WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH MIASTA
BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO W 2014 ROKU

Sieć i organizacja bibliotek
W roku 2014 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 9 punktów bibliotecznych.
Struktura organizacyjno-prawna bibliotek w porównaniu do roku ubiegłego również pozostaje w niezmienionym kształcie, tylko w gm. Biała Podlaska biblioteki funkcjonują w połączeniu z Gminnym
Ośrodkiem Kultury. W 2014 r. samorząd gminy Terespol uzyskał zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Koroszczynie z Gminnym Ośrodkiem Kultury ale reorganizacja w funkcjonowaniu obu instytucji do końca roku nie nastąpiła. W odniesieniu do gminy Międzyrzec Podlaski i uchwały Rady Gminy z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Jelnicy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, Krajowa Rada Biblioteczna 28 października wystawiła
negatywną opinię w tej sprawie.
Remonty i modernizacje lokali bibliotecznych w kilku gminach były możliwe dzięki remontom
budynków gminnych ośrodków kultury, w których funkcjonują biblioteki. Tym sposobem lokal Biblioteki Publicznej Gminy Kodeń zyskał nową instalację elektryczną, grzejniki c.o., podłogę, drzwi,
nowy kolor ścian. W ramach prac modernizacyjnych budynku GOK w Wisznicach biblioteka zyskała
nowe okna, c.o., instalację elektryczną oraz kolor ścian. W GBP w Zalesiu zamontowano nowe okna,
pomalowano lokal i zmieniono wykładzinę podłogową. W związku z modernizacją siedziby Klubu
Kultury i Pracowni Kulinariów Regionalnych Filia w Perkowicach gm. Biała Podlaska zyskała gazowe c.o. i odnowienie ścian. W placówkach sieci miejskiej MBP w Białej Podlaskiej dokonano adaptacji dodatkowego pomieszczenia na cele biblioteczne Filii nr 6 MBP w Białej Podl. oraz odmalowania
części pomieszczeń Barwnej. W powiecie ziemskim odnotowano malowanie pomieszczeń bibliotek
gminnych w Konstantynowie, Sławatyczach, Leśnej Podlaskiej w związku z wymianą podłogi w wypożyczalni dla dorosłych, w Filii w Tłuśćcu odnowiono czytelnię komputerową. W Drelowie pomalowano część ścian, w tym dwie ściany zostały pomalowane czarną farbą tablicową, które służą dzieciom jako tablice do malowania kredkami. W ten sam sposób w Filii w Żerocinie na jednej ze ścian
wykonano tablicę ścienną. W dwóch placówkach w Konstantynowie i Filii w Sworach zostały zamontowane rolety okienne. Nowe drzwi wewnętrzne zakupione zostały do GBP w Konstantynowie, Filii
w Szóstce a drzwi wejściowe do GBP w Sosnówce.
Doposażenia w meble biblioteczne miały miejsce w Filii nr 6 MBP w Białej Podlaskiej, Barwnej, MBP w Terespolu, Filii w Rogoźnicy. Wymienione zostały regały z literaturą dziecięcą na niskie,
dostosowane do wzrostu małych czytelników w GBP w Drelowie, Filii w Szóstce, GBP w Janowie
Podlaskim. W GBP w Łomazach w ramach zrealizowanego projektu „Biblioteka – przyjazne miejsce
aktywizacji dzieci i rodziców” utworzono i wyposażono w kolorowe mebelki, zabawki i gry edukacyjne przestrzeń dla małych dzieci pn. „Kącik małego czytelnika”. Dla wygody użytkowników GBP
w Drelowie zakupiono kanapy i fotele, przearanżowano przestrzeń biblioteczną oraz na nowo wydzielono strefy użytkownika – malucha, odpoczynku i spotkań z książką. Również z myślą o swoich użytkownikach Filia w Żerocinie zmieniła ustawienie mebli w celu poprawy funkcjonalności lokalu. Dokonano zmian w aranżacji pomieszczenia GBP w Rossoszu, powiększono wydzieloną przestrzeń dla
małych dzieci i wyposażono w wygodną kanapę.
Wydzielone kąciki dla dzieci funkcjonujące w większości bibliotek są systematycznie wyposażane w ergonomiczne bardzo kolorowe meble dziecięce, wygodne siedziska, kolorowe wykładziny
bądź dywaniki, zabawki edukacyjne i gry planszowe.
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Kształtowanie zbiorów bibliotecznych
Do bibliotek publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego w roku 2014 wpłynęło 20 875 książek,
w tym:
- do bibliotek miejskich 11 550 wol., tj. 55,33 % ogółu wpływów, z czego w Białej Podlaskiej 9 467 wol. tj. 45,35 %
- do bibliotek wiejskich 9 325 wol., tj. 44,67 % ogółu wpływów.
Zakup nowości wydawniczych wyniósł 17 967 wol. (86,07 % wpływów), w tym:
- do placówek miejskich 9 357 wol., tj. 52,08 % ogółu zakupu, z czego w Białej Podlaskiej
7 591 wol., tj. 42,25 %
- do placówek wiejskich 8 610 wol., tj. 47,92% ogółu zakupu.
Zmiany zachodzące w zbiorach w latach 2013 – 2014
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

2013 r.
9 558
7 307
12,62
150 655,34
20,62
7 976
7 448
200 528
11 496
17 795,25

2014 r.
9 467
7 591
13,17
153 359,12
20,20
6 347
6 052
203 672
12 242
15 866,96

różnica

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

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

2014 r.
11 408
10 376
9,18
199 647,83
18,91
13 492
13 252
326 983
399
1 010,68

różnica
+530
+591
+0,54
+10 373,37
-0,43
+1 452
+1 759
-2 084
-7
+647,67

-91
+284
+0,55
+2 703,78
-0,42
-1 629
-1 396
+3 144
+746
-1 928,29

Środki finansowe organizatora na zakup zbiorów do placówek bibliotecznych m. Biała Podlaska
utrzymały się na poziomie roku ubiegłego i wyniosły 118 009 zł., a dotacja ministerialna w wysokości
51 217 zł była niewiele większa + 534 zł. Będące w dyspozycji MBP w Białej Podlaskiej środki finansowe na aktualizację zbiorów pozwoliły w znacznym stopniu zaspokoić potrzeby użytkowników bialskich bibliotek, chociaż wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców osiągnięty w 2014 r. (13,2 wol.) daleko odbiega od standardów europejskich (25-30 wol.).
W 2014 r. zaproponowano bibliotekom w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” dodatkowy priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych szkół stopnia podstawowego
i gimnazjów. Z tej możliwości skorzystały biblioteki w trzech gminach wiejskich, które pozyskały
w partnerstwie z miejscowymi szkołami dodatkowe kwoty na uzupełnienie braków w zbiorach bibliotecznych, są to: Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń - 2 940 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej
Podlaskiej - 2 940 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Jelnicy - 7 000 zł.
Pozyskane kwoty z programu Biblioteki Narodowej z obu priorytetów wyniosły 66 288 zł, więcej
o 14 011 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Organizatorzy przeznaczyli w sumie 130 760 zł
(-2 505zł), z czego w trzech gminach nastąpiło znaczące zmniejszenie środków: Kodeń o 2 981zł,
Leśna Podlaska 2 819 zł i kolejny rok gm. Międzyrzec Podlaski o 7 695zł.
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Środki finansowe na zakup zbiorów w powiecie ziemskim 2014 r.

Najwyższy wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców odnotowano w gm. Leśna Podlaska, wynosi on 17,2 wol., najniższy w gm. Zalesie 3,2 wol.
Czytelnicy, udostępnianie zbiorów
W roku sprawozdawczym w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zarejestrowano 32 013 czytelników, w tym:
- w bibliotekach miejskich 20 972 tj. 65,51 % ogółu czytelników, z czego w Białej Podlaskiej 17 784, co stanowi 55,55 %
- w bibliotekach wiejskich 11 041 tj. 34,49 % ogółu czytelników.
2013 r.
31 898
20 990
17 703
10 908
9 978
5 126
4 223
4 852
30,58
12,53

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
czytelnicy na 100 mieszk. w m. Biała Podlaska
czytelnicy na 100 mieszk. w powiecie ziemskim

2014 r.
32 013
20 972
17 784
11 041
10 064
5 305
4391
4759
30,86
12,59

różnica
+115
-18
+81
+133
+86
+179
+168
-93
+0,28
+0,06

W bibliotekach zanotowano ogółem 729 717 wypożyczeń, w tym:
- w bibliotekach miejskich 504 034 jedn. inw., tj. 69,07 % ogółu wypożyczeń,
z czego w Białej Podlaskiej 430 012 jedn. inw., co stanowi 58,93 %
- w bibliotekach wiejskich 225 683 jedn. inw., tj. 30,93 % ogółu wypożyczeń.
Wypożyczenia zbiorów specjalnych wyniosły 29 833 jedn. inw. (4,09 % ogółu wypożyczeń), w tym:
- w bibliotekach miejskich 29 648 jedn. inw., tj. 4,06 % ogółu wypożyczeń, z czego w Białej Podlaskiej 29 648 jedn. inw., co stanowi 4,06 %
- w bibliotekach wiejskich 185 jedn. inw., tj. 0,03% ogółu wypożyczeń.
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Wypożyczenia księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2013 r.
701 017
470 537
393 016
230 480

2014 r.
699 884
474 386
400 364
225 498

różnica
-1 133
+3 849
+7 348
-4 982

2013 r.
40 401
40 184
40 184
217

2014 r.
29 833
29 648
29 648
185

różnica
-10 568
-10 536
-10 536
-32

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

W ciągu roku udostępniono prezencyjnie 160 393 jedn. inw. zbiorów, w tym:
- w bibliotekach miejskich 92 776 jedn. inw., tj. 57,84 % ogółu udostępnień, z czego udostępnienia w Białej Podlaskiej to 83 243 jedn. inw., co stanowi 51,9 %
- w bibliotekach wiejskich 67 617 jedn. inw., tj. 42,16 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia zbiorów specjalnych wyniosły 4 326 jedn. inw. (2,7 % ogółu udostępnień), w tym:
- w bibliotekach miejskich 4 275 jedn. inw., tj. 2,67 % ogółu udostępnień, z czego w Białej
Podlaskiej 4 275 jedn. inw., co stanowi 2,67%
- w bibliotekach wiejskich 51 jedn. inw., tj. 0,03 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia prezencyjne księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2013 r.
123 693
67 214
56 780
56 479

2014 r.
156 067
88 501
78 968
67 566

różnica
+32 374
+21 287
+22 188
+11 087

2013 r.
4 056
4 015
4 015
41

2014 r.
4 326
4275
4 275
51

różnica
+270
+260
+260
+10

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

Na dość znaczący wzrost udostępnień prezencyjnych w bibliotekach ma wpływ inny niż dotychczas
obowiązujący charakter udostępnień. Biblioteki rejestrują nie tylko tradycyjne udostępnienia książek
popularnonaukowych zgromadzonych w księgozbiorach podręcznych z przeznaczeniem tylko do korzystania na miejscu ale także wszystkie udostępnienia literatury zgromadzonej w bibliotece. Najliczniej wykorzystywana jest literatura dla dzieci i młodzieży zarówno piękna jak i popularna z różnych
dziedzin wiedzy. Pozytywne zmiany zachodzące w aranżacji przestrzeni bibliotek, wolny dostęp do
całości zbiorów, atrakcyjny księgozbiór a także coraz bardziej atrakcyjna i różnorodna oferta kulturalna czyni z bibliotek przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu i sięgnięcie po książkę.
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Promocja książki i inne rodzaje działalności
W bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zrealizowano ogółem 3 548 przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło 70 606 osób, w tym 2484 różnorodne
imprezy zorganizowane przez biblioteki dla użytkowników, w których uczestniczyło 54 677 osób plus
1064 kursy, warsztaty i szkolenia dla 15 929. uczestników. W tym:
- w bibliotekach miejskich 949 imprez z udziałem 18 449. osób, z czego w Białej Podlaskiej 847
imprez dla 16556. osób. Kursów, szkoleń i warsztatów zorganizowano w miastach 240 dla 5 656.
uczestników z czego w Białej Podlaskiej 217 dla 5160 osób..
- w bibliotekach wiejskich 1 535 imprez z udziałem 36 228. osób, oraz 828 kursów i szkoleń dla
19273. uczestników.
Do ciekawszych inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę w środowisku należały:
- VII edycja konkursu Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego – organizowanego przez MBP w Białej
Podlaskiej, pod patronatem starosty bialskiego. Statuetkę i tytuł Biblioteki Roku 2014 Powiatu Bialskiego oraz nagrodę 1500 zł i dyplom uznania Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego otrzymała GBP w Drelowie. Jest to placówka od kilku lat utrzymująca się w ścisłej czołówce wzorowo funkcjonujących bibliotek i najbardziej dynamicznie rozwijająca się biblioteka publiczna powiatu bialskiego. Do ostatnich sukcesów możemy zaliczyć wdrożony nowoczesny system
biblioteczny „Mateusz”, który umożliwił mieszkańcom dostęp do nowych standardów w zakresie obsługi czytelników: przeglądanie katalogu on-line, zamawianie, rezerwowanie i prolongata terminu
zwrotu przez Internet, karta czytelnika do wszystkich bibliotek gminy Drelów. Dzięki uczestnictwu
w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji „GO_PRO! – Gminne
Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy i praktyki programistycznej” biblioteka drelowska zamieniła się w przestrzeń nauki, rozwoju i zabawy. Po serii zajęć warsztatowych dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu podstaw projektowania, budowania i programowania robotów z zestawów klocków Lego Mindstorms powstał Klub Kodera, w którym młodzież może rozwijać swoje zdolności. W ramach udziału w projekcie biblioteka pozyskała nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Drelowska biblioteka jest uczestnikiem projektu Fundacji Orange pt.
„Spotkania z pasjami”, w ramach którego starsi mieszkańcy gminy mają możliwość uczestniczenia
w interaktywnych spotkaniach on-line ze znanymi i ciekawymi osobami, które prezentują swoje aktywności i zainteresowania pozwalające na ciekawe, aktywne i kreatywne życie bez względu na wiek.
Klub Mam to oferta dla dzieci w wieku od 0 do 3. lat wraz z ich mamami i opiekunami. W tym celu
przearanżowano przestrzeń Biblioteki wydzielając strefę malucha, a także strefę odpoczynku wyposażoną w odpowiednie meble oraz strefę spotkań z książką.
- XII edycja powiatowego konkursu – o tematyce regionalnej z cyklu Ocalić od zapomnienia ph.
„W mowie potocznej oddane” skierowanego do bibliotek publicznych powiatu oraz społeczności
lokalnych. Zadaniem konkursowym było zaangażowanie mieszkańców i opracowanie słownika dawnej mowy potocznej. Jednym z założeń tej edycji konkursu było wpisanie się w obchody Roku Oskara
Kolberga. Finał odbył się 4 grudnia 2014 r. z udziałem Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego.
Do konkursu przystąpiły trzy biblioteki, najwyżej oceniona została praca Filii GBP w Dokudowie
pt. „W cieniu dawnego podwórka mową potoczną oddane” powstała dzięki zaangażowaniu młodzieży
w dotarciu do najstarszych mieszkańców i zebraniu cennej dokumentacji mowy przodków. Dodatkowym atutem pracy była dołączona płyta z nagraniami opowieści z życia wziętych w języku chachłackim używanym w Dokudowie i okolicy. Filia otrzymała nagrodę starosty bialskiego w kwocie 1500 zł
na zakup nowości książkowych. II miejsce przyznano Filii w Szóstce gm. Drelów za opracowanie
pt. „Spod strzechy wyjęte. Słownik mowy zapomnianej”. III miejsce otrzymała Gminna Biblioteka
Publiczna w Rokitnie za pracę „W mowie potocznej oddane”(MBP Biała Podlaska).
- XIII seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu bialskiego – odbyło się 19 września do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, która w 2013 r. uzyskała pierwsze miejsce w województwie
lubelskim w rankingu bibliotek przygotowanym przez „Instytut Książki” i „Rzeczpospolitą”, a w 2014 r.
została laureatem konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii „Miejsce przyjazne dzieciom”. Biblioteka włodawska mieści się w budynku wyremontowanym i rozbudowanym w latach 2011 - 2012 dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Podział funkcjonalny i aranżacja przestrzeni bibliotecznej to trzy motywy: słowo, muzyka, obraz. Poprzez połączenie architektonicznych i aranżacyjnych atutów lokalu z przebogatą ofertą skierowaną do wszystkich grup wiekowych uzyskano miejsce spotkań licznych stowarzyszeń, klubów, grup poetyckich, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Warsztaty, zajęcia, imprezy cykliczne łączące zabawę z szeroko pojętą edukacją są
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niejednokrotnie miejscem odkrywania młodych talentów. Kolejnym punktem wizyty we Włodawie
było zwiedzanie zabytków miasta i uczestnictwo w imprezach kulturalnych odbywających się w ramach „Festiwalu Trzech Kultur” (MBP Biała Podlaska).
- VI Bialski Festiwal Okołoliteracki ph „…porządnie opowiadać ciekawe historie” – Głównym
wydarzeniem festiwalu było spotkanie z Tadeuszem Słobodziankiem, laureatem Literackiej Nagrody
Nike w 2010 r., dramaturgiem, dyrektorem Teatru Dramatycznego w Warszawie. Pozostałe wydarzenia festiwalowe to: film „Ich już niema… śladami społeczności żydowskiej w Białej Podlaskiej” zrealizowany przez uczniów IV LO, wykład Anny Stanek pt. „Tadeusz Słobodzianek człowiek teatru”,
wykład dr. Jerzego Flisińskiego „Żydzi ziemi bialskiej” (10, 13 października) Uzupełnieniem wydarzeń festiwalowych była wystawa „Żyli wśród nas” poświęcona piśmiennictwu o żydach regionu bialskopodlaskiego (październik-listopad, MBP Biała Podlaska).
- I edycja Bialskiego Konkursu Literackiego – skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych m. Biała Podlaska i powiatu bialskiego. Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości na piękno
języka polskiego oraz poszukiwanie i wspieranie talentów literackich młodego pokolenia. Na konkurs
wpłynęło 20 prac literackich, po 10 w kategorii poezji i prozy. Uroczysty finał miał miejsce 24 czerwca br. w siedzibie MBP w Białej Podlaskiej.
- „Tadeusz Kościuszko – honor ponad wszystko” – internetowy konkurs wiedzy zrealizowany
w okresie maj – wrzesień, z okazji obchodów Roku Kościuszkowskiego w Powiecie Bialskim. Zadanie konkursowe polegało na poprawnej odpowiedzi na zestaw pytań w formularzu na stronie internetowej MBP w Białej Podlaskiej. Finał konkursu odbył się 4 października. Udział wzięło 86 osób,
a spośród poprawnych odpowiedzi wylosowano 20. laureatów i nagrodzono książką Barbary Wachowicz „Siedziby wielkich Polaków: od Reja do Kraszewskiego” (MBP Biała Podlaska).
- „Ptakowiersz” – powiatowy konkurs literacki zorganizowany przez Barwną. Zadanie konkursowe
polegało na napisaniu krótkiego (maksymalnie 12 wersów) wiersza o ptakach. Spośród 54. wierszy,
jury wyłoniło 17, które zostały nagrodzone i wyróżnione. Wszyscy laureaci otrzymali książkę A. Kruszewicza, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc, w dwóch kategoriach wiekowych, dodatkowo abonamenty na wypożyczanie multimediów Barwnej. Finał konkursu odbył się 3 października a gościem
specjalnym był Andrzej Kruszewicz, ornitolog, podróżnik, dyrektor warszawskiego ZOO. Spotkanie
odbyło się ramach akcji Ptasi październik w Barwnej.
- XV Bialskie Dni Książki Dziecięcej – w roku 2014 przebiegały ph. „Książki jak koty lubią być głaskane”. Biblioteka Barwna przygotowała bogatą ofertę różnorodnych imprez, m.in.: „Interaktywny
koci teatrzyk” w wykonaniu bibliotekarzy (15 maja), impreza plenerowa w Parku Radziwiłłów „Kocie
ścieżki pod Barwną” (20 maja), „Kocie historie”– 2 spotkania autorskie z Tomaszem Trojanowskim
(28 maja), konkurs plastyczny „Mam kota na punkcie…”– rozstrzygnięcie 30 maja, spotkanie dla rodziców z super nianią Dorotą Zawadzką (24 maja); „Książkę robi się jak sweter” – zajęcia edukacyjne
dla przedszkolaków w ramach XV Bialskich Dni Książki Dziecięcej. (15-31 maja, Filia nr 3, MBP
Biała Podlaska).
- XIV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej Tuczna 2014 – którego organizatorami są: Starostwo Powiatowe, Wójt Gminy Tuczna oraz GBP w Tucznej. Wydarzenie zostało objęte patronatem
medialnym Polskiego Radia Lublin. Uczestniczyło 19 zespołów w czterech kategoriach: niepełnosprawni, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.
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 (9 listopada).
- Warsztaty genealogiczne – 9 spotkań warsztatowych plus 2 wykłady o genealogii dla seniorów.
Łącznie uczestniczyło 245 osób (MBP Biała Podlaska).
- „Spotkania z pasjami” – projekt animacyjno-edukacyjny Fundacji Orange, w ramach którego
w bibliotekach odbywają się spotkania on-line z ludźmi prezentującymi swoje pasje i aktywności realizowane po zakończeniu pracy zawodowej. Celem projektu jest podtrzymywanie aktywności seniorów oraz inspirowanie do rozwijania pasji i zainteresowań. (MBP Biała Podlaska, MBP Międzyrzec
Podlaski, GBP Drelów).
- „Czytające soboty” – sobotnie spotkania dla dzieci, podczas których bibliotekarze głośno czytają
książki zebranym w bibliotece dzieciom. Każde spotkanie trwa ok. 20 minut. W ciągu roku w 47. czytaniach uczestniczyło 518 osób (Barwna).
- „Awanturniczy Klub Filmowy” – młodzieżowy klub filmowy. 11 spotkań dla 87 uczestników
(Barwna).
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- „Tęczowy Klub Malucha” – zajęcia dla dzieci od 1,5 roku do 4-5 lat oraz opiekunów. Spotkania
odbywają się w każdą środę. W ciągu roku odbyło się 36 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 297
osób (Barwna MBP Biała Podlaska).
- „Wspólne czytanie sposobem na dobre wychowanie” – zajęcia edukacyjne dla dzieci nie objętych
edukacją przedszkolną i ich opiekunów – 36 spotkań tematycznych wspomagających rodziców i opiekunów w stymulacji prawidłowego rozwoju zdolności poznawczych ich pociech, uczące nauki poprzez zabawę, w których uczestniczyło łącznie 256 osób. Materiały plastyczne pomoce i zabawki wykorzystane w zajęciach pozyskano z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego. (MBP Międzyrzec
Podl.).
- „Lubię książki” – tematyczne spotkania z uczestnikami WTZ, w ciągu roku odbyło się 9 spotkań
MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Guzik z pętelką” – zajęcia dla rodziców z dziećmi. Łącznie odbyły się 32 spotkania, w których
uczestniczyło 345 osób. Treścią zajęć była nauka przez zabawę, nabywanie umiejętności praktycznych, doskonalenie sprawności manualnej, głośne czytanie, zabawy na świeżym powietrzu, wspólne
ognisko. (GBP Drelów).
- „Jestem czytelnikiem!!! Znam swoje prawa i obowiązki” – cykl lekcji dla dzieci i młodzieży, na
których prezentowano m.in. zmiany w funkcjonowaniu Drelowskiej Biblioteki, a szczególnie przeorganizowanie przestrzeni bibliotecznej, w której każdy znajdzie „kącik” dla siebie oraz możliwości
elektronicznego katalogu zbiorów, już na dobre działającego w bibliotekach gminy Drelów.
- Warsztaty programistyczne – zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej mające na celu zapoznanie
z podstawami programowania, rozwijanie zainteresowań i kreatywności, zorganizowane w ramach
uczestnictwa w projekcie „GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy i praktyki programistycznej”. W GBP w Drelowie w 13 spotkaniach warsztatowych
uczestniczyło 179 osób oraz w 14 spotkaniach Klubu Kodera 134 osoby, w Filii w Żerocinie w 9
warsztatach wzięło udział 61 uczniów a w 4 spotkaniach Klubu Kodera – 39.
- Warsztaty komputerowe dla seniorów, podczas których uczestnicy uczyli się podstaw obsługi
komputera, poznawali zasoby Internetu, zasady bezpiecznego korzystania z sieci. W 7 spotkaniach
uczestniczyło 49 osób (FGBP Szóstka).
- „Link do przyszłości” – projekt firmy Microsoft, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspierający młodych ludzi z małych miejscowości
w podejmowaniu świadomych wyborów zawodowych. W GBP w Leśnej Podlaskiej w spotkaniu
z Bartoszem Dulem, specjalistą ds. mobilnych technologii, redaktorem, blogerem, w ramach projektu
„Link do przyszłości” uczestniczyło 19. gimnazjalistów (21 stycznia). W GBP w Łomazach spotkanie
z Mikołajem Komórem, trenerem projektów UE, specjalistą ds. wizerunku odbyło się 30 stycznia,
uczestniczyło 15 osób.
- „Zamiast leniuchować przyjdź pogłówkować”– turniej gier planszowych. Uczestniczyło 28 osób
(28 stycznia, GBP Łomazy).
- „Tydzień audiobooków w Barwnej – Dziś słuchamy…” – promocja książki mówionej (10-15 lutego).
- „W mojej Ojczyźnie” – Konkurs Poezji Patriotycznej skierowany do uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum. Spośród 39 uczestników wyłoniono 10 finalistów (23 marca, GBP Leśna Podlaska).
- „Insurekcja Kościuszkowska drogą do wolności” – konkurs plastyczno-multimedialny dla dzieci
i młodzieży zorganizowany z racji obchodów Roku Kościuszkowskiego w Powiecie Bialskim (marzec, GBP Koroszczyn).
- „Co ze mnie wyrośnie?” – spotkanie dla uczniów kl. II szkoły podstawowej wg scenariusza Kampanii „Tydzień z Internetem” (27 marca, GBP Rokitno).
- Turniej gier komputerowych (22 marca, FGBP Wysokie).
- „Wyląduj w bibliotece” – noc w Bibliotece Barwnej w oparciu o tekst Małego Księcia A. de Saint
Exupery’ego (9 maja).
- „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi ale niewielu o tym pamięta” – noc w bibliotece: wykład
psychologa o miłości, przyjaźni i więziach rodzinnych, dyskusja, wspomnienia obrazów z dzieciństwa
(9 maja, MBP Biała Podlaska).
- „Szlakiem Smoków i Rycerzy” – noc bibliotek w GBP w Drelowie, podczas której odbyło się pasowanie na rycerzy, turniej rycerski, tworzenie eko-smoków, zapoznanie z literaturą na temat rycerzy
i postaci fantastycznych.
- Noc Bibliotek – wspólne czytanie, gry i zabawy, wspólna kolacja i śniadanie. Uczestniczyło 15 osób
(9 maja, FGBP Horodyszcze).
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- Głośne czytanie książki J.I. Kraszewskiego pt. „Na bialskim zamku” w Parku Radziwiłłowskim
przy fontannie – 13 maja, oraz głośne czytanie „Małego Księcia” A. Saint Exupery’ego również przy
fontannie w centralnym punkcie miasta, 14 maja (czytali pracownicy Dz. Udostępniania MBP Biała
Podlaska).
- „Dzień matki” w świetlicy w Jabłecznej (gm. Sławatycze) dla mam z okolicznych 5. wsi, przedstawienie przygotowane przez dzieci pod kierunkiem bibliotekarki, tort i materiały na kwiaty sfinansował
GOPS w Sławatyczach a nagłośnienie i wsparcie techniczne zapewnił GOK. (26 maja, uczestniczyło
40 osób).
- „Portret kota” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, w którym nagrodzono 19 prac. Finał
konkursu w maju (GBP Konstantynów).
- „Domowe kolekcje – pocztówki” – III edycja konkursu dla kolekcjonerów najprzeróżniejszych
pamiątek. Tym razem są to pocztówki przedstawiające miejsca i miejscowości z najbliższej okolicy.
Uczestnictwo bez ograniczeń wiekowych, ale najczęściej są to dzieci (styczeń- sierpień, GBP Konstantynów).
- „FunEnglish w bibliotece” – interaktywny kurs angielskiego dla dzieci w wieku od 6. do 12 lat.
W GBP w Łomazach na portalu Funenlish.pl loguje się 19. dzieci tygodniowo.
- „Angielski 123 w bibliotece” – projekt prowadzony przez firmę Funmedia we współpracy z FRSI,
dzięki któremu osoby dorosłe mogą uczyć się języka angielskiego w bibliotekach bezpłatnie. W GBP
w Łomazach tygodniowo uczy się ok. 11 osób.
- „Opracowanie mapy miejscowości z nazwami ulic, oznaczeniem instytucji, zabytków oraz ciekawych miejsc gminy Kodeń” – w ramach projektu, który biblioteka zrealizowała dzięki grantowi
z Aktywnej Biblioteki dwunastoosobowa grupa gimnazjalistów z Kodnia wzięła czynny udział w opracowaniu i wydaniu mapy swojej miejscowości i okolic (Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń).
- „Biblioteka – przyjazne miejsce aktywizacji dzieci i rodziców” – projekt realizowany w ramach
konkursu grantowego Aktywna Biblioteka, polegający na aktywizacji czytelniczej i kulturalnej małych
dzieci i rodziców. Zorganizowano warsztaty ceramiczne dla dzieci oraz cykl zajęć muzycznorytmicznych. Ponadto przeorganizowano przestrzeń biblioteczną wygospodarowując „Kącik Małego
Czytelnika” wyposażony w odpowiednie dla dzieci meble a także „Biblioteczkę dla Najmłodszych” –
zestawy zabawek edukacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć w bibliotece i wypożyczanych do
domu (GBP Łomazy).
- „Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu” – konkurs skierowany do uczniów kl. IV-VI
szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Uczestniczyło 40 osób, finał 14 maja (MBP Terespol).
- „A gdybym tak został czytającym naukowcem? – rodzinne kalambury, czytelniczy kocyk, tor
sprawnościowy, internetowa galeria bialskich czytających rodzin, przygotowane dla dzieci w ramach
pikniku rodzinnego w Parku Radziwiłłów, którego głównym organizatorem było Bialskie Centrum
Kultury (1 czerwca, Barwna).
- „Sieciaki na wakacjach” – piknik edukacyjny o tematyce bezpieczeństwa w Internecie, zasady
działania sieci na przykładzie zabaw ruchowych, konkursy, wspólne ognisko (22 lipca, GBP Drelów,
FGBP Szóstka, FGBP Żerocin).
- „W bibliotece na pikniku – gry i zabawy na kocyku” – wakacyjne zajęcia w plenerze dla dzieci
zorganizowane wspólnie przez GBP i GOK w Sosnówce (lipiec-sierpień).
- „Pokaż co masz na strychu” – projekt Fundacji Wspomagania Wsi, w którym uczestniczyła Filia
w Tłuśćcu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Tłuściec, polegający na zaangażowaniu
dzieci i młodzieży w wyszukiwanie staroci na strychach, opisywanie, poznawanie ich historii i przeznaczenia oraz zorganizowanie wystawy (lipiec).
- Wycieczka rowerowa – krajoznawcza wycieczka do Kodnia dla dzieci ze Sławatycz, Jabłecznej
i Krzywowólki (8 sierpnia, GBP Sławatycze).
- „Jesienią ptaki odlatują do Barwnej” – całomiesięczne różnorodne działania nawiązujące do tematyki ptasiej i ekologicznej, m. in.: spotkania autorskie z Andrzejem Kruszewiczem, Pawłem Wakułą,
warsztaty ekologiczne, konkurs na wierszyk o ptakach, spotkanie z leśnikiem, głośne czytanie, promocja książek o tematyce ekologicznej (październik, Barwna).
- Promocja V Rocznika Konstantynowskiego – m.in. prezentacja pt. „Oskar Kolberg” przedstawiona przez pracownika Muzeum Etnograficznego w Warszawie, wręczenie Gałązki Oliwnej – wyróżnienia za wkład w rozwój kultury lokalnej (21 listopada, GBP Konstantynów).

12

Imprezy o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, w które wpisały się placówki powiatu bialskiego np.
- XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – aktywnie włączyły się: Barwna, MBP w Międzyrzecu Podlaskim, MBP w Terespolu, GBP w Drelowie wraz z Filiami w Szóstce i Żerocinie, Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń, GBP w Leśnej Podlaskiej, GBP w Jelnicy i Filie w Halsach, Rogoźnicy
oraz w Krzewicy, GBP w Rokitnie, GBP w Rossoszu oraz Filia w Romaszkach, GBP w Sosnówce,
GBP w Tucznej, GBP w Zalesiu.
- „Księgozbiór” – ogólnopolska akcja czytania w przestrzeni publicznej, w Białej Podlaskiej czytano
w centrum miasta przy Placu Wolności. Akcja połączona była z akcją uwalniania książek „Bookcrossing” (13 sierpnia, Barwna).
- „Wielokulturowość – jestem na tak” – akcja zorganizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w której uczestniczyła Barwna jako jedna ze stu bibliotek w kraju, przeprowadzając wakacyjne zajęcia dla dzieci na temat różnorodności kulturowej (sierpień).
- Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza – ogólnopolska akcja publicznego czytania
dzieł literackich, zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, którą w Białej Podlaskiej zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna, Bialskie Centrum Kultury
oraz Muzeum Południowego Podlasia. Impreza odbyła się w Parku Radziwiłłów, a uzupełnieniem była projekcja filmu „W pustyni i w puszczy” w Barwnej. Przyniesione przez uczestników egzemplarze
„Trylogii” opieczętowano okolicznościową pieczęcią (6 września). W GBP w Rokitnie akcja odbyła
się 5 września – uczestniczyło 36. uczniów gimnazjum. W GBP w Rossoszu w „Narodowym czytaniu” 8 i 9 września wzięło udział 29 osób. GBP im. K. Kraszewskiego w Wisznicach zorganizowała
Narodowe Czytanie Trylogii w Centrum Kultury Chrześcijańskiej z udziałem 52 osób.
- Tydzień zakazanych książek (21-27 września) – akcja mająca na celu przypomnienie literatury,
która była lub jest zakazywana m.in. z powodów niepoprawności politycznej, obyczajowej. Biblioteki
organizowały wystawy tytułów zakazanych oraz prelekcje na temat cenzury i wolności słowa (MBP
Biała Podlaska, GBP Konstantynów, GBP Rokitno, GBP Rossosz).
- Tydzień Edukacji Globalnej – 16 edycja odbywająca się w Polsce w terminie 15-23 listopada,
w którą włączyły się GBP z/s w Jelnicy oraz FGBP w Tłuśćcu (gm. Międzyrzec Podlaski) organizując
zajęcia uczące postawy szacunku dla różnorodności, podnoszące świadomość złożoności świata oraz
kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej (19, 20, 21 listopada).
- Rok Oskara Kolberga zaakcentowano m.in. działaniami:
 „Oskar Kolberg. 1814-1890. Kompozytor, Folklorysta, Etnograf – wystawa przygotowana
przez Muzeum Wsi Radomskiej, prezentowana w Łomazach z okazji obchodów Roku Oskara Kolberga. Wernisaż, którego współorganizatorem była biblioteka odbył się 16 lipca (GBP Łomazy);
 Mały Kolberg” – projekt Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej, mający na celu przygotowanie animatorów pracujących z dziećmi
w wieku 3 do 6 lat do tworzenia lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycje
i zwyczaje swojego otoczenia, znaleźć w nich inspiracje dla własnych pomysłów i działań. Efektem uczestnictwa bibliotekarki w szkoleniach był cykl zajęć dla dzieci z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz baśni ludowych pt. „Baśniowa Kraina Młodego Kolberga” (kwiecień - listopad, Barwna);
 „Skarby kultury Podlasia i Polesia. Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga” – wystawa prezentowana przez GBP w Sosnówce (8-20 grudnia).
- Dyskusyjne Kluby Książki: MBP Biała Podlaska Klub dla Dorosłych – 9 spotkań oraz Młodzieżowy DKK „Księgołap” – 12 spotkań, GBP Drelów – 11 spotkań, GBP Konstantynów – 4 spotkania.
ponadto:
- spotkania autorskie:
 Spotkanie z podróżniczką Elżbietą Pyrką. Tematem spotkania była fotorelacja z podróży do Wietnamu. Uczestniczyło 16 osób (15 stycznia, GBP Leśna Podlaska);
 Spotkanie ze Sławomirem Koprem, pisarzem, felietonistą autorem popularnych książek historycznych. Zorganizowane w ramach programu Instytutu Książki „Tu czytamy. Dyskusyjne Kluby
Ksiązki”. W spotkaniu w sali konferencyjnej MBP uczestniczyło 59 osób (24 kwietnia, MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie literacko-muzyczne z pisarką i ilustratorką Edytą Zarebską oraz z muzykiem i kompozytorem Robertem Zarębskim z okazji Tygodnia Bibliotek . Uczestniczyło ok. 80 dzieci z kl. „0”
z Małaszewicz, Kobylan i Nepli (15 maja, GBP Koroszczyn);
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Spotkanie z Franciszkiem Przeklasą, autorem książki „Pokerzyści i frajerzy”- w promocji książki
w MBP w Białej Podlaskiej uczestniczyło 40 osób (14 maja);
 Spotkania z Tomaszem Trojanowskim, autorem „Kocich historii” (28 maja, Barwna);
 Spotkanie dla rodziców z Dorotą Zawadzką, super nianią (24 maja, Barwna);
 Spotkanie z Wojciechem Widłakiem, autorem cyklu książek dla dzieci o Panu Kuleczce (6 czerwca, MBP Międzyrzec Podl.);
 Spotkanie autorskie z Michałem Gołkowskim, stalkerem, autorem książek „Ołowiany Świt”
i „Drugi brzeg” (21 czerwca, Barwna);
 Spotkanie literackie z Dominikiem Sobolem, poetą społecznikiem, członkiem Bialskiego Stowarzyszenia Literatów i Dziennikarzy „Maksyma” (19 września, MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z Lechem Łukaszukiem, autorem „Monografii Nepli” (27 września, GBP Koroszczyn);
 Spotkanie z Martą Berowską, poetką, autorką książek dla dzieci. Uczestniczyło 30 osób (9 października, MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego ZOO, autorem książek o ptakach w ramach ptasiego października w Barwnej (3 października);
 Spotkania warsztatowe ze Zbigniewem Masternakiem na temat tworzenia scenariuszy filmowych.
Wzięło udział 103 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (7 października, GBP Tuczna);
 Spotkanie z Tadeuszem Słobodziankiem, laureatem Literackiej Nagrody Nike 2010, dramaturgiem, dyrektorem Teatru Dramatycznego w Warszawie. Gościł w Białej Podlaskiej w ramach VI
Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego. W spotkaniu w Czytelni Głównej MBP uczestniczyło 36
osób (13 października, MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z Pawłem Wakułą, pisarzem ilustratorem książek, rysownikiem-humorystą oraz warsztaty plastyczno-literackie dla chętnych w ramach akcji ptasi październik w Barwnej (21 października);
 Spotkanie z Zygmuntem Miłoszowskim, autorem książek kryminalnych (19 listopada, GBP Drelów).
- wystawy:
 „Jan Paweł II Santo Subito” – wystawa z okazji kanonizacji Jana Pawła II (kwiecień, MBP Biała
Podlaska);
 „Jan Paweł II” – wystawa przygotowana przez bibliotekę na XII Powiatowy Przegląd Twórczości
Artystycznej Seniorów (25 października, GBP Rokitno);
 „Żyli wśród nas” – wystawa poświęcona piśmiennictwu o żydach regionu bialskopodlaskiego
zorganizowana w ramach VI Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego (październik-listopad, MBP
Biała Podlaska);
 „Moja Afryka - Togo” – wystawa promująca książki traktujące o niewolnictwie, które znalazły się
na liście książek zakazanych (grudzień, MBP Biała Podlaska).
Pracownicy działalności podstawowej
W roku 2014 w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego pracowało 105 osób,
w tym:
- w miastach 60 osób (57 na pełnych etatach), z czego 51 osób to pracownicy bialskich placówek,
- na wsi 45 osób (25 na pełnych etatach).
W 2014 r. w gm. Międzyrzec Podlaski zostało przywrócone pełnoetatowe zatrudnienie w Filiach
w Halasach i Rogoźnicy oraz w Jelnicy, ponadto zwiększono zatrudnienie o 0,5 et. w Filii w Wysokim. Po odejściu na emeryturę pracownika Filii w Woskrzenicach Dużych gm. Biała Podlaska utrzymano tylko połowę etatu. Zmniejszyło się również o 0,5 et. zatrudnienie GBP w Drelowie.
Wzrosło natomiast zatrudnienie o 1 etat w GBP w Łomazach oraz na okres czterech miesięcy zatrudniono pracownika na 0,5 et. do GBP w Zalesiu w celu przyśpieszenia prac nad tworzeniem elektronicznego katalogu książek.
Kadra Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży najliczniej brała udział w różnorodnych formach szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe bibliotekarza. Przykładowa tematyka
to:
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- „Dodaj życia do lat” – warsztaty o metodach pracy w grupach osób starszych;
- „Barwy integracji”, „Wielokulturowa biblioteka” – konferencje dotycząca zajęć z edukacji
międzykulturowej;
- Warsztaty medialne dla bibliotekarzy;
- „Literacka gra miejska – tropem pisarzy znanych, z Lublinem związanych”;
- Szkolenie koalicji: ”Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodźców”; Podsumowanie pracy koalicji na rzecz uchodźców;
- „Mały Kolberg” ze szkołą staropolskiego instrumentu smyczkowego o nazwie suka biłgorajska;
- „Mały Kolberg” – warsztaty doskonalące;
- „Rok Kolberga i co dalej?”;
- IX Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka – przystań bez granic”;
- „Bank pomysłów" – warsztaty teatrzyku kukiełkowego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaproponowała bibliotekarzom udział w spotkaniach
o następującej tematyce:
- Prezentacja programu i praca w systemie bibliotecznym „Mateusz” – spotkanie z Mirosławem
Domańskim, autorem programu;
- Wyniki pracy bibliotek publicznych powiatu w 2013 r., przedstawiła Zyta Kosińska (MBP
Biała Podl.);
- Mapa myśli bibliotekarza oraz Wykorzystanie Bum Bum Rurek w bibliotece. Zajęcia prowadziła Mariola Szupiluk (Barwna Biała Podl.);
- Wyjazd studyjny bialskich bibliotekarzy do MBP we Włodawie. Bibliotekarze mieli możliwość poznania biblioteki wyremontowanej i rozbudowanej w latach 2011-2012, której podział
funkcjonalny i aranżacja przestrzeni bibliotecznej to trzy motywy słowo-muzyka-obraz, oraz
zapoznania się z przebogatą ofertą skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Kolejnym
punktem wizyty we Włodawie było zwiedzanie zabytków miasta i uczestnictwo w imprezach
kulturalnych odbywających się w ramach trwającego „Festiwalu Trzech Kultur”.
- Finał powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia” realizowanego ph. „W mowie potocznej oddane” z udziałem starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego;
- „Prawo autorskie – wybrane elementy, ważne w pracy bibliotekarza”, na podstawie wiedzy
zdobytej z zakresu prawa autorskiego na szkoleniu organizowanym przez SBP przekazała
Anna Chwedoruk (MBP Biała Podl.);
- Warsztaty komputerowe dla bibliotekarzy z zakresu edycji tekstów w Word 2010 oraz operacji na plikach graficznych i dokumentach pdf. Cykl zajęć przeprowadził Dariusz Nowak
(MBP Biała Podl.).
Przykłady innych szkoleń, w których uczestniczyli bibliotekarze powiatu ziemskiego:
- „Mateusz i Kasia bez tajemnic” – szkolenia z zakresu pracy w systemie bibliotecznym Mateusz dla bibliotekarzy powiatu bialskiego zorganizowane w Drelowie, zajęcia prowadziła Beata
Korolczuk (FGBP Żerocin);
- Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i zarządzanie projektami (MBP Międzyrzec Podl.,
GBP Rossosz, GBP Tuczna);
- „Zdobnictwo z wióra osikowego” „Warsztaty szydełkowania i frywolitki” „Warsztaty koronki
siatkowej (tzw. filet)” „Pisanka metodą batikową” „Zdobnictwo metodą powertex” (GBP Sitnik, FGBP Dokudów);
- Webinaria: System identyfikacji wizualnej dla bibliotek, Kieruj w dobrym stylu „O przywództwie” (GBP Drelów);
- Wizyta studyjna: Kośmin, Bałtów, Rzeczniów w ramach programu wspierania partnerstw bibliotek I i II rundy PRB oraz seminarium podsumowujące program wspierania partnerstw
(GBP Drelów, FGBP Szóstka, FGBP Żerocin);
- Szkolenie dla trenerów GO_PRO (GBP Drelów, FGBP Żerocin);
- „Biblioteka inspiracją…” szkolenie w ramach spotkań bibliotek partnerskich w Komarówce
Podlaskiej (GBP Drelów, FGBP Szóstka, FGBP Żerocin);
- Cykl szkoleń w ramach pilotażowego programu dla dyrektorów bibliotek „Kieruj w dobrym
stylu” (GBP Konstantynów);
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V Kongres bibliotek publicznych „Cała naprzód!” (GBP Konstantynów, GBP Leśna Podl.,
GBP Łomazy);
„Literacka gra miejska – tropem pisarzy znanych, z Lublinem związanych”; (GBP Leśna
Podl.,);
Szkolenia informatyczne, tworzenia planu rozwoju biblioteki, w ramach udziału w PRB (GBP
Kodeń, GBP Łomazy);
„Małe dzieci w bibliotece” (GBP Łomazy);
„ABC przedsiębiorczości na wsi” (FGBP Tłuściec);
Kurs języka angielskiego (FGBP Chotyłów);
„Animator zabaw dla dzieci”, „Warsztaty tworzenia questów” (GBP Sławatycze, FGBP Jabłeczna).

Komputeryzacja
Do MBP w Białej Podlaskiej zakupiono 17 nowych komputerów, do Biblioteki Głównej 7, po 3 komputery do Filii nr 1 i 3, oraz 4 komputery do Filii nr 6. Nowo zakupione komputery zastąpią najstarsze
wyeksploatowane jednostki. Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu wzbogaciła się o 10 nowych
komputerów przekazanych z UM, które pozyskano w ramach Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu. Nowy komputer zakupiono do FGBP w Dokudowie gm. Biała Podlaska. GBP w Drelowie otrzymała komputer, tablet, rzutnik oraz pióro do projekcji interaktywnej w ramach projektu
„GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy i praktyki
programistycznej”, finansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Filia w Halasach
gm. Międzyrzec Podlaski wzbogaciła się o 2 komputery używane. Nowy komputer przybył do GBP
w Rossoszu a także Filii w Romaszkach. Do GBP w Sosnówce przekazano 5 komputerów plus notebook. Zakupiono 1 komputer do GBP w Tucznej.
W 2014 r. zakupiono nowoczesny program biblioteczny „Mateusz” do GBP w Piszczacu oraz
Filii w Chotyłowie, Kościeniewiczach i Połoskach a także do GBP w Rokitnie i GBP w Zalesiu. Bez
programu bibliotecznego pozostają już tylko Filie w Jabłecznej i Krzywowólce gm. Sławatycze.

Bazy komputerowe w powiecie ziemskim w l. 2010-2014
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Od 2014 r. komputerowe bazy katalogowe powstają już we wszystkich bibliotekach gminnych –
dołączyły GBP z/s w Sitniku gm. Biała Podlaska, GBP w Łomazach i GBP w Zalesiu. Do bibliotek ze
stuprocentową bazą katalogową dołączyły GBP w Drelowie wraz z Filiami, które już na początku
roku 2014 oferowały katalog on-line z możliwością logowania się na swoim koncie czytelniczym,
oraz MBP w Międzyrzecu Podlaskim. Znacząco wzrosły bazy katalogowe w MBP w Terespolu,
w GBP w Janowie Podlaskim, w bibliotekach gm .Międzyrzec Podlaski, w GBP w Rokitnie oraz
GBP im. K. Kraszewskiego w Wisznicach wraz z Filią w Horodyszczu. Niepokojący może wydawać
się spadek ilości wprowadzonych rekordów w gm. Biała Podlaska, jest on spowodowany faktem iż
w poprzednich latach program biblioteczny (autorski) i 100 % bazy posiadała jedynie Filia w Perkowicach, obecnie bazy są tworzone w programie „Mateusz” we wszystkich placówkach i wykres przedstawia faktyczny stan komputeryzacji procesów bibliotecznych w całej gminie. Wyraźną stagnację
w przyroście baz widać w GBP w Konstantynowie, GBP w Sławatyczach oraz w GBP w Tucznej.
Obecnie w powiecie ziemskim elektroniczne wypożyczanie funkcjonuje w GBP w Drelowie,
w GBP w Leśnej Podlaskiej oraz w Bibliotece w Kobylanach. Dwie z wymienionych bibliotek oferują
katalog on-line z możliwością logowania się na koncie czytelniczym, jedynie GBP w Leśnej Podlaskiej nie umożliwia takiej opcji gdyż pracuje w programie MAK 4.3. W „starym” MAK-u tworzy
katalog jeszcze tylko GBP w Sławatyczach.
Aktualne informacje o organizowanych wydarzeniach kulturalnych zamieszczają na Facebooku:
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Białej Podl., Filie nr 3 i 6 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 oraz Filie w Halasach, Rogoźnicy, Tłuśćcu i Wysokiem, Filia
GBP w Chotyłowie gm. Piszczac, GBP w Rossoszu i GBP w Sławatyczach.
Zasoby Bialskiej Biblioteki Cyfrowej wzrosły w ciągu 2014 r. o 1903 pozycje. Stan na 31 grudnia to 8 451 materiałów regionalnych dostępnych on-line. W ciągu roku zarejestrowano 609 959 wyświetleń publikacji z biblioteki cyfrowej, o 198 423 więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Program Rozwoju Bibliotek
W III edycji PRB uczestniczą dwie biblioteki powiatu bialskiego: Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach. Obie biblioteki opracowały i zamieściły w wirtualnym segregatorze swoje plany rozwoju, co dało im możliwość brania udziału w konkursie grantowym
„Aktywna biblioteka”. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała grant w wysokości 4 500 zł.
BPG Kodeń na realizację projektu „Opracowanie mapy miejscowości z nazwami ulic, oznaczeniem
instytucji, zabytków oraz ciekawych miejsc gminy Kodeń”, w ramach którego dwunastoosobowa grupa gimnazjalistów z Kodnia uczestniczyła w opracowaniu i wydaniu mapy swojej miejscowości i okolic. Biblioteka wzbogaciła się o profesjonalny program graficzny. GBP w Łomazach pozyskała również 4 500 zł, na projekt „Biblioteka – przyjazne miejsce aktywizacji dzieci i rodziców”. Zorganizowano warsztaty ceramiczne dla małych dzieci i rodziców, oraz zajęcia rytmiczno-muzyczne dla dzieci
do lat 6. W bibliotece utworzono „Kącik Małego Czytelnika” wyposażony w odpowiednie meble
i „Biblioteczkę dla najmłodszych” czyli zestawy gier, zabawek edukacyjnych i książek dla dzieci
w wieku od 7. miesiąca do 6. roku życia. W efekcie uczestnictwa w „Programie budowania partnerstw
dla bibliotek III rundy PRB”, biblioteka łomaska nawiązała współpracę z Urzędem Gminy, Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkół w Łomazach, Przedszkolem Samorządowym, w celu diagnozowania potrzeb środowiska lokalnego i inicjowania wspólnych działań.
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