Budżet Obywatelski 2018
Projekty wsparcia bibliotek

Opracowanie: Fundacja Fenomen, 2018

Lp.

ID

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność

Kwota po
weryfikacji [zł]

BAŁUTY
1.

B0041BC

2.

B0024BC

3.

B0055BC

4.

B0059BC

5.

B0061BD

6.

B0013BD

BAŁUTY CENTRUM
Biblioteka dla Ciebie
BM, Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35.
Zakup nowości książkowych i audiobooków. Zakup nowości wydawniczych i audiobooków to przede wszystkim cel
wzmocnienia aktywności czytelniczej w naszej bibliotece poprzez wzrost wypożyczeń książek oraz liczby
czytelników.
Nie dotyczy.
Zakup książek do biblioteki
BM, Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8.
Popularyzacja czytelnictwa poprzez odnowienie i ubogacenie księgozbioru w książki zarówno dla dzieci i młodzieży
ale i dorosłego czytelnika. Nie dotyczy.
Zakup książek i audiobooków na kwotę 10.000 zł dla Filii nr 2 BM
BM, Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c.
Wzbogacenie księgozbioru biblioteki nowościami książkowymi i audiobookami (książką mówioną) do korzystania
przez użytkowników placówki w ilości ok. 400 jednostek inwentarzowych.
Nie dotyczy.
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 BM
BM, Filia nr 3, ul. Osiedlowa 6.
Zakup nowości wydawniczych i audiobooków w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych stałych oraz potencjalnych
użytkowników biblioteki oraz poprawy wskaźników czytelnictwa w Łodzi.
Nie dotyczy
BAŁUTY DOŁY
Przy Radlińskiej biblioteka na głos czytelnika czeka
BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2.
W ramach zadania biblioteka zakupi około 400 książek i audiobooków (ilość zależna od średniej ceny) dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Nie dotyczy.
Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Marynarskiej
Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9.
Przewiduje się zakup ok. 400 książek wydanych tradycyjnie oraz ok. 50 jednostek audiobooków.
Nie dotyczy.
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8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

8 000,00

10 000,00

7.

B0106BD

8.

B0031BD

9.

B0152JM

10.

B0022RA

11.

B0029RA

12.

B0086TW

Czytamy z "4"
BM Filia nr 4, ul. Franciszkańska 71 a.
Zakup książek dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Uzupełnienie księgozbioru w lektury szkolne. Nabycie nowości w
tym wydrukowanych dużym drukiem.
Nie dotyczy.
E-biblioteka w SP 58
Biblioteka w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Stworzenie centrum multimedialno - czytelniczego w bibliotece SP 58. Wyposażenie biblioteki w nowoczesny
sprzęt komputerowy: 5 zestawów komputerowych, 26 tabletów. Zakup elektronicznego dostępu on- line do
zasobów IBUK LIBRA.
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie SP 58.
JULIANÓW-MARYSIN-ROGI
„Książki do czytania i do posłuchania" - zakup audiobooków do biblioteki SP 142 Biblioteka szkolna w SP 142, ul.
Łupkowa 6.
Zakup audiobooków do szkolnej biblioteki - realizacja tego zadania pozwoli na wzbogacenie księgozbioru o
pozycje lekturowe dla dzieci i młodzieży w nowej formie. Coraz większa liczba uczniów posiada wskazania poradni
pedagogicznych zalecające wspomaganie czytania książek odsłuchiwaniem ich w wersji audio. Poparcie projektu
pozwoli wzbogacić ofertę, co przyczyni się do rozwoju czytelnictwa.
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 142.
RADOGOSZCZ
Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej 13
BM, Filia nr 16, ul. Motylowa 13.
Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Motylowej 13 ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty
placówki oraz promocję czytelnictwa w Łodzi.
Nie dotyczy.
Rozczytany Radogoszcz - Wschód
Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7.
Zakup książek oraz audiobooków dla czytelników biblioteki.
Nie dotyczy.
TEOFILÓW - WIELKOPOLSKA
Zakup książek dla czytelników Filii nr 20 BM
BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194.
Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nowych książek z dużym drukiem przeznaczonych dla osób
słabo widzących. Z zakupionych książek korzystać będą dorośli, seniorzy, a także dzieci i młodzież.
Nie dotyczy.
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10 000,00

39 845,00

3 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

13.

B0047TW

14.

B0095TW

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na Żubardzkiej
Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3.
Zadanie przewiduje regularny (comiesięczny) zakup nowości wydawniczych książkowych oraz audiobooków do
Biblioteki przy ul. Żubardzkiej 3, aby jak najpełniej realizowane były potrzeby czytelnicze wszystkich mieszkańców
Osiedla.
Nie dotyczy.
"Darmowe czytanie za głosowanie" Filia nr 13
BM, Filia nr 13, ul. Rojna 39.
Zakup książek i audiobooków dla filii nr 13 BM.
Nie dotyczy.

Opracowanie: Fundacja Fenomen, 2018

10 000,00

15 000,00

Lp.

ID

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność

Kwota po
weryfikacji

GÓRNA
1.

G0027CH

2.

G0157CD

3.

G0106CD

4.

G0034CD

5.

G0079CD

CHOJNY
Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4
Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308.
Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie oferty książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup
lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży. Wnioskowana kwota pozwoli na zakup około 400 woluminów książek.
Nie dotyczy.
CHOJNY-DĄBROWA
Audiobooki dla czytelników Filii 70
Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31.
100 audiobooków dla dorosłych i seniorów.
Nie dotyczy.
Książki dla wszystkich
Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31.
200 wol. książek.
Nie dotyczy.
Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Fili 78 BM ul. Tatrzańska 124
Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).
Zadanie polegać będzie na zakupie książek- nowości wydawniczych i lektur. Książki będą dostępne w Filii 78 i
udostępniane wszystkim czytelnikom z całej Łodzi. Realizacja zadania zapewni użytkownikom (dzieci, młodzież,
dorośli) dostęp do najnowszej literatury i pozwoli na zakup nowych lektur zgodnych z nową podstawą
programową, a także wesprze ich w kształtowaniu kompetencji informacyjnych.
Nie dotyczy.
Zakup książek dla czytelników Filii 74 BM
Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91.
Wzbogacenie oferty biblioteki. Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości wydawniczych,
których brak jest bardzo odczuwalny w bibliotece. Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni mieszkańcom dostęp do
literatury oraz podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka jest instytucją dostępną dla wszystkich dlatego z
efektów realizacji zadania będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany.
Nie dotyczy.
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10 000,00

3 000,00

4 000,00

7 000,00

8 000,00

6.

G0045CD

7.

G0025CD

8.

G0023CD

9.

G0004GO

10.

G0013GO

11.

G0017PK

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 76 BM
Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16.
Celem realizacji zgłoszonego zadania jest poszerzenie oferty książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur
szkolnych dla dzieci i młodzieży. Zakupione książki będą dostępne w Filii 76 przy ul. Lenartowicza 16 dla
wszystkich czytelników łódzkich bibliotek. Nie dotyczy.
Zakup nowości wydawniczych dla Filii 75 BM
BM Filia 75, ul. Podhalańska l.
Postulujemy o przyznanie środków na zakup nowości wydawniczych dla naszej biblioteki. Brak nowych książek
znacząco utrudnia naszą codzienną pracę .Atrakcyjna oferta placówki pozwoli jednocześnie na szersze
propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców miasta.
Nie dotyczy.
Nowe książki, audiobooki dla Filii 72 BM, ul. Kadłubka 40
Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40.
Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych (książki, komiksy) i audiobooków.
Nie dotyczy.
GÓRNIAK
Nowe książki dla Filii nr 68 dla Dzieci i Młodzieży BM
G4-138/2
Zakup książek, dzięki którym mieszkańcy osiedla „Górniak", głównie dzieci i młodzież, uzyskają dostęp do
najnowszych i najpopularniejszych autorów literatury zarówno polskiej jak i światowej. Zostaną zakupione
również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy programowej. Zakupione pozycje będą dostępne w
bibliotece dla dzieci młodzieży w Filii nr 68 BM przy ul. Przybyszewskiego 63.
Nie dotyczy.
Zakup nowych książek dla Filii nr 65 BM ul. Przybyszewskiego 46/48
Nr działki G4-120/8.
Filia nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi postuluje o zakup nowych książek dla użytkowników Biblioteki. Zakupione
nowości książkowe będą udostępniane w naszej Bibliotece dla wszystkich Czytelników.
Nie dotyczy.
PIASTÓW-KURAK
„Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego "
Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24. Filia 69 BM, ul. Bednarska 24.
Filia chciałaby zakupić ok. 500 woluminów książek zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie jest to dużo dla
danej placówki, gdyż obsługuje czytelników od 0 do 100 lat.
Nie dotyczy.
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9 000,00

10 000,00

10 500,00

6 000,00

6 000,00

12 000,00

12.

G0064PK

13.

G0001RO

14.

G0080RO

15.

G0026RU

Zakup książek oraz e -booków dla czytelników BM Filii 64
BM Filia 64, ul. Paderewskiego 11a.
Książki oraz e-booki zostaną zakupione dla BM Filii 64, ul. Paderewskiego 11 a. Zakup ma na celu zainteresowanie
wszystkich grup społecznych Biblioteką jako instytucją kultury i czytelnictwem. Mamy nadzieję, że zakup nowości
wydawniczych usatysfakcjonuje już zapisanych czytelników, a także przyciągnie nowych. Zakup e-booków w
dobie rozwijającej się szeroko pojętej komputeryzacji jest niezbędny i konieczny jeżeli chcemy pozyskać nowych i
młodszych czytelników.
Nie dotyczy.
ROKICIE
„Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej
Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39.
Zakup książek (nowości wydawniczych, audiobooków), których brak jest bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu
nowości wydawniczych w Łodzi należy do najniższych w Polsce. Zakupione książki i audiobooki będą dostępne w
Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Z nabytych książek będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani
w Bibliotece Miejskiej w Łodzi.
Nie dotyczy.
"Nowe książki" - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Cieszkowskiego
Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A.
Zabiegamy o zakup nowości wydawniczych. Największą bolączką biblioteki jest brak nowych tytułów oraz
klasyków literatury w nowym wydaniu. Ponieważ w przyszłorocznej ofercie bibliotek pojawią się audiobooki część
pieniędzy chcemy przeznaczyć na atrakcyjny zestaw "książek mówionych".
Nie dotyczy.
RUDA
Zakup książek dla czytelników Filii 79 BM
BM Filia 79, ul. Rudzka 7.
Filia 79 BM, jest jedyną biblioteką na osiedlu Ruda, z której korzystają najmłodsi czytelnicy oraz seniorzy. Większa
ilość nowych książek znacząco wpłynie na liczbę czytelników. Nowości wydawnicze oraz lektury będą dostępne
dla wszystkich czytelników zarejestrowanych w BM.
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
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15 000,00

20 000,00

20 000,00

8 000,00

Lp.

ID

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność

Kwota po
weryfikacji

POLESIE
1.

P0008KO

2.

P0009KO

3.

P0018SP

4.

P0023SP

5.

P0006SP

KOZINY
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny
Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4.
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 80 audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną
nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, a
także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Nie dotyczy.
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki na Kozinach - Filii 21 Biblioteki Miejskiej
Biblioteka Miejska, Filia 21, ul. Długosza 7/9.
Zadanie przewiduje zakup około 320 książek i około 80 audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną
nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, a
także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Nie dotyczy.
STARE POLESIE
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie
Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77.
Zadanie dotyczy zakupu około 120 książek oraz 40 audiobooków do zbiorów biblioteki Filii nr 28 Biblioteki
Miejskiej.
Nie dotyczy.
Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii nr 24 Biblioteki Miejskiej
Ul. Legionów 71/73.
Zadanie przewiduje zakup ok.. 200 książek - nowości wydawniczych do zbiorów biblioteki.
Nie dotyczy.
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej Filia nr 29
Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32.
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 100 audiobooków do zbiorów biblioteki.
Nie dotyczy.
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11 000,00

12 000,00

4 000,00

5 000,00

10 000,00

6.

P0037SP

7.

P0007MM

8.

P0054RS

9.

P0062ZL

10.

P0017KR

11.

P0033KR

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Fantastycznej "Na Piętrze"
Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al.. Politechniki 3a.
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 100 audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną
nowości wydawnicze dla dorosłych i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Stare
Polesie, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Nie dotyczy.
MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej Filia nr 23 z Osiedla im. Józefa MontwiłłaMireckiego
Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perla 9.
Zadanie dotyczy zakupu około 300 woluminów książek i około 70 jednostek audiobooków do zbiorów Biblioteki
Miejskiej Filii nr 23 im Katarzyny Kobro.
Nie dotyczy.
RETKINIA ZACHÓD-SMULSKO
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej Filia Nr 27
Ul. Ks. J. Popiełuszki 17.
Zakup około 400 tytułów książek oraz ok. 100 audiobooków z literatury pięknej i popularno-naukowej ( z różnych
dziedzin wiedzy) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nie dotyczy.
ZŁOTNO
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej Filii nr 31 na Złotnie
Ul. Garnizonowa 38.
Zadanie przewiduje zakup ok. 170 książek i 100 audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej Filii nr 31 czyli
Złotnianej Biblioteki.
Nie dotyczy.
KAROLEW-RETKINIA WSCHÓD
Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na „Piaskach”
Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8.
Zakup ok. 150 książek i ok.50 audiobooków.
Nie dotyczy.
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii 32 Miejskiej Biblioteki
Ul. Retkińska 127.
W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki. Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla bezpłatny
dostęp do ukazujących się nowości wydawniczych. Dzięki pozyskaniu wnioskowanej kwoty księgozbiór biblioteki
wzbogaciłby się o około 180 tytułów książkowych i 40 audiobooków.
Nie dotyczy.
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10 000,00

10 000,00

12 000,00

6 500,00

6 000,00

6 000,00

12.

P0030KR

13.

P0031KR

14.

P0027KR

15.

P0055KR

16.

P0137KR

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej
Ul. Tomaszewicza 2.
Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej do bezpłatnego wykorzystania przez dzieci
i młodzież. Korzystający z biblioteki widzą potrzebę powiększenia księgozbioru o nowości wydawnicze,
obejmujące różnorodną tematykę: literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci i młodzieży, poradniki, książki
o Łodzi i regionie, lektury szkolne. Kupno audiobooków byłoby odpowiedzią na duże zainteresowanie
czytelników, korzystających z biblioteki książką do słuchania. Za wnioskowaną kwotę księgozbiór zostałby
powiększony o 250 tytułów książek i 100 audiobooków.
Nie dotyczy.
Zakup książek i audiobooków dla „Biblioteki z Kotem” – Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej
Ul. Wileńska 59.
Mieszkańcy osiedla proponują, by w ramach realizacji zadania zakupić książki i audiobooki dla "Biblioteki z
Kotem". Jest to jedyna bezpłatna placówka kultury na osiedlu, która skupia dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów
(prowadząc Klub Seniora). Oferuje książki, audiobooki i czasopisma. Nowości jest niewiele, dlatego zakup
wzbogaciłby ofertę biblioteki.
Nie dotyczy.
Zakup książek i audiobooków (w tym słuchowisk) dla dwóch bibliotek (dla dorosłych oraz dla młodzieży) do
wypożyczania
Biblioteka Miejska, filia nr 35 i filia nr 36, ul. Wróblewskiego 67.
W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki ( w tym słuchowiska). Chcemy umożliwić mieszkańcom
Osiedla i wszystkim zainteresowanym wypożyczenie ukazujących się na bieżąco nowości wydawniczych,
wznowień, książek z dużym drukiem oraz lektur szkolnych, bez potrzeby ich kupowania.
Nie dotyczy.
Zakup książek i audiobooków
Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4.
Książki dla czytelników 700 woluminów, audiobooki 200 tytułów.
Nie dotyczy.
Nowoczesna biblioteka z centrum multimedialnym w SP 41
Ul. Rajdowa 18.
Przedmiotem zadania jest wyposażenie biblioteki szkolnej w nowe regały oraz komputery do centrum
multimedialnego. Projekt obejmuje również zakup nowych książek i audiobooków do wykorzystania przez
uczniów, którzy widzą potrzebę powiększenia księgozbioru o nowości wydawnicze, obejmujące różnorodną
tematykę. Nasza szkoła w ubiegłym roku stała się szkołą ośmioklasową, w związku z czym istnieje konieczność
powiększenia księgozbioru o lektury dla uczniów klas 7 i 8. Ważne jest również dostosowanie oferty czytelniczej
dla młodzieży, gdyż obecne zasoby biblioteki skierowane są dla dzieci młodszych.
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41.
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10 000,00

10 000,00

20 000,00

25 000,00

62 600,00

Lp.

ID

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność

Kwota po
weryfikacji

ŚRÓDMIEŚCIE
1.

S0014KA

2.

S0042KA

3.

S0007KA

4.

S0013KA

5.

S0032KA

KATEDRALNA
Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży
BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10.
Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym pozyskiwaniu nowości wydawniczych, które odpowiadają
potrzebom czytelniczym oraz przyczyniają się do zwiększenia liczby użytkowników biblioteki oraz jej atrakcyjności
wśród mieszkańców.
Nie dotyczy.
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 37 BM
BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67.
Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup książek w wersji papierowej i mówionej - nagranej
na nośniku elektronicznym. Nowości wydawnicze wzbogacą i uatrakcyjnią zbiory biblioteki. Wpłynie to w
znacznym stopniu na wzrost zainteresowania mieszkańców Łodzi naszą placówką i pozyskanie odbiorców.
Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji rozwoju czytelnictwa.
Nie dotyczy.
Zakup nowych książek dla filii nr 43 BM
ul. Próchnika 7.
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych. Wzbogacony księgozbiór przyczyni się
do stworzenia bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej.
Nie dotyczy.
Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii Bibliotecznej nr 47 BM
ul. Brzeźna 10.
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych niezbędnych do poszerzenia i
uatrakcyjnienia oferty czytelniczej biblioteki na Brzeźnej.
Nie dotyczy.
ROZCZYTAJMY ŁÓDŹ! Zakup książek i audiobooków dla dzieci i dorosłych. Biblioteka czeka!
BM Filia nr 49, ul. Narutowicza 8/10.
Do biblioteki zakupione zostaną książki i audiobooki dla dzieci i dla dorosłych. Wzbogacimy nasze zbiory o
aktualną literaturę tak poszukiwaną przez naszych odbiorców. Biblioteka jest dla wszystkich, więc wspólnie
zadbajmy o jej rozwój.
Nie dotyczy.
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6 000,00

6 000,00

7 000,00

10 000,00

20 000,00

6.

S0015WS

7.

S0017WS

8.

S0012WS

9.

S0016WS

ŚRÓDMIEŚCIE-WSCHÓD
Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników Filii nr 38 BM
BM Filia nr 38, ul. Rewolucji 1905 r., nr 84.
Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników biblioteki pozwoli na poszerzenie i zbogacenie
księgozbioru placówki, a jednocześnie umożliwi osobom korzystającym z biblioteki łatwiejszy dostęp do
wybranych zbiorów bibliotecznych.
Nie dotyczy.
Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników BM Filii nr 39
BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96A.
Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników biblioteki przyczyni się do większego upowszechniania
czytelnictwa w środowisku lokalnym. Jednocześnie wzbogacenie księgozbioru umocni naszą filię w procesie
edukacji dzieci i młodzieży.
Nie dotyczy.
Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników BM filii nr 42
BM filia nr 42, ul. Lumumby 12.
Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości wydawniczych - książek i audiobooków. Dla
czytelników oznacza to ich lepszą dostępność. Poparcie projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do
rozwoju czytelnictwa.
Nie dotyczy.
Nowości w Bibliotece
BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a.
Celem biblioteki jest udostępnianie bogatej oferty wydawniczej. Jest to szczególnie ważne w czasach wysokich
cen książek i niewątpliwie związanym z tym niskim poziomem czytelnictwa. Nasz projekt pomógłby
przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom. Zadanie skupia się na pozyskaniu najnowszych książek, których
zakup dokonywany jest z uwzględnieniem próśb i potrzeb czytelników.
Nie dotyczy.
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5 000,00

5 000,00

6 000,00

9 000,00

Lp.

ID

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność

Kwota po
weryfikacji

WIDZEW
1.

W0009AN

2.

W0040OJ

3.

W0017OJ

4.

W0012OJ

5.

W0006SW

ANDRZEJÓW
Zakup nowości książkowych, audiobooków i lektur dla Filii nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi
BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a.
Projekt przewiduje zakup książek oraz audiobooków dla Filii nr 54 BM w Łodzi. Zakupione pozycje obejmować
będą literaturę piękną oraz literaturę popularnonaukową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również lektury
szkolne. Nie dotyczy.
OLECHÓW-JANÓW
Kącik dla dzieci dla Biblioteki na Janowie
BM Filia nr 52, ul. Ketlinga 21.
Wyposażenie kącika dla dzieci w meble: sofa, małe krzesełka, stolik, kolorowe pufy, półki, regały, dywan, farba
tablicowa, drewniane zabawki.
Nie dotyczy.
Nowości wydawnicze, audiobooki oraz gry planszowe dla czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50
BM, Filia nr 58, ul. Zakładowa 50.
Zakup książek, audiobooków, gier planszowych oraz gier edukacyjnych dla wszystkich czytelników Filii nr 58 BM.
Nie dotyczy.
Audiobooki, lektury szkolne i książki nowe dla Czytelników Biblioteki na Janowie
BM, Filia nr 52, ul. Ketlinga 21.
Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory biblioteki i uatrakcyjni ją dla czytelników na Janowie.
Nie dotyczy
STARY WIDZEW
Zakup nowych książek dla czytelników biblioteki przy ul. Tuwima 75
BM, Filia nr 63, ul. Tuwima 75.
Projekt dotyczy zakupu nowych książek, których brak jest nieustannie odczuwany przez czytelników biblioteki.
Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni ofertę biblioteki przy ul. Tuwima 75 zachęcając mieszkańców miasta do
częstego korzystania z jej zasobów.
Nie dotyczy.
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37 000,00

7 000,00

10 000,00

15 000,00

6 000,00

6.

7.

8.

9.

10.

11.

W0029SW

Zakup nowych książek dla użytkowników Biblioteki przy Wilczej
BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7.
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek. W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla
dorosłych, młodzieży i dzieci, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców Osiedla Stary Widzew, a także dla
wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Nie dotyczy.
W0060SW Nowoczesna biblioteka z centrum multimedialnym w Szkole Podstawowej nr 29
SP nr 29, ul. Przędzalniana 70.
Finanse zostaną przeznaczone na remont i modernizację biblioteki. Przestrzeń zostanie powiększona, odświeżona
i unowocześniona: zakup regałów (30 szt. + 3 szt. do Kącika Malucha), biurko, szafy bibliotecznej (1 szt.), tablic
korkowych (2 szt.), tablicy magnetycznej (1 szt.), sprzętu multimedialnego (komputery - 4 szt. ze stolikami,
projektor, wysuwany ekran, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki) oraz siedziska dla najmłodszych.
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 29.
STOKI-SIKAWA-PODGÓRZE
W0041ST
Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Stokach - Dzieci i Młodzież
BM Filia nr 60, ul. Skalna 2. Z
głaszamy projekt na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków dla Biblioteki na Stokach - Dzieci i
Młodzież.
Nie dotyczy.
W0088ST
Biblioteka dla Dorosłych na Stokach - zakup nowości książkowych
BM, Filia 59, ul. Skalna 2.
Projekt na zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków), ma na celu wzbogacenie księgozbioru dla
czytelników Filii nr 59.
Nie dotyczy.
WIDZEW-WSCHÓD
W0007WW Zakup nowości wydawniczych do biblioteki na Osiedlu im. Bolesława Chrobrego przy ul. Sacharowa 63
BM, ul. Sacharowa 63.
Projekt zakupu nowych książek dla czytelników biblioteki zlokalizowanej przy ul. Sacharowa 63, dawniej Gorkiego.
Umożliwi to zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców Osiedla im. Bolesława Chrobrego oraz wszystkich
osób korzystających z usług biblioteki.
Nie dotyczy.
W0053WW Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27
BM, Filia Nr 57 ul.Bartoka 27.
Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej
(audiobooki).
Nie dotyczy.
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7 500,00

75 200,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

12.

13.

14.

W0005WW Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A
BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A.
Celem projektu jest zakup książek i audiobooków, który wzbogaci ofertę biblioteki oraz spełni oczekiwania
czytelników. Otrzymane środki finansowe na zakup zbiorów umożliwią mieszkańcom osiedla i miasta dostęp do
ukazujących się na bieżąco nowości.
Nie dotyczy.
ZARZEW
W0019ZA
Książki i audiobooki dla dzieci oraz lektury dla młodych czytelników Biblioteki na Zarzewie
BM Nr 61, ul. Tatrzańska 63.
Zakup audiobooków i książek dla dzieci do Filii Nr 61 BM. Zakupione pozycje będą obejmowały zarówno literaturę
piękną, jak i popularnonaukową oraz lektury, tak bardzo poszukiwane przez uczniów. Audiobooki dodatkowo
uatrakcyjnią ofertę biblioteki.
Nie dotyczy.
W0143ZA
Młody czy starszy dorosły, jaka to różnica? Nowe książki dla Filii 62 BM.
BM, Filia nr 62, ul. Tatrzańska 63.
Zakup nowych książek wzbogaci i uatrakcyjni ofertę biblioteki oraz przyczyni się do wzrostu czytelnictwa na
osiedlu Zarzew oraz w mieście.
Nie dotyczy.
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25 000,00

8 000,00

15 550,00

Lp.

ID
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Kwota po
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PONADOSIEDLOWE
1.

L0124

2.

L0044

3.

L0122

Biblioterapia jest ważna - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 44 BM przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego
BM, Filia 44, Kopcińskiego 22.
Biblioteka działa na terenie szpitala. Zakup nowości wydawniczych wzbogaci ofertę filii i pomoże w procesie
biblioterpii wśród pacjentów.
Nie dotyczy.
Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do ebooków dla użytkowników BM
BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48,wraz z siecią 73 filii w całym mieście.
Zadanie polegać będzie na zakupie dostępu do platformy Legimi, oferującej zasób 25 000 e-booków i
audiobooków. Legimi umożliwia korzystanie z różnych wydawnictw cyfrowych w formie abonamentu dla dużych
grup czytelników. Najbogatszy w ofercie pakiet umożliwia „przeczytanie" 1250000 stron, co daje około 6000
książek średniej objętości. Dostęp do usługi uzyskać można wprowadzając kod otrzymany od realizatora zadania.
W tym samym czasie z usługi korzystać może 1000 użytkowników. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom
miasta czytanie najnowszej literatury bez ograniczeń, w dowolnie wybranym miejscu i czasie, na tablecie,
smartfonie, komputerze lub eczytniku. Zadanie zrealizowane będzie poprzez sieć Filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi instytucji najlepiej przygotowanej, kompetentnej i doświadczonej w udostępnianiu książek. Usługa ta dla
mieszkańców będzie bezpłatna. Koszt zadania to 40 000 zł brutto.
Nie dotyczy.
Nagroda literacka im. Gabriela Garcii Marqueza
Stowarzyszenie "Dom Kultury Niezależnej", ul. Więckowskiego 13/4U.
Nagroda za najlepszą (wydaną w 2018 roku) książkę w kategoriach: debiut literacki, proza, poezja oraz książka dla
dzieci.
Nie dotyczy.
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6 000,00

40 000,00

350 000,00

