WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH MIASTA
BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO W 2013 ROKU
Sieć i organizacja bibliotek
W roku 2013 stan ilościowy bibliotek nie zmienił się, na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego
funkcjonowało 45 placówek bibliotecznych, w tym:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej,
- 2 biblioteki miejskie,
- 17 bibliotek gminnych,
- 25 filii bibliotecznych (4 miejskie i 21 na wsi).
Prowadzono 8 punktów bibliotecznych.
Nastąpiły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury w gm. Kodeń, w kwietniu 2013 r.
Rada Gminy Kodeń podjęła uchwałę o wyłączeniu Biblioteki Publicznej ze struktur Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i utworzenie samodzielnej instytucji pod nazwą Biblioteka
Publiczna Gminy Kodeń. Na mocy tej uchwały od września br. Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń
funkcjonuje jako samodzielna organizacyjnie instytucja kultury.
Odnotowano też próby pozbawienia bibliotek samodzielności organizacyjno – prawnej, jak na razie
bezskuteczne. Podjęte przez samorządy w 2012 r. uchwały intencyjne dotyczące planów połączenia
bibliotek z innymi instytucjami kultury, w mieście Międzyrzec Podlaski planowano włączenie MBP w
struktury MOK oraz w gm. Rokitno połączenie GBP i GIK, zostały w 2013 r. negatywnie
zaopiniowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Aktualnie tylko w gm. Biała Podlaska biblioteki funkcjonują w strukturach organizacyjnych GOK.
W dwóch gminach powiatu ziemskiego miały miejsce zmiany lokalowe bibliotek.
Korzystną zmianę lokalu uzyskała Filia w Wysokiem gm. Międzyrzec Podl., w I kwartale 2013 r.
została przeniesiona z domu prywatnego do wybudowanej świetlicy wiejskiej w Wysokiem, zajmuje
130 m2 powierzchni. Jest to jedno duże pomieszczenie na piętrze budynku, wyposażone w nowe
meble biblioteczne oraz 10 zestawów sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu dla
użytkowników filii.
Natomiast w gm. Terespol zmieniła lokalizację GBP w Koroszczynie, została przeniesiona do
wybudowanego Urzędu Gminy w Kobylanach. Zajmuje jedno pomieszczenie o pow. 21 m2 .
Oto kolejne remonty, modernizacje i zmiany w wyposażeniu lokali bibliotecznych.
W Barwnej Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży wymieniono jasną część wykładziny w
dziale dziecięcym oraz zamontowano rolety w oknach dachowych. Doposażono placówkę w regały na
zbiory muzyczne i audiobooki oraz zakupiono fotele i stoliki z przeznaczeniem na miejsca dla
rodziców.
Po raz kolejny pozyskany fundusz sołecki wsi Szóstka gm. Drelów pozwolił w 2013 r. na dokończenie
remontu elewacji budynku Filii w Szóstce poprzez położenie kolorowej struktury tynkowej.
Odnowiono też schody przy wejściu do budynku, zamontowano zadaszenie nad drzwiami
wejściowymi i ułożono kostkę chodnikową. Przeorganizowano również przestrzeń w pomieszczeniach
filii, które zapewniło większy komfort czytelnikom korzystającym z wypożyczalni dla dorosłych i z
komputerów.
W GBP w Leśnej Podlaskiej dokonano wymiany podłogi w pomieszczeniu wypożyczalni. Dokonano
również przemeblowania, w wyniku którego wygospodarowano miejsce na spotkania dla 30. osób.
W GBP w Rossoszu w pomieszczeniu wypożyczalni zmieniono stary parkiet na panele podłogowe.
Do kącika dziecięcego zakupiono kolorowe pufy, stolik i gry edukacyjne. Wymieniono okna i
pomalowano ściany w lokalu Filii w Romaszkach gm. Rossosz.
Poprzez odmalowanie pomieszczeń biblioteki, doposażenie w nowe stoły i biurka oraz
przemeblowanie, GBP w Łomazach zyskała na estetyce i funkcjonalności lokalu.
Odnotowano zakup krzeseł do bibliotek w Konstantynowie, Piszczacu, Sławatyczach.
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Kształtowanie zbiorów bibliotecznych
Do bibliotek publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego w roku 2013 wpłynęło 20 436 książek, w
tym:
- do bibliotek miejskich 11 102 wol., tj. 54,33 % ogółu wpływów, z czego w Białej
Podlaskiej 9 558 wol. tj. 46,77 %
- do bibliotek wiejskich 9 334 wol., tj. 45,67 % ogółu wpływów.
Zakup nowości wydawniczych wyniósł 17 092 wol. (83,64 % wpływów), w tym:
- do placówek miejskich 8 565 wol., tj. 50,11 % ogółu zakupu, z czego w Białej Podlaskiej
7 307 wol., tj. 42,75 %
- do placówek wiejskich 8 527 wol., tj. 49,89% ogółu zakupu.
Zmiany zachodzące w zbiorach w latach 2012 – 2013
Miasto Biała Podlaska
wpływ księgozbioru
w tym zakup
zakup na 100 mieszkańców
kwota wydatkowana na zakup książek
średnia cena książki
ubytek księgozbioru
w tym w wyniku selekcji
stan księgozbioru
stan zbiorów specjalnych
wydatki na zakup zbiorów specjalnych

2012 r.
43 711
6 398
11,03
132 101,72
20,65
69 562
25 508
198 970
10 667
13 580,36

2013 r.
9 558
7 307
12,62
150 655,34
20,62
7 976
7 488
200 528
11 496
17 795,25

różnica
-34 153
+909
+1,59
+18 553,62
-0,03
-61 586
-18 020
+1 558
+829
+4 214,89

Powiat ziemski
wpływ księgozbioru
w tym zakup
zakup na 100 mieszkańców
kwota wydatkowana na zakup książek
średnia cena książki
ubytek księgozbioru
w tym w wyniku selekcji
stan księgozbioru
stan zbiorów specjalnych
wydatki na zakup zbiorów specjalnych

2012 r.
11 234
10 318
9,06
190 409,48
18,45
22 431
22 222
330 229
371
582,32

2013 r.
10 878
9 785
8,64
189 274,46
19,34
12 040
11 493
329 067
406
363,01

różnica
-356
-533
-0,42
-1 135,02
+0,89
-10 391
- 10 729
-1 162
+35
-219,31

W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły środki finansowe przeznaczone na wzbogacenie zasobów
placówek bibliotecznych miasta Biała Podl. o nowe, poszukiwane przez użytkowników tytuły
dostępne na rynku wydawniczym. W sumie organizator MBP w Białej Podl. przeznaczył na ten cel
117 768 zł (+17 885 zł), natomiast fundusze ministerialne wynosiły 50 683 zł i były wyższe o 4 884
zł.
Fundusze przeznaczone przez organizatorów bibliotek na uzupełnianie zbiorów w nowości
wydawnicze w poszczególnych gminach powiatu ziemskiego są bardzo zróżnicowane, najbardziej
stabilne z tendencją wzrostu na przestrzeni ostatnich pięciu lat są fundusze w m. Terespol i gminach:
Biała Podl., Leśna Podl., Piszczac, Terespol.
Drastycznie zredukowano środki finansowe w gm. Międzyrzec Podl. z 30 873 zł do 13 491 zł oraz
niepokoi zjawisko postępującej redukcji środków finansowych przeznaczanych przez organizatora na
zakup nowości wydawniczych do MBP w Międzyrzecu Podl., w 2013 r. przeznaczono na ten cel
tylko 4 670 zł. Z gmin wiejskich najmniej na aktualizację zbiorów przeznaczają gm.: Łomazy (2 200
zł), Zalesie (2 000zł), Sławatycze (1 920 zł).
Dotacja ministerialna w skali powiatu ziemskiego wynosiła 52 277 i w porównaniu do roku ubiegłego
była wyższa o 1 408 zł.
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Środki finansowe przeznaczone na zakup zbiorów w powiecie ziemskim w r. 2013

Gmina Międzyrzec Podl. pozostająca od 2007 r., w czołówce gmin z najwyższym wskaźnikiem
zakupu książek, utraciła swoją pozycję. W 2013 r. nie odnotowano gminy, w której przekroczono
minimalny krajowy wskaźnik zakupu książek 18 wol. na 100 mieszk., najwyższy wskaźnik w
powiecie ziemskim to 14,5 wol. na 100 mieszk. w gm. Leśna Podlaska.
Czytelnicy, udostępnianie zbiorów
W roku sprawozdawczym w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego
zarejestrowano 31 898 czytelników, w tym:
- w bibliotekach miejskich 20 990 tj. 65,8 % ogółu czytelników, z czego w Białej
Podlaskiej 17 703, co stanowi 55,5 %
- w bibliotekach wiejskich 10 908 tj. 34,2 % ogółu czytelników.
2012 r.
32 057
21 270
18 220
10 787
9 864
5 162
4 338
4 702

liczba czytelników ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi
czytelnicy do lat 15-tu ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2013 r.
31 898
20 990
17 703
10 908
9 978
5 126
4 223
4 852

różnica
-159
-280
-517
+121
+114
-36
-115
+150

W bibliotekach zanotowano ogółem 741 418 wypożyczeń, w tym:
- w bibliotekach miejskich 510 721 jedn. inw. , tj. 68,88 % ogółu wypożyczeń,
z czego w Białej Podlaskiej 433 200 jedn. inw., co stanowi 58,43 %
- w bibliotekach wiejskich 230 480 jedn. inw. , tj. 31,12 % ogółu wypożyczeń.
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Wypożyczenia zbiorów specjalnych wyniosły 40 401 jedn. inw. (5,45 % ogółu wypożyczeń), w tym:
- w bibliotekach miejskich 40 184 jedn. inw., tj. 5,42 % ogółu wypożyczeń, z czego w
Białej Podlaskiej 40 184 jedn. inw., co stanowi 5,42 %
- w bibliotekach wiejskich 217 jedn. inw., tj. 0,03% ogółu wypożyczeń.
Wypożyczenia księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2012r.
639 490
398 848
328 632
240 642

2013 r.
701 017
470 537
393 016
230 480

różnica
+61 527
+71 689
+64 384
-10 162

2012r.
18 959
18 883
18 883
76

2013 r.
40 401
40 184
40 184
217

różnica
+21 442
+21 301
+21 301
+141

Wypożyczenia zbiorów specjalnych
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

W ciągu roku udostępniono prezencyjnie 127 749 jedn. inw. zbiorów, w tym:
- w bibliotekach miejskich 71 229 jedn. inw., tj. 55,76 % ogółu udostępnień, z czego
udostępnienia w Białej Podlaskiej to 60 795 jedn. inw., co stanowi 47,59 %
- w bibliotekach wiejskich 56 520 jedn. inw., tj. 44,24 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia zbiorów specjalnych wyniosły 4 056 jedn. inw. (3,17 % ogółu udostępnień), w tym:
w bibliotekach miejskich 4 015 jedn. inw., tj. 3,14 % ogółu udostępnień, z czego w
Białej Podlaskiej 4 015 jedn. inw., co stanowi 3,14 %
w bibliotekach wiejskich 41 jedn. inw., tj. 0,03 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia prezencyjne księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2012 r.
107 940
46 189
39 366
61 751

2013 r.
123 693
67 214
56 780
56 479

różnica
+15 753
+21 025
+17 414
-5 272

2012 r.
4 134
4 034
4 034
100

2013 r.
4 056
4 015
4 015
41

różnica

Udostępnienia prezencyjne zbiorów specjalnych
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

-78
-19
-19
-59

Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem udostępniania zbiorów i usług przez MBP w Białej
Podlaskiej i Barwną Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży. W roku 2012 biblioteki te
udostępniały zbiory począwszy od drugiego kwartału gdyż w pierwszym odbywała się przeprowadzka
do wyremontowanych budynków. Może to być powodem dużego wzrostu wypożyczeń i udostępnień
zbiorów w mieście Biała Podlaska.
Spadek wypożyczeń i udostępnień prezencyjnych w bibliotekach wiejskich wpisuje się w ogólną
tendencję odchodzenia użytkowników od korzystania tylko z księgozbiorów a zwłaszcza oferowanych
na miejscu, na korzyść innych usług bibliotecznych, chociażby korzystanie z komputerów i zasobów
Internetu.
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Udostępnianie prezencyjne a wykorzystanie Internetu w powiecie ziemskim w l. 2009-2013

Edukacja kulturalna
W bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zrealizowano ogółem 2 836
przedsięwzięć edukacyjnych, w których uczestniczyło 51 292. osoby, w tym:
- w bibliotekach miejskich 1 030 imprez z udziałem 22 383. osób, z czego w Białej Podlaskiej
885 imprez dla 19 858. osób,
- w bibliotekach wiejskich 1 806 imprez z udziałem 28 909. osób.
Do ciekawszych inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę w środowisku należały:
- VI edycja konkursu Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego organizowanego przez MBP w Białej
Podlaskiej, pod patronatem starosty bialskiego. Statuetkę i tytuł Biblioteki Roku 2013 Powiatu
Bialskiego oraz nagrodę 1000 zł, otrzymała MBP w Międzyrzecu Podlaskim. Jest to placówka, która
przy wsparciu środków pozabudżetowych stała się biblioteką nowocześnie wyposażoną,
skomputeryzowaną, z wdrożonym systemem bibliotecznym, dzięki któremu mieszkańcy już od marca
2014 r. będą mieli dostęp do nowych standardów w zakresie obsługi czytelników. Biblioteka
poszerzyła również swoją ofertę kulturalno – edukacyjną. Zostały wypracowane stałe formy
współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym,
Warsztatem Terapii Zajęciowej, Szkołą Podstawową nr 1, Przedszkolem Samorządowym nr 2, 3, 4.
Działania kulturalno-edukacyjne skierowane są do różnych grup odbiorców i odpowiadają na
różnorodne potrzeby środowiska. „Spotkania z pasjami”,- oferta skierowana do seniorów, „Pociąg do
książek”- cykliczne zajęcia literacko – plastyczne dla 6-latków, „Lubię książki”- cykliczne spotkania
literacko – edukacyjne z udziałem uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, „Popołudnie w
bibliotece” - systematyczne spotkania mieszkańców internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym. Efektem współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim było uczestnictwo w
projekcie „Edukacja zdrowotna w bibliotece - pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej”.
Ofertą dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną i rodziców - był projekt „Wspólne czytanie
sposobem na dobre wychowanie – zajęcia dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną i ich
opiekunów”, realizowany w ramach grantu Aktywna Biblioteka, trwający od stycznia do czerwca
2013 r.
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Na kontynuację zajęć z małymi dziećmi i ich rodzicami w roku 2014 złożono wniosek do konkursu
grantowego „Na dobry początek” Fundacji J.K. Steczkowskiego, który uzyskał akceptację.
- XI edycja powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu Ocalić od zapomnienia ph.
„Echa lat minionych w zwykłych słowach zapisane. Zadanie polegało na spisaniu wspomnień
mieszkańców, dotyczących ważnych wydarzeń historycznych, także epizodów, które miały wpływ na
losy ludzi, miejscowości, okolic. I miejsce i pierwszą nagrodę otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna
w Tucznej za zbiór wywiadów z mieszkańcami Tucznej, Choroszczynki, Władysławowa i Ogrodnik,
utrwalających w oryginalnym przekazie wspomnienia z lat okupacji hitlerowskiej. II miejsce ex aequo
zdobyły: Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnówce za pracę pt. „Tak było…Podróż przez życie.
Wspomnienia Kazimierza Adamiuka” oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Kraszewskiego
w Wisznicach za pracę pt. „Wojenne historie”. Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu otrzymała
wyróżnienie za utrwalenie bezcennego dziennika nastoletniego mieszkańca Rossosza, opisującego
realia życia w czasie II wojny światowej i okupacji na tle wydarzeń historycznych. Finał konkursu
odbył się 6 grudnia, podczas uroczystości jubileuszu 75 – lecia MBP w Białej Podlaskiej (MBP Biała
Podlaska).
- XII seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu bialskiego, którego założeniem jest
poznawanie nowych standardów pracy, obsługi użytkowników a także wymogów estetycznych jakie
powinny spełniać nowoczesne placówki kultury. 25 września 2013 roku bibliotekarze powiatu
bialskiego zapoznali się z funkcjonowaniem nowoczesnej Biblioteki Multimedialnej „Biblio” w
Lublinie, uruchomionej w 2012 r. Uzupełnieniem wyjazdu była wizyta w Kozłówce i zwiedzanie
Pałacu Zamoyskich (MBP Biała Podlaska).
- V Bialski Festiwal Okołoliteracki ph. „…gdzie nie dociera blask” poświęcony twórczości Pawła
Hellego, dofinansowany przez MKiDN. Festiwal odbywał się w trzech panelach: „Huelle filmowo” –
projekcje filmów Weiser i Wróżby kumaka oraz spotkanie z aktorem i scenarzystą Cezarym
Harasimowiczem; „Podlasie wielu smaków” – panel poświęcony wielokulturowości Południowego
Podlasia, na który złożyły się: wystawa Podlasie wielu smaków, wykłady o wielokulturowości
Południowego Podlasia i tolerancji obcych kulturowo, ponadto Rekonstrukcja z życia tatarskiej
rodziny - spektakl i wykład o tradycjach tatarskich na ziemi podlaskiej; trzeci panel „O Pisarzu”wykład o twórczości Pawła Hellego oraz wielokulturowości w literaturze polskiej (3,5,7 października;
MBP Biała Podlaska).
- XIV Bialskie Dni Książki Dziecięcej w roku 2013 ph. „Festiwal Imion Książkowych”
obejmowały 3 spotkania autorskie z Zofią Stanecką, autorką cyklu książek o Basi - 16 maja 2
spotkania w Barwnej oraz w Filii nr 6; 3 spotkania autorskie z pisarką Kaliną Jerzykowską, która
przedstawiła m.in. ciekawy program autorski o Julianie Tuwimie - 28 maja w Barwnej, 29 maja w
Szkole Podstawowej nr 9 dla czytelników Filii nr 3 oraz w Filii nr 6; gra terenowa „ W poszukiwaniu
międzynarodowych bohaterów książkowych” - 23 maja; Dzień Dziecka w Barwnej był imprezą
kończącą cykl spotkań w ramach BDKD 2013 (16-31 maja, „Barwna” MBP Biała Podlaska).
- ponadto w Filia nr 3 zorganizowała spotkanie z autorem książek dla dzieci z Jackiem Danilukiem w
Szkole Podstawowej nr 9 – 16 maja, oraz z 3 spotkania dla przedszkolaków z poetką i autorką bajek
Marianną Kołodziuk – 24 maja;
- w Filii nr 6 odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika – 23 i 24 maja, podsumowanie konkursu
współorganizowanego z Klubem Kultury Eureka „Książeczki-bajeczki”- 24 maja.
- V Zjazd Byłych Mieszkańców Konstantynowa, połączony z promocją IV Rocznika
Konstantynowskiego. Impreza przygotowana i zrealizowana przez GBP w Konstantynowie i
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej (7-9 czerwca).
- XIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej Tuczna 2013, którego współorganizatorem jest
GBP w Tucznej. Festiwal połączony był z Podsumowaniem Obchodów Roku Powstania
Styczniowego w Powiecie Bialskim. Zaprezentowało się 12 zespołów w trzech kategoriach, również
osoby niepełnosprawne. Celem festiwalu jest pielęgnowanie i prezentacja regionalnych tradycji
patriotycznych, upowszechnianie pieśni patriotycznych, promowanie twórczości artystycznej osób
niepełnosprawnych, oraz przełamywanie barier i integracja społeczna z osobami niepełnosprawnymi
(17 listopada).
- „KsięgoZbiór”- ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo, która odbyła się 13 sierpnia. Bialski
Plac Wolności był jednym z 42. miejsc, w których o określonym czasie czytano. Uczestniczyli
mieszkańcy miasta i bibliotekarze również z MBP w Białej Podlaskiej – ok. 100. osób.
- „FANtastyczna biblioteka w REALu” – projekt realizowany przez Bibliotekę Barwną w Białej
Podlaskiej, poświęcony literaturze fantastycznej i jej powiązaniom z różnymi dziedzinami aktywności.
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10 września odbyło się spotkanie z Jakubem Ćwiekiem, autorem książek fantastycznych poprzedzone
występem zespołu rockowego, który był częścią konwoju Rock&Read Festival odwiedzającego 20
miast w Polsce. Spotkanie w Barwnej było 12. miejscem promującym książkę „Chłopcy 2.
Bangarang”. 11 września, podczas Dnia Filmowego ph. „Życie to nie gra, nie daj się wyrolować”
można było m.in. obejrzeć film „Sala samobójców” w reżyserii Jana Komasy. 12 września: Dzień
Gier Wszelakich – rozgrywki w systemie pucharowym w grze planszowej „Drako”, turniej gier PS3
oraz gier komputerowych związanych z Harrym Potterem. 13 września – Bal Fantastyczny
Czytelników dla dzieci w wieku 7-9 lat, w którym uczestniczyli również bibliotekarze w
fantastycznych przebraniach. W ramach projektu odbył się konkurs „Mój REALny dzień z
FANtastyczną książką” adresowany do osób w wieku 11-16 lat. Zadnie konkursowe polegało na
wykonaniu filmiku dowolną technika komputerową o przeczytanej książce fantastycznej. Nagrodą był
wyjazd do Lublina na festiwal fantastyki Falcon 2013 (Projekt dofinansowany przez MKiDN).
- Warsztaty genealogiczne – 10 spotkań, w których uczestniczyły 134 osoby (MBP Biała Podlaska).
- „Spotkania z pasjami”- spotkania on-line z ludźmi znanymi zwłaszcza z ekranów, mające na celu
podtrzymywanie aktywności seniorów oraz inspirowanie do rozwijania pasji i zainteresowań (MBP
Międzyrzec Podlaski).
- „Czarna książka kolorów” – MBP w Międzyrzecu Podlaskim i GBP w Łomazach znalazły się w
gronie 100. bibliotek uczestniczek konkursu zorganizowanego przez wydawnictwo Widnokrąg oraz
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, polegającego na zorganizowaniu zajęć dla dzieci
w oparciu o „Czarną książkę kolorów”, pomagających zrozumieć inność drugiego człowieka,
uwrażliwiających na problemy osób niepełnosprawnych, uczących odczuwania otaczającego nas
świata wszystkimi zmysłami (luty, MBP Międzyrzec Podlaski – 3 spotkania dla 45 osób, GBP
Łomazy – 4 spotkania dla 38 osób).
- „Link do przyszłości – Młodzi. Internet. Kariera” – projekt firmy Microsoft, PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
wspierający młodych ludzi z małych miejscowości w dokonywaniu świadomych wyborów
zawodowych. W projekcie uczestniczyły trzy biblioteki z powiatu bialskiego. Spotkanie z
profesjonalistą Karolem Olczakiem dla uczniów trzecich klas gimnazjum zorganizowano w GBP w
Leśnej Podlaskiej – 19 kwietnia oraz spotkanie z profesjonalistą Michałem Woźniakiem w GBP w
Rokitnie – 25 listopada. Spotkanie w GBP w Łomazach zaplanowano na rok 2014.
- „Biblioteka miejscem dla Ciebie” – projekt realizowany w ramach grantu „Aktywna Biblioteka”.
Zorganizowano warsztaty artystyczne w Bibliotece w Jelnicy oraz filiach (luty-marzec, BPG
Międzyrzec Podlaski z/s w Jelnicy).
- „Prosto i przystępnie o domowych finansach: spotkania w bibliotece” – projekt, w którym
uczestniczyła GBP w Leśnej Podlaskiej, realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach
PRB. Odbyły się cztery spotkania dla mieszkańców, prowadzone przez trenerów edukacji finansowej.
Tematem zajęć było racjonalne gospodarowanie domowym budżetem, oszczędzanie i kredyty
(styczeń-kwiecień, GBP Leśna Podlaska).
- „Moja miejscowość w fotografii” – projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Aktywna
Biblioteka” skierowany do dzieci i młodzieży powyżej 10. lat. W placówkach bibliotecznych odbyły
się warsztaty oraz zajęcia teoretyczne z zakresu fotografii i pracy z aparatem fotograficznym oraz
konkurs podsumowujący zdobytą wiedzę i umiejętności. Biblioteki wzbogaciły się o zbiory zdjęć
regionalnych oraz książki z dziedziny fotografii (styczeń-czerwiec, BPG Międzyrzec Podlaski z/s w
Jelnicy).
- „Integracja seniorów z młodzieżą w gminie Piszczac” – projekt realizowany w ramach grantu
„Aktywna Biblioteka”.
Wiedzę i umiejętności komputerowe przekazali osobom starszym
gimnazjaliści, podczas kursów zorganizowanych w bibliotece gminnej oraz w filiach (maj-czerwiec,
GBP Piszczac, FGBP Chotyłów).
- „O finansach… w bibliotece”- w drugiej edycji projektu realizowanego przez FRSI i Narodowy
Bank Polski, mającego na celu zwiększenie umiejętności poruszania się w świecie finansów i
korzystania z bankowości elektronicznej u osób 50+ w małych miejscowościach uczestniczyły GBP w
Rossoszu oraz GBP w Tucznej. W każdej z bibliotek przeprowadzono 5 spotkań edukacyjnych na
temat finansów i bankowości przez Internet. Zakończenie projektu odbyło się w Warszawie w
Bibliotece Start-Meta , 15-16 października.
- „Aktywna mama” – projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”,
skierowany do małych dzieci i matek niepracujących. Odbyły się m.in. zajęcia komputerowe,
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spotkania ze specjalistami. Rodzice uzyskali pomoc w diagnozowaniu zaburzeń rozwoju dzieci (GBP
Wisznice).
- „Biblioteka – lokalne centrum wiedzy praktycznej” – projekt realizowany przez Fundację Nowe
Media w ramach PRB, w którym uczestniczyła GBP im. K. Kraszewskiego w Wisznicach. W
bibliotece odbyły się warsztaty i zajęcia uczące wykorzystania nowych technologii w rozwoju
osobistym i zawodowym (styczeń-czerwiec, GBP Wisznice).
- „PRL na wesoło” – wieczór wspomnień, połączony z wystawą gadżetów związanych z PRL-em
oraz zdjęć przedstawiających sceny z życia bialczan i mieszkańców okolic w tamtych czasach,
autorstwa Adama Trochimiuka (10 maja, MBP Biała Podlaska).
- Noc w GBP w Leśnej Podlaskiej była nagrodą dla 17. najaktywniejszych czytelniczek. W
programie była gra terenowa, kalambury, zagadki literackie, seans filmowy oraz gry planszowe (1
lipca).
- Spotkania z Historiusem – spotkania przybliżające historię regionu Międzyrzeca Podlaskiego
odbyły się we wszystkich placówkach bibliotecznych gminy – 6 spotkań. Uczestnicy oprócz
wysłuchania prelekcji regionalistów, mieli możliwość dyskusji i opowiedzenia swoich ciekawych
historii (październik, BPG Międzyrzec Podlaski z/s w Jelnicy).
- „Wybierz się z nami w podróż po gminach Doliny Zielawy” – wycieczki edukacyjne dla dzieci,
połączone z warsztatami, zabawami, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, zorganizowane wspólnie z
Gminnym Ośrodkiem Kultury. W czterech wycieczkach uczestniczyło 64. dzieci (lipiec-sierpień, GBP
Sosnówka).
- „Awanturniczy Klub Filmowy” – dyskusyjny (i nie tylko) klub filmowy dla młodzieży (11
spotkań, Barwna).
-„Tęczowy Klub Malucha” – zajęcia dla dzieci od 1,5 roku do 4-5 lat oraz opiekunów. W ciągu roku
odbyło się 46 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 425 osób (Barwna MBP Biała Podlaska).
- „Rusz do Barwnej” – codzienne zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży: zabawy edukacyjne i
sprawnościowe, konkursy nie tylko literackie, zajęcia plastyczne, wspólne czytanie, projekcje filmów i
bajek. W zajęciach uczestniczyło 505 osób (lipiec-sierpień, Barwna).
- „Książka pod choinkę” - akcja charytatywna, dzięki której przekazano 170 książek uczniom z
Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej (20 grudnia, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska).
Imprezy o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, w które wpisały się placówki powiatu
bialskiego np.
- XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
Głośne czytanie dzieciom w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom stało się stałą
formą promowania literatury, czytelnictwa i bibliotek. Przybiera ono bardzo różnorodne formy i
odbywa się także poza czasem trwania tygodnia czytania. Często są to cykliczne spotkania wpisane na
stałe do działań bibliotek. Odbywają się cotygodniowo lub kilka razy w tygodniu w bibliotekach,
przedszkolach, szkołach połączone z zajęciami edukacyjnymi na podstawie czytanych tekstów np.
„Wspólne czytanie sposobem na dobre wychowanie” – MBP Międzyrzec Podlaski; „Z wizytą w
przedszkolu”, „Z wizytą w zerówce” – GBP Drelów; „Głośne czytanie w zerówce” – FGBP Szóstka;
głośne czytanie bajek w przedszkolu – FGBP Chotyłów; czytanie bajek w klasie „0” – FGBP Połoski;
głośne czytanie w przedszkolu – GBP Rokitno; Biblioteka Barwna przeprowadza zajęcia połączone z
głośnym czytaniem m.in. w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata”, w Przedszkolu im. Kubusia
Puchatka, Przedszkolu nr 6, 13, 3, w Przedszkolu „Biedroneczka”; Filia nr 1 współpracuje z
Przedszkolem nr 5 i 6; Filia nr 3 z Przedszkolami 13, 17 i Akademią Przedszkolną ODK, Filia nr 6 z
Przedszkolem nr 11, 14. Bibliotekarze bialskich bibliotek czytają również dla uczniów młodszych klas
szkół podstawowych.
- Święta Książkowych Misiów
 „Urodziny książkowych misiów” – zajęcia dla dzieci z Akademii Przedszkolnej ODK oraz w
Przedszkolu nr 17 (14-15 października, Filia nr 3 MBP Biała Podlaska);
 Urodziny Kubusia Puchatka – impreza dla najmłodszych wraz z rodzicami: zabawy, konkursy i
poczęstunek (16 listopada, PBG Kodeń);
 Dzień Pluszowego Misia w FGBP w Żerocinie -3 grudnia i w GBP w Drelowie – 5 grudnia;
 Urodziny Kubusia Puchatka w GBP w Rokitnie dla pięcio i sześciolatków z miejscowego
przedszkola (11 października);
 „Święto pluszowego misia z Misiem Maćkiem” – spotkanie przedszkolaków w bibliotece na
urodzinach misia Maćka (25 listopada, GBP Sosnówka);
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Dzień Pluszowego Misia – żywa maskotka odwiedziła dzieci w szkole i bibliotece szkolnej. W
imprezie uczestniczyło 150. dzieci (25 października, GBP Tuczna).

- Narodowe Czytanie Aleksandra Fredry – ogólnopolska akcja publicznego czytania dzieł

literackich, w którą włączyły się: MBP w Białej Podlaskiej, GBP w Rokitnie, GBP w
Wisznicach (7 września).
- W obchody Roku Powstania Styczniowego w sposób szczególny w powiecie bialskim, na terenie
którego jest wiele miejsc pamięci o wydarzeniach z lat 1863-65 wpisały się:
- „Wydarzenia, ludzie, miejsca – kilka pytań o Powstanie Styczniowe” - internetowy konkurs
wiedzy o zasięgu powiatowym, mający na celu popularyzację wiedzy o Powstaniu Styczniowym,
zaznajomienie z miejscami pamięci znajdującymi się na Ziemi Bialskiej. W drodze losowania
wyłoniono 20. laureatów, których nagrodzono książką pt. „W hołdzie przeszłości. Miejsca pamięci
Powstania Styczniowego w województwie lubelskim” autorstwa Adama Polskiego i Andrzeja
Kasprzaka (kwiecień - czerwiec, MBP Biała Podlaska);
- Uroczyste obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Rossoszu: wykład Dariusza
Tarasiuka z UMCS w Lublinie, o przyczynach, przebiegu, skutkach i znaczeniu Powstania, część
artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej, odczyt o przebiegu działań na terenie gminy Rossosz,
koncert solisty Teatru Muzycznego w Lublinie – Patrycjusza Sokołowskiego (29 kwietnia, GBP
Rossosz). Drugie spotkanie w ramach obchodów Roku Powstania Styczniowego odbyło się 8 grudnia.
Wystąpiła m.in. grupa rekonstrukcyjna prezentująca broń, umundurowanie, musztrę i zaciąg
oddziałów powstańczych. Oddano cześć bohaterom przy mogile powstańców na starym cmentarzu w
Rossoszu (GBP Rossosz oraz GCK);
- Rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci o Powstaniu Styczniowym w gminie Łomazy.
Wspomnienie Aleksandra Szaniawskiego-bohatera z Krasówki (maj, GBP Łomazy).
- Rok Juliana Tuwima zaakcentowano m.in. działaniami:
 „Kolorowy świat wierszy Juliana Tuwima” – konkurs plastyczno-literacki dla dzieci w wieku
przedszkolnym i klas 1-3 szkoły podstawowej. Finał konkursu, w którym uczestniczyło 83. dzieci
zorganizowano 24 maja (MBP Terespol);
 Ferie z Tuwimem – cykl lekcji bibliotecznych przybliżających twórczość Juliana Tuwima, oraz
zajęcia plastyczne, zabawy nawiązujące do treści utworów (11-24 lutego, GBP Drelów);
 W bibliotekach gm. Międzyrzec Podlaski promowano twórczość Juliana Tuwima włączając się w
kampanię Fundacji ABC XXI ph „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w czasie Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom, również na imprezach organizowanych w placówkach
bibliotecznych z okazji Dnia Dziecka (maj – czerwiec);
 „Dziecięcy świat w wierszach Juliana Tuwima” – konkurs plastyczny dla dzieci szkoły
podstawowej. Uczestniczyło 54. osoby. Podsumowanie odbyło się 16 grudnia (październikgrudzień, GBP Sosnówka).
- Dyskusyjne Kluby Książki
MBP Biała Podlaska Klub dla Dorosłych – 9 spotkań oraz Młodzieżowy DKK „Księgołap”- 12
spotkań, GBP Drelów – 9 spotkań, GBP Konstantynów – 8 spotkań.
ponadto:
- spotkania autorskie:
 Spotkanie autorskie z Jackiem Danilukiem dla uczniów kl. I Szkoły Podstawowej nr 9 (16 maja,
Filia nr 3 MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich w ramach programu „Tu czytamy. Dyskusyjne Kluby
Książki” (22 maja, MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z Marianną Kołodziuk, poetką i autorką bajek w Przedszkolu nr 17 dla 3. grup (24
maja, Filia nr 3 MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie autorskie z Franciszkiem Jerzym Stefaniukiem, promocja tomiku pt „Dobrym słowem
można uleczyć” (17 czerwca, GBP Drelów);
 Spotkanie z Edytą Zarębską, autorką książek dla dzieci (21 czerwca, MBP Międzyrzec Podlaski);
 spotkanie autorskie z Ewą Bagłaj, autorką powieści „Prymuska” oraz z Leonidem
Nieściorczukiem, autorem książki „Napoleon 1812” (22 czerwca, MBP Terespol);
 Spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem, autorem książek fantastycznych w ramach projektu
„FANtastyczna biblioteka w REALu” (10 września, Biblioteka Barwna MBP Biała Podlaska);
 Spotkania autorskie z Zofią Stanecką w trakcie BDKD – 2 w Barwnej i 1. w Filii nr 6 (16 maja,
Biblioteka Barwna MBP Biała Podlaska);
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Spotkania z pisarką Kaliną Jerzykowską w Barwnej, Szkole Podstawowej nr 9, Filii nr 6 (28-29
maja);
 Spotkanie z Cezarym Harasimowiczem, aktorem i scenarzystą podczas V Bialskiego Festiwalu
Okołoliterackiego (3 października, MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie autorskie z Iwoną Walentynowicz i promocja książki pt. „Prezydentowa Karolina
Kaczorowska. Stanisławów - Sybir - Afryka - Londyn”. Gościem honorowym spotkania była pani
Prezydentowa Karolina Kaczorowska (5 października, GBP Koroszczyn);
 Spotkania autorskie z Jackiem Danilukiem dla uczniów czterech klas Szkoły Podstawowej nr 6
(13-18 listopada, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z Leszkiem Sokołowskim autorem powieści „Garbuska” (19 listopada, Filia nr 6 MBP
Biała Podlaska);
 Spotkanie z dr. Jerzym Flisińskim, współautorem t.3 cz.2. monografii Dzieje Białej Podlaskiej pt.
„ Biała Podlaska w latach 1939-1944” (28 listopada, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z Agnieszką Głowacką w ramach programu „Tu czytamy – Dyskusyjne Kluby Książki”
(27 listopada, GBP Konstantynów);
 Spotkanie z Izabelą Kłusek, poetką i autorką bajek, z uczniami kl. I Szkoły Podstawowej (3
grudnia, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska).
- wystawy:
 „Smaki pogranicza” – wystawa przygotowana na V Bialski Festiwal Okołoliteracki, prezentująca
regionalne wydawnictwa z zakresu kultury, etnografii i literatury (październik-listopad, MBP
Biała Podlaska);
 „Jan Paweł II – Papież dialogu” – wystawa zorganizowana na XI Powiatowy Przegląd Twórczości
Artystycznej Seniorów (październik, GBP Rokitno);
 „Biblioteka 1938-2013: literatura, kultura, regionalizm” – wystawa prezentująca dorobek
wydawniczy MBP w Białej Podlaskiej z okazji 75 - lecia istnienia instytucji (grudzień 2013styczeń 2014, MBP Biała Podlaska);
 Wystawa dziewiętnastowiecznych druków ze zbiorów MBP w Białej Podlaskiej towarzysząca
obchodom jubileuszu 75 - lecia Biblioteki (grudzień, MBP Biała Podlaska);
 Wystawy zdjęć z podróży do Turcji, Laosu, Kambodży, Wietnamu towarzyszące spotkaniom z
bialską podróżniczką i fotografikiem - Elżbietą Pyrką (luty-kwiecień, MBP Biała Podlaska).
Pracownicy działalności podstawowej
W roku 2013 w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego pracowały 104 osoby, w
tym:
- w miastach 59 osób (54 na pełnych etatach), z czego 50 osób to pracownicy bialskich
placówek,
- na wsi 45 osób (19 na pełnych etatach).
W placówkach powiatu grodzkiego na 50 osób działalności podstawowej wykształceniem
bibliotekarskim legitymuje się 84 % zatrudnionych (-3,5% w porównaniu z rokiem 2012).
W placówkach powiatu ziemskiego 53,7 % zatrudnionych bibliotekarzy legitymuje się
wykształceniem bibliotekarskim (-1% w porównaniu do r. 2012).
W Oddziale dla Dzieci MBP w Międzyrzecu Podl wzrosło zatrudnienie o 1 osobę na ½ et, natomiast
w MBP w Terespolu zatrudniono osobę na pełny etat. O ½ et. wzrosło zatrudnienie w GBP w
Drelowie.
Największe zmiany kadrowe miały miejsce w gm. Międzyrzec Podl: w GBP w Jelnicy zredukowano
zatrudnienie o 1 etat, w Filiach w Halasach i Rogoźnicy zmniejszono zatrudnienie do ½ etatu a w

Filii w Tłuśćcu z dwóch etatów pozostał jeden.
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podl. zaproponowała bibliotekarzom udział w 6. bezpłatnych
specjalistycznych szkoleniach obejmujących następującą tematykę:
- „Powstanie styczniowe 1863 na Podlasiu”, wykład dr. Szczepana Kalinowskiego;
- „Wietnam – relacja z podróży” w wykonaniu bialskiej podróżniczki Elżbiety Pyrki;
- -„Wyniki pracy bibliotek publicznych powiatu ziemskiego w 2012 r.” zaprezentowane przez
Zytę Kosińską, kierownika Działu Instrukcyjno – Metodycznego MBP w Białej Podl.;
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Promocja monografii „Dzieje Białej Podlaskiej” tom 3 część 2 pt. Biała Podlaska w latach
1939 – 1944” autorstwa dr. Jerzego Flisińskiego i prof. dr. hab. Henryka Mierzwińskiego. W
spotkaniu uczestniczył współautor książki dr Jerzy Flisiński;
- Relacja z wyjazdu studyjnego do bibliotek USA dyrektora GBP w Drelowie Magdaleny Pepy;
- „Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz wynagradzanie w instytucjach kultury i
wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniach MKiDN z 2012 r.”, Interpretację
znowelizowanych przepisów prawnych przedstawił Bogusław Witkowski, pracownik
Departamentu Finansowego MKiDN. Szkolenie dofinansowane przez starostwo powiatowe;
- „Portret młodego internauty. Gry komputerowe i wirtualne światy” szkolenie zrealizowane w
ramach projektu „FANtastyczna biblioteka w REAalu” prowadziła Ewa Dziemidowicz
trenerka z Fundacji Dzieci Niczyje;
- Seminarium wyjazdowe do Lublina w celu poznania nowoczesnej Biblioteki Multimedialnej
„Biblio”, uruchomionej w 2012 r. Uzupełnieniem wyjazdu była wizyta w Kozłówce i
zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Zamoyskich;
- „Ochrona danych osobowych w bibliotece”. Na podstawie wiedzy zdobytej na szkoleniu w
Warszawie omówione zostały następujące zagadnienia: podstawa prawna ochrony danych
osobowych, dane i zbiory danych osobowych w bibliotece, polityka bezpieczeństwa danych
osobowych, rejestracja zbiorów danych w GIODO. Biblioteki otrzymały też materiały
pomocnicze łącznie z przygotowaną prezentacją multimedialną. Spotkanie prowadziła Anna
Chwedoruk, instruktor MBP w Białej Podl.
Ponadto 32. bibliotekarzy nabyło kompetencje z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel
2010, podczas cyklu ośmiu zajęć warsztatowych prowadzonych przez Dariusza Nowaka, gł.
specjalistę ds. informatyzacji i komputeryzacji MBP w Białej Podl.
Bibliotekarze MBP w Białej Podl. i powiatu ziemskiego uczestniczyli również w różnych formach
doskonalenia zawodowego ogólnopolskich, wojewódzkich i projekcie międzynarodowym:
- „Biblioteki publiczne jako technologicznie zaawansowane centra społeczności lokalnej”,
wizyta studyjna w USA (GBP Drelów);
- Forum Młodych Bibliotekarzy – „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce” (Barwna);
- „Jak zorganizować imprezę dla dużej grupy”, szkolenie Klanzy (Barwna);
- „Rurowy dżem”, podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji,
warsztaty Klanzy (Barwna);
- IV Kongres Bibliotek Publicznych – „Biblioteka Pełna Ludzi” (Barwna, GBP Drelów, GBP
Leśna Podl., GBP Łomazy);
- Szkolenie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki (Barwna, MBP Biała Podl.);
- „Warsztaty planowania rozwoju biblioteki” (GBP Kodeń, GBP Łomazy, MBP Biała Podl.);
- „Ochrona danych osobowych w bibliotece” (MBP Biała Podl.);
- „Zbiory specjalne w zbiorach bibliotek” (MBP Biała Podl.);
- „Nowe technologie i e-booki w bibliotekach” (Barwna, MBP Biała Podl.);
- Kurs nauczania wartości, Fundacja ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom, kurs elearningowy (Barwna);
- Szkolenie moderatorów internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania, Fundacja ABC
XXI – Cała Polska czyta dzieciom (Barwna);
- Moderowanie e- learningowego kursu „Wychowanie chłopców”, Fundacja ABC XXI – Cała
Polska czyta dzieciom (Barwna);
- „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” (MBP Międzyrzec Podl.);
- „Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” (MBP Międzyrzec Podl., MBP
Biała Podl., FGBP Szóstka, FGBP Żerocin, GBP Konstantynów, Leśna Podl., GBP Łomazy,
FGBP Wysokie, GBP Rossosz, GBP Tuczna);
- Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (GBP Sitnik);
- „Jak pobudzić aktywność osób niepełnosprawnych”, warsztaty Klanzy (GBP Sitnik, FGBP
Dokudów);
- „Praca w grupach wielopokoleniowych”, warsztaty Klanzy (GBP Sitnik, FGBP Dokudów);
- „Biblioteka trzecim miejscem” (GBP Drelów, MBP Biała Podl., GBP Tuczna);
- System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (GBP Drelów);
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-

Biuletyn Informacji Publicznej dla pracowników jednostek organizacyjnych objętych
projektem „Wrota Lubelszczyzny-Informatyzacja Administracji”, szkolenie z obsługi systemu
(FGBP Żerocin);
„Prosto i przystępnie o domowych finansach”, szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia
projektu (GBP Leśna Podl.);
Zarządzanie organizacją oraz planowanie strategiczne. Tworzenie, planowanie, realizacja oraz
rozliczanie projektów społecznych oraz źródła ich finansowania (FGBP Tłuściec);
Współpraca organizacji z instytucjami samorządowymi, analiza lokalnych zasobów,
zawiązywanie partnerstw. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pozyskiwanie i współpraca z
wolontariatem (FGBP Tłuściec);
Zarządzanie finansami organizacji oraz księgowo – prawne podstawy działalności. Misja
stowarzyszenia (FGBP Tłuściec);
„Najlepsze sposoby zarządzania biblioteką” (FGBP Wysokie);
Szkolenie przygotowujące do prowadzenia w bibliotece spotkań dla osób 50+ na temat
finansów i ekonomii z wykorzystaniem narzędzi internetowych (GBP Rossosz, GBP Tuczna)
Nowe technologie w bibliotece (GBP Wisznice);
Biblioteka – centrum wiedzy praktycznej” (FGBP Horodyszcze).

Komputeryzacja
Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych - 45, w tym:
- w m. Biała Podlaska – 5 ( 100%)
- w powiecie ziemskim – 40 (100%)
Zakup przez MBP w Białej Podlaskiej 17 komputerów umożliwił wymianę zużytego sprzętu w
poszczególnych działach biblioteki i filiach, natomiast Czytelnia Główna została wyposażona w
nowoczesny projektor ze statywem i ekranem sufitowym rozwijanym elektronicznie. Na użytek
wszystkich pracowników MBP zainstalowano sieciowe urządzenie wielofunkcyjne o doskonałej
jakości wydruku biało-czarnego i w kolorze.
W 2013 r. po raz pierwszy możemy odnotować fakt pełnego skomputeryzowania placówek
bibliotecznych powiatu ziemskiego. Dzięki udziałowi w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek
Filia GBP w Zabłociu gm. Kodeń została wyposażona w dwa zestawy sprzętu komputerowego,
urządzenie wielofunkcyjne i aparat cyfrowy.
Filia GBP w Wysokiem gm. Międzyrzec Podl. wraz z przejściem do nowego lokalu otrzymała 11
nowych komputerów. Dwie biblioteki gminne w Kodniu i Łomazach, uczestniczące w III edycji PRB
podobnie jak biblioteki wiodące z poprzednich edycji otrzymały po 2 zestawy komputerowe wraz z
oprogramowaniem, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, projektory multimedialne z ekranem, aparaty
cyfrowe i głośniki.
W 2013 r. MBP w Terespolu oraz placówki biblioteczne w gminach Biała Podl., Rossosz i Wisznice
dołączyły do bibliotek posiadających nowoczesny program biblioteczny Mateusz.
Bez programu bibliotecznego pozostaje już tylko GBP w Zalesiu oraz 5 filii bibliotecznych:
Chotyłów, Kościeniewicze i Połoski gm. Piszczac oraz Jabłeczna i Krzywowólka gm. Sławatycze.
We wrześniu 2013 r. GBP w Drelowie wraz z filiami w Szóstce i Żerocinie uruchomiły elektroniczne
wypożyczalnie książek w programie Mateusz.
Poza miastem Biała Podlaska, gdzie elektroniczne wypożyczanie funkcjonuje od 2006 r. nowoczesny
sposób obsługi użytkowników w bibliotekach powiatu oferują tylko dwie gminy: GBP w Leśnej Podl.
w programie MAK (od 2007 r.) i GBP w Koroszczynie w programie Libra 2000 (od 2008 r.) oraz
Filia w Perkowicach (od 2004 r.) w oparciu o autorski program studenta informatyki.
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Bazy komputerowe w powiecie ziemskim w l. 2009 – 2013.

Aktualne profile na Facebooku posiadają następujące biblioteki: Barwna Multimedialna Biblioteka dla
Dzieci i Młodzieży w Białej Podl., Filia nr 3 MBP w Białej Podl., MBP w Międzyrzecu Podl., GBP w
Drelowie, Filia GBP w Szóstce, Filia GBP w Żerocinie, GBP w Leśnej Podl., GBP w Jelnicy, GBP w
Piszczacu, Filia GBP w Chotyłowie, GBP w Rossoszu i GBP w Wisznicach.
Zasoby Bialskiej Biblioteki Cyfrowej na koniec 2013 r. to 6 548 jednostek zdigitalizowanych
dokumentów regionalnych.
Program Rozwoju Bibliotek
W III rundzie PRB uczestniczą dwie biblioteki powiatu bialskiego, jest to Biblioteka Publiczna Gminy
Kodeń oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach. W 2013 roku odbyły się trzy z pięciu
dwudniowych szkoleń z zakresu planowania rozwoju biblioteki, podczas których zespoły biblioteczne
uczyły się strategii planowego rozwoju swoich instytucji, pozyskiwania partnerów do współpracy,
badania potrzeb środowiska oraz sposobów odpowiadania na te potrzeby, także metodą projektową.
Efektem szkoleń ma być plan rozwoju biblioteki po zatwierdzeniu którego placówka może ubiegać się
o grant w konkursie „Aktywna Biblioteka”. Bibliotekarze mają również możliwość podniesienia
kompetencji w zakresie obsługi komputera i urządzeń współpracujących z komputerem. Dwa
szkolenia odbyły się w IV kwartale 2013 r., a kolejne będą miały miejsce w r. 2014.
Oferta organizacji pozarządowych dla uczestników III rundy PRB obejmuje cztery obszary:
- dzieci i ich rodzice – Fundacja Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego,
- młodzież – Fundacja Civis Polonus,
- osoby dorosłe – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
- osoby starsze i osoby niepełnosprawne – Fundacja TUS.
Bibliotekarze wybiorą obszary najbardziej interesujące dla swoich instytucji i istotne dla społeczności
lokalnych. Szkolenia tematyczne odbędą się od kwietnia do czerwca 2014 r.
Biblioteki z I i II rundy miały możliwość uczestniczenia w konkursie grantowym „Aktywna
Biblioteka”. Od stycznia do czerwca b.r. zrealizowano projekty:
o GBP Międzyrzec Podlaski z/s w Jelnicy – „Biblioteka miejscem dla Ciebie” (4902 zł);
o GBP Międzyrzec Podlaski z/s w Jelnicy – „Moja miejscowość w fotografii” (5000 zł);
o MBP Międzyrzec Podlaski – „Wspólne czytanie sposobem na dobre wychowanie – zajęcia dla
dzieci nieobjętych edukacja przedszkolną i ich rodziców” (5000 zł);
o GBP Piszczac – „Integracja seniorów z młodzieżą w gminie Piszczac” (5000 zł);
o GBP im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach – „Aktywna mama” (4970 zł);
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Z oferty organizacji pozarządowych skorzystały następujące biblioteki I i II rundy PRB:
o MBP Międzyrzec Podlaski – „Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia
społeczności lokalnej – Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych” (500
zł) – Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
o GBP Leśna Podlaska – „Prosto i przystępnie o domowych finansach: spotkania w bibliotece”
(1530 zł) – Fundacja Wspomagania Wsi;
o GBP im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach – „Biblioteka – lokalne centrum wiedzy
praktycznej” – Fundacja Nowe Media.
Szkolenia w ramach mikro grantu „Podaj dalej” zrealizowały:
o GBP w Sitniku (1000 zł);
o BPG Międzyrzec Podlaski z/s w Jelnicy (1000 zł).

18

