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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
 
M/7/2016 – książki dla miłośników fantastyki 
Książka inwestycją w wyobraźnię. Zakup nowych książek – zwłaszcza literatury 
fantastycznonaukowej – dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. 
Rybnickiej 11 
 
M/9/2016 – spotkania autorskie, warsztaty 
Organizacja cyklu spotkań autorskich oraz warsztatów pisarskich w Filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach 
 
M/10/2016 – komputery dla czytelników 
Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 



 
PROJEKTY LOKALNE 
 
Śródmieście 
 
L/4/1/2016 – nowości czytelnicze i komputery dla czytelników 
„Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi” – J. Vallee des Barreaux. Zakup nowości 
wydawniczych (drukowanych i audiobooków) oraz sprzętu komputerowego dla Filii nr 13 
Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanej przy ulicy Młyńskiej 5 
 
L/6/1/2016 – nowe książki 
Zakup nowych książek dla Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. 
Poniatowskiego 14 
 
L/9/1/2016 – nowe książki i audiobooki, komputery dla czytelników 
CZYTAM - WYPOŻYCZAM w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Ligonia 
7 
 
Załęska Hałda-Brynów Część Zachodnia 
 
L/5/2/2016 – nowości wydawnicze, komputery dla czytelników, kącik dla dzieci 
Wyposażenie kącika dla dzieci, zakup sprzętu komputerowego oraz nowości wydawniczych 
dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach ul. Grzyśki 19a 
 
Zawodzie 
 
L/1/3/2016 – nowości wydawnicze 
Zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31 
 
L/7/3/2016 –  nowości wydawnicze, meble 
Wyposażenie (meble i artykuły dekoracyjne) oraz zakup nowych książek , dla Filii nr 24 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88A 
 
Os. Paderewskiego-Muchowiec 
 
L/2/4/2016 – doposażenie filii, warsztaty dla dzieci i młodzieży 
Doposażenie oraz wsparcie bieżącej działalności Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Katowicach 
 
Brynów Część Wschodnia-Os. Zgrzebnioka 
 
L/5/5/2016 – nowości wydawnicze, komputer dla biblioteki 
Brynowska Biblioteka dla mieszkańców – mieszkańcy dla Biblioteki 
 
 
 
 
 
 



 
Ligota-Panewniki 
 
L/7/6/2016 – nowości wydawnicze 
Zakup nowych książek dla filii nr 18 MBP przy ulicy Studenckiej 16 
 
L/12/6/2016 – nowości wydawnicze, dostosowanie biblioteki do potrzeb dzieci 
Franciszkańska – dobry adres! Wspomagamy biblioteki 
 
Załęże 
 
L/10/7/2016 – nowości wydawnicze, komputery dla czytelników 
Zakup nowości wydawniczych, doposażenie oddziału dla dzieci oraz zakup sprzętu 
komputerowego dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Załężu 
 
Osiedle Witosa 
 
L/1/8/2016 – komputery dla czytelników, konsola ruchu, nowości wydawnicze, 
doposażenie wypożyczalni 
Zakup 2 zestawów komputerowych dla Filii 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
przy ul. Witosa 18b. Zakup konsoli ruchu. Zakup nowych książek. Doposażenie 
wypożyczalni 
 
Osiedle Tysiąclecia 
 
L/5/9/2016 – nowości wydawnicze, audiobooki, kącik dla dzieci 
Zakup nowości książkowych i audiobooków dla zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 
25 w Katowicach – Osiedle Tysiąclecia. Zakup wyposażenia kącika czytelnika dla dzieci 
młodszych 
 
L/7/9/2016 – nowości wydawnicze, audiobooki, komputery dla czytelników 
Zakup nowości książkowych, audiobooków i zestawu komputerowego dla Filii nr 14 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
 
L/8/9/2016 – remont kawiarenki literackiej 
Remont i doposażenie kawiarenki literackiej w lokalu Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, przy ul. Piastów 20 
 
Dąb 
 
L/5/10/2016 – nowości wydawnicze, gry planszowe 
Zakup nowości wydawniczych, gier planszowych i wyposażenie Filii nr 17 
 
Wełnowiec-Józefowiec 
 
L/2/11/2016 – nowości wydawnicze, audiobooki 
Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6. Wyposażenie 
Filii usprawniające działania biblioteki 
 



 
Koszutka 
 
L/1/12/2016 – nowości wydawnicze 
Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 11 (ul. Grażyńskiego 47) 
 
Bogucice 
 
L/3/13/2016 – nowości wydawnicze, prenumerata czasopism, komputery dla 
czytelników, spotkania autorskie i wydarzenia kulturalne 
Zakup nowości wydawniczych, prenumerata czasopism, dofinansowanie działań służących 
ułatwieniu społeczności lokalnej dostępu do kultury oraz zakup sprzętu komputerowego dla 
Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - Bogucicach 
 
L/7/13/2016 – nowości wydawnicze 
Zakup nowych książek dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. 
Markiefki 44a 
 
L/10/13/2016 – nowości wydawnicze, remont filii 
OdNowa - Biblioteka 
 
Dąbrówka Mała 
 
L/2/14/2016 – nowości wydawnicze, audiobooki, modernizacja biblioteki 
Modernizacja i unowocześnienie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
stworzenie przyjaznego miejsca w dzielnicy dla wszystkich mieszkańców; zakup nowości 
książkowych i audiobooków 
 
Szopienice-Burowiec 
 
L/8/15/2016 – nowości wydawnicze, audiobooki 
Zakup nowości i doposażenie Filii nr 36 
 
L/9/15/2016 – nowości wydawnicze 
Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
 
Janów-Nikiszowiec 
 
L/4/16/2016 – nowości wydawnicze, audiobooki, komputery dla czytelników 
Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Katowicach przy ul. Zamkowej 45 
 
Giszowiec 
 
L/3/17/2016 – nowości wydawnicze, audiobooki, kącik dla dzieci, komputery dla 
czytelników 
Zakup nowych książek, audiobooków i wyposażenia kącika dla dzieci oraz sprzętu 
komputerowego dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
 



 
Murcki 
 
L/3/18/2016 – dostosowanie biblioteki do potrzeb dzieci, nowości wydawnicze, 
audiobooki, komputer 
KOLOROWA I NOWOCZESNA BIBLIOTEKA W MURCKACH – aranżacja i doposażenie 
przestrzeni biblioteki na potrzeby dzieci najmłodszych, zakup książek i audiobooków oraz 
nowoczesnego komputera 
 
Piotrowice-Ochojec 
 
L/5/19/2016 – nowości wydawnicze, komputery dla czytelników, konsola do gier 
Zakup nowych książek, sprzętu komputerowego i konsoli do gier wraz z sensorem Kinect dla 
Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
 
L/15/19/2016 – audiobooki, komputery dla czytelników 
Zakup audiobooków i sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 9 
Katowicach 
 
Kostuchna 
 
L/2/21/2016 – tablica interaktywna, komputery dla czytelników 
Zakup tablicy interaktywnej i dwóch komputerów stacjonarnych do MBP F. 27 
 
Podlesie 
 
L/9/22/2016 – nowości wydawnicze, audiobooki, komputery dla czytelników 
Zakup nowych książek, audiobooków i 2 komputerów dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, ul. Uniczowska 36 
 
 
 


