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Biblioteka Narodowa prowadzi coroczne statystyki związane z czytelnictwem w Polsce z
podziałem na województwa, powiaty, miasta czy gminy. Początek roku to również w
bibliotekach naszego powiatu okres sprawozdań i podsumowań statystycznych. Nie inaczej
sprawa ma się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Wantuły w Ustroniu.
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Na początek kilka cyfr statystycznych:
- Czytelnicy zarejestrowani ogółem w ciągu roku – 3710
- Wypożyczenia ogółem – książki, czasopisma, audiobooki – 56 406 (na zewnątrz), 1520 (na miejscu)
- Zbiory całej sieci (placówka centralna i 2 filie) to 47 409 książek i 628 audiobooków.
- Zainwentaryzowano 2267 nowych książek i 89 audiobooków.
O kilka słów podsumowania 2018 roku w ustrońskiej bibliotece poprosiliśmy jej Dyrektora Krzysztofa Krystę.
- Ustrońska biblioteka jest o tyle specyficzna, iż obie jej filie mieszczą się na terenie placówek leczniczych
(Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności oraz Sanatorium i Szpital
Uzdrowiskowy „Równica”) a więc korzystają z nich głównie dorosłe osoby przyjeżdżające na leczenie do
Ustronia. To tłumaczy dlaczego na 3710 czytelników tylko 619 to dzieci i młodzież (od 5 do 19 lat), dorośli
1706(od 20 do 60 lat) oraz osoby starsze 1385 (powyżej 60 lat). Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko wyniki

placówki centralnej proporcje te są bardziej wyrównane. Czytelnicy ogółem - 2464, Dzieci i młodzież – 610,
dorośli (do 60 lat) – 1152, osoby starsze (powyżej 60)- 702.
Na pytanie związane z jakiego rodzaju książek korzystają czytelnicy zarówno dorośli, młodzież i dzieci oraz jak
kształtuje się zainteresowanie biblioteką w poszczególnych porach roku Krzysztof Krysta odpowiada:
- Jak co roku czytelnicy szczególnie mocno korzystali z księgozbioru beletrystycznego. Już od paru lat
szczególnymi względami cieszy się literatura polska i to we wszelkich odmianach. Zarówno powieść
obyczajowa, sensacyjna czy historyczna, ale osadzona w polskich realiach i dotycząca spraw bliskich
czytelnikom. Wśród literatury niebeletrystycznej wypożyczano głownie biografie, reportaże, wspomnienia,
książki podróżnicze oraz popularne poradniki psychologiczne czy prozdrowotne. Stałym zainteresowaniem
cieszy się literatura regionalna we wszelkich odcieniach : od historii po sztukę ludową. Wśród dzieci i
młodzieży, prócz lektur, najchętniej wypożyczane są książki wspomagające naukę czytania (seria „Czytam
Sobie”), dowcipne serie humorystyczne – często łączące komiks z tekstem („Dziennik Cwaniaczka” i
podobne) oraz książki o zwierzętach (zarówno popularnonaukowe, jak i fabularne). Nieco starsi sięgają po
powieści przygodowe czy fantasy. W minionym roku szczególnym powodzeniem cieszyły się książki do
opowiadania (tylko z obrazkami) dla najmłodszych np. „Rok na wsi”, „Rok w mieście” itp. Swoich wiernych
„słuchaczy” ma też książka mówiona, zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych. Tradycyjnie największy
ruch w bibliotece jest w okresie jesienno-zimowym, kiedy długie wieczory i często nienajlepsza pogoda
sprzyja czytaniu książek. W czasie roku szkolnego także dzieci i młodzież częściej korzystają ze zbiorów
biblioteki. W okresie letnim więcej za to do książnicy trafia kuracjuszy i turystów.
Wynika z tego, że podobnie jak w cieszyńskiej bibliotece i ustroński obiekt nie narzeka na brak pracy i czytelników
zarówno wśród mieszkańców Ustronia jak i przyjeżdżających na podreperowanie swojego zdrowia kuracjuszy z
terenu całej Polski.
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