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Biblioteka Centralna
już skomputeryzowana!
W dniu 9 stycznia 2013 roku Biblioteka Centralna wprowadziła elektroniczny system wypożyczania zbiorów przez system biblioteczny MATEUSZ. To pierwszy etap zintegrowanego systemu obsługi czytelniczej
w sieci piekarskich bibliotek.
W grudniu 2009 roku złożyliśmy projekt pod nazwą „Dogonić
XXI wiek – Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich”, którego celem było uzyskanie dotacji ze środków europejskich na komputeryzację. Zespół
ekspertów ocenił projekt wysoko przyznając mu 82% maksymalnej
ilości punktów! Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
(priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.2. Rozwój
elektronicznych usług publicznych).
Całkowity koszt projektu wynosi 281.295,38 zł., z czego:
– wkład własny (15%) – 42.194,31 zł.
– dofinansowanie RPO (85%) – 239.101,07 zł.
Największa część środków przeznaczona została na zakup i instalację sprzętu komputerowego (168.981,81 zł.) oraz na zakup i instalację programu bibliotecznego MATEUSZ, także 2 stanowisk
komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących
i stosownego oprogramowania (45.643,06 zł.)
Nie czekając na rozstrzygnięcie przystąpiliśmy do niezbędnych

prac wykorzystując do tego tzw. wkład własny przyznany dotacją celową z budżetu gminy. I tak zakupiliśmy m.in. sprzęt komputerowy,
w tym serwer główny, zbudowana została sieć teletechniczna w Bibliotece Centralnej, zainstalowany został system Mateusz. W czerwcu 2011 rozpoczęliśmy wprowadzanie książek do bazy programu Mateusz. Pierwszą wprowadzoną pozycją była książka Popiół i diament
Jerzego Andrzejewskiego. Wprowadzaniem rekordów, oprócz pracowników MBP, zajmowało się 3 stażystów oraz 2 wolontariuszy.
W tym czasie Biblioteka Centralna działała bez żadnych przerw. Do
tej chwili wszystkie książki Biblioteki Centralnej są już w bazie, trwa
wprowadzanie książek z filii nr 6 w Brzozowicach Kamieniu. W całym systemie jest już 39.460 tys. rekordów, do wprowadzenia pozostaje jeszcze ponad 110 tys. książek! Sukcesywnie będą dołączać do
systemu kolejne filie MBP.
Przypomnijmy korzyści z funkcjonowania systemu wynikające
dla każdego czytelnika:
● katalog online dostępny na naszej stronie www, pozwoli nie wychodząc z domu zapoznać się z pozycjami naszego księgozbioru, wyszukać konkretną książkę biorąc jako kryterium wyszukiwawcze np. autora, tematykę, zapamiętaną część tytułu i inne,
● informacja o dostępności oraz na jaki okres możemy wypożyczyć daną pozycję. W przypadku książek
z czytelni pojawi się informacja – dostępna tylko na
miejscu,
● skany okładek poszczególnych książek i spisy
treści pozwalają bliżej zapoznać się z ich tematyką,
● wykorzystanie jednej karty bibliotecznej we
wszystkich placówkach biblioteki,
● skrócenie czasu poświęcanego na rejestrację
i przerejestrowywanie czytelników (czytelnik jest
zapisywany tylko w jednej placówce; przerejestrowanie następuje automatycznie z chwilą dokonania pierwszego wypożyczenia w danym roku, niezależnie w każdej placówce Biblioteki),
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Podczas spotkania promocyjnego dotyczącego projektu dyrektor MBP, Aleksandra Zawalska-Hawel wręczyła Kartę Czytelnika z nr 1
Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie – Panu Stanisławowi Korfantemu. Gratulujemy!
● kontrolę stanu konta i historii wypożyczeń czytelnika we wszystkich placówkach biblioteki,
● automatyczne zablokowanie konta czytelnika przetrzymującego
materiały biblioteczne we wszystkich placówkach.
Wraz z wprowadzeniem systemu zmianie uległ Regulamin korzystania ze zbiorów i usług MBP.
Informujemy wszystkich naszych czytelników i użytkowników,
że warunkiem skorzystania z naszych usług jest posiadanie karty bibliotecznej. Wystarczy przyjść do Biblioteki, wypełnić Zobowiązanie Użytkownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach

Śląskich. Otrzymana karta zawiera numer oraz PIN. Przy jej użyciu
docelowo będzie można logować się na swoim koncie w Internecie.
Będzie też można w ten sposób kontrolować swoje konto, prolongować termin zwrotu wypożyczonych pozycji oraz rezerwować wybrane pozycje. Przy wypożyczaniu elektronicznym bardzo ważny
jest termin zwrotu, powyżej wyznaczonego czasu, system nalicza
opłaty zgodne z naszym regulaminem. Użytkownicy Internetu
i komputerów w Czytelni zobowiązani są także do odebrania karty
bibliotecznej. Bez niej korzystanie z naszej oferty nie będzie możliwe. Zapraszamy!

To warto wiedzieć!

● w jednej placówce można wypożyczyć do 5 woluminów książek, do 3 pozycji na innych
nośnikach, do 5 egzemplarzy prasy,
● w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do
10 wypożyczonych woluminów książek w jednej placówce oraz wydłużenie terminu zwrotu
wypożyczanych pozycji. O zwiększeniu limitu decyduje bibliotekarz,
● okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych to: dla książek i prasy – 30 dni, dla zbiorów audiowizualnych (książka „mówiona”, filmy itp.) – 14 dni,
● termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz
na kolejne 30 dni.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013”
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Akademia
Ratownictwa
na start
Już w marcu br. rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pt. „Akademia Ratownictwa”
finansowanego przez Fundację ING Dzieciom.
Przykładów ratowania życia przez dzieci i młodzież nie brakuje. Co jakiś czas słyszymy o kolejnych małych bohaterach którzy wiedzieli jak się zachować w sytuacji zagrożenia; o 6-letnim Adasiu, który wezwał pogotowie, gdy jego
mama chorująca na cukrzycę straciła przytomność, albo 12-letnim Mateuszu, który powiadomił straż pożarną, gdy rodzice zatruli się tlenkiem węgla. Warto zastanowić się, jak wiele dzieci mogłoby kogoś uratować, gdyby posiadało odpowiednią wiedzę i umiejętność odpowiedniego do sytuacji zachowania i działania.
Poziom wiedzy naszego społeczeństwa o udzielaniu pierwszej pomocy jest zatrważająco niski. Podobnie jest
w przypadku edukacji dla bezpieczeństwa, którą niewielu z nas zalicza do zakresu pierwszej pomocy. Przywykliśmy do
obojętności. Poprzez realizację projektu Akademia Ratownictwa zwrócimy uwagę dzieci, młodzieży, także ich rodziców
i opiekunów na problem pierwszej pomocy, która jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu.
Dzieci, ze względu na swój potencjał rozwojowy, łatwość kształtowania postawy społecznej są ludźmi najbardziej
otwartymi, chętnymi do poznawania i odkrywania świata. Dlatego chcemy ten etap wykorzystać do nauki prawidłowych
postaw, zachowań dla osiągnięcia zmiany w świadomości społecznej także ludzi dorosłych w zakresie pierwszej pomocy. Chcemy oswoić dzieci z ideą pomagania i skupić się na praktycznych umiejętnościach
Tematyka projektu wynika z faktu, że w Polsce odnotowujemy corocznie rosnącą, dramatycznie wysoką liczbę wypadków, urazów i zatruć dzieci w domach, w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania i w szkołach lub w drodze do
niej. Jak podają statystyki, niestety tylko w 30% przypadków próbuje się udzielić pierwszej pomocy. Chcemy to zmienić. Nauczymy dzieci jak unikać niebezpieczeństwa i co robić, jeśli zdarzy się coś złego w ich otoczeniu. Nabędą umiejętność rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych i udzielania pierwszej pomocy.
Głównymi adresatami projektu są nie tylko dzieci od lat 5 do 15, ale również osoby dorosłe, dla których zaplanowano spotkanie z ratownikiem medycznym. Akademia Ratownictwa to kompleksowe działania mające na celu zmianę
postaw i umiejętność szybkiej oceny sytuacji zagrożenia i dostrzegania rozwiązań.
W ramach projektu odbędą się m.in. następujące działania:
●

Lew Lucjan i dzielni ratownicy – spotkanie dla dzieci od lat 5 do 7 w bibliotece, którego celem będzie wsparcie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu siebie i otoczenia, także diagnoza umiejętności z zakresu odpowiedniego zachowania się w razie zagrożenia. Spotkanie z udziałem bankowego Lwa Lucjana,

●

Pierwsza pomoc w razie wypadku – międzyszkolny konkursu plastyczny na plakat promujący prawidłowe postawy i zachowania w razie zagrożeń,

●

Spotkanie z ratownikiem medycznym – adresowane do szerokiego grona odbiorców, mające na celu przekazanie
informacji i jej upowszechnienie, jakiej wiedzy i sposobu przekazania oczekują od osób zgłaszających wypadek czy
inne zagrożenie.

●

Wycieczka z dziećmi do Centrum Zarządzania Kryzysowego – obserwacja pracy centrali przyjmującej zgłoszenia, oglądanie samochodów gaśniczych itp.,

●

Mały Ratownik – warsztaty dla dzieci starszych (8 do 15 lat) z wykorzystaniem obrazków do kolorowania, rymowanek, zajęcia praktyczne w grupach, umiejętność rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu oraz
umiejętność szybkiego reagowania.
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●

Umiem pomagać – konkurs – quiz (sprawnościowy i na wiedzę) mający na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu profilaktyki wypadkowej, nabycie umiejętności zachowania się podczas wypadku oraz układanie człowieka w tzw. pozycji bezpiecznej.

●

Skrzaty ze starej szafy – przedstawienie teatralne nawiązujące w swej tematyce do efektywnego szukania pomocy
i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Proponowany spektakl uczy w zabawny i pełen humoru sposób, przypomina w jaki sposób zachować bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach. Widowisko daje możliwość rozwinięcia wątku
związanego z promowaniem czytelnictwa wśród dzieci i przypomnienia zasad ruchu drogowego dla uczniów zdających egzamin na Kartę Rowerową.

●

Zdobywamy Kartę Rowerową – spotkania dla dzieci od lat 10 (działanie we współpracy z Miejskim Gimnazjum
nr 2, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową)
Poprzez realizacje projektu zamierzamy wyposażyć adresatów przedsięwzięcia w:

●
●
●
●
●
●
●

Umiejętność wykorzystania poznanych zasad stosowania pierwszej pomocy,
Wiedzę o sposobie zachowywania się w kontakcie z osobą zagrożoną,
Umiejętność efektywnego szukania pomocy,
Umiejętność skompletowania apteczki pierwszej pomocy,
Znajomość algorytmu meldunku o wypadku,
Znajomość symboli i numerów alarmowych jednostek udzielających pomocy,
Umiejętność logicznego myślenia.

Zapraszamy wszystkie dzieci, by skorzystały z ciekawej formy spędzenia wolnego czasu. Naprawdę warto!
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