WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH MIASTA
BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO W 2015 ROKU
Sieć i organizacja bibliotek
W roku 2015 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.
W roku 2015 nastąpiły istotne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu bibliotek powiatu
ziemskiego. Z dniem 1 stycznia GBP w Koroszczynie gm. Terespol funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach. Pozbawienie samodzielności organizacyjno
– prawnej ma niekorzystne dla biblioteki skutki. Nastąpiło pogorszenie warunków lokalowych, biblioteka została przeniesiona do dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 28 m2 (!) w bliskim sąsiedztwie siedziby GCK. Osoba zatrudniona na stanowisku bibliotekarza została obarczona obowiązkami wynikającymi z zadań GCK, angażowanie się w organizację dużych imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym uniemożliwia inicjowanie działań upowszechniających książkę i czytelnictwo, nie pozwala też na większe zaangażowanie się w działalność biblioteczną. Oprócz tego
dostęp do zbiorów i obsługi czytelników osób trzecich (stażyści), nieznających się na specyfice zawodu bibliotekarza przekłada się na niską jakość obsługi czytelnika.
Podjęta przez radę gminy po raz trzeci próba połączenia GBP w Rokitnie z Gminną Instytucją
Kultury uzyskała sprzeciw Krajowej Rady Bibliotecznej, jednak do końca 2015 r. nie zapadła ostateczna decyzja ministra kultury w tej sprawie.
W gminie Międzyrzec Podlaski z dniem 2 grudnia 2015 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski o zmianie lokalizacji siedziby biblioteki gminnej z miejscowości Jelnica do miejscowości Wysokie. Aktualnie obowiązująca nazwa to Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu
Podlaskim z/s w Wysokim.
W roku 2015 odnotowano niewielkie prace remontowe lokali bibliotecznych mające zdecydowanie korzystny wpływ na estetykę czy funkcjonalność pomieszczeń bibliotecznych. Zamontowanie drzwi wejściowych w korytarzu GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie pozwoliło na zlikwidowanie skrzydeł drzwiowych do trzech pomieszczeń biblioteki i tym samym uzyskanie większej,
bardziej przyjaznej przestrzeni dla użytkowników, dogodniejszego dostępu do zgromadzonych zbiorów a także miejsca do spotkań. Bibliotekę doposażono w 3 stoliki czytelniane. Wymiana okien i instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły, w którym mieści się Filia w Połoskach gm. Piszczac zaowocowało odmalowaniem pomieszczenia filii i korzystniejszą zmianą w ustawieniu mebli
bibliotecznych. Malowanie lokalu miało miejsce także w Filii w Ciciborze Dużym gm. Biała Podl.
i Filii w Krzywowólce gm. Sławatycze.
W GBP w Rokitnie zmieniono oświetlenie, zamontowano plisowane rolety w oknach, kącik dla dzieci
wyposażono w estetyczne, kolorowe skrzynki na kółkach na książeczki dla małych czytelników, zakupiono regał na ekspozycje nowości wydawniczych. Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży w Białej Podl. doposażona została w trzy niskie regały na kółkach do działu dziecięcego,
stojak obrotowy na prasę oraz półko-przewijak na potrzeby matek z malutkimi dziećmi. Zakupiono
stolik i krzesełka do oddziału dziecięcego GBP w Janowie Podl. oraz 8 regałów, biurko, dywan do
kącika dziecięcego GBP w Leśnej Podl. Wymieniono krzesła i fotele komputerowe w GBP w Łomazach. Nowe krzesła dla czytelników oraz wymiana części regałów miała miejsce w Filii w Rogoźnicy
gm. Międzyrzec Podl. Kącik dla dzieci GBP w Rossoszu zyskał kolorowe meble na książki, natomiast
w Filii w Romaszkach dokonano wymiany lamp i gniazdek elektrycznych. Zamontowano nowe drzwi
wejściowe do GBP w Tucznej.
Użytkownicy Filii nr 6 MBP w Białej Podlaskiej mają możliwość korzystania z usług biblioteki
w letnim ogródku zorganizowanym przy bibliotece.
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Kształtowanie zbiorów bibliotecznych
Do bibliotek publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego w roku 2015 wpłynęło 19 952. książki,
w tym:
- do bibliotek miejskich 10 218 wol., tj. 51,21 % ogółu wpływów, z czego w Białej Podlaskiej 8 514 wol. tj. 42,67 %
- do bibliotek wiejskich 9 734 wol., tj. 48,79 % ogółu wpływów.
Zakup nowości wydawniczych wyniósł 16 696 wol. (83,68 % wpływów), w tym:
- do placówek miejskich 8 288 wol., tj. 49,64 % ogółu zakupu, z czego w Białej Podlaskiej
6 880 wol., tj. 41,20 %
- do placówek wiejskich 8 408 wol., tj. 50,36 % ogółu zakupu.
Zmiany zachodzące w zbiorach w latach 2014 – 2015
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

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

2015 r.
8 514
6 880
11,97
141 844,05
20,62
3 929
3 827
208 257
12 374
10 989,63

różnica
-953
-711
-1,2
-11 515,07
+0,42
-2 418
-2 225
+4 585
+132
-4 877,33

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

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

2015 r.
11 438
9 816
8,69
203 840,05
20,77
16 195
15 527
322 226
454
829,29

różnica
+30
-560
-0,49
+4 192,22
+1,86
+2 703
+2 275
-4 757
+55
-181,39

Z ogólnej kwoty 152 834 zł wydatkowanej w 2015 r. na wzbogacenie zasobów placówek bibliotecznych m. Biała Podlaska, 77% stanowiły fundusze pozyskane z programu Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” (66 692 zł). W porównaniu do roku ubiegłego organizator MBP w Białej Podl. przeznaczył mniejszą o 31 867 zł kwotę na zakup zbiorów.
W bibliotekach powiatu ziemskiego dofinansowanie zakupu zbiorów z programu Biblioteki Narodowej wynosiło 66 047 zł i było o 241 zł mniejsze, natomiast fundusze samorządowe przyznane
przez organizatorów bibliotek wyniosły 138 218 zł i były większe o 7 458 zł, w tym w czterech gminach wzrosły od tysiąca do ponad ośmiu tysięcy zł tj. Drelów +1 025 zł, Tuczna +1 161 zł, Janów
Podlaski +4 093 zł, Międzyrzec Podl. +8 246 zł.
Najwyższy wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców odnotowano w gm. Rossosz, wynosi on
19,43 wol., najniższy w gm. Zalesie 3,37 wol.
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Środki finansowe na zakup zbiorów w powiecie ziemskim 2015 r.

Czytelnicy, udostępnianie zbiorów
W roku sprawozdawczym w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zarejestrowano 30 772 czytelników, w tym:
- w bibliotekach miejskich 20 041 tj. 65,13 % ogółu czytelników, z czego w Białej Podlaskiej 17 018, co stanowi 55,30 %
- w bibliotekach wiejskich 10 731 tj. 34,87 % ogółu czytelników.
2014 r.
32 013
20 972
17 784
11 041
10 064
5 305
4391
4759
30,86
12,59

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

2015 r.
30 772
20 041
17 018
10 731
9 746
5 152
4 283
4 594
29,61
12,18

różnica
-1 241
-931
-766
-310
-318
-153
-108
-165
-1,25
-0,41

W bibliotekach zanotowano ogółem 717 624 wypożyczenia, w tym:
- w bibliotekach miejskich 498 627 jedn. inw., tj. 69,48 % ogółu wypożyczeń,
z czego w Białej Podlaskiej 425 554 jedn. inw., co stanowi 59,89 %
- w bibliotekach wiejskich 218 997 jedn. inw., tj. 30,52 % ogółu wypożyczeń.
Wypożyczenia zbiorów specjalnych wyniosły 25 985 jedn. inw. (3,62 % ogółu wypożyczeń), w tym:
- w bibliotekach miejskich 25 652 jedn. inw., tj. 3,57 % ogółu wypożyczeń, z czego w Białej
Podlaskiej 25 652 jedn. inw., co stanowi 3,57 %
- w bibliotekach wiejskich 333 jedn. inw., tj. 0,05 ogółu wypożyczeń.
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Wypożyczenia księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2014 r.
699 884
474 386
400 364
225 498

2015 r.
691 639
472 975
399 902
218 664

różnica
-8 245
-1 411
-462
-6 834

2014 r.
29 833
29 648
29 648
185

2015 r.
25 985
25 652
25 652
333

różnica
-3 848
-3 996
- 3 996
+148

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

W ciągu roku udostępniono prezencyjnie 165 852 jedn. inw. zbiorów, w tym:
- w bibliotekach miejskich 102 851 jedn. inw., tj. 62,01 % ogółu udostępnień, z czego udostępnienia w Białej Podlaskiej to 93 889 jedn. inw., co stanowi 56,61 %
- w bibliotekach wiejskich 63 001 jedn. inw., tj. 37,99 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia zbiorów specjalnych wyniosły 3 633 jedn. inw. (2,19 % ogółu udostępnień), w tym:
- w bibliotekach miejskich 3 527 jedn. inw., tj. 2,13 % ogółu udostępnień, z czego w Białej
Podlaskiej 3 527 jedn. inw., co stanowi 2,13%
- w bibliotekach wiejskich 106 jedn. inw., tj. 0,06 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia prezencyjne księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2014 r.
156 067
88 501
78 968
67 566

2015 r.
162 219
99 324
90 362
62 895

różnica
+6 152
+10 823
+11 394
-4 671

2014 r.
4 326
4275
4 275
51

2015 r.
3 633
3 527
3 527
106

różnica
-693
-748
-748
+55

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

Od kilku lat obserwuje się zmniejszone zainteresowanie użytkowników wyodrębnionymi
w bibliotekach księgozbiorami podręcznymi przeznaczonymi do udostępniania prezencyjnego. Powszechny dostęp do zasobów informacyjnych Internetu, a także możliwość bezpłatnego korzystania
z Internetu w bibliotekach spowodował odejście czytelników od korzystania z tradycyjnych drukowanych źródeł informacyjnych na korzyść informacji zdobywanych za pośrednictwem Internetu.
W związku z tym księgozbiory podręczne w bibliotekach są reorganizowane, ich zawartość jest
ograniczana do podstawowych wydawnictw informacyjnych, pozostałe aktualne wydawnictwa są
przesuwane do ogólnego księgozbioru i wypożyczane czytelnikom a nieaktualne opracowania usuwane ze stanu biblioteki.
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Promocja książki i inne rodzaje działalności
W bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zrealizowano ogółem 3 916 przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło 98 434 osoby, w tym 2 654 różnorodne
imprezy zorganizowane przez biblioteki dla użytkowników, w których uczestniczyło 80 777 osób,
plus 1262 kursy, warsztaty i szkolenia dla 17 657. uczestników. W tym:
- w bibliotekach miejskich zorganizowano 1111 imprez z udziałem 39 036. osób, z czego w Białej Podlaskiej 953 imprezy dla 37 324. osób. Kursów, szkoleń i warsztatów zorganizowano w miastach 299 dla 4 980. uczestników z czego w Białej Podlaskiej 265 dla 4 620. osób.
- w bibliotekach wiejskich 1 543 imprezy z udziałem 41 741 osób, oraz 963 przedsięwzięcia
o charakterze edukacyjnym dla 12 677. uczestników.
Średnio co drugi mieszkaniec powiatu uczestniczył w przedsięwzięciu organizowanym lub współorganizowanym przez biblioteki publiczne.
Do ciekawszych inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę w środowisku należały:
- VIII edycja konkursu Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego – organizowanego przez MBP w Białej Podlaskiej, pod patronatem starosty bialskiego. Statuetkę i tytuł Biblioteki Roku 2015 Powiatu
Bialskiego oraz nagrodę 2000 zł otrzymała GBP w Leśnej Podlaskiej. Komisja konkursowa doceniła
wysoki poziom czytelnictwa utrzymywany od lat w gminie Leśna Podlaska, który jest efektem przemyślanej i systematycznej działalności upowszechnieniowej. W 2014 r. osiągnęła najwyższy wśród
bibliotek gminnych powiatu bialskiego wskaźnik ilości czytelników na stu mieszkańców - 22,82, oraz
najwyższy wskaźnik ilości wypożyczeń - 575, 54. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa zdecydowanie
przewyższa wojewódzki – 17,6 oraz ogólnopolski 16,4. Biblioteka jest placówką obsługująca ponad
czterotysięczną społeczność. Problem dotarcia z książką do wszystkich mieszkańców gminy rozwiązano tam przy pomocy punków bibliotecznych. Ostatnio zorganizowano mobilny punkt biblioteczny
w Ossówce. W ofercie biblioteki są: „Ciekawe tygryski” dla dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną
i ich opiekunów, „Planszomania” - oferta gier planszowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum a także dorosłych, ferie i wakacje w bibliotece, tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów
wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, systematyczne głośne czytanie, zajęcia o tematyce
regionalnej, Konkurs Poezji Patriotycznej, konkurs „Mistrz pięknego czytania”. Organizowane są
prezentacje książek wartościowych podczas lekcji w klasach, co spowodowało zwiększenie zainteresowania dzieci książką.
- XIII edycja powiatowego konkursu – o tematyce regionalnej z cyklu Ocalić od zapomnienia ph.
„Biblioteka w działaniu – praca na rzecz środowiska lokalnego w ostatnich pięciu latach” skierowanego do bibliotek publicznych powiatu. Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu aktywności bibliotek w zakresie realizowania potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury, wiedzy, informacji, edukacji regionalnej, rozrywki, współpracy z mieszkańcami i innymi podmiotami, promocji
biblioteki i miejscowości a także przedstawienie efektów tych działań. I miejsce i nagrodę Starosty
Bialskiego w wysokości 2 000 zł otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie za publikację
„Na KAWIE z Biblioteką”, prezentującą całokształt działań sieci bibliotek publicznych gminy Drelów
na rzecz środowiska lokalnego w zakresie kultury, animacji, wiedzy, informacji, edukacji oraz ich
efekty. II miejsce i nagrodę Dyrektora MBP w Białej Podlaskiej w wysokości 1500 zł zdobyła Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie za Kronikę Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokitnie cz. 4 i 5.
III miejsce i 1000 zł otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej za pracę „Kalendarium wydarzeń z życia Biblioteki w latach 2011 – 2015”. Finał konkursu odbył się 20 listopada
na II Gali Kultury Powiatu Bialskiego w Kodniu.
- XIV seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu bialskiego – w programie wyjazdu znalazło
się Muzeum Regionalne w Lubartowie, gromadzące eksponaty związane z historią i pamiątki po
przedstawicielach rodu Sanguszków, którzy byli właścicielami miasta. Głównym celem wyjazdu była
wizyta w 2. filiach GBP w Lubartowie wyremontowanych i wyposażonych dzięki dotacji Programu
Wieloletniego Kultura +.Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek: Filia w Rokitnie i Filia
w Skrobowie oraz Filii w Lisowie wyremontowanej z wykorzystaniem środków z PROW.
Każda z placówek ma odmienny klimat i wystrój zgodnie z potrzebami środowiska a także pracujących tam bibliotekarzy, którzy mieli decydujący wpływ na organizację przestrzeni bibliotecznych
i aranżacje wnętrz. GBP w Lubartowie oraz jej filie są placówkami kulturalnymi skupiającymi wokół
siebie bardzo różnorodną grupę użytkowników i oferującymi różnorodne aktywności, bowiem
w gminie nie funkcjonuje GOK. Przy każdej placówce działa Klub Seniora, w Filii w Rokitnie ma
siedzibę zespół „Rokiczanka”, w Lisowie skupiają się pasjonaci sportu. Przy każdej z wyremontowa9

nych filii funkcjonują place zabaw dla dzieci. Biblioteki współpracują ze szkołami, przedszkolami,
lokalnymi stowarzyszeniami oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Uczestnicy seminarium mieli okazję obejrzeć także GBP w Jabłoniu wyremontowaną i wyposażoną
dzięki środkom z Programu Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek. Biblioteka mieści się w dużym
budynku sąsiadując ze szkołą, zajmuje wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury pomieszczenia na trzech
kondygnacjach. Parter to wypożyczalnia książek dla dzieci i dorosłych. Czytelnia, pracownia multimedialna oraz sala opracowania zbiorów znajdują się na I piętrze. Poddasze to klimatyczna galeria
wykorzystywana przez GOK i Bibliotekę.
Ostatnim punktem była wizyta w Muzeum Augusta Zamoyskiego, znanego i cenionego rzeźbiarza
pochodzącego z Jabłonia (28 maja, MBP Biała Podlaska).
- VII Bialski Festiwal Okołoliteracki ph „Staję się tym, w czym uczestniczę. Jestem tym na co
patrzę” – poświęcony twórczości Olgi Tokarczuk: „Tokarczuk filmowo”- projekcja filmu „Żurek”
zrealizowanego na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk; „Olgi Tokarczuk stwarzanie, poznawanie
i rozumienie świata” – wykład dr Aliny Kochańczyk wprowadzający w problematykę twórczości pisarki; spotkanie autorskie, na które pisarka przyjechała ze swą przyjaciółką Kingą Dunin. Uczestnicy
spotkania mieli także możliwość skosztowania potraw wegańskiej restauracji „Karma” za symboliczny datek na rzecz bialskiego schroniska dla zwierząt „Azyl”. W ramach działań festiwalowych zorganizowano pięciokrotnie w ciągu 2015 roku charytatywny kiermasz książek. Dochód przekazała po
spotkaniu z czytelnikami Olga Tokarczuk w formie symbolicznego czeku przedstawicielce schroniska
dla zwierząt „Azyl” (21-22 września, MBP Biała Podlaska).
- II edycja Bialskiego Konkursu Literackiego – skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych m. Biała Podlaska i powiatu bialskiego, którego celem jest pobudzenie wrażliwości na piękno
języka polskiego oraz poszukiwanie i wspieranie talentów literackich młodego pokolenia. Konkurs
pozostał nierozstrzygnięty z powodu znikomego zainteresowania.
- „Biała Podlaska – znana i nieznana” –internetowy konkurs wiedzy o historii miasta, tematycznie
wpisany w obchody przypadającej w 2015 roku 490. rocznicy nadania praw miejskich Białej Podlaskiej. W konkursie wzięło udział 91 osób, prawidłowych odpowiedzi udzieliło tylko 29 osób. Dziewięciu laureatów nagrodzono 3-tomową monografią „Dzieje Białej Podlaskiej”, nagrody zostały wręczone podczas inauguracji Dni Patrona 26 września 2015 r. na głównym placu miasta (20 kwietnia 15 maja, MBP Biała Podlaska).
- Zlot młodzieżowych DKK województwa lubelskiego zorganizowany przez Barwną Multimedialną
Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży. Dyskusjom i prelekcjom o książkach towarzyszyły niecodzienne
wydarzeniach np. „Speed dating z książką” – dwuminutowe rozmowy o książkach; gra „Let me out”,
w której wykorzystano komiksy „Tytus, Romek i Atomek” a zadaniem uczestników było rozwiązanie
szeregu zagadek i wydostanie się z zamkniętego pomieszczenia w ciągu 15 minut; gra miejska „Na
ratunek ryjówkom”; slam poetycki – rywalizacja polegająca na recytacji poezji i improwizacji oraz
ognisko integracyjne. Zlot zorganizowano dzięki grantowi z Instytutu Książki w wysokości 4714 zł
(17-18 października).
- XVI Bialskie Dni Książki Dziecięcej – ph. „Po sznurku do biblioteki”: teatrzyk „Calineczka”
w wykonaniu dzieci z Brześcia, noc w bibliotece pod hasłem „Słowa w sznurek zaplątane”, „W barwnej sieci”- rodzinne zabawy ze sznurkiem i książkami, „Historie nie tylko sznurkowe”- 2 spotkania
autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, „Książka, sznurek i co dalej” - warsztaty literackoplastyczne dla dzieci i ich mam oraz „Barwna w bluszcze zaplątana” - warsztaty o przyrodzie występującej w Parku Radziwiłła (16-30 maja, Barwna).
- XV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej Tuczna 2015 – organizowany przez GBP w Tucznej
we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Wójtem Gminy Tuczna, oraz Zespołem Szkół w Tucznej. Wydarzenie objęte patronatem medialnym m.in. Polskiego Radia Lublin, Katolickiego Radia Podlasie , Słowa Podlasia, portalu Biala24. Celem festiwalu jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa
kraju i regionu, popularyzacja śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie twórczości
artystycznej osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier i integracja osób niepełnosprawnych
z ludźmi zdrowymi. Uczestnicy byli oceniani w czterech kategoriach: niepełnosprawni, uczniowie
szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli (15 listopada).
- XIV Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną - uczestniczyło 19. wykonawców z powiatu
bialskiego w kategoriach: szkoła podstawowa soliści i zespoły oraz gimnazjum soliści
i zespoły. Przyznano 11 nagród i wyróżnienie (17 czerwca, GBP Rokitno, współorganizacja imprezy).
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- „Skrzydlate ferie” zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci, których tematem było wszystko co lata:
ptaki, smoki, samoloty, anioły a nawet uskrzydlające uczucia (3-14 lutego, GBP Sitnik, FGBP Swory,
FGBP Woskrzenice Duże).
- „Czytelnicy polecają, dzieci korzystają” – konkurs polegający na napisaniu recenzji książki dziecięcej, którą dorosły, czytający swojemu dziecku chciałby polecić innym dzieciom. Dziecko miało
narysować rysunek do polecanej przez rodzica książki. W konkursie wzięło udział 9 par rodzic
- dziecko. Nagrodzono 5 prac wejściówkami do sali zabaw Fit&Fan. (sierpień, Barwna).
- „Mistrz pięknego czytania” – konkurs adresowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Finał odbył się 12 marca. Spośród 94. uczestników wyłoniono 15. laureatów (GBP Leśna Podlaska).
- Warsztaty scenariuszowe dla uczniów kl. III gimnazjum przeprowadzone przez Zbigniewa Masternaka, efektem był synopsis filmu rozgrywającego się w Rossoszu (28 kwietnia, GBP Rossosz).
- Rajd rowerowy z racji obchodów Roku Legionów Polskich w Powiecie Bialskim zorganizowano
w gminie Tuczna. Trasa rajdu przebiegała przez Rozbitówkę, gdzie zapalono znicze pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Sławatycze, Liszną, Jabłeczną, Zabłocie i Wólkę Zabłocką. Uczestniczyło 20 osób (5 lipca, GBP Tuczna).
- „Legiony to żołnierska nuta” II konkurs poezji patriotycznej dla dzieci i młodzieży z okazji obchodów Roku Legionów Polskich w Powiecie Bialskim (24 kwietnia, GBP Leśna Podlaska).
- „Sieciaki na wakacjach” – piknik edukacyjny, którego celem było zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem i możliwościami sieci, zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez zabawy ruchowe, gry zręcznościowe, rebusy (30 lipca, GBP Drelów).
- „Leć głosie po rosie” IV edycja konkursu z cyklu „To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa
w sercu i pamięci”. Finał konkursu miał miejsce 10 listopada z udziałem gości z Białorusi (FGBP
Tłuściec, współorganizacja imprezy).
- Promocja VI Rocznika Konstantynowskiego – spotkanie mieszkańców Konstantynowa i okolic
z autorami artykułów zamieszczonych w Roczniku, wystawa pt. „Rodzina Plater-Zyberk” (16 listopada, GBP Konstantynów).
- „Jesienne wierszobrabie” – konkurs recytatorski dla cztero i pięciolatków oraz uczniów kl. I szkoły
podstawowej zorganizowany przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Przedszkolem Samorządowym, pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej (25 listopada, GBP
Sławatycze).
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk lokalnych bibliotekarze organizują przedsięwzięcia cykliczne dla różnych kategorii odbiorców, które wpisane na stałe do rocznego kalendarza działań są
doskonałą okazją do poszerzania wiedzy, wspierania edukacji, tworzenia i poznawania kultury a także
integracji mieszkańców, np.
- Klub genealogiczny, w ramach którego odbyło się 9 spotkań warsztatowych, lekcja biblioteczna dla
młodzieży, impreza podsumowująca dotychczasową działalność klubu i osiągnięcia, wycieczka na
Cmentarz Powązkowski - 24 czerwca (MBP Biała Podlaska).
- „4,5,6 do Barwnej w sobotę leć” czyli „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 45. czytaniach uczestniczyły 564 osoby (Barwna).
- „Awanturniczy Klub Filmowy” – młodzieżowy klub filmowy. 10 spotkań dla 80 uczestników
(Barwna).
- „Tęczowy Klub Malucha” – zajęcia dla dzieci od 1,5 roku do 4-5 lat oraz opiekunów. W ciągu roku
odbyło się 40 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 460 osób (Barwna MBP Biała Podlaska).
- „Wspólne czytanie sposobem na dobre wychowanie” – zajęcia edukacyjne dla dzieci nie objętych
edukacją przedszkolną i ich opiekunów – 19 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 234 osoby
(MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Popołudnie w bibliotece” – zajęcia literacko-plastyczne dla mieszkańców Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. 10 spotkań, 62. uczestników (MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Lubię książki” – tematyczne spotkania z uczestnikami WTZ, w ciągu trzech kwartałów odbyło się
6 spotkań dla 81 osób (MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Spotkania z książką”- zajęcia tematyczne dla uczniów szkół podstawowych promujące książki
i czasopisma dla tej grupy odbiorców. 21 spotkań dla 488. uczestników (Filia nr 3 MBP Biała Podlaska).
- „Guzik z pętelką” – zajęcia klubu mam z dziećmi, łączące głośne czytanie z zabawą, edukacją,
rozwijaniem sprawności manualnej. Łącznie 41 spotkań, w których uczestniczyło 497 osób (GBP
Drelów).
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- „Grupa zabawowa” dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat i ich opiekunów. W ciągu roku odbyło się 29
spotkań dla 357. uczestników (GBP Łomazy).
Na systematyczne zbogacanie oferty bibliotek mają wpływ programy, konkursy grantowe, projekty
skierowane do instytucji kultury przez organizacje pozarządowe.
- „EkoPaka - zamykamy obieg surowców”, projekt realizowany przez FRSI przy współpracy z firmą INTERSEROH Organizacją Odzysku Opakowań S.A. oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, którego celem jest edukacja ekologiczna dzieci w wieku od 6. do 9. lat. Uczestnikiem projektu
jest Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Białej Podlaskiej. Do bibliotek trafią
cztery „paki” każda z materiałami, zabawkami i scenariuszami do zajęć na temat innego surowca.
Przeszkoleni bibliotekarze są zobowiązani do przeprowadzenia minimum 2. zajęć związanych z każdą
EkoPaką na temat zamkniętego obiegu surowców i napisanie relacji. Realizacja jest przewidziana do
30 czerwca 2016 r. W Barwnej odbyły się warsztaty dotyczące drewna.
- „Czytam sobie w bibliotece”- projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowany do dzieci w wieku 5-8 lat, którego celem jest wyposażenie bibliotekarzy w narzędzia, wiedzę
i umiejętności do prowadzenia zajęć animacyjnych wokół literatury, wykorzystujących różne formy
wyrazu np. film, teatr, plastykę, animację. Biblioteki otrzymały zestawy dziewięciu książek z serii
„Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont. Bibliotekarze są zobowiązani przeprowadzić twórcze zajęcia
z dziećmi, wzbogacające o nowe umiejętności, a zwłaszcza uświadamiające odczuwanie przyjemności
z obcowania z literaturą. Warsztaty z dziećmi przeprowadzono i zamieszczono relacje na stronie projektu w następujących bibliotekach: Filia w Żerocine gm. Drelów, BPG Kodeń, GBP Łomazy, GBP
Sławatycze.
- „O finansach w bibliotece”- projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, celem
którego jest podniesienie kompetencji osób w wieku 50 + w zakresie bankowości elektronicznej, racjonalnym planowaniu domowych wydatków, inwestowaniu zaoszczędzonych pieniędzy a przy tym
wzbogacenie tej grupy odbiorców w nowe umiejętności związane z korzystaniem z komputera i Internetu. Bibliotekarze odbyli szkolenia stacjonarne oraz cykl webinariów przygotowujących do przeprowadzenia zajęć z mieszkańcami. W IV edycji uczestniczą : GBP Łomazy, GBP Piszczac, GBP
Rossosz, GBP Sławatycze , GBP Tuczna.
- „Zielone gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę” projekt edukacyjno-ekologiczny, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych
w partnerstwie z FRSI i Fundacją Ekorozwoju, w ramach którego przeszkolono bibliotekarzy a do
bibliotek przekazano materiały edukacyjne i zestawy gier o tematyce ekologicznej. Odbyły się 4 spotkania warsztatowe z wykorzystaniem gier planszowych „Ropa Catanu” i „Władca Doliny” oraz gry
elektronicznej „Gra w Klimaty” (BPG Kodeń).
-„Małe ważne książeczki”- konkurs FRSI i Wydawnictwa Widnokrąg, w którym uczestniczyła GBP
w Łomazach. Przeprowadzono 6 spotkań z przedszkolakami na podstawie tekstów książek dla dzieci
„Zabawny ptaszek” i „Był gdzię haj taki kraj. Była gdzię taka wieś” otrzymanych od organizatorów.
- Szkolenie komputerowe dla 96. osób powyżej 45. roku życia, zorganizowane w ramach projektu
„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” przez GBP w Łomazach. 5 spotkań po 8 godzin, podczas
których uczestnicy uczyli się praktycznych zastosowań umiejętności komputerowych i wykorzystania
ich w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym.
- „E-umiejętności, poznaj swoje możliwości” projekt finansowany z EFS w ramach którego zorganizowano szkolenie komputerowe dla seniorów. W gminie Kodeń przeszkolono 32. osoby, w gminie
Łomazy 34 (BPG Kodeń, GBP Łomazy).
- „Akcja e-motywacja” – projekt Fundacji Orange, którego celem jest aktywizacja i wspieranie osób
starszych w rozwoju osobistym i społecznym. W bibliotekach odbywają się spotkania on-line z ludźmi
prezentującymi swoje pasje i aktywności realizowane po zakończeniu pracy zawodowej. W IV kwartale 2015 roku odbyło się 5 spotkań: GBP Drelów - 22. uczestników, MBP Miedzyrzec Podlaski – 9.
uczestników, GBP Sławatycze – 3. uczestników.
- „GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy
i praktyki programistycznej” to projekt finansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
do którego przystąpiły biblioteki gminy Drelów. Podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez
specjalnie do tego przeszkolonych pracowników biblioteki uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych poznają podstawy projektowania, budowania i programowania robotów z zestawów klocków
Lego Mindstorms. W 2015 r. odbyło się 10 spotkań w ramach warsztatów programistycznych w Drelowie oraz 12 w Filii w Żerocinie. Ponadto młodzi inżynierowie mają możliwość wejść na wyższy
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stopień wtajemniczenia w ramach spotkań „Klubu kodera”. Konstruują, programują i sterują wykonanymi podczas zajęć robotami. W ciągu 2015 roku odbyły się 34 spotkania (GBP Drelów, FGBP Żerocin).
- „Tablety w Twojej bibliotece” to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego będący częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteki wyposażono w tablety oraz pakiet edukacyjny
składający się z aplikacji wraz z instruktażem i scenariuszami zajęć, szkoleń on-line oraz kursu iTunesU dostępnego na tablecie. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w GBP W Drelowie – cykl dla
uczniów gimnazjum „Wybieram tablet” (6 spotkań), w Filii w Szóstce „Tablety w bibliotece” zajęcia
dla dzieci (9 spotkań), w Filii w Żerocinie zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem aplikacji dostępnych
w ramach projektu (10 spotkań), w GBP w Tucznej (7 spotkań, w tym 2 dla dorosłych), w Filii w Wysokim gm. Miedzyrzec Podlaski (2 spotkania).
- FunEnglish w bibliotece – projekt realizowany przez firmę Funmedia we współpracy z FRSI, polegający na umożliwieniu bibliotekom bezpłatnego dostępu do e-learningowego kursu nauki języka
angielskiego dla dzieci. W V edycji projektu uczestniczą: GBP W Sławatyczach, GBP W Tucznej.
Imprezy i akcje o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, w które wpisały się placówki powiatu
bialskiego np.
- Tydzień z Internetem -„Selfuj się kto może”, warsztaty inspirowane scenariuszem przygoto-

wanym przez FRSI (25 marca, Barwna).
- Dzień Bezpiecznego Internetu – zajęcia ph. „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat” (17 marca,
BPG Kodeń).
- Czytam w podróży… Herberta – do ogólnopolskiej akcji popularyzującej twórczość Zbigniewa
Herberta włączyły się: GBP Konstantynów, GBP Łomazy (marzec).
- XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – w Barwnej zorganizowano Czytającą sobotę
w szpiczastych kapturach, podczas której czytał dzieciom ojciec gwardian Klasztoru Kapucynów
w Białej Podlaskiej. Bibliotekarze z MBP W Białej Podlaskiej czytali uczniom klas I-VI Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym. W MBP w Terespolu uczczono tydzień czytania spotkaniami
z uczniami klas I i II szkół podstawowych. GBP w Drelowie wraz z Filiami w Szóstce i Żerocinie
zorganizowały spotkania w bibliotekach oraz w zaprzyjaźnionych szkołach i przedszkolach. Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń - zorganizowano czytanie w plenerze dla grup z Przedszkola Samorządowego. W Leśnej Podlaskiej pracownicy biblioteki przy okazji wizyt w klasach oprócz czytania prezentowali dzieciom wartościowe książki. W GBP w Łomazach zorganizowano gminny konkurs pięknego
czytania dla kl.1-3. W gminie Międzyrzec Podlaski do akcji przyłączyły się Filia w Halasach – czytanie grupom przedszkolaków i Filia w Rogoźnicy – czytanie w Klubie Przedszkolaka oraz w klasach
pierwszych Szkoły Podstawowej. W GBP w Piszczacu czytali pracownicy Urzędu Gminy, uczestniczyli także wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. W GBP w Rokitnie
zorganizowano głośne czytanie w Przedszkolu. W GBP w Rossoszu oraz Filii w Romaszkach czytali
dzieciom zaproszeni goście, osoby znane w społeczności lokalnej. GBP w Sosnówce - czytanie
w bibliotece grupom z Punktu Przedszkolnego oraz Szkoły Podstawowej. W GBP w Tucznej dzieciom
czytał Kubuś Puchatek a w GBP w Zalesiu czytanie bajek zorganizowano w Oddziale Przedszkolnym.
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - przedstawienie w wykonaniu bibliotekarzy pt. „Hiena, drzewo i zając” zaprezentowane podczas imprezy dla najlepszych czytelników (23 kwietnia) oraz
wystawa książek „Nigdy NIE wypożyczonych” (Barwna).
- Dzień Otwarty Funduszy Europejskich – warsztaty Maluch w bibliotece, profesjonalne selfie
warsztaty z bum bum rurkami, warsztaty o nowoczesnych metodach pracy w Barwnej dla nauczycieli
bialskich szkół (8 maja, Barwna).
- „KsięgoZbiór 2015” – ogólnopolska akcja czytania w przestrzeni publicznej, w Białej Podlaskiej
odbyła się pod hasłem „Inwazja czytelników” czytano w centrum miasta przy Placu Wolności. Czytanie połączono z akcją uwalniania książek „Bookcrossing”, zabawami z chustą i tunelem animacyjnym
oraz promocją spotkania autorskiego z Jackiem Dehnelem (13 sierpnia, Barwna).
- Narodowe Czytanie „Lalki” B. Prusa – IV edycja ogólnopolskiej akcji publicznego czytania dzieł
literackich. W 2015 roku za organizację imprezy w Białej Podlaskiej odpowiedzialna była Miejska
Biblioteka Publiczna. W Parku Radziwiłłów przygotowano aranżację a lektorzy wystąpili w strojach
z epoki (5 września). Do Narodowego Czytania włączyła się także GBP w Rokitnie (7 września).
W GBP w Rossoszu w ramach Narodowego Czytania można było przez cały dzień słuchać „Lalki”
odtwarzanej z CD (4 września).
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- Dyskusyjne Kluby Książki: MBP Biała Podlaska Klub dla Dorosłych – 10 spotkań oraz Młodzieżowy DKK „Księgołap” – 12 spotkań, DKK w Filii nr 6 – 4 spotkania, GBP Drelów – 6 spotkań, GBP
Konstantynów – 5 spotkań.
ponadto:
- spotkania autorskie:
 Spotkanie autorskie z Martą Świć, autorką tomiku poezji „A jednak lecę” (5 marca, MBP Biała
Podlaska);
 Spotkania autorskie z Elżbietą Bednarczyk: otwarte spotkanie dla czytelników oraz spotkanie dla
zorganizowanych grup przedszkolaków i pierwszoklasistów (5 marca, Barwna);
 Spotkanie autorskie z Michałem Idzikowskim, autorem książki „Cyngle”, mieszkającym w Białej
Podlaskiej (5 maja, Barwna);
 Spotkanie autorskie z Arkadym Pawłem Fiedlerem. Uczestniczyło 90 osób (15 maja, MBP Terespol);
 Spotkania autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, autorką m.in. książki „Historia sznurkowa”
w ramach XIV Bialskich Dni Książki Dziecięcej (19 maja, Barwna);
 Spotkanie z Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci. Uczestniczyło 80 osób (3 czerwca,
MBP Terespol);
 Spotkanie z Michałem Gołkowskim, pisarzem i stalkerem (13 czerwca, Barwna);
 Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przez Instytutu Książki (23 września, GBP Drelów);
 Spotkanie z Franciszkiem Jerzym Stefaniukiem, poetą regionalnym. Promocja tomiku poezji
„W poszukiwaniu dobra” (16 kwietnia, GBP Drelów);
 Spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk, jako główne wydarzenie VII Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego (22 września, MBP Biała Podlaska);
 Spotkania ze Zbigniewem Kołbą, autorem książki „Krioterapia. To warto wiedzieć” (29 września
GBP Janów Podlaski, Filia w Wysokim gm. Międzyrzec Podlaski);
 Spotkania autorskie z Jackiem Dehnelem w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki (3 września, GBP Konstantynów, Barwna);
 Spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki
(26 listopada, MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z przyrodnikiem Sebastianem Sobowcem (1 grudnia, GBP Tuczna).
- wystawy:
 „Żołnierze Wyklęci Nieśmiertelni Bohaterowie 1943-1963 (marzec, MBP Biała Podlaska);
 „Poznaj swojego bibliotekarza” – o pozabibliotecznych pasjach pracowników Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży. Wystawa zorganizowana z okazji Dnia Otwartego Funduszy Europejskich (maj);
 „Wystawa druków dziewiętnastowiecznych ze zbiorów MBP” (maj, MBP Biała Podlaska);
 „Na unijnych obrzeżach: regionalizm bialskopodlaski” – wystawa wydawnictw regionalnych z lat
2005-2015 (maj, MBP Biała Podlaska);
 „U progu wolności Legiony Polskie 1914-1916” wystawa udostępniona przez Muzeum Regionalne w Siedlcach z racji obchodów Roku Legionów Polskich w Powiecie Bialskim (kwiecień-maj,
GBP Łomazy);
 „Bialska Biblioteka Cyfrowa poleca”- prezentacja najciekawszych dokumentów z różnych kolekcji biblioteki cyfrowej (sierpień-grudzień, MBP Biała Podlaska);
 „Kraina Bugu” wystawa fotograficzna Marka Nasiadki (październik, GBP Janów Podlaski);
 „11 listopada Narodowe Święto Niepodległości” (listopad, MBP Biała Podlaska);
 „Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – Jan Pawła II. 10 rocznica śmierci. Wystawa z okazji obchodów Roku Jana Pawła II (grudzień, GBP Łomazy);
 „Multimedialna wystawa świąteczna” – wystawa książek związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem a także płyt, kartek świątecznych i gadżetów związanych ze świętami, uzupełniona kolędami i piosenkami odtwarzanymi z CD (grudzień-styczeń, MBP Biała Podlaska).
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Pracownicy działalności podstawowej
W roku 2015 w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego pracowały 104 osoby,
w tym:
- w miastach 60 osób (56 na pełnych etatach), z czego 50 osób to pracownicy bialskich placówek,
- na wsi 44 osoby (28 na pełnych etatach).
W bibliotekach m. Biała Podlaska na 51 osób działalności podstawowej wykształceniem bibliotekarskim legitymuje się 82% zatrudnionych. W placówkach powiatu ziemskiego spośród 53. zatrudnionych bibliotekarzy 49% posiada wykształcenie bibliotekarskie.
W ciągu roku w siedmiu bibliotekach powiatu ziemskiego kadrę bibliotekarską wspierali stażyści,
w jednym przypadku wolontariuszka, zwykle zatrudniani są do pomocy przy tworzeniu elektronicznych baz księgozbioru.
Bibliotekarze stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia oferowanych pracownikom bibliotek. Jedną z takich form był program Szkoły
Liderów i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Kieruj w dobrym stylu” dedykowany
dyrektorkom i dyrektorom bibliotek. Udział w projekcie dawał możliwości rozwoju kompetencji zarządczych i przywódczych dyrektorów, w tym: kierowania zespołem, komunikacji, współpracy z otoczeniem, umiejętności przekonywania, argumentowania i prezentacji własnych opinii. Z możliwości
udziału w kilkudziesięciu godzinach szkoleń, coachingu indywidualnym lub grupowym, spotkaniach
regionalnych i cyklu webinariów skorzystały dyrektorki następujących bibliotek: MBP Międzyrzec,
BPG Kodeń, GBP Leśna Podlaska, GBP Łomazy, GBP Międzyrzec Podl z/s w Wysokim, GBP Rokitno, GBP Rossosz, GBP Tuczna oraz w edycji pilotażowej GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie.
Przykłady innych szkoleń, w których uczestniczyli bibliotekarze powiatu ziemskiego. Szkolenia
stacjonarne:
- „System biblioteczny Mateusz - start wypożyczalni” – szkolenie z zakresu pracy w systemie
bibliotecznym Mateusz dla bibliotekarzy powiatu bialskiego zorganizowane w Drelowie, zajęcia prowadziła Beata Korolczuk. Uczestniczyło 21 osób;
- Plany rozwoju programu bibliotecznego Mateusz, aktualizacje programu, RDA, deskryptory
w ramach seminarium użytkowników programu bibliotecznego Mateusz w WBP w Lublinie
(MBP Międzyrzec, GBP Międzyrzec Podl z/s w Wysokim – 5 osób);
- „iPady w bibliotece” (Filia w Żerocinie);
- Szkolenie dla osób realizujących projekt edukacyjno – ekologiczny „Zielone gry” (BPG Kodeń);
- „Bajkoterapia jako technika pomocna w niwelowaniu sytuacji trudnych, lęków i problemów
emocjonalnych dzieci” szkolenie dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi (GBP Leśna Podlaska - 2. osoby, GBP Łomazy);
- Szkolenie dla uczestników programu „O finansach w bibliotece” (GBP Łomazy – 2. osoby,
GBP Tuczna – 2. osoby);
- Szkolenia dla uczestników projektu „Czytam sobie w bibliotece” (GBP Łomazy);
- Szkolenia dla uczestników projektu „Tablety w twojej bibliotece” (GBP Rossosz, GBP Tuczna);
- Warsztaty szkoleniowe dla pracowników czytelni i informacji (GBP Rossosz, GBP Tuczna);
- „Od projektu do efektu – warsztat nowoczesnego bibliotekarza” cykl szkoleń w WBP w Lublinie (GBP Rossosz);
- „Technologie medialne” (GBP Tuczna).
Szkolenia on-line, webinaria:
- „Kieruj w dobrym stylu”, webinarium informacyjne (MBP Międzyrzec Podl.);
- Wespół w zespół, czyli prawdy i mity o pracy w zespole” (MBP Międzyrzec Podl.);
- „Przywództwo sytuacyjne i style liderskie w praktyce” (MBP Międzyrzec Podl.);
- Spotkanie on-line dla osób koordynujących projekt „Akcja e-motywacja” w swoich placówkach (GBP Drelów);
- „Tablety w Twojej bibliotece” (Filia w Żerocinie, GBP Rossosz);
- „Tablet w bibliotece, biblioteka w tablecie” (Filia w Żerocinie);
- „Pracownia selfpublishingu w twojej bibliotece” (Filia w Żerocinie);
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Szkolenia on-line dla uczestników IV edycji projektu „O finansach w bibliotece” (GBP Piszczac, Filia w Połoskach, GBP Sławatycze, Filia w Jabłecznej).
Bibliotekarze MBP w Białej Podl. i Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży doskonalili i poszerzali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w następujących szkoleniach:
- „Bajkoterapia, jako metoda pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym” (WBP Lublin);
- I Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy: ”Nowoczesna biblioteka –
nowoczesny bibliotekarz” (UMCS Lublin);
- Seminarium wyjazdowe do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach;
- Miasto Poezji „Blisko wiersza” warsztaty dla uczestników Dyskusyjnych Klubów Książki
i bibliotekarzy (Lublin);
- Trener Edukacji Medialnej, warsztaty (Warszawa);
- Cykl szkoleń w ramach programu Instytutu Książki - Edukacja Kulturalna Bibliotekarzy 2015
ph. Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych w zakresie kultury literackiej dla
dzieci:
. warsztaty - Łatwa dyskusja na trudne tematy; prelekcja-Współczesna literatura dla
dzieci; warsztaty - Głośne czytanie. Interpretacja tekstu literackiego (Warszawa)
. warsztaty - Niezapomniane wydarzenie literackie…Jak zaprojektować?; Rabka Festival - Lato z książką, twórcze wakacje dla małych i dużych (Rabka Zdrój)
. „Przewodnicy po świecie książki dla młodzieży – korepetycje literackie dla bibliotekarzy”: warsztaty – Jak mówić do nastolatków o książkach, żeby nas usłyszały?; Sposób na dyskusje literacką – debata oksfordzka; cykl wykładów „O tym co ważne dla
młodzieży” (Warszawa)
. warsztaty ”Partycypacja i budowanie publiczności” (Kraków)
- II Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy” „Nowoczesne formy pracy
w bibliotece – możliwości placówek a potrzeby i oczekiwania użytkowników”” (UMCS Lublin);
- spotkania dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki (Lublin);
- MARC 21 – warsztaty dla zaawansowanych (Warszawa);
- „Bank pomysłów” warsztaty dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą (Lublin).
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaproponowała bibliotekarzom udział w szkoleniach
o następującej tematyce:
- „Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego 2008 – 2013, podsumowanie” - Anna Chwedoruk
- „Funkcjonowanie bibliotek publicznych powiatu ziemskiego w 2014 r.” - Zyta Kosińska
- „Biblioteki na miarę XXI wieku: ciekawe rozwiązania architektoniczne, aranżacyjne i technologiczne w bibliotekach publicznych woj. lubelskiego” - Grzegorz Winnicki, WBP Lublin;
- „Biblioteki publiczne w Czechach: relacja z wyjazdu studyjnego w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki” - Joanna Chapska, WBP Lublin;
- Wyjazd do bibliotek w gm. Lubartów - zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem bibliotek w gm. Lubartów, wizyta w trzech odremontowanych filiach bibliotecznych: Lisowie,
Rokitnie, Skrobowie. Zwiedzenie Muzeum Regionalnego w Lubartowie.
- Zwiedzenie nowej siedziby GBP w Jabłoniu, odremontowanej ze środków MKiDN w ramach
Programu Wieloletniego Kultura + priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Wizyta
w Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.
-

Na wniosek MBP w Białej Podlaskiej wyróżniający się w pracy i mający niekwestionowany wkład
w proces tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury w lokalnym środowisku bibliotekarze powiatu
ziemskiego, zostali nagrodzeni medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania” Halina Bugajewska, dyrektor MBP w Międzyrzecu Podl. i Maria Sawczuk - dyrektor GBP im.
K. Sawczuka w Konstantynowie oraz odznaką honorową ministra kultury „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” - Bożena Abramowicz, kierownik GBP w Leśnej Podl. i Alina Maniowiec, dyrektor GBP
im. K. Kraszewskiego w Wisznicach.
Natomiast dyplomami Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego wyróżnione zostały:
Agata Chwalewska (dyrektor GBP w Łomazach) za nawiązanie efektywnej współpracy z partnerami
z terenu gminy oraz uczestnictwo w ogólnopolskich projektach i programach skierowanych do bibliotek co przełożyło się na wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców a także poprawę estetyki
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wnętrz bibliotecznych. Dzięki pomysłowości i operatywności Pani Agaty Chwalewskiej biblioteka
łomaska stała się miejscem przyjaznym i otwartym dla mieszkańców, wzrosła także jej ranga ważnej
instytucji w tworzeniu i pielęgnowaniu kultury.
Beata Korolczuk (pracownik Filii w Żerocinie) za ogromne zaangażowanie w komputeryzację drelowskich bibliotek, wkład pracy i pomysłowość w edukacji mieszkańców gminy w zakresie nowoczesnych technologii a także za podzielenie się wiedzą i umiejętnościami z bibliotekarzami powiatu bialskiego.
Wanda Kopczyńska (dyrektor BPG w Kodniu) za ogromny wieloletni wkład pracy i zaangażowanie
w krzewienie czytelnictwa w gminie Kodeń, za wysiłek w docieraniu z książką do najbardziej potrzebujących: pensjonariuszy DPS, uczestników WTZ, przedszkolaków. Za zrealizowanie projektu edukacyjnego skierowanego do młodzieży gimnazjalnej, będącego również doskonałą formą promocji
Kodnia, na który środki pozyskano z grantu „Aktywna Biblioteka” przeznaczonego dla uczestników
Programu Rozwoju Bibliotek.
Magdalena Pepa (dyrektor GBP w Drelowie) za kreatywność, pomysłowość i operatywność w zarządzaniu, za nadanie właściwego kierunku rozwojowi bibliotek gminy Drelów, gdzie łączą się nowoczesność i pielęgnowanie tradycji w celu stworzenia mieszkańcom godnego i atrakcyjnego miejsca dostępu do informacji, wiedzy, kultury oraz uczestniczenia w jej tworzeniu i promowaniu.
Krystyna Żelazowska (dyrektor GBP w Rossoszu) za wieloletnie zaangażowanie i wysiłek włożony
w organizację życia kulturalnego mieszkańców gminy Rossosz a także za dokumentowanie go poprzez redagowanie i wydawanie gazetki „Ważne wieści, różnej treści”.
Genowefa Żukowska (pracownik GBP im. K. Kraszewskiego w Wisznicach) za zaangażowanie
i wkład pracy w utworzenie bazy katalogowej w programie bibliotecznym Mateusz w GBP im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach oraz w Filii w Horodyszczu co pozwoliło na dołączenie do nielicznego jeszcze grona bibliotek publicznych powiatu bialskiego, udostępniających swoje katalogi on-line.
Komputeryzacja
Zakupiono jeden komputer do GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie oraz do GBP W Leśnej Podlaskiej. Do Filii w Halasach (gm. Miedzyrzec Podlaski) pozyskano 2 używane komputery w miejsce
2. usuniętych wyeksploatowanych jednostek. Do Filii w Chotyłowie przesunięto jeden komputer
z GBP w Piszczacu. GBP w Rossoszu pozyskała w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla
bibliotek” 2 komputery stacjonarne oraz laptop, urządzenie wielofunkcyjne i dysk przenośny.
Filia w Romaszkach otrzymała także urządzenie wielofunkcyjne i dysk przenośny. Projektor i ekran
do biblioteki w Rossoszu zakupiono ze środków samorządowych. Jeden komputer zakupiono do GBP
w Tucznej. Biblioteki uczestniczące w projekcie „Tablety w Twojej bibliotece” otrzymały:
GBP w Drelowie – 6 tabletów, GBP w Międzyrzecu Podlaskim – 3 tablety, GBP w Tucznej – 3 tablety, GBP W Rossoszu – 3 tablety.
Do grona bibliotek udostępniających katalogi on-line dołączyły w 2015 r. : MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP im. K. Kraszewskiego w Wisznicach z Filią w Horodyszczu. Dzięki intensyfikacji prac nad tworzeniem katalogów elektronicznych w bibliotekach gminy Międzyrzec Podlaski
baza zawiera już ponad 76 % zbiorów. Duże przyrosty baz odnotowano także w Filii w Dokudowie
gm. Biała Podlaska (95,35 %), w GBP w Piszczacu (89,63 %), w MBP w Terespolu (66,77 %), oraz
w GBP w Zalesiu (64, 86 %).
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Bazy komputerowe w powiecie ziemskim w latach 2014 - 2015

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 im. K. Sawczuka w Konstantynowie, GBP w Łomazach, GBP w Wysokim
oraz Filie w Halasach, Jelnicy, Rogoźnicy i Tłuśćcu, GBP w Piszczacu i Filia w Chotyłowie, GBP
w Rokitnie, GBP w Rossoszu, GBP w Sławatyczach i GBP w Sosnówce. Działania GBP im.
K. Sawczuka w Konstantynowie promowane są także na blogach „Kilka uwag” i „Z książką nam do
twarzy”.
Zasoby Bialskiej Biblioteki Cyfrowej wzrosły w ciągu 2015 r. o 911 pozycji, w tym 584 ze
zbiorów własnych. Stan na 31 grudnia to 8 910 materiałów regionalnych dostępnych on-line, oraz 452
dostępne w sieci lokalnej. W ciągu roku zarejestrowano 379 488 wyświetleń publikacji z biblioteki
cyfrowej.
Od 2015 r. MBP w Białej Podlaskiej uczestniczy w Konsorcjum Bibliotek - Użytkowników
Systemów Bibliotecznych SOWA. Celem Konsorcjum jest współpraca użytkowników zintegrowanych systemów zarządzania biblioteką SOWA 1 i SOWA2/MARC21 w zakresie wypracowania priorytetów dotyczących rozwoju Systemów SOWA i przedkładania ich producentowi oprogramowania,
umożliwienia wykorzystania kopii CKHW NUKAT przez biblioteki pracujące w Zintegrowanym
Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21, organizowania wspólnych konferencji, szkoleń,
seminariów, praktycznych wymian doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem Systemów SOWA,
pomocy w opracowaniu projektów pozyskiwania funduszy na wdrażanie i rozbudowę nowoczesnych
technologii informatycznych oraz organizacji różnych form integracji użytkowników Systemów.
Użytkownicy bialskiej biblioteki mają też możliwość korzystania z portalu e-usług bibliotecznych
w.bibliotece.pl. Podstawą działania portalu stanowi Centralny Katalog zbiorów bibliotek publicznych
i naukowych uczestniczących w portalu. Katalog daje możliwość inteligentnego wyszukiwania opisów
materiałów według wszystkich ich atrybutów a także uczestniczenia w wymianie informacji poprzez
forum dyskusyjne lub bloga.
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