WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH MIASTA
BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO W 2016 ROKU
Sieć i organizacja bibliotek
W roku 2016 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 10 punktów bibliotecznych.
W roku 2016 nie odnotowano zmian w organizacji i funkcjonowaniu bibliotek zarówno w mieście
Biała Podlaska jak i powiecie ziemskim co oznacza, że w dwóch gminach wiejskich Biała Podlaska
i Terespol biblioteki pozostają w strukturach organizacyjnych ośrodków kultury natomiast pozostałe
biblioteki powiatu są samodzielne organizacyjnie.
W kilku gminach odnotowano pozytywne zmiany w wystroju estetycznym bibliotek poprzez nowe
aranżacje przestrzeni bibliotecznej, doposażenie w sprzęt i ergonomiczne meble oraz udogodnienia
poprawiające warunki pracy.
W gm. Biała Podlaska Filia w Dokudowie została przeniesiona do innego pomieszczenia i uzyskała
nowe wyposażenie w półki na książki. Podobnie Filia w Woskrzenicach Dużych otrzymała bardziej
dogodną lokalizację w obrębie budynku szkolnego, zajmuje jedno funkcjonalniejsze pomieszczenie.
Odmalowano pomieszczenia Filii w Perkowicach, zakupiono fotel biurowy do Filii w Sworach.
Wszystkie Filie w gm. Międzyrzec Podl. zostały doposażone w nowoczesne wygodne siedziska –
pufy, fotele, worki relaksacyjne. W GBP w Międzyrzecu Podl. z/s w Wysokim dla wygody użytkowników przeorganizowano przestrzeń biblioteki poprzez bardziej funkcjonalne ustawienie mebli bibliotecznych i sprzętu komputerowego. Do wydzielonego kącika dla dzieci zakupiono wykładzinę z motywem bajkowym oraz pozyskano maskotki, zabawki i gry planszowe. W Filii w Jelnicy zostały zamontowane rolety okienne oraz zakupiono wykładzinę dywanową. Przemeblowano Filię w Krzewicy
i zakupiono dywan. Rolety okienne zamontowano również w Filii w Rogoźnicy.
W MBP w Międzyrzecu Podlaskim założono klimatyzację. Filia w Romaszkach gm. Rossosz uzyskała
dogodniejsze warunki pracy poprzez zamontowanie nowych okien i ogrzewania elektrycznego.
Do GBP w Kobylanach dokupiono regały na książki i dokonano zmiany w ustawieniu księgozbioru na
bardziej dogodne czytelnikom. Doposażono kącik dla dzieci GBP w Drelowie w ergonomiczny stolik
z 5. krzesełkami. Do GBP w Rokitnie zakupiono krzesła.
Kształtowanie zbiorów bibliotecznych
Do bibliotek publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego w roku 2016 wpłynęły 19 084 książki,
w tym:
- do bibliotek miejskich 9 505 wol., tj. 49,81 % ogółu wpływów, z czego w Białej Podlaskiej 7 149 wol., tj. 37,46 %
- do bibliotek wiejskich 9 579 wol., tj. 50,19% ogółu wpływów.
Zakup nowości wydawniczych wyniósł 15 627 wol. (81,89 % wpływów), w tym:
- do placówek miejskich 7 115 wol., tj. 45,53 % ogółu zakupu, z czego w Białej Podlaskiej
5 254 wol., tj. 33,62 %
- do placówek wiejskich 8 512 wol., tj. 54,47 % ogółu zakupu.
Zmiany zachodzące w zbiorach w latach 2015 – 2016
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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

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

2016 r.
7 149
5 254
9,16
110 360,32
21,00
6 363
5 439
209 043
12 946
10 382,12

różnica
-1 365
-1 626
-2,81
-31 483,73
+0,38
+2 434
+1 612
+786
+572
-607,51

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

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

2016 r.
11 935
10 373
9,23
212 344,12
20,47
9 403
9 378
324 758
468
296,76

różnica
+497
+557
+0,54
+8 504,07
-0,3
-6 792
-6 149
-2532
+14
-532,53

Z ogólnej kwoty 120 742,44 zł wydatkowanej w 2016 r. na zakup zbiorów do placówek bibliotecznych m. Biała Podlaska, 53,92% stanowiły środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020 priorytet 1„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (65 101 zł). W porównaniu do roku ubiegłego organizator MBP w Białej Podl. przeznaczył mniejszą o 30 500 zł kwotę na wzbogacenie zasobów bibliotek. Wskaźnik zakupu książek w Białej Podl. obniżył się do 9,16 wol. na 100 mieszkańców.
Środki finansowe na zakup zbiorów w powiecie ziemskim 2016 r.
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W bibliotekach powiatu ziemskiego dofinansowanie zakupu zbiorów z programu MKiDN wynosiło
65 938 zł (-109 zł w stosunku do r. 2015), natomiast fundusze samorządowe przyznane przez organizatorów bibliotek wyniosły 146 610 zł i były większe o 8 392 zł. W poszczególnych gminach powiatu
ziemskiego fundusze na zakup nowych książek były zróżnicowane, zamykały się w granicach od 500
zł do ponad 16 tys. na placówkę. Znikome środki przeznaczyli organizatorzy bibliotek w Sławatyczach (2 022 zł na trzy placówki), Kodniu (1 434 zł ), Drelowie (5 152 zł na trzy placówki). Największymi funduszami samorządowymi na uzupełnienie księgozbioru w nowe, poszukiwane przez czytelników tytuły dysponowała GBP w Janowie Podlaskim (16 726 zł). W żadnej gminie powiatu ziemskiego nie został osiągnięty wskaźnik zakupu książek spełniający standardy europejskie. Najwyższy
wskaźnik zakupu książek odnotowano w gm. Rossosz - 19,13 wol., najniższy w gm. Terespol - 3,75
wol. na 100 mieszkańców.
Sytuacja finansowa bibliotek nie pozwala na systematyczny zakup zbiorów na nośnikach elektronicznych, zbiory specjalne w bibliotekach powiatu ziemskiego stanowią marginalną część zbiorów
(468 jedn. inwent.). Trzy biblioteki: MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP w Łomazach i GBP
w Międzyrzecu Podl. z/s w Wysokim w ramach nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie, działającym na rzecz
osób niewidomych i słabowidzących, pozyskały nieodpłatnie do swoich zasobów książki mówione
zapisane cyfrowo wraz z urządzeniami do odtwarzania Czytak Plus. Dzięki stałej współpracy ze stowarzyszeniem „Larix” w każdej z bibliotek jest ponad tysiąc książek w formie cyfrowej dedykowanych użytkownikom z dysfunkcją wzroku.
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.
2015 r.
30 772
20 041
17 018
10 731
9 746
5 152
4 283
4 594
29,61
12,18

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

2016 r.
30 373
19 784
16 816
10 589
9 774
5 275
4 425
4 499
29,30
12,07

różnica
-399
-257
-202
-142
+28
+123
+142
-95
-0,31
-0,11

W bibliotekach zanotowano ogółem 681 711 wypożyczeń, w tym:
- w bibliotekach miejskich 476 955 jedn. inw., tj. 69,96 % ogółu wypożyczeń,
z czego w Białej Podlaskiej 407 071 jedn. inw., co stanowi 59,71 %
- w bibliotekach wiejskich 204 756 jedn. inw., tj. 30,04 % ogółu wypożyczeń.
Wypożyczenia zbiorów specjalnych wyniosły 21 239 jedn. inw. (3,12 % ogółu wypożyczeń), w tym:
- w bibliotekach miejskich 20 881 jedn. inw., tj. 3,06 % ogółu wypożyczeń, z czego w Białej
Podlaskiej 20 877 jedn. inw., co stanowi 3,06 %
- w bibliotekach wiejskich 358 jedn. inw., tj. 0,05% ogółu wypożyczeń.
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Wypożyczenia księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2015 r.
691 639
472 975
399 902
218 664

2016 r.
660 472
456 074
386 194
204 398

różnica
-31 167
-16 901
-13 708
-14 266

2015 r.
25 985
25 652
25 652
333

2016 r.
21 239
20 881
20 877
358

różnica
-7 746
-4 771
- 4 775
+25

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

W ciągu roku udostępniono prezencyjnie 178 895 jedn. inw. zbiorów, w tym:
- w bibliotekach miejskich 118 678 jedn. inw., tj. 66,34 % ogółu udostępnień, z czego udostępnienia w Białej Podlaskiej to 76 183 jedn. inw., co stanowi 42,59 %
- w bibliotekach wiejskich 60 217 jedn. inw., tj. 33,66 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia zbiorów specjalnych wyniosły 4 264 jedn. inw. (2,38 % ogółu udostępnień), w tym:
- w bibliotekach miejskich 4 162 jedn. inw., tj. 2,33 % ogółu udostępnień, z czego w Białej
Podlaskiej 4 162 jedn. inw., co stanowi 2,33%
- w bibliotekach wiejskich 102 jedn. inw., tj. 0,06 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia prezencyjne księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2015 r.
162 219
99 324
90 362
62 895

2016 r.
174 631
114 516
106 691
60 115

różnica
+12 412
+15 192
+16 329
-2 780

2015 r.
3 633
3 527
3 527
106

2016 r.
4264
4 162
4 162
102

różnica
+631
+635
+635
-4

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

Zauważa się niewielkie liczby ujemne w ilości czytelników zarejestrowanych zarówno w m. Biała
Podlaska (-202), jak i powiecie ziemskim (-197). W przypadku wypożyczeń zbiorów liczby ujemne są
dużo większe, 18 483 wypożyczenia mniej w porównaniu z rokiem 2015 zarejestrowano w Białej
Podlaskiej. Tendencja spadkowa dotyczy również wypożyczeń zbiorów w bibliotekach powiatu ziemskiego, w 2016 r. zarejestrowano o 17 430 wypożyczenia mniej niż w roku poprzednim. Od 2008 r.
nie notowano tak znaczącego spadku ilości wypożyczeń w powiecie ziemskim.
Systematycznie wzrastają udostępnienia prezencyjne w Białej Podlaskiej, w r. 2016 liczba odwiedzających zwiększyła się o 6 872 osoby, a udostępnienia na miejscu były większe o 16 964.
W zakresie udostępnień prezencyjnych w powiecie ziemskim odnotowano kolejny rok na minusie,
mniej o 2 620 odwiedzin i 3 921 udostępnień na miejscu w bibliotekach.
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Promocja książki i inne rodzaje działalności
W bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zrealizowano ogółem 3 504 przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne, w których uczestniczyło 88 611 osób, w tym 2 489 różnorodnych
imprez zorganizowanych przez biblioteki dla użytkowników, w których uczestniczyło 71 774 osoby,
plus 1 015 kursów, warsztatów i szkoleń dla 16 837. uczestników. W tym:
- w bibliotekach miejskich zorganizowano 1 032. imprezy z udziałem 23 081. osób, z czego w Białej
Podlaskiej 851 imprez dla 18 896. osób. Kursów, szkoleń i warsztatów zorganizowano w miastach
214 dla 4 905. uczestników z czego w Białej Podlaskiej 181 dla 4 295. osób.
- w bibliotekach wiejskich 1 457 imprez z udziałem 48 693. osób, oraz 801 przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym dla 11 932. uczestników.
Do ciekawszych inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę w środowisku należały:
- IX edycja konkursu Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego – organizowanego przez MBP w Białej
Podlaskiej, pod patronatem starosty bialskiego. Statuetkę i tytuł Biblioteki Roku 2016 Powiatu
Bialskiego oraz nagrodę 2 000 zł otrzymała GBP w Łomazach. Wyróżniona Biblioteka prowadzi
przemyślaną i ugruntowaną edukację czytelniczą i kulturalną w swoim środowisku, skierowaną
do wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy, będącą odzewem na oczekiwania i potrzeby
lokalnej społeczności. Jest placówką wyróżniającą się ilością i skalą działań edukacyjno – kulturalnych na tle innych bibliotek powiatu. Pomysłowe przeorganizowanie przestrzeni bibliotecznej, odpowiednia promocja oraz trafnie dobrana oferta przyciąga mieszkańców w różnym wieku. Fakt, iż stała
się miejscem chętnie i często odwiedzanym jest dowodem na to, że bardzo dobrze spełnia swoją rolę
instytucji propagującej książkę i czytelnictwo. Przy ogólnej tendencji spadkowej w ilości czytelników
i wypożyczeń, wyniki GBP w Łomazach wykazują znaczący wzrost.
- XIV edycja konkursu o tematyce regionalnej z cyklu Ocalić od zapomnienia ph. „Przeszłość
zachowana w pamięci”. Głównym założeniem konkursu było nawiązanie kontaktu z mieszkańcami
pamiętającymi lata 1944-1989 w celu spisania wspomnień dotyczących życia codziennego, ważnych
i ciekawych wydarzeń z tego okresu. Finał miał miejsce w Międzyrzecu Podlaskim podczas III Gali
Kultury Powiatu Bialskiego. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły: Gminna Biblioteka Publiczna im.
K. Sawczuka w Konstantynowie za pracę „Okruchy wspomnień, kalendarz opowieści, cz. 1. i 2.”,
Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim za zbiór wspomnień mieszkańców Ziemi Międzyrzeckiej „Przeszłość zachowana w pamięci”. Drugiego miejsca nie przyznano.
Trzecie miejsce zdobyła Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie za pracę „Rokitno w PRL-u” (MBP
Biała Podlaska).
- XV seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu bialskiego – wpisując się w obchody Roku
Henryka Sienkiewicza, zorganizowano wyjazd do Muzeum Henryka Sienkiewicza znajdującego się
w Woli Okrzejskiej, miejscu urodzenia i pierwszych lat życia pisarza. W pobliskiej Okrzei bibliotekarze zwiedzili także kopiec usypany ku czci pisarza, kościół ufundowany przez jego prababkę gdzie
Henryk został ochrzczony oraz miejsce pochówku i pomnik Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej - matki Henryka Sienkiewicza.
Zgodnie z główną ideą wyjazdów edukacyjnych bibliotekarzy zaproponowano zapoznanie się z nową
siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, którą wybudowano w ramach Programu
Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez Gminę Adamów.
Przestrzeń „Biblioteki +” podzielona jest na dwie strefy - głośną gdzie mieści się Mediateka/Internet,
Kawiarnia/Czytelnia prasy, Biblioteka dla Dzieci. Strefa cicha na piętrze obejmuje Czytelnię/Dział
Informacji, salę konferencyjną i Bibliotekę dla Dorosłych. GBP w Adamowie wraz filią obsługują
ponad pięciotysięczną społeczność (16 czerwca, MBP Biała Podlaska).
- VIII Bialski Festiwal Okołoliteracki ph. „Mam zaufanie do swej ciekawości” z Małgorzatą
Szejnert w roli głównej. 24 października, podczas pierwszego dnia Festiwalu odbyła się projekcja
filmu „Jeśli się odnajdziemy”, do którego scenariusz powstał na podstawie reportażu Małgorzaty
Szejnert. Spotkanie autorskie z gościem honorowym odbyło się 30 października w Czytelni MBP,
poprzedzone wręczeniem nagród laureatom powiatowego konkursu literackiego na esej pt. „… tak to
zwykle wygląda, że wyrusza się w życiu po coś innego niż to, z czym się ostatecznie wraca”, zorganizowanego w ramach Festiwalu (MBP Biała Podlaska).
- „Skazani na niepamięć”- internetowy konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, tematycznie wpisany w obchody Roku Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Bialskim. Czas trwania: 1 kwietnia – 15
września. W konkursie wzięło udział 30 osób, prawidłowych odpowiedzi udzieliło 25 osób. Wyłonio9

no dziesięciu laureatów, których nagrodzono książką Krzysztofa Ożoga ”966. Chrzest Polski (MBP
Biała Podlaska).
- XVII Bialskie Dni Książki Dziecięcej – „Czyli heca, którą wszystkim się zaleca”: teatrzyk interaktywny „Ciotka Klotka kontra Ciocia Jadzia” na podstawie twórczości Elizy Piotrowskiej i Ewy
Chotomskiej; dwa spotkania z Ewą Chotomską; „Czytanie pod chmurką”– głośne czytanie połączone
z konkursem i zabawami w plenerze na podstawie czytanego tekstu; dwa spotkania autorskie z Elizą
Piotrowską; gra terenowa, w której uczestniczyły 43. osoby w 7. grupach (14-31 maja, Barwna).
- „Biblioteki w Łomazach karty przeszłości 1916-2016” - główne uroczystości związane z obchodami stulecia istnienia biblioteki. W spotkaniu z dawnymi pracownikami biblioteki oraz ich rodzinami
uczestniczyli mieszkańcy Łomaz i okolic. Zaszczycił swą obecnością pan Tadeusz Sławecki, dyrektor
WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, a także Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Teresa Stasiuk - Karaś, dyrektor MBP w Białej Podlaskiej,
przedstawiciele instytucji i organizacji z którymi GBP w Łomazach współpracuje. Spotkanie było
okazją wręczenia podziękowań od władz samorządowych osobom, które były i są zaangażowane
w krzewienie czytelnictwa w gminie Łomazy. Z okazji jubileuszu wydano publikację „100 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach” (15 grudnia).
- XVI Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej Tuczna 2016 – organizowany przez GBP w Tucznej we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Wójtem Gminy Tuczna. 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 (13 listopada).
- Charytatywny kiermasz książek zebranych od czytelników, którego celem jest wsparcie bialskiego
schroniska dla zwierząt „Azyl”, a także podarowanie drugiego życia często dawno zapomnianym
a wartościowym książkom. Kiermasz jest realizowany przez MBP w Białej Podlaskiej we współpracy
z bialskim oddziałem SBP. W 2016 r. zorganizowano 6 odsłon kiermaszu.
- Książka pod choinkę – 9. edycja akcji charytatywnej, podczas której zebrano 850 książek i 10 zabawek przeznaczonych dla dzieci z Dziecięcego Oddziału Szpitalnego (Filia nr 6 MBP Biała Podlaska).
- „Jerzy Sroka – podlaski publicysta i regionalista 1928-1996” - spotkanie wspomnieniowe poświęcone sylwetce oraz działalności Jerzego Sroki, wywodzącego się z Janowa Podlaskiego regionalisty, który z racji zainteresowań i działalności został uznany za eksperta w dziedzinie historii Południowego Podlasia. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość obejrzenia wystawy publikacji autorstwa Jerzego Sroki (25 listopada, MBP Biała Podlaska).
- Potwornie fajne wakacje – w oparciu o potwory goszczące w książkach i filmach dla dzieci zaproponowano atrakcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W każdy poniedziałek odbywały się warsztaty
teatralne dla młodzieży od 12. roku życia. Efektem tych spotkań było przedstawienie teatralne
„Potworna rodzinka”. Scenariusz powstał na podstawie książki J. Holewińskiej „Skarpety i papiloty”
a aktorami byli czytelnicy – młodzież uczestnicząca w wakacyjnych warsztatach teatralnych.
We wtorki, środy i czwartki – przygoda z książką – zajęcia oparte na tekstach książkowych
o potworach , strachach, dziecięcych niepewnościach, wzbogacone o aktywności muzyczne, plastyczne i ruchowe. W piątki odbywały się projekcje filmowe związane z głównym tematem wakacji. Łącznie 60 spotkań, 932. uczestników (lipiec – sierpień, Barwna).
- Internetowy konkurs dla zakochanych w książkach. Uczestnicy wypełniali formularz na stronie
internetowej Biblioteki. Pytania dotyczyły osobistych odczuć związanych z ulubionymi książkami
i bohaterami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 lutego 2016 r. Wyłoniono 4. laureatów, którzy
otrzymali półroczne abonamenty na wypożyczanie zbiorów multimedialnych w Barwnej.
- „Bibliotekon” – cykl prelekcji na bardzo różnorodne tematy, którym towarzyszyły dyskusje, gra
typu escape room, turniej gier planszowych. Zorganizowano we współpracy z młodzieżą skupioną
wokół projektu „Kulturalny Atak Białej” (12 marca, Barwna).
- „Henryk Sienkiewicz w twórczości dzieci” – konkurs plastyczny zorganizowany z okazji obchodów Roku Henryka Sienkiewicza. Finał 16 czerwca (MBP Terespol).
- Henryk Sienkiewicz – wielki noblista, niezwykły pisarz, ale zwykły człowiek, cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, przeprowadzonych w związku prezentacją
wystawy objazdowej z WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie przygotowanej w ramach obchodów
Roku Henryka Sienkiewicza. Łącznie 262. uczestników (GBP Drelów).
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- „Ulice Konstantynowa dawniej i dziś” – otwarty konkurs fotograficzny. Wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas Dni Konstantynowa 10 lipca (GBP im. K. Sawczuka Konstantynów).
- „Tydzień z językiem polskim” – lekcje biblioteczne w klasach I-VI, podczas których uczniowie na
podstawie przeczytanych razem lektur rozwiązywali zagadki literackie i językowe (27-29 stycznia,
GBP Leśna Podlaska).
- „Kiedy myślę Ojczyzna” III konkurs poezji patriotycznej dla dzieci i młodzieży
zorganizowany dla uczczenia 1050. Rocznicy Chrztu Polski oraz Roku Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Bialskim (27 kwietnia, GBP Leśna Podlaska).
- I Gminny Konkurs Pięknego Czytania skierowany do uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. Zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Kodeń (18 maja, BPG Kodeń).
- II Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów kl. I-III. (10 maja, GBP Łomazy).
- II Festiwal Kultury Lokalnej - prezentacja twórczości artystów gminy Łomazy, zorganizowana
we współpracy z Wójtem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Łomaskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Zespołem Szkół w Łomazach (12 czerwca, GBP Łomazy).
- „Bezpieczny świat finansów” – bezpłatne warsztaty z edukacji finansowej przeprowadzone przez
Monikę Marchalewską ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porad prawno-finansowych (11 marca, GBP Łomazy).
- „Babiniec” – spotkanie kobiet z gminy Rokitno (9 kwietnia, GBP Rokitno we współpracy z Gminną
Instytucją Kultury).
- XIV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych w Klonownicy Dużej, uczestniczyło 80 osób (współorganizacja GBP Rokitno, 16 października).
- „Wiosenne wierszobranie” – konkurs recytatorski wierszy Juliana Tuwima dla przedszkolaków
i uczniów kl. I szkoły podstawowej, objęty patronatem MBP w Białej Podlaskiej (20 kwietnia, GBP
Sławatycze).
- „Moja ulubiona przygoda Stasia i Nel” – powiatowy konkurs plastyczno-literacki pod patronatem
Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka zorganizowany z okazji obchodów Roku H. Sienkiewicza
(lipiec-sierpień, GBP Sławatycze).
- „Z książką za pan brat” – gminny konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, mający na
celu promocję biblioteki i upowszechnianie książki. 32. uczestników, nagrodzono 3 prace , wyróżniono 4 (październik, GBP Sosnówka).
- Piknik z książką – piknik rodzinny zorganizowany przy prochowni w Kobylanach, m.in. przedstawienie pt. Kopciuszek w wykonaniu uczniów ZS im. Orła Białego w Kobylanach, konkurs na najlepsze przebranie za postać bajkową, podchody literackie, głośne czytanie „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza przez osoby znane w środowisku lokalnym (dyrektorzy szkół, sekretarz urzędu gminy) (22
maja, Biblioteka w Kobylanach).
- Biblioteka objazdowa w gminie Terespol – uruchomiona na czas wakacji, w godzinach trwania
zajęć we wszystkich świetlicach na terenie gminy, udostępniano książki z zasobu Biblioteki w Kobylanach (lipiec- sierpień).
Przedsięwzięcia cykliczne, wpisane na stałe do rocznego kalendarza działań, zamierzone na szeroko
rozumianą promocję czytelnictwa, upowszechnianie edukacji, rozbudzanie potrzeby obcowania z kulturą a także integrację mieszkańców, np.:
- Klub genealogiczny, w ramach którego odbyło się 8 spotkań warsztatowych, w tym jedno
w Muzeum Martyrologicznym przy ul. Łomaskiej (MBP Biała Podlaska).
- Biblioterapia – zajęcia z wykorzystaniem metod biblioterapii w oparciu o książki na temat problemów w codziennym życiu, radzenia sobie z emocjami, o sensie istnienia, uzupełnione muzyką relaksacyjną (7 spotkań, MBP Biała Podlaska).
- 4, 5, 6, do Barwnej w Sobotę leć – spotkania otwarte - głośne czytanie, zabawy ruchowe, zajęcia
plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, zagadki literackie i nie tylko. 12 spotkań, 98
uczestników (Barwna).
- „Czytające soboty” – sobotnie spotkania z książką dla dzieci:
 po angielsku, prowadzone przez Brytyjczyka Roberta Granthama (5 spotkań, październik, Barwna);
 z bialskimi pisarzami dla dzieci: Patrycja Rydel, Edyta Tyszkiewicz, Izabela BurdaMarkiewicz, Jacek Daniluk (4 spotkania, listopad, Barwna);
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 kto jest naszym Mikołajem - spotkanie ze strażakiem panią Emilią Domańską, z plastyczką panią Renatą Sobczak, z rycerzem z grupy rekonstrukcyjnej panem Stanisławem Wrzoskiem (3 spotkania, grudzień, Barwna).
- „Awanturniczy Klub Filmowy” – młodzieżowy klub filmowy. 9 spotkań dla 36. uczestników, plus
22. projekcje filmowe dla 416. osób w ramach „Potwornie fajnych wakacji” (Barwna).
- „Tęczowy Klub Malucha” – zajęcia dla dzieci od 1,5 roku do 4-5 lat oraz opiekunów. W ciągu roku
odbyło się 36 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 314 osób (Barwna MBP Biała Podlaska).
- „Wspólne czytanie sposobem na dobre wychowanie” – zajęcia edukacyjne dla dzieci nie objętych
edukacją przedszkolną i ich opiekunów – 33 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 373 osoby
(MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Popołudnie w bibliotece” – zajęcia literacko-plastyczne dla mieszkańców Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego. 29 spotkań (MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Lubię książki” – tematyczne spotkania z uczestnikami WTZ, 13 spotkań (MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Spotkania z książką” - zajęcia tematyczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
promujące książki i czasopisma dla tej grupy odbiorców. 41 spotkań dla 786. uczestników (Filia nr 3
MBP Biała Podlaska).
- „Guzik z pętelką” – zajęcia dla rodziców z dziećmi, łączące głośne czytanie z zabawą, edukacją,
wspierające wszechstronny rozwój. Łącznie 40 spotkań, w których uczestniczyło 616 osób (GBP Drelów).
- Klub Kodera oraz warsztaty programistyczne - zajęcia z programowania w GBP w Drelowie, łącznie 29 spotkań, 203. Uczestników.
- Warsztaty programistyczne – 13 spotkań, 74. uczestników (FGBP Żerocin).
- „Ciekawe Tygryski” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. W I półroczu
odbyło się 9 spotkań (GBP Leśna Podlaska).
- „Grupa zabawowa” dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat i ich opiekunów. Spotkania odbywały się
w każdy czwartek (GBP Łomazy).
- „Wieczorki w bibliotece” – cotygodniowe spotkania miłośników książki, dyskusje o ciekawej literaturze (GBP Międzyrzec Podlaski z/s w Wysokim).
- Głośne czytanie – regularne spotkania i głośne czytanie przedszkolakom i uczniom szkoły podstawowej (FGBP Rogoźnica).
- „Czytajmy dzieciom” – tematyczne spotkania z książką i zabawy dla dzieci (FGBP Tłuściec).
- „Bajkowe wtorki” – głośne czytanie dzieciom w Bibliotece (FGBP Chotyłów).
- Głośne czytanie w „Zerówce” i I klasie (raz w tygodniu, FGBP Połoski).
- Głośne czytanie w Przedszkolu - cotygodniowe spotkania z przedszkolakami i głośne czytanie
(GBP Rokitno).
- Zajęcia czytelnicze – spotkania dzieci w Bibliotece, głośne czytanie książek związanych z aktualnie
obchodzonym świętem, zabawy, zagadki, zajęcia plastyczne (GBP Sławatycze).
- Spotkania z książką – wspólne czytanie poezji i książek dla dzieci (GBP Tuczna).
Na systematyczne zbogacanie oferty bibliotek mają wpływ programy, konkursy grantowe, projekty
skierowane do instytucji kultury przez organizacje pozarządowe oraz akcje ogólnopolskie i międzynarodowe:
- XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom:
 – „Barwna czyta z Prezydentem”, promocja kampanii CPCD podczas Dni Miasta Biała Podlaska. Głośne czytanie na scenie, wspólny taniec wszystkich uczestników, pytania do Prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka. We wszystkich filiach MBP w Białej Podlaskiej
zorganizowano spotkania czytelnicze w ramach OTCD.
 Spotkania w Bibliotece z osobami znanymi w środowisku lokalnym np. z Burmistrzem Miasta, z Komendantem Straży Miejskiej odbyły się w Międzyrzecu Podlaskim (MBP Miedzyrzec Podlaski).
 Głośne czytanie w Bibliotece grupom uczniów młodszych klas szkoły podstawowej i przedszkolakom zorganizowano w MBP w Terespolu.
 Głośne czytanie w Bibliotece i promocja kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” na spotkaniach z pracownikami Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Nadleśnictwa odbyły się w
GBP w Drelowie.
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 Spotkanie w Bibliotece dla najmłodszych czytelników z Przedszkola Samorządowego oraz
głośne czytanie bajek w Przedszkolu przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych (BPG
Kodeń).
 Głośne czytanie zorganizowanym grupom dzieci i promowanie kampanii podczas festynów z
okazji Dnia Dziecka w Międzyrzecu Podlaskim oraz w Halasach a także cykl spotkań czytelniczych dla przedszkolaków i uczniów klas I-III w Rogoźnicy (Biblioteki Gminy Międzyrzec
Podlaski).
 Głośne czytanie bajek w przedszkolu (FGBP Chotyłów).
 W GBP w Rokitnie odbyło się 10 spotkań czytelniczych w ramach OTCD.
 Wspólne, głośne czytanie i promocję kampanii CPCD zorganizowano w FGBP w Romaszkach.
 Głośne czytanie dla dzieci w Bibliotece przez sekretarza Urzędu Gminy urozmaicone zagadkami i konkursami na podstawie przeczytanej książki (GBP Sławatycze).
 Spotkanie z grupą przedszkolaków i głośne czytanie zorganizowano w GBP w Sosnówce.
 W Bibliotece w Tucznej dzieciom czytali bibliotekarze przebrani za Kubusia Puchatka. Dzieciom ze Szkoły w Dąbrowicy Dużej w ramach promocji OTCD zorganizowano wycieczkę do
Biblioteki Barwnej (GBP Tuczna).
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – Barwne wyzwanie na Światowy Dzień Książki,
zrobienie sobie zdjęcia z książkami o określonych kolorach (Barwna); spotkanie w Bibliotece dla starszaków z Przedszkola nr 3 (MBP Miedzyrzec Podlaski); zajęcia literackie dla dzieci i prezentacja wybranych książek (FGBP Szóstka); zajęcia i głośne czytanie w GBP w Wysokim, FGBP w Jelnicy oraz
w Punkcie Bibliotecznym w Berezie. Spotkanie ph. „O książce słów kilka” w GBP w Tucznej.
- Tydzień z Internetem – w ramach udziału w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny e-konsument” zorganizowano spotkanie z rzecznikiem konsumentów p. Jolantą Marczuk (19 marca, Barwna).
- „Jak nie czytam, jak czytam”- udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w jednym czasie, zorganizowanej przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w szkole”, 830. uczestników (10 czerwca, MBP Miedzyrzec Podlaski).
- Dzień Bezpiecznego Internetu: „Lepszy Internet zależy od ciebie” – zajęcia dla uczniów kl. I
(9 lutego, GBP Drelów); W GBP w Tucznej zorganizowano cykl zajęć dla dzieci i młodzieży na temat
bezpiecznego korzystania z Internetu i możliwości jakie daje nam Internet (9-12 lutego).
- „Żonkile” – akcja zainicjowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich mająca na celu uczczenie
pamięci uczestników Powstania w Getcie Warszawskim. Projekcja filmu „Nie było żadnej nadziei”,
dyskusja, odczytanie fragmentu tekstu J. Tuwima „My Żydzi Polscy”, rozdawanie papierowych żonkili (21 kwietnia, FGBP Jelnica, FGBP Krzewica; 19 kwietnia FGBP Tłuściec).
- „Czytam w podróży…Herberta” – ogólnopolska akcja mająca na celu popularyzację twórczości
Zbigniewa Herberta i upowszechnianie czytelnictwa. Zakładki z tekstem wiersza poety rozdawano
w środkach transportu, bibliotekach oraz w oddziałach Alior Banku, który jest partnerem strategicznym kampanii realizowanej przez Fundację im. Z. Herberta i Klub Herbertowskich Szkół (GBP im.
K Sawczuka Konstantynów, GBP Łomazy, GBP Międzyrzec Podlaski z/s w Wysokim oraz filie,
(6 kwietnia).
- Noc bibliotek – 4 czerwca:
 „Quo Vadis? Do biblioteki” – noc w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej,
której tematem była twórczość Henryka Sienkiewicza oraz jej wpływ na kulturę;
 „Nocne przygody z Pippi” – zabawy literackie i sprawnościowe w oparciu o teksty z przygodami o Pippi. Wspólne przygotowanie kolacji i śniadania dla 16. osób, które nocowały
w bibliotece. Kolejna noc w bibliotece ph „Nocne przygody z Mikołajkiem” miała miejsce 2930 lipca (GBP Drelów);
 „Nocowanie pełne wrażeń” – noc w Bibliotece w Kobylanach, podczas której m.in. zainicjowano akcję promującą czytelnictwo „Zostań twarzą biblioteki”. Na zdjęcia uczestników akcji
wraz z hasłami promującymi czytanie można było głosować na facebooku Gminnego Centrum
Kultury. Wręczenie nagrody dla Najlepszej twarzy GBP odbyło się 5 kwietnia. Plakaty z twarzą GBP zapraszające do korzystania z jej zbiorów rozpowszechniono w miejscowościach
gminy Terespol;
 „Detektywistyczna Noc w Bibliotece” – zabawy edukacyjne, mini wykład, projekcja filmu,
ćwiczenia, gra terenowa przybliżające pracę detektywów, wspólne ognisko. Łącznie 62.
uczestników (Biblioteki Gminy Międzyrzec Podlaski);
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 Noc w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławatyczach – gra terenowa, ognisko, gry i zabawy
zręcznościowe, głośne czytanie.
- „KsięgoZbiór 2016” – ogólnopolska akcja czytania w przestrzeni publicznej, w Białej Podlaskiej
odbyła się w Parku Radziwiłłowskim, uczestniczyło 110 osób (11 sierpnia, Barwna).
- Narodowe Czytanie „Quo vadis?” H. Sienkiewicza:
 V edycja ogólnopolskiej akcji publicznego czytania dzieł literackich. w Białej Podlaskiej odbyła się w Parku Radziwiłłowskim, 3 września. Bibliotekarze byli odpowiedzialni za stronę
techniczną imprezy, a czytali: władze samorządowe miasta, duchowieństwo, nauczyciele
bialskich szkół, uczniowie, bibliotekarze, pracownicy i animatorzy kultury, seniorzy, dziennikarze, przedstawiciele Koła Bialczan, przedstawicielki Bialskiego Stowarzyszenia Kobiet.
W MBP zorganizowano wystawę reprodukcji obrazów Piotra Stachiewicza z artystycznego
wydania dzieł z ok. 1900 r. ze zbiorów MBP w Białej Podlaskiej.
 „Herbatka u Pana Sienkiewicza” to hasło imprezy zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim, uczestniczyło 110 osób (2 września).
 W akcji Narodowego Czytania zorganizowanej przez GBP w Rokitnie oraz przez bibliotekę
szkolną uczestniczyło 85 osób (5 września).
 W Kodniu fragmenty „Quo vadis” można było słuchać w lokalu Biblioteki i na placu przed
budynkiem z odtwarzanych audiobooków.
 W Leśnej Podlaskiej zorganizowano Narodowe Czytanie we współpracy GBP, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uczestniczyło 214 osób.
 Mieszkańcy Łomaz uczestniczyli w Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez GBP
w Parku Jagiellońskim w centrum miejscowości.
 W gminie Międzyrzec Podlaski Narodowe Czytanie zaakcentowano 4 września podczas
Gminnych Dożynek w Berezie. Wszystkich uczestników dożynek zachęcono do wspólnego
odczytania fragmentu „Quo vadis”, a dodatkową atrakcją była możliwość zrobienia sobie
zdjęcia na „tronie Nerona” w towarzystwie Winicjusza i Ligii.
 W Piszczacu spotkanie w Bibliotece i wspólne czytanie fragmentów „Quo vadis” zorganizowały wspólnie GBP i GCK, 2 września.
 W Chotyłowie Narodowe Czytanie odbyło się w Zespole Placówek Oświatowych zorganizowane we współpracy z FGBP.
 W Gminie Sławatycze Narodowe Czytanie zorganizowano 17 września.
 W akcję Narodowego Czytania 2016 włączyły się również GBP w Rossoszu, GBP im. K Kraszewskiego w Wisznicach oraz Filia w Horodyszczu a także GBP w Zalesiu.
- Światowy Dzień Poezji uczczono wspólnym spotkaniem DKK dorosłych oraz młodzieżowego klubu „Księgołap”. Uczestnicy zaprezentowali ulubione wiersze znanych poetów, twórców z naszego
regionu, a także swoje niepublikowane wiersze (21 marca, MBP Biała Podlaska, Barwna).
- Tydzień Zakazanych Książek – w akcję włączyły się: MBP Międzyrzec Podlaski – wystawa książek, GBP w Rokitnie – wystawa książek.
- Urodziny Książkowego Misia – głośne czytanie, taniec, zabawy ruchowe, sto lat i tort (14 października, Barwna).
- „EkoPaka - zamykamy obieg surowców”, kontynuacja zajęć w ramach projektu realizowanego
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. W styczniu odbyły się 4 spotkania na temat tworzyw sztucznych w naszym życiu.
W czerwcu zorganizowano 4 spotkania na temat papieru (Barwna).
- „Zielone gry” – spotkania w Bibliotece i rozgrywki w gry o tematyce ekologicznej pozyskane
z projektu edukacyjno-ekologicznego „Zielone gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają
młodych do gry o przyrodę” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych
w partnerstwie z FRSI i Fundacją Ekorozwoju. W I półroczu odbyło się 49 spotkań dla 168. uczestników (BPG Kodeń).
- „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” – warsztaty z kodowania w języku scratch
prowadzone przez specjalistę p. Annę Trelińską (3 listopada, GBP Wysokie i FGBP Tłuściec).
-„O finansach w bibliotece” – w IV edycji w GBP w Łomazach odbyło się 5 spotkań dla 20. osób
każde. W GBP w Sławatyczach odbyło się 5 spotkań, przeszkolono 15 osób. W GBP w Rossoszu
i Filii w Romaszkach przeszkolono 15 osób na poziomie podstawowym i 10 na poziomie zaawansowanym. W Gminie Piszczac szkolenia odbywały się w filiach: w Chotyłowie, Kościeniewiczach, Połoskach – przeszkolono 15 osób.
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- Fun English w bibliotece – nauka języka angielskiego przez Internet w ramach projektu realizowanego przez firmę Funmedia we współpracy z FRSI. Włączyły się: MBP Miedzyrzec Podlaski, GBP
Łomazy, GBP Tuczna, FGBP Krzewica.
- Dyskusyjne Kluby Książki: MBP Biała Podlaska Klub dla Dorosłych – 9 spotkań oraz Młodzieżowy DKK „Księgołap” – 10 spotkań, DKK Filii nr 6 – 8 spotkań, GBP Drelów – 11 spotkań Klubu dla
Dorosłych oraz Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – 5 spotkań, GBP Konstantynów – 5 spotkań.
Ponadto:
- spotkania autorskie:
 spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik, pisarką, działaczką społeczną, przewodniczką miejską po
Warszawie. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki” (15 kwietnia,
MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z Małgorzatą Szejnert w ramach VII BFO (30 października, MBP Biała Podlaska);
 spotkania autorskie z Ewą Chotomską w ramach BDKD (18 maja Barwna, 19 maja Filia nr 3,
Filia nr 6);
 spotkania autorskie z Elizą Piotrowską w ramach BDKD (24 maja Barwna, 25 maja Filia nr 1,
Filia nr 6);
 spotkanie z Patrycją Rydel w ramach Czytających sobót z Bialskimi pisarzami dla dzieci (5 listopada, Barwna);
 spotkanie z Edytą Tyszkiewicz w ramach Czytających sobót z Bialskimi pisarzami dla dzieci (12
listopada, Barwna);
 spotkanie z Izabelą Burdą-Markiewicz w ramach Czytających sobót z Bialskimi pisarzami dla
dzieci (19 listopada, Barwna);
 spotkanie z Jackiem Danilukiem w ramach Czytających sobót z Bialskimi pisarzami dla dzieci
(26 listopada, Barwna);
 spotkania z dr. Tomaszem Demidowiczem, historykiem i regionalistą (maj, Filia nr 6 MBP Biała
Podlaska);
 spotkanie dla uczestników DKK z Michałem Idzikowskim autorem książki „Cyngle” (maj, Filia
nr 6 MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z Krzysztofem Piersą, autorem książki „Komputerowy ćpun” (2 czerwca, MBP Międzyrzec Podlaski);
 spotkanie z Krystyną i Ryszardem Kornackimi, regionalnymi literatami (13 czerwca, MBP Międzyrzec Podlaski);
 spotkanie z Izabelą Burdą-Markiewicz, autorką „Poziomkowego świata” (czerwiec, Filia nr 6
MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z Sebastianem Sobowcem, przyrodnikiem, fotografem, autorem artykułów o tematyce
ekologicznej (4 marca, GBP Janów Podlaski);
 spotkania autorskie z Jakubem Żulczykiem w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki”
(21 października, Barwna i GBP Drelów);
 spotkania autorskie z Grzegorzem Kasdepke (16 listopada Barwna i Biblioteka w Kobylanach,
15 listopada GBP Sławatycze);
 spotkanie z Edytą Tyszkiewicz, promocja powieści „Motyl w zupie” (październik, Filia nr 6 MBP
Biała Podlaska);
 spotkanie z o. Eligiuszem Dymowskim, poetą, członkiem jury Literackiego Konkursu im.
J.I. Kraszewskiego (listopad, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z Piotrem Milewskim, autorem książek „Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję
i dalej”, „Dzienniki japońskie. Zapiski z roku królika i roku konia” (17 listopada, Filia nr 6).
- wystawy:
 „My z niego wszyscy – Henryk Sienkiewicz 1846-1916” – wystawa objazdowa WBP
m. H. Łopacińskiego w Lublinie z okazji obchodów Roku H. Sienkiewicza eksponowana była w
GBP w Drelowie, MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, GBP w Leśnej Podlaskiej, GBP w Rokitnie, MBP w Terespolu oraz w MBP w Białej Podlaskiej (4-31 października);
 Wystawa czasopism ze zbiorów Czytelni Głównej od najstarszych roczników po współczesne
(styczeń, MBP Biała Podlaska);
 „Janowskie rękodzieło” – wystawa prac rękodzielniczych artystki ludowej z gminy Janów Podlaski – Zofii Bobryckiej (luty, MBP Biała Podlaska);
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„1050- lecie Chrztu Polski” – wystawa poświęcona 1050. rocznicy przyjęcia chrześcijaństwa.
Otwarcie 11 kwietnia: prelekcja na temat znaczenia Chrztu dla rozwoju państwa polskiego, najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski (MBP Biała Podlaska);
„Przewodnik po miejscach wyjątkowych – Biała Podlaska” – wystawa promująca publikacje o
Białej Podlaskiej (czerwiec, MBP Biała Podlaska);
„Przewodnik po miejscach wyjątkowych – Południowe Podlasie” (lipiec, MBP Biała Podlaska);
Wystawa poświęcona sylwetce Cypriana Kamila Norwida w 125. rocznicę urodzin poety (wrzesień, MBP Biała Podlaska);
„Została mi po tobie obecność taka obecność przez nieobecność” – wystawa prezentująca sylwetkę Agnieszki Osieckiej w 80. rocznicę urodzin (październik, MBP Biała Podlaska);
„Jerzy Sroka - podlaski publicysta i regionalista 1928-1996” – wystawa publikacji Jerzego Sroki
(listopad - grudzień, MBP Biała Podlaska);
Wystawa twórczości Lecha Zaciury w pierwszą rocznicę śmierci (kwiecień, GBP Łomazy);
„Oświata na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w l. 1920-1960” – wystawa ze zbiorów Towarzystwa Sympatyków Historii i Kultury Ziemi Międzyrzeckiej oraz p. Sławomira
Litwiniuka, historyka i regionalisty (grudzień, GBP Międzyrzec Podlaski z/s w Wysokim, współorganizacja).

Pracownicy działalności podstawowej
W roku 2016 w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego pracowało 99 osób,
w tym:
- w miastach 56 osób (54 na pełnych etatach), z czego 47 osób to pracownicy bialskich placówek,
- na wsi 43 osoby (27 na pełnych etatach).
W bibliotekach m. Biała Podlaska na 47 osób działalności podstawowej wykształceniem bibliotekarskim legitymuje się 83% zatrudnionych. W placówkach powiatu ziemskiego spośród 52. zatrudnionych bibliotekarzy 52% posiada wykształcenie bibliotekarskie.
W ciągu roku w czterech bibliotekach powiatu ziemskiego kadrę bibliotekarską wspierali stażyści,
zwykle przyuczani są do pomocy przy tworzeniu elektronicznych baz księgozbioru.
Bibliotekarze miasta Biała Podlaska oraz bibliotek powiatu ziemskiego poszerzali swoje umiejętności
zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach, szkoleniach stacjonarnych i on – line. Oto przykłady:
- Konferencja w Grodzisku Mazowieckim „Biblioteka – nowe wyzwania, realne szanse” (MBP
Biała Podlaska, 4 osoby);
- Trzy szkolenia dla moderatorów DKK w Lublinie (MBP Biała Podl., 4 osoby);
- „Czytanie jest współuczestnictwem w twórczości – twórcze metody pracy z tekstem literackim”, warsztaty w Lublinie (MBP Biała Podl., 2. osoby);
- „Od projektu, do efektu – oferta szyta na miarę” warsztaty z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych. Zamość - Chełm - Lublin (MBP Biała Podl., 2. osoby, GBP w Międzyrzecu Podl.
z/s w Wysokim);
- III Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy na UMCS w Lublinie
„Czytelnik i czytelnictwo w dobie elektronicznej transmisji kultury pisma: stan obecny – wyzwania – perspektywy” (MBP Biała Podl. 4 osoby, Filia w Halasach, Filia w Jelnicy, Filia w
Rogoźnicy);
- Wyjazd szkoleniowy do Parku Rekreacji „Zoom Natury” w Janowie Lubelskim (MBP Biała
Podl.);
- VI Lubelskie Forum Bibliotekarzy „Biblioteka inspiruje” (MBP Biała Podl., 4 osoby);
- „Skarb nasz – Puszcza Białowieska”, święto książek w Bibliotece Obwodowej w Brześciu na
Białorusi (MBP Biała Podl., 2. osoby);
- „Horodecki autograf” – festiwal literacki w miejscowości Horodziec na Ukrainie, m.in. odsłonięcie tablicy dedykowanej J.I. Kraszewskiemu (MBP Biała Podl.);
- IV Seminarium Naukowe Biblioteka (Post)turysty „Studenci w podróży – fakty i mity” w
AWF Biała Podlaska (MBP Biała Podl., 3 osoby);
- Światowy Dzień Uchodźcy, widowisko artystyczne organizowane przez Centrum Wolontariatu z Lublina (MBP Biała Podl.);
- Dzień Otwarty w Ośrodku dla Uchodźców w Białej Podlaskiej (MBP Biała Podl., 3 osoby);
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„Medialnie słowem i mazakiem”, warsztaty w Lublinie (MBP Biała Podl., GBP w Łomazach);
„Gdzie są młodzi czytelnicy?”- kształcenie warsztatu bibliotekarza w zakresie wspierania
kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, Rzeszów (MBP Biała Podl.);
- Dwa szkolenia dla instruktorów bibliotek powiatowych, WBP Lublin (2. osoby);
- Zlot Dyskusyjnych Klubów Książki we Wrocławiu ph. „Literacki Woodstock” (MBP Biała
Podl., 2. osoby);
- „Biblioteka: miejsce dla młodych ludzi” (MBP Międzyrzec Podl.);
- „Ochrona danych osobowych” (MBP Międzyrzec Podl.);
- „Dokumentacja biblioteki” – regulamin organizacyjny i kontrola zarządcza (MBP Międzyrzec
Podl.);
- „Portale społecznościowe jako narzędzie marketingu w placówkach kultury” (MBP Międzyrzec Podl.);
- „Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji” (GBP Sitnik);
- „Zabawy muzyczno – ruchowe i rytmika Carla Orffa z elementami choreoterapii w szkole i
przedszkolu” (GBP Sitnik, Filia w Perkowicach, Filia w Sworach);
- „Animacja – tańce i zabawy na imprezy okolicznościowe, festyny dla dzieci szkolnych i osób
dorosłych” (GBP Sitnik, Filia w Perkowicach, Filia w Sworach);
- „Arteterapia – terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą” (Filia w Dokudowie);
- Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss w pracy z dziećmi” (Filia w Dokudowie);
- Kurs animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży (Filia w Dokudowie);
- Warsztaty robienia kwiatów z wiórek osikowych (GBP w Drelowie, Filia w Szóstce, Filia w
Żerocinie);
- Cykl szkoleń „O finansach w bibliotece” (GBP w Łomazach, GBP w Rossoszu, Filia w Chotyłowie, Filia w Połoskach, GBP w Sławatyczach, Filia w Jabłecznej, GBP w Tucznej);
- „Pozyskiwanie środków z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” (GBP w
Międzyrzecu Podl. z/s w Wysokim);
- Szkolenie z obsługi SB Mateusz, książki elektroniczne, WBP Lublin (GBP w Międzyrzecu
Podl. z/s w Wysokim, Filia w Krzewicy-2. osoby, Filia w Tłuśćcu);
- „Czytanie jest współuczestnictwem w twórczości” warsztaty w WBP w Lublinie (Filia w Jelnicy);
- „Kurs animatora zabaw dla dzieci, Lublin (Filia w Krzewicy);
- „Spotkanie miłośników regionu poświęcone prowadzeniu badań regionalnych” WBP Lublin
(Filia w Krzewicy, Filia w Rogoźnicy);
- „Jak rozwiązać problem społeczny”, „Niesamodzielni wśród nas”, „Jak połączyć cele społeczne i ekonomiczne organizacji” (Filia w Tłuśćcu);
- „Tablety w bibliotece” szkolenie w Lublinie (GBP w Rossoszu);
- „Technologie medialne” (GBP w Tucznej);
- Kurs on - line „Bibliotekarstwo w praktyce” II edycja (Filia w Halasach, Filia w Rogoźnicy).
Webinaria:
- „Mix liderski – czyli przypadki z życia codziennego” ważne kwestie z zakresu pracy w zespole (MBP Biała Podl.- 2. osoby, GBP w Drelowie);
- Konkurs „Tablety w Twojej bibliotece” (GBP w Drelowie, Filia w Szóstce, Filia w Żerocinie);
- „Technologie potrzebują dziewczyn” (Filia w Żerocinie);
- „Włącz się w Tydzień Kodowania” (Filia w Żerocinie, MBP Biała Podl.- 2. osoby);
- „Zajęcia z kodowania: wskazówki organizatorów” (GBP w Międzyrzecu Podl. z/s w Wysokim);
- „Zostań trenerem podstaw programowania” (GBP w Międzyrzecu Podl. z/s w Wysokim);
- „Ochrona danych osobowych” (GBP w Piszczacu);
- „Zaczaruj swoją bibliotekę” (FunEnglish i FunJunior w bibliotece). Nauka angielskiego za
pomocą kursów e-learningowych dla przedszkolaków i dzieci w wieku 6-12 lat (MBP Biała
Podl. 2. osoby);
- „Wolontariusze w bibliotekach – białe kruki?” (MBP Biała Podl., 2. osoby);
-
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„Bibliotekarz w trampkach czyli jak przyciągnąć młodych do biblioteki” (MBP Biała Podl., 2.
osoby).
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej w ramach realizacji zadań powiatowych zaproponowała bibliotekarzom udział w specjalistycznych szkoleniach o następującej tematyce:
- Podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu bialskiego w 2015 r. (Zyta Kosińska, MBP Biała Podl.);
- Bank Danych Lokalnych GUS (Piotr Suszczyński, Lubelski Urząd Statystyczny Delegatura w
Białej Podlaskiej);
- Analiza Funkcjonowania Bibliotek, prezentacja projektu SBP (Anna Biegalska, WBP Lublin);
- Zakładamy Dyskusyjny Klub Książki w ramach projektu Instytutu Książki (Marzena Targońska, WBP Lublin);
- Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt oraz postępowanie z dokumentacją archiwalną w
bibliotece (Aleksandra Michalska, MBP Biała Podl.);
- Seminarium wyjazdowe wpisane tematycznie w ogólnopolskie obchody Roku Henryka Sienkiewicza. Zaproponowano bibliotekarzom wizytę w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej oraz poznanie miejsc związanych z pisarzem w pobliskiej Okrzei. Stałym punktem wyjazdów są nowocześnie zaaranżowane i prężnie działające biblioteki – tym razem była
to GBP w Adamowie, funkcjonująca od kilku miesięcy w specjalnie zaprojektowanym i wybudowanym od podstaw budynku;
- „Katalogowanie w formacie MARC 21 z elementami RDA” (Andrzej Kwiatkowski, specjalista systemu bibliotecznego Mateusz);
- „Aktualizacje programu bibliotecznego Mateusz” ” (Andrzej Kwiatkowski, specjalista systemu bibliotecznego Mateusz).
-

Komputeryzacja
Ze środków własnych pozyskano nowe komputery do MBP w Międzyrzecu Podlaskim i GBP w
Tucznej. Natomiast GBP w Międzyrzecu Podl. z/s w Wysokim skorzystała z dofinansowania w ramach programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Złożony projekt „Modernizacja infrastruktury informatycznej w GBP” uzyskał akceptację i przyznanie środków w kwocie 30
tys. zł, co pozwoliło na zakup 7. zestawów komputerowych i wyposażenie wszystkich placówek w
nowy sprzęt.
W 2016 r. GBP w Leśnej Podlaskiej dokonała konwersji bazy katalogowej prowadzonej w programie
Mak 4.3a do zakupionego w 2015 r. nowoczesnego SB Mateusz, w którym pracuje 35 placówek bibliotecznych powiatu ziemskiego.
Do elektronicznych baz księgozbioru bibliotek powiatu ziemskiego wpisanych jest 60% zgromadzonych zbiorów. Intensyfikacja prac nad tworzeniem katalogów elektronicznych w bibliotekach jest
widoczna w gm. Międzyrzec Podl., baza zawiera 88,36% w tym 100% w Wysokim i 100% w Filii
Halasy. Inne biblioteki z bazami powyżej 90% to Filia w Dokudowie (95,54%), Filia w Perkowicach
(92,27%), GBP w Piszczacu (92,35%).
Biblioteki w gm. Drelów, Terespol, Wisznice, Leśna Podl. i MBP w Miedzyrzecu Podl. oferowały
dostęp on-line do swoich zasobów za pośrednictwem katalogu w Internecie, który umożliwia logowanie na koncie czytelnika, monitorowanie konta i rezerwację poszukiwanej książki. Elektroniczna wypożyczalnia oprócz w/w bibliotek funkcjonuje w GBP Międzyrzec Podlaski z/s w Wysokim.
Wszystkie placówki biblioteczne w powiecie oferowały komputery z dostępem do Internetu dla użytkowników, ponad połowa posiadała również dostęp bezprzewodowy do korzystania z Internetu na
urządzeniach mobilnych użytkowników takich jak tablety czy smartfony.
Posiadanie własnej strony w Internecie deklarowały biblioteki w Wisznicach, Wysokim gm. Międzyrzec Podl., Tucznej i Drelowie. Zdecydowanie większą aktywnością wykazywały się biblioteki na
portalu społecznościowym Facebook informując o swojej działalności: MBP Międzyrzec Podl, GBP
Drelów z filiami, GBP Konstantynów, GBP Leśna Podl., GBP Łomazy, GBP Międzyrzec Podl. z/s w
Wysokim z filiami, GBP Piszczac i Filie w Chotyłowie i Kościeniewiczach, GBP Rokitno, GBP Rossosz plus Filia w Romaszkach, GBP Sławatycze z filiami, Sosnówka, Wisznice.
O działaniach GBP w Konstantynowie można poczytać na blogach „Kilka uwag” i „Z książką nam
do twarzy”.
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Trzy biblioteki: MBP Międzyrzec Podl., GBP Łomazy i GBP Międzyrzec Podlaski z/s w Wysokim
dysponują odtwarzaczami książek mówionych Czytak Plus przystosowanymi do obsługi przez osoby
niewidome i prowadzą wypożyczalnie książek dla użytkowników z dysfunkcją wzroku wraz z urządzeniem do odczytu.
W m. Biała Podlaska w obrębie Biblioteki Głównej oraz w Barwnej Multimedialnej Bibliotece dla
Dzieci i Młodzieży jest możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego. Obie placówki mają
strony internetowe, Barwna promuje działalność na Facebooku i Instagramie. Obecne na Facebooku
są również filie MBP – nr 3 i nr 6.
Zasoby Bialskiej Biblioteki Cyfrowej wzrosły w ciągu 2016 r. o 764 pozycje, w tym 434 ze zbiorów
własnych. Stan na 31 grudnia 2016 r. to 9 104 materiały regionalne dostępne on-line, oraz 1 022 dostępne w sieci lokalnej. W ciągu roku zarejestrowano 787 594 wyświetlenia publikacji z biblioteki
cyfrowej.
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