
 
 

Opracowanie: Fundacja Fenomen, 2017 

BUDŻET OBYWATELSKI 2017 
 

Projekty wsparcia BIBLIOTEK 
 

 

REJON BAŁUTY (B) 

 Bałuty-Centrum 

B0056BC  

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 MBP.  

Filia nr 3 MBP, ul. Osiedlowa 6. Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 na 

kwotę 6000 zł obejmuje wpływ 277 woluminów książek i 55 jednostek inwentarzowych 

audiobooków. Oferta biblioteki znacząco wzbogaci się o nowości w wersji papierowej  

i elektronicznej, co zaspokoi potrzeby czytelnicze stałych oraz potencjalnych użytkowników 

biblioteki.  

6 000,00 zł 

 

B0183BC  

Zakup nowości w tym audiobooków, zestawu komputerowego, kserokopiarki 

wielofunkcyjnej.  

MBP Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35. Zakup nowości książkowych (w tym audiobooków) do 

zbiorów biblioteki, oraz doposażenie placówki w zestaw komputerowy (wraz z 

oprogramowaniem), kserokopiarki wielofunkcyjnej dla nas użytkowników biblioteki  

i mieszkańców Łodzi.  

14 000,00 zł 

 

 Bałuty-Doły 

B0053BD  

Biblioteka w Zagajniku przyjazna dla czytelników.  

MBP Łódź-Bałuty Filia nr 8, ul. Heleny Radlińskiej 2. W ramach zadanie zakupionych zostanie 

około 200 książek, odpowiednio do zapotrzebowania i życzeń obecnych oraz potencjalnych 

czytelników. Ponadto zakupione zostanie urządzenie wielofunkcyjne A3 ze skanerem, 

drukarką oraz ksero, zgodnie z potrzebą wyrażoną przez mieszkańców osiedla.  

8 000,00 zł 

 

 

 

 

 

http://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/BALUTY_CENTRUM.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/BALUTY_DOLY.pdf
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B0052BD  

Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki,  

ul. Chryzantem 2.  

MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2. Zakup nowości wydawniczych dla wszystkich 

grup wiekowych, w tym książek mówionych. Zakup antyram i sztalug (trójnogów) w celach 

wystawienniczych.  

10 000,00 zł 

 

 

 Julianów-Marysin-Rogi 

B0112JM  

Utworzenie „kącika czytelniczego" oraz zakup nowych książek do biblioteki.  

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15. Zadanie polega na wydzieleniu 

miejsca w bibliotece i urządzeniu kącika czytelniczego. Wiąże się to z zakupem kilku mebli, 

komputera z najnowszym oprogramowaniem oraz nowych książek: 2 regały biblioteczne,  

2 szafy biblioteczne, 2 stoły, 10 krzeseł, komputer, nowe książki.  

14 000,00 zł 

 

 Radogoszcz 

B0055RA  

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 10 MBP.  

Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79. Zakup nowości książkowych i audiobooków zarówno dla 

dzieci jak i osób dorosłych przyczyni się do lepszego funkcjonowania Filii nr 10 w środowisku 

lokalnym. Ponadto placówka będzie systematycznie uzupełniała księgozbiór o lektury dla 

uczniów pobliskich szkół, którzy aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki.  

10 000,00 zł 

 

 Teofilów-Wielkopolska 

B0039TW 

Zakup książek dla czytelników MBP filia nr 7.  

MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12. Środki finansowe przeznaczone będą na zakup nowości 

wydawniczych i wzbogacą ofertę biblioteki skierowaną do czytelnika dorosłego oraz dzieci  

i młodzieży.  

5 000,00 zł 

 

B0034TW  

Zaczytaj się na Żubardzkiej. MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.  

Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków dla biblioteki przy ul. Żubardzkiej 3 w celu 

poprawy atrakcyjności oferty bibliotecznej oraz promocji czytelnictwa.  

10 000,00 zł 

 

http://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/BALUTY_CENTRUM.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/BALUTY_CENTRUM.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/JULIANOW_MARYSIN_ROGI.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/JULIANOW_MARYSIN_ROGI.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/JULIANOW_MARYSIN_ROGI.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/RADOGOSZCZ.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/RADOGOSZCZ.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/RADOGOSZCZ.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/TEOFILOW_WIELKOPOLSKA.pdf
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REJON GÓRNA (G) 

 Chojny 

G0027CH  

Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.  

Filia nr 2 MBP, 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 500 woluminów książek.  

10 000,00 zł 

 

 Chojny-Dąbrowa 

G0047CD  

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 13 MBP. ul. Podhalańska 1.  

Zakup nowości wydawniczych (ok. 250 wol.), których brak utrudnia codzienną pracę 

biblioteki. Atrakcyjna oferta placówki pozwoli na szersze propagowanie czytelnictwa wśród 

mieszkańców miasta.  

5 000,00 zł 

 

G0124CD  

Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP. ul. Dąbrowskiego 91.  

Poparcie projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do popularyzacji czytelnictwa. 

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.  

5 000,00 zł 

 

G0030CD  

Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP. Filia nr 14 MBP, 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 nr 14 

przy ul. Lenartowicza 16 dla wszystkich czytelników łódzkich bibliotek. 

9 000,00 zł 

 

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/CHOJNY.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/CHOJNY.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/CHOJNY.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/CHOJNY_DABROWA.pdf
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G0152CD  

„Biblioteka na miarę XXI wieku"- modernizacja biblioteki w SP 64. ul. Anczyca 6.  

Modernizacja pomieszczenia: wymiana płytek PCV na nową wykładzinę, wymiana 

oświetlenia, montaż rolet okiennych. Zakup: pięciu komputerów, sześciu szaf bibliotecznych 

oszklonych, ośmiu regałów na książki, pięciu szafek niskich, szesnastu stolików modułowych, 

pięciu stolików komputerowych, trzydziestu krzeseł, biurka i krzesła dla nauczyciela, dywanu, 

kostek do siedzenia dla maluchów, rzutnika oraz ekranu, tablicy magnetycznej na stojaku i 

dwóch tablic informacyjnych. 

43 390,00 zł 

 

G0052CD  

Biblioteka dla każdego - zakup książek i audiobooków oraz doposażenie biblioteki w nowy 

sprzęt.  

Filia 10 MBP Górna, ul. Kadłubka 40. Biblioteka planuje zakupić ok. 400 wol. książek oraz  

ok. 180 audiobooków. Biblioteka planuje również wymianę zużytych regałów i innych mebli  

w wypożyczalni dla dorosłych oraz utworzenie kącika klubowego. W ramach wyposażenia 

biblioteka zamierza zakupić regały, półki wiszące na książki, ladę biblioteczną, kontenerek 

biurowy, stoliki, krzesła, ekspozytory na czasopisma i książki, zestaw wypoczynkowy (w 

ramach planowanego kącika klubowego), oświetlenie, podpórki na książki, napisy 

informacyjne na regały, podnóżki biblioteczne, wieszak, biurko pod komputer, wózek 

biblioteczny, drabinkę biblioteczną, oraz inne drobne wyposażenie biurowe - segregatory, 

teczki, pudełka itp.  

54 200,00 zł 

 

G0128CD  

Utworzenie Pracowni Komputerowej i Bibliotecznego Centrum Multimedialnego przy SP 174. 

ul. Gałczyńskiego 6.  

Celem zadania jest utworzenie nowoczesnej pracowni do zajęć komputerowych, 

Bibliotecznego Centrum Multimedialnego oraz wyposażenie ich w nowy sprzęt komputerowy 

z aktualnym oprogramowaniem.  

152 000,00 zł 
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 Górniak 

G0011GO  

Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 1 MBP. Filia nr 1 MBP, ul. Przybyszewskiego 

46/48. Nr działki G4- 120/8.  

Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie oferty książkowej Biblioteki  

o nowości wydawnicze dla wszystkich czytelników. Atrakcyjna oferta nowości, udostępniana 

przez Bibliotekę, mogłaby przyczynić się do zwiększenia czytelnictwa na naszym osiedlu. 

Dotacje organizatora nie pozwalają na zakup wystarczającej ilości nowości wydawniczych, 

które mogłyby zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców osiedla Górniak i wszystkich 

użytkowników, korzystających z usług Biblioteki. Zakupione książki będą dostępne  

w Bibliotece dla każdego użytkownika.  

6 000,00 zł 

 

 Piastów-Kurak 

G0045PK  

Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a. MBP przy ul. Paderewskiego 11a.  

Zakup książek (nowości wydawniczych), których brak jest bardzo odczuwalny w bibliotekach. 

Możliwość zakupu nowości wydawniczych wpłynie na wzrost czytelnictwa w bibliotece, ale 

też pozwoli poszerzyć istniejące działy tematyczne.  

10 000,00 zł 

 

G0026PK  

“Kolorowa biblioteka małego człowieka”. Doposażenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 

MBP.  

Filia nr 6 MBP, ul. Bednarska 24. Filia chciałaby zakupić 400 – 500 woluminów. Nie jest to 

dużo dla danej placówki, gdyż obsługuje czytelników od 0 do 100 lat. Wypożyczalnia dla 

dzieci i młodzieży posiada regały nieprzystosowane dla małego użytkownika. Potrzebne jest 

8 – 10 regałów dla dzieci. Wózek biblioteczny będzie przydatny do prezentacji książek  

w czasie spotkań/zajęć z dziećmi w bibliotece.  

17 000,00 zł 

 

 Rokicie 

G0094RO  

Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8 MBP. ul. Cieszkowskiego 11a.  

Zakup książek (nowości wydawniczych), aby zwiększyć atrakcyjność oferty biblioteki. Brak 

dostatecznej liczby nowych książek jest największą bolączką placówki. Rynek oferuje wiele 

pięknych publikacji i oczekiwania naszych czytelników rosną. Z zakupionych książek będą 

korzystać nie tylko mieszkańcy Rokicia, choć to oni są głównymi użytkownikami biblioteki.  

10 000,00 zł 

 

  

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/GORNIAK.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/GORNIAK.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/GORNIAK.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/NAD_NEREM.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/NAD_NEREM.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/PIASTOW_KURAK.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/PIASTOW_KURAK.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/PIASTOW_KURAK.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ROKICIE.pdf
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G0004RO 

„Kup nam Piękną Książkę” – zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej. Filia  

nr 11 MBP, ul. Piękna 35/39.  

Postulujemy o 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 11 MBP. Z nabytych książek 

będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w MBP.  

20 000,00 zł 

 

 Ruda 

G0034RU  

Zakup lektur szkolnych i nowości wydawniczych do biblioteki publicznej przy ul. Rudzkiej 7.  

MBP Filia nr 17 ul. Rudzka 7. Filia nr 17 jest jedyną biblioteką publiczną na Rudzie, z której 

korzystają dzieci, młodzież i najstarsi mieszkańcy. Zwiększony zakup nowości wydawniczych 

znacząco wzbogaci ofertę czytelniczą biblioteki.  

15 000,00 zł 

 

  

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ROKICIE.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ROKICIE.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/RUDA.pdf
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REJON POLESIE (P) 

 Karolew-Retkinia Wschód 

P0032KR  

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 14 MBP Łódź-Polesie. ul. Rajdowa 8.  

Mieszkańcy Osiedla Piaski chętnie sięgają po nowości wydawnicze w bibliotece. Widzą 

potrzebę powiększenia jej księgozbioru o nowe książki. Chcieliby też korzystać z wygodnej 

formy audiobooków. W związku z tym proponujemy zakupić książkowe nowości wydawnicze 

i audiobooki; za wnioskowaną kwotę zakupiono by ok. 180 tytułów książek i ok. 40 

audiobooków.  

6 000,00 zł 

 

P0040KR  

Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty czasopism dla „Biblioteki z kotem” – Filii nr 5 

MBP Łódź-Polesie. ul. Wileńska 59.  

Mieszkańcy osiedla proponują, aby w ramach realizacji zadania kupić książki, audiobooki 

oraz roczną prenumeratę czasopism dla biblioteki. Jest to jedyna bezpłatna placówka kultury 

w osiedlu, która skupia seniorów (prowadząc Klub Seniora), dzieci, młodzież, dorosłych 

oferując książki, audiobooki, czasopisma. Nowości jest niewiele, dlatego zakup wzbogaciłby 

ofertę biblioteki. Prenumerata czasopism, w tym prasy codziennej umożliwiłaby bezpłatny 

dostęp do bieżących informacji mieszkańcom osiedla.  

7 000,00 zł 

 

P0041KR  

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie. ul. Tomaszewicza 2.  

Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP 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 coraz większe zainteresowanie 

czytelników, korzystających z biblioteki książką do słuchania. Za wnioskowaną kwotę 

księgozbiór został by powiększony o ok. 250 tytułów książek i 100 audiobooków.  

10 000,00 zł 

 

P0035KR  

Zakup książek i audiobooków dla Zespołu Bibliotek Publicznych im. J. Augustyniaka do 

bezpłatnego wypożyczania. ul. Wróblewskiego 67.  

W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki. Chcemy umożliwić mieszkańcom 

Osiedla i wszystkim zainteresowanym bezpłatne wypożyczenie ukazujących się na bieżąco 

nowości wydawniczych, wznowień, książek z dużym drukiem oraz lektur szkolnych, bez 

potrzeby ich kupowania.  

20 000,00 zł 

 

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/KAROLEW-RETKINIA_WSCHOD.pdf
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 Koziny 

P0044KO  

Zakup książek, audiobooków dla użytkowników Biblioteki – Dział Udostępniania z Osiedla 

Koziny. MBP Łódź-Polesie, ul. Długosza 7/9.  

Zadanie przewiduje zakup około 250 książek, około 80 audiobooków. W ramach zadania 

zakupione zostaną nowości wydawnicze, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców 

osiedla Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.  

10 000,00 zł 

 

P0033KO  

Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników Biblioteki pod 

Babą Jagą z Osiedla Koziny. MBP Łódź-Polesie, Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4.  

Zadanie przewiduje zakup ok. 300 książek, ok. 90 audiobooków i urządzenia 

wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero). 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. Korzystanie z zakupionego 

urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero) będzie bezpłatne i dostępne dla 

każdego.  

12 000,00 zł 

 

 Stare Polesie 

P0043SP  

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP Łódź-Polesie z Osiedla Stare 

Polesie. ul. Zielona 77.  

Zadanie dotyczy zakupu około 120 książek oraz 40 audiobooków do zbiorów biblioteki Filii  

nr 9 MBP Łódź- Polesie.  

4 000,00 zł 

 

P0020SP  

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii nr 4 MBP Łódź-Polesie. ul. Legionów 

71/73.  

Zadanie przewiduje zakup około 200 książek do zbiorów biblioteki.  

5 000,00 zł 

 

P0007SP  

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii Nr 10 MBP Łódź-Polesie.  

ul. Więckowskiego 32  

Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 100 audiobooków do zbiorów 

biblioteki.  

10 000,00 

 

 

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/KOZINY.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/KOZINY.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/KOZINY.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/RETKINIA_ZACHOD_SMULSKO.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/RETKINIA_ZACHOD_SMULSKO.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/STARE_POLESIE.pdf
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P0029SP  

Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników Biblioteki 

Fantastycznej Na Piętrze na Starym Polesiu. MBP Łódź-Polesie, Filia nr 18, Al. Politechniki 3A.  

Zadanie przewiduje zakup ok. 300 książek, ok. 100 audiobooków i urządzenia 

wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero). 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. Korzystanie  

z zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero) będzie bezpłatne  

i dostępne dla każdego.  

12 000,00 zł 

 

 Złotno 

P0155ZL  

Relaks z książką - kącik czytelniczy na Złotnie w bibliotece szkolnej SP 169. Biblioteka szkolna, 

SP 169, ul. Napoleońska 7/17.  

Pragniemy stworzyć dzieciom warunki do przyjemnego relaksu z książką w czasie przerw 

między lekcjami oraz po zakończeniu zajęć w bibliotece szkolnej. Do wyposażenia kącika 

czytelniczego potrzebnych jest nam 6 sztuk kolorowych puf rekreacyjnych.  

1 950,00 zł 

 

P0150ZL  

Biblio Cafe "Złotnianka". MBP Łódź-Polesie, ul. Garnizonowa 38.  

Chcielibyśmy stworzyć miejsce aby kółka zainteresowań, zwykli ludzie mogli się spotykać, 

pogadać, podyskutować o książce, pograć w gry towarzyskie, gdzie sami mogliby zrobić sobie 

kawę czy herbatę. Biblioteka organizuje już spotkania różnego typu - np. noc bibliotek, wtedy 

przychodzą całe rodziny, od dziadków do prawnuków. Zestaw multimedialny, konsola przyda 

się młodym osobom, a i starsi na pewno spróbują swoich sił na tym sprzęcie. Dobrze, gdy 

biblioteka będzie lepiej przygotowana do działania.  

14 500,00 zł 

 

  

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/STARE_POLESIE.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/STARE_POLESIE.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ZDROWIE_MANIA.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ZDROWIE_MANIA.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ZLOTNO.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ZLOTNO.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ZLOTNO.pdf
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REJON WIDZEW (W) 

 Andrzejów 

W0038AN  

Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w 

Andrzejowie. ul. Szaniawskiego 5a.  

Planowany zakup nowości książkowych oraz lektur za sumę 30 000 złotych oraz tablicy 

interaktywnej i projektora potrzebnych do prezentacji multimedialnych (6 000 zł).  

36 000,00 zł 

 

 Olechów-Janów 

W0019OJ  

Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników Biblioteki przy  

ul. Zakładowej 50.  

MBP Łódź-Widzew, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50. Zakup nowości książkowych (w tym lektur 

szkolnych) i audiobooków dla dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2018, odtwarzacza płyt CD 

do spotkań z książką mówioną oraz gier edukacyjnych i planszowych dla dzieci na zajęcia 

odbywające się w Filii nr 11 MBP Łódź Widzew, ul. Zakładowa 50.  

10 000,00 zł 

 

W0014OJ  

Nowe książki, audiobooki, kolorowe ksero i tablica suchościeralna dla Biblioteki na Janowie. 

Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania MBP Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21.  

Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory biblioteki i uatrakcyjni ją dla 

czytelników Biblioteki na Janowie. Zakup kolorowej kserokopiarki pozwoli na zwiększenie 

oferty dla tej części użytkowników. Tablica sucho ścieralna pomoże podczas zajęć 

komputerowych dla seniorów oraz podczas zajęć z dziećmi.  

40 500,00 zł 

 

 Stary Widzew 

W0011SW  

Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. MBP Łódź-Widzew, Filia nr 2,  

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 i zachęci mieszkańców miasta do częstego korzystania z jej zasobów.  

5 000,00 zł 

 

 

 

 

 

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ANDRZEJOW.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/NR_33.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/NR_33.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/OLECHOW_JANOW.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/OLECHOW_JANOW.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/OLECHOW_JANOW.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/STARY_WIDZEW.pdf
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W0158SW  

Zakup książek dla Czytelników Biblioteki na Księżym Młynie. MBP Łódź-Widzew Filia nr 5,  

ul. Wilcza 7.  

Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup książek dla czytelników Biblioteki na 

Księżym Młynie. Z wnioskowanej kwoty będzie można zakupić w ciągu roku ok. 200 

woluminów (w przeliczeniu 1 wolumin za cenę ok. 25 zł). Zakup przewidujemy raz  

w miesiącu, co daje kwotę 416,66 zł. Liczba miesięcy do realizacji zadania.  

5 000,00 zł 

 

W0016SW  

Zakup kserokopiarki dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. MBP Łódź-Widzew, Filia nr 2,  

ul. Tuwima 75. 

Projekt dotyczy zakupu kolorowej kserokopiarki, której brak jest dotkliwie odczuwany przez 

czytelników biblioteki oraz lokalną społeczność. Zakup kserokopiarki wzbogaci ofertę 

biblioteki przy ul. Tuwima 75 i wyraźnie zwiększy jej użyteczność publiczną zachęcając 

mieszkańców miasta do częstszego korzystania z zasobów biblioteki przy ul. Tuwima 75.  

15 000,00 zł 

 

 Stoki 

W0044ST  

Zakup księgozbioru dla biblioteki na Stokach - Dzieci i Młodzież. MBP Łódź-Widzew, Filia Nr 7, 

ul. Skalna 2.  

Zgłaszamy projekt na zakup nowości wydawniczych, książek i audiobooków oraz zakup 

niezbędnych mebli do wyposażenia biblioteki, biurka i krzesła.  

10 000,00 zł 

 

W0090ST  

Nowości książkowe dla Biblioteki dla Dorosłych na Stokach. MBP Łódź-Widzew Filia 1,  

ul. Skalna 2.  

Projekt na zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków) i prenumeraty (gazet  

i czasopism).  

15 000,00 zł 

 

 Widzew-Wschód 

W0182WW  

Zakup książek dla Biblioteki na Bartoka 27. MBP Łódź-Widzew Filia Nr 8 ul. Bartoka 27.  

Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie tradycyjnej 

(drukowanej) oraz mówionej (audiobooki).  

7 000,00 zł 

 

 

 

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/STARY_WIDZEW.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/STARY_WIDZEW.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/STOKI-SIKAWA-PODGORZE.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/STOKI-SIKAWA-PODGORZE.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/STOKI-SIKAWA-PODGORZE.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/WIDZEW_WSCHOD.pdf
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W0015WW  

Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A. MBP Łódź-Widzew, Filia nr 3,  

ul. Jurczyńskiego 30A.  

Zadanie polega na zakupie nowości książkowych dla czytelników biblioteki znajdującej się 

przy ul. Jurczyńskiego 30 A. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup lektur szkolnych 

dla dzieci i młodzieży oraz nowości wydawniczych. Zakup wzbogaci ofertę biblioteki i pozwoli 

mieszkańcom na korzystanie z większej liczby nowych i interesujących tytułów książek.  

8 000,00 zł 

 

W0018WW  

Zakup nowości wydawniczych oraz kolorowej kserokopiarki wraz z tonerem i usługą 

serwisowania na cały okres gwarancji do biblioteki przy ul. Gorkiego 63. Biblioteka,  

ul. Gorkiego 63.  

Zgłaszam projekt zakupu nowych książek dla czytelników biblioteki zlokalizowanej przy  

ul. Gorkiego 63 i kolorowej kserokopiarki. Umożliwi to zaspokojenie wymogów związanych  

z wydrukiem i powielaniem dokumentów oraz potrzeb czytelniczych mieszkańców Osiedla 

im. Bolesława Chrobrego oraz wszystkich osób korzystających z usług biblioteki. 

20 000,00 zł 

 

 Zarzew 

W0124ZA 

Młody czy starszy dorosły, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź Widzew. 

MBP nr 10 Łódź-Widzew, ul. Tatrzańska 63. 

Nowe książki dla Biblioteki (kryminały, romanse) itp. 

15 500,00 zł 

 

W0040ZA  

BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA. SP 193, ul. Standego 1, biblioteka szkolna.  

Należy zakupić ok. 12 regałów na książki, 2 biurka, 2 szafy na dokumenty i materiały 

dydaktyczne, ok. 10 stolików, 25-30 krzeseł dla uczniów, krzesło dla nauczyciela 

bibliotekarza, wózek biblioteczny, pufy i siedziska, dywanik dla maluchów, tablice korkowe,  

i podpórki na książki. Do centrum multimedialnego przy bibliotece potrzebne są 4 

komputery z odpowiednim oprogramowaniem. Do obsługi czytelnika potrzebny jest laptop 

wraz z odpowiednim programem. Należy także w pomieszczeniu biblioteki wymienić 

podłogę oraz pomalować ściany.  

46 000,00 zł 

 

  

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/WIDZEW_WSCHOD.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/WIDZEW_WSCHOD.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ZARZEW.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ZARZEW.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/ZARZEW.pdf


 
 

Opracowanie: Fundacja Fenomen, 2017 

REJON ŚRÓDMIEŚCIE (S) 

 Katedralna 

S0002KA 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście,  

ul. Próchnika 7.  

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych. Wzbogacony 

księgozbiór przyczyni się do stworzenia bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej. 

5 000,00 zł 

 

S0009KA 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki.  

MBP Łódź - Śródmieście, Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji,  

ul. Struga 14.  

Pozyskane środki wykorzystane zostaną na zakup nowości wydawniczych  

i audiobooków - literatury pięknej i popularno-naukowej dla biblioteki. Dodatkowe fundusze 

zapewnią bibliotece atrakcyjny i zróżnicowany księgozbiór, bogaty w nowości ukazujące się 

na rynku wydawniczym. 

5 000,00 zł 

 

S0011KA  

Zakup nowych książek dla czytelników Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- 

Śródmieście. MBP Łódź - Śródmieście, Filia Nr 2, ul. Sienkiewicza 67.  

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup nowości wydawniczych, które wzbogacą i 

uatrakcyjnią księgozbiór biblioteki. Wpłynie to na wzrost zainteresowania mieszkańców Łodzi 

naszą placówką i pozyskanie nowych użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do 

popularyzacji i rozwoju czytelnictwa. 

5 000,00 zł 

 

S0012KA 

Zakup książek dla dzieci i młodzieży.  

MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 10, ul. Brzeźna 10. Zaproponowane zadanie skupia się na 

regularnym pozyskiwaniu najnowszych i najciekawszych książek, które odpowiadają 

czytelniczym potrzebom. Wybierane do zakupu pozycje są nierzadko dokonywane z 

uwzględnieniem próśb i gustów naszych czytelników. Głównym zaś celem biblioteki jako 

placówki publicznej, działającej pro bono, powinno być udostępnienie jak najszerszej oferty 

wydawniczej - szczególnie w czasach wysokich cen książek i niewątpliwie związanym z tym 

niskim poziomem czytelnictwa. Wsparcie zaproponowanego przez nas projektu pomogłoby 

przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom oraz zrealizować główny cel biblioteki 

5 000,00 zł 

 

  

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/KATEDRALNA.pdf


 
 

Opracowanie: Fundacja Fenomen, 2017 

S0032KA 

Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej.  

MBP Łódź-Śródmieście, Dział Informacyjno-Biblograficzny, ul. Andrzeja Struga 14.  

Dział Informacyjno-Bibliograficzny jest jedną z placówek bibliotecznych MBP Łódź-

Śródmieście. Biblioteka gromadzi wyłącznie literaturę naukową oraz popularnonaukową, 

dzięki czemu zaspokaja potrzeby edukacyjne wielu środowisk czytelników. Wśród 

zakapowanych książek znalayby się zarówno podręczniki akademickie, książki dla 

maturzystów, poradniki, przewodniki, albumy, encyklopedie, słowniki, literatura faktu. 

Ponieważ tego typu publikacje są drogie, biblioteka potrzebuje więcej funduszy, aby 

poszerzyć swoją ofertę. 

5 000,00 zł 

 

S0033KA 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników Filii Nr 5 MBP Łódź-Śródmieście.  

MBP Łódź-Śródmieście Filia Nr 5dla Dorosłych, ul. Wschodnia 42. Zakup książek- nowości 

wydawniczych dla Czytelników biblioteki, który pozwoli na znaczne poszerzenie  

i wzbogacenie księgozbioru placówki, a jednocześnie umożliwi osobom korzystającym  

z biblioteki łatwiejszy dostęp do wybranych zbiorów bibliotecznych. 

6 000,00 zł 

 

S0008KA 

Zakup książek dla dzieci i młodzieży. MBP Łódź - Śródmieście, Filia Nr 14 dla dzieci i 

młodzieży, ul. A. Struga 14.  

Do biblioteki zakupione zostaną książki dla dzieci oraz książki dla młodzieży. Będzie to 

literatura piękna, a także książki z różnych dziedzin wiedzy. Wzbogacimy nasze zbiory o 

aktualną literaturą tak poszukiwaną przez naszych odbiorców. Ze względu na zmieniający się 

kanon lektur szkolnych uzupełnimy nasz księgozbiór o nowe niezbędne pozycje. 

10 000,00 zł 

 

S0019KA 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii Bibliotecznej nr 9 dla Dorosłych Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Łódź- Śródmieście, ul. Brzeźna 10.  

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych niezbędnych do 

poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty czytelniczej biblioteki na Brzeźnej.  

10 000,00 zł 
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 Śródmieście-Wschód 

S0004WS  

Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii 

nr 7. ul. Lumumby 12. Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości 

wydawniczych i ich lepszą dostępność dla mieszkańców Śródmieście. Poparcie projektu 

wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa. 

5 000,00 zł 

 

S0007WS 

Zakup książek – nowości wydawniczych dla Czytelników Filii Nr 3 MBP Łódź - Śródmieście. 

MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 3 dla Dorosłych ul. Rewolucji 1905r. nr 84. Zakup książek- 

nowości wydawniczych dla Czytelników biblioteki, który pozwoli na znaczne poszerzenie i 

wzbogacenie księgozbioru placówki, a jednocześnie umożliwi osobom korzystającym z 

biblioteki łatwiejszy dostęp do wybranych zbiorów bibliotecznych. 

5 000,00 zł 

 

S0020WS 

Chcemy czytać więcej nowości. ul. Narutowicza 91a. Z pozyskanych funduszy będzie można 

zakupić nowości książkowe oraz audiobooki, które uatrakcyjnią ofertę czytelniczą. 

Wnioskowana kwota umożliwi zakup: 150 książek, 60 audiobooków. 

6 000,00 zł 

 

http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/SRODMIESCIE_WSCHOD.pdf
http://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wnioski_do_glosowania/SRODMIESCIE_WSCHOD.pdf

