obcokrajowcom, jak również Polakom uczącym się
języków obcych oraz wszystkim, którzy interesują się innymi kulturami.

 Kinder – przerwa na wspólne czytanie  – udział w ogólnopolskiej akcji zbierania
książek dla małych bibliotek w Polsce. Za udział w akcji MBP w Kielcach otrzymała
pufy oraz zestaw książek dla dzieci.

 Biblioteka  w  mediach  społecznościowych  -  w  związku  z  ogólnonarodową
kwarantanną  Biblioteka  położyła  duży  nacisk  na  przekaz  w  mediach
społecznościowych; przy wykorzystaniu profilu Facebook i strony internetowej MBP
propagując  i  włączając  się  w różnego rodzaju  akcje  profilaktyczne,  prozdrowotne,
podpowiadając  jakie  zajęcia  można  wykonywać  podczas  kwarantanny,  co  warto
zobaczyć i co poznać. Zachęcała również do nauki języka. Pracownicy MBP w czasie
obowiązkowej  kwarantanny  przestawili  się  na  pracę  zdalną,  zorganizowali  szereg
konkursów,  rebusów,  przedstawień  i  zajęć  manualnych  ogłoszonych  na  profilu
Facebook  w  celu  zainteresowania  czytelników  bezpieczną  formą  aktywności.
Niektórzy z pracowników wspomagali akcję walki z koronawirusem szyjąc maseczki
dla  współpracowników.  Kolejnym  pomysłem  na  czas  ogólnopolskiej  kwarantanny
była akcja „Artyści  dla kieleckich czytelników”. Brali  w niej  udział  znani pisarze,
aktorzy,  artyści,  którzy  zachęcają  czytelników  do  czytania  książek,  nadrobienia
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zaległości  literackich  i  niewychodzenia  z  domu  podczas  kwarantanny.
Biblioteka przeprowadziła online również takie akcje, jak: Tydzień Bibliotek, Tydzień
Czytania Dzieciom, 100-lecie urodzin Karola Wojtyły,  Akcja Lato – Stacja Kultura.

 Kultura  w  sieci  -  MBP  w  Kielcach  zamieściła  także  na  portalu  gov.pl
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci swoją ofertę kulturalną oraz stworzyła
na  własnym  profilu  grupę  Kultura  Online, opracowującą  plan  działań  w  sieci
mających na celu promocję Biblioteki.

 Utworzenie  nowej  placówki  bibliotecznej  –  Filii  nr  7,  zwanej  Poczytalnią  Na
dVoRcu,  wyposażonej  w  sprzęt  do  e-sportu,  VR,  audiobooki,  książki,  a  także
czasopisma w tradycyjnej formie.

 Rozpoczęto proces konwersji posiadanych audiobooków na płytach CD do plików 
w formacie mp3. Pozwala to na uruchomienie wypożyczalni on-line e-audiobooków.
Systematycznie  poszerzana  jest  oferta  e-booków  dostępnych  z  poziomu  katalogu
bibliotecznego.

 Pozyskano dostęp do platformy Microsoft Teams, umożliwiającej pracę zespołową
na platformie Microsoft 365, które integruje ludzi, treści i narzędzia, zwiększając tym
zaangażowanie  i  efektywność  pracy.  Dzięki  niej  możliwe  są  bezpłatne  rozmowy
wideo, czat i spotkania online.

 Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA.

 Dzień  Bezpiecznego  Internetu  –  spotkanie  z  przedstawicielami  Świętokrzyskiego
Klubu Abstynenta  „Raj”  oraz  pracownikiem Filii  nr  8  dla  młodzieży  zagranicznej
uczącej się w Kielcach. 

 Konkursy  -  konkurs  noworoczny  „Znajdź  swojego  Don  Kichota”  –  konkurs
fotograficzny; „Niezwykłe kobiety” –  konkurs literacki, nagroda od Ania Masternak
Fotografia; konkurs fotograficzny „Sleeveface”; „Zacznij od kropki, czyli Lepimy na
okrągło” – nagrody od Wydawnictwa Jedność i wiele innych.

 „Szlakiem  Turula  –  poznaj  Węgry” –  spotkanie  online  z  Filii  nr  9  w  ramach
obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 „Żonkile” – udział Filii nr 10 w akcji prowadzonej przez Muzeum Polin w rocznicę
wybuchu powstania w getcie warszawskim.

 Dzień  Samorządu Terytorialnego  –  m.in.  udział  w  festynie  zorganizowanym  na
osiedlu Bocianek.
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 Organizacja  pikników  rodzinnych  oraz  udział  w  festynach  i  piknikach
organizowanych przez inne instytucje – na otwarcie basenu „Pika” MOSiR Kielce,
piknik integracyjny w ramach projektu REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2021,
festyny  na  osiedlach  Podkarczówka,  Świętokrzyskie  propagujące  szczepienia  na
COVID-19,  festyny  na  Czarnowie,  Uroczysku,  Herbach,  Dzień  Otwarty  Straży
Miejskiej, Pikniki Rodzinne – Przyjazne Kielce na kilku kieleckich osiedlach, festyny
Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia i in.      

 „Kieleckie abecadło”  – przekazanie egzemplarzy książki autorstwa Olgi Darewicz-
Uberman wszystkim filiom MBP. Książki przekazała Iwona Sabat, kierownik Biura
Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Kielce.

 Udział w różnych akcjach ogólnopolskich i lokalnych:  Zima w mieście, Tydzień
Kultury Języka, Lato w mieście, Święto Kielc, Tydzień Bibliotek (m. in. rozdawanie
książek w autobusach,  DPS-ach,  na ulicach  miasta  przez  mobilnych  bibliotekarzy,
„Galeria  Żywych  Obrazów”,  „Cyfrowy  flash  mob”,  „Czytanie  na  szczekanie”,
Narodowe  Czytanie,  Noc  Bibliotek,  Weekend  Seniora  z  Kulturą  (np.  w  2002  r.
spotkanie  „Stara,  wielka  wieś  Czarnów”  -  dzięki  uprzejmości  Pana  Krzysztofa
Myślińskiego  z  Muzeum Historii  Kielc  czytelnicy  Filii  nr  1  odbyli  sentymentalny
spacer  po  dawnym  Czarnowie.  Archiwalne  zdjęcia,  ciekawostki  i  miła  atmosfera
pozwoliła nam na atrakcyjne spędzenie czasu).

 Niebieska  Strefa –  Filia  nr  7  została  pierwszą  placówką  w  województwie
świętokrzyskim, przystosowaną do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i zaburzeniami
komunikacyjnymi.  Pracownicy  Mediateki  przeszli  odpowiednie  szkolenie,  które
pozwoli  im bez problemu rozpoznawać takie  osoby.  Umieszczono  także specjalne
napisy  w  kolorze  niebieskim  z  logo  Niebieskiej  Strefy  w  przestrzeni  dworca
autobusowego, m. in. w tunelu od ulicy Czarnowskiej oraz przy schodach na kolejne
poziomy.  Przed  wypożyczalnią  znajdują  się  dwie  tablice  informacyjne.  Projekt
powstał  dzięki  Krajowemu  Towarzystwu  Autyzmu  Oddział  Kielce  oraz
Stowarzyszeniu Sztuka Łączenia. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności -
Centrum Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiego  ze  środków Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

 Kielecka Liga Komiksowa – spotkania dla miłośników komiksów w Poczytalni Na
dVoRcu.

 Planszówki na dVoRcu -  w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca Poczytalnia Na
dVoRcu zamienia się w miejsce rozgrywek planszowych i pasjonujących pojedynków.
Na  spotkaniach  dostępny  jest  szeroki  wybór  gier  dla  dzieci  oraz  dorosłych,  które
oferuje współorganizator wydarzenia Kuferek z Planszówkami.
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 Światowy Dzień Czytania Tolkiena   - 25 marca 2022 r. w Poczytalni Na dVoRcu
odbył  się  Wielki  Finał  #TolkienReadingDay2022.  Wydarzenie  prowadził  Zbigniew
Brzeziński. Prelekcja prof. Krzysztofa Brachy z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.

 Kieleckie  Obiady  Czwartkowe  w  Bibliotece -  pierwszym  gościem  Kieleckich
Obiadów  Czwartkowych,  które  odbyły  się  po  ponad  10  latach  w  Poczytalni  Na
dVoRcu był Tałant Dujszebajew, trener czołowej drużyny świata piłkarzy ręcznych
Łomża Vive Kielce. Spotkanie poprowadził Prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielce
Arkadiusz Jerzy Stawicki.

 Dieta dla seniora – cykl spotkań dla seniorów odbywających się w Filii nr 8 przy
udziale wykładowców i studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum.

 DKK  i  inne  kluby  dyskusyjne –  spotkania  poświęcone  literaturze  oraz  kulturze
organizowane przez pracowników w placówkach bibliotecznych (f.1, 2, 4, 5, 8, 11)
oraz Klubach Seniora, Środowiskowych Domach Pomocy.

 TIK w instytucjach kultury#1 – bibliotekarze (filie 7, 9, 10) biorą udział w projekcie
realizowanym  przez  Stowarzyszenie  Nowe  Oblicze  Edukacji.  Podnoszą swoje
kompetencje  cyfrowe,  w  szczególności  w  zakresie  programowania  i  kompetencji
medialnych, prowadzą zajęcia dla dzieci.

 „Mała książka – wielki człowiek” – największa kampania czytelnicza w Europie,
organizowana przez Instytut Książki. Biblioteka bierze w niej udział od września 2019
roku. Do tej pory wydano dzieciom w wieku przedszkolnym ponad 1500 bezpłatnych
wyprawek  czytelniczych,  a  kielecka  Biblioteka  zyskała  prawie  1400  nowych
czytelników. Jesienią 2022 roku MBP im. Jerzego Pilcha w Kielcach przystąpiła do
kolejnej  edycji  akcji.  Otrzymała  400  wyprawek  w  języku  polskim  i  84  w  wersji
polsko-ukraińskiej, które dostępne są dla dzieci we wszystkich filiach. 

 Akcja rabatowa „Czytając zyskujesz podwójnie” - posiadacze karty bibliotecznej  
MBP im. Jerzego Pilcha w Kielcach  mogą skorzystać z rabatów w wielu sklepach,  
punktach usługowych. Na czytelników czekają zniżki na poziomie od 5% do aż 20%. 
Bibliotekarze, przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, promują czytelnictwo, 
wspierają kulturę. Biblioteka pozyskała 42 partnerów.
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