WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH MIASTA
BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO W 2017 ROKU
Sieć i organizacja bibliotek
W roku 2017 stan ilościowy bibliotek nie zmienił się, na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego
funkcjonowało 45 placówek bibliotecznych, w tym:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej,
- 2. biblioteki miejskie,
- 17 bibliotek gminnych,
- 25 filii bibliotecznych (4 miejskie i 21 na wsi).
Prowadzono 8 punktów bibliotecznych, o 2 mniej w porównaniu do roku 2016. Ubył jeden punt w gm.
Leśna Podlaska i jeden w gm. Międzyrzec Podlaski.
W roku 2017 nie odnotowano zmian w organizacji i funkcjonowaniu bibliotek zarówno w mieście
Biała Podlaska jak i powiecie ziemskim. W dwóch gminach wiejskich tj. Biała Podlaska
i Terespol biblioteki pozostają w strukturach organizacyjnych ośrodków kultury, natomiast pozostałe
biblioteki powiatu są samodzielne organizacyjnie.
Pozytywne zmiany w wystroju estetycznym, wykorzystaniu przestrzeni bibliotecznej, zakup nowego
sprzętu i mebli w celu poprawienia warunków pracy i komfortu użytkownikom zaobserwowano
w wielu bibliotekach.
W Filii nr 6 MBP w Białej Podlaskiej wymieniono 21 regałów na książki. W Barwnej zlikwidowano
2. stacje odsłuchowe i udostępniono konsolę PS3 w dziale multimedialnym.
W Wypożyczalni dla Dorosłych MBP w Międzyrzecu Podlaskim zlikwidowano na szczytach regałów
półki na wystawki nowości obudowując je regalikami na książki. Ponadto dostawiono 2 nowe regały
w miejsce zlikwidowanych skrzyń katalogowych. Zainstalowano kompleks regałów przystosowany na
prezentacje nowości, w skład którego wchodzi konsola z katalogiem elektronicznym dla czytelników.
Aby ułatwić czytelnikom logiczny dostęp do poszukiwanych grup literatury przeorganizowano ustawienie księgozbioru, wydzielając kryminały, thrillery-sensację, fantastykę, horrory, historie prawdziwe oznaczając je literowymi sygnaturami. Książki wchodzące w skład wydawnictw wielotomowych
zyskały kolorowe naklejki z czytelną numeracją. Do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży dokupiono 2
mobilne regaliki na książki dla najmłodszych. Pozyskane w wyniku usunięcia skrzyni katalogowej
miejsce w przedsionku zagospodarowano montując tam szafę na materiały i pomoce do zajęć oraz
półkę na prezentacje prac przestrzennych wykonanych przez dzieci. Druga szafa na materiały stanęła
w holu przed wejściem do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży.
W Filii w Perkowicach gm. Biała Podlaska zamontowano 4 nowe regały na książki. W GBP w Drelowie pomalowano ścianę w kąciku dla dzieci i przemeblowano go stylizując na książkę „Alicja w krainie czarów”. Przemeblowano także salkę kominkową zyskując miejsce na mały magazynek. W Filii
w Szóstce przeorganizowano ustawienie księgozbioru, przenosząc literaturę dziecięcą do głównego
pomieszczenia. Opróżnioną salkę wyposażono w stoliki i krzesła z przeznaczeniem na czytelnię,
a w razie potrzeby na salę warsztatową. Komputery dla czytelników przeniesiono do pomieszczenia
przy wypożyczalni.
W Filii w Krzewicy gm. Międzyrzec Podlaski zmieniono ustawienie regałów z książkami i stanowisk
komputerowych na bardziej funkcjonalne oraz zakupiono nowe krzesła. W Filii w Rogoźnicy przestawiono regały tak, aby uzyskać lepszy dostęp do komputerów dla czytelników. Wymieniono rozdzielacze alfabetyczne. W Filii w Tłuśćcu zakupiono dywan do kącika dziecięcego i fotel. W GBP
w Rossoszu pomalowano boazerię ścienną na biało oraz zakupiono 14 nowych krzeseł. W GBP
w Tucznej wymieniono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla czytelników i bibliotekarzy
dzięki dofinasowaniu z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Zakupiono kolorowy regał
na gry i zabawki dla dzieci, a także gry planszowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteki w Drelowie
i Konstantynowie wzbogaciły się w pufy do wspólnego czytania w ramach akcji „Kinder mleczna
kanapka. Przerwa na wspólne czytanie”
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Kształtowanie zbiorów bibliotecznych
Do bibliotek publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego w roku 2017 wpłynęło 19 377 książek,
w tym:
- do bibliotek miejskich 8 680 wol., tj. 44,80 % ogółu wpływów, z czego w Białej Podlaskiej 6 575 wol., tj. 33,93 %
- do bibliotek wiejskich 10 697 wol., tj. 55,20 % ogółu wpływów.
Zakup nowości wydawniczych wyniósł 16 182 wol. (83,51 % wpływów), w tym:
- do placówek miejskich 7 144 wol., tj. 44,15 % ogółu zakupu, z czego w Białej Podlaskiej
5 303 wol., tj. 32,77 %
- do placówek wiejskich 9 038 wol., tj. 55,85 % ogółu zakupu.
Zmiany zachodzące w zbiorach w latach 2016 – 2017
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

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

2017 r.
6 575
5 303
9,25
114 293,82
21,55
6 851
6 641
208 767
13 422
13 757,08

różnica
-574
+49
+0,09
+3 933,5
+0,55
+488
+1 202
-276
+476
+3 374,96

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

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

2017 r.
12 802
10879
9,70
226 487,52
20,82
6 303
6 180
331 257
886
7 740,96

różnica
+867
+506
+0,47
+14 143,4
+0,35
-3 100
-3 198
+6 499
+418
+ 7 444,2

Z ogólnej kwoty 128 050,9 zł wydatkowanej w 2017 r. na zakup zbiorów do placówek bibliotecznych m. Biała Podlaska, 50,57 % 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” (64 755 zł). Pozostałe 49,43 % ogólnej
kwoty wydatkowanej na zakup zbiorów to środki organizatora (59 701,13 zł) i środki z innych źródeł
(3 594,77 zł). W porównaniu do roku ubiegłego organizator MBP w Białej Podl. przeznaczył kwotę
większą o 4 059,69 zł na wzbogacenie zasobów bibliotek. Wzrósł minimalnie (+0,09) wskaźnik zakupu książek w Białej Podl. i wyniósł w 2017 r. 9,25 wol. na 100 mieszkańców.
W bibliotekach powiatu ziemskiego dofinansowanie zakupu zbiorów z programu MKiDN wynosiło
67 248 zł (+ 1310 zł w stosunku do r. 2016), natomiast fundusze samorządowe przyznane przez organizatorów bibliotek wyniosły 166 980,48 zł i były większe o 20 370,48 zł. Utrzymuje się duże zróżnicowanie funduszy na zakup nowych książek w poszczególnych gminach powiatu ziemskiego. Najwięcej bo 12 507 zł na 1. placówkę wydano w gm. Janów Podlaski, w mieście Terespol 11 102 zł oraz
11 002 zł w gm. Leśna Podlaska. W dalszym ciągu najsłabiej są finansowane biblioteki w gm. Sławatycze 1 805 zł na 3 placówki. W żadnej gminie powiatu ziemskiego nie został osiągnięty wskaźnik
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zakupu książek spełniający standardy europejskie. Najwyższy wskaźnik zakupu książek odnotowano
w gm. Rossosz - 16,91 wol., najniższy w gm. Zalesie - 3,70 wol. na 100 mieszkańców.
Podwoiła się liczba zbiorów specjalnych w gminach powiatu ziemskiego za sprawą 4. placówek w gm. Biała Podlaska, do których zakupiono łącznie 349 audiobooków. Nie zmienia to faktu, iż
zbiory specjalne w bibliotekach powiatu ziemskiego stanowią marginalną część zbiorów (886 jedn.
inw.). Biblioteki: MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP w Łomazach i GBP
w Międzyrzecu Podl. z/s w Wysokim oferują książki mówione zapisane cyfrowo do odsłuchu na specjalnych Czytakach Plus, pozyskanych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie.
Środki finansowe na zakup zbiorów w powiecie ziemskim 2017 r.

Fundusze organizatorów znacznie przewyższają środki z programu ministerialnego na zakup nowości
do bibliotek. Jedynie w mieście Międzyrzec Podlaski i w gm. Sławatycze poziom wkładu samorządu
na zakup zbiorów do bibliotek jest niższy niż środki z MKiDN.
Czytelnicy, udostępnianie zbiorów
W roku sprawozdawczym w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zarejestrowano 28 279. czytelników, w tym:
- w bibliotekach miejskich 17 944 tj. 63,45 % ogółu czytelników, z czego w Białej Podlaskiej 15 080, co stanowi 53,32 %
- w bibliotekach wiejskich 10 335 tj. 36,55 % ogółu czytelników.
2016 r.
30 373
19 784
16 816
10 589
9 774
5 275
4 425
4 499

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
7

2017 r.
28 279
17 944
15 080
10 335
9 329
4 993
4 182
4 336

różnica
-2 094
-1 840
-1 736
-254
-445
-282
-243
-163

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

29,30
12,07

26,30
11,77

-3,00
-0,30

W bibliotekach zanotowano ogółem 650 628 wypożyczeń, w tym:
- w bibliotekach miejskich 459 475 jedn. inw., tj. 70,62 % ogółu wypożyczeń,
z czego w Białej Podlaskiej 395 544 jedn. inw., co stanowi 60,79 %
- w bibliotekach wiejskich 191 153 jedn. inw., tj. 29,38 % ogółu wypożyczeń.
Wypożyczenia zbiorów specjalnych wyniosły 23 006 jedn. inw. (3,54 % ogółu wypożyczeń), w tym:
- w bibliotekach miejskich 22 410 jedn. inw., tj. 3,44 % ogółu wypożyczeń, z czego w Białej
Podlaskiej 22 408 jedn. inw., co stanowi 3,44 %
- w bibliotekach wiejskich 596 jedn. inw., tj. 0,09% ogółu wypożyczeń.
Wypożyczenia księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2016 r.
660 472
456 074
386 194
204 398

2017 r.
627 622
437 065
373 136
190 557

różnica
-32 850
-19 009
-13 058
-13 841

2016 r.
21 239
20 881
20 877
358

2017 r.
23 006
22 410
22 408
596

różnica
+1 767
+1 529
+1 531
+238

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

W ciągu roku udostępniono prezencyjnie 163 117 jedn. inw. zbiorów, w tym:
- w bibliotekach miejskich 103 266 jedn. inw., tj. 63,31 % ogółu udostępnień, z czego udostępnienia w Białej Podlaskiej to 96 748 jedn. inw., co stanowi 59,31 %
- w bibliotekach wiejskich 59 851 jedn. inw., tj. 36,69 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia zbiorów specjalnych wyniosły 5 929 jedn. inw. tj. 3,63 % ogółu udostępnień, w tym:
- w bibliotekach miejskich 4 592 jedn. inw., tj. 2,82 % ogółu udostępnień, z czego w Białej
Podlaskiej 4 592 jedn. inw., co stanowi 2,82%
- w bibliotekach wiejskich 1 337 jedn. inw., tj. 0,82 % ogółu udostępnień.
Udostępnienia prezencyjne księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2016 r.
174 631
114 516
106 691
60 115

2017 r.
157 188
98 674
92 156
58 514

różnica
-17 443
-15 842
-14 535
-1 601

2016 r.
4264
4 162
4 162
102

2017 r.
5 929
4 592
4 592
1 337

różnica
+1 665
+430
+430
+1 235

Udostępnienia prezencyjne zbiorów specjalnych
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi
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Największy spadek w ilości czytelników odnotowano w Białej Podlaskiej (-1 736), natomiast w bibliotekach powiatu ziemskiego jest on jeszcze niewielki (-358). Utrzymuje się tendencja spadku wypożyczeń księgozbioru zarówno w powiecie ziemskim jak i w placówkach Białej Podlaskiej. Na ilość
32 850 mniej wypożyczeń składa się spadek o 13 058 w Białej Podlaskiej oraz o 19 792 wypożyczenia mniej w bibliotekach powiatu ziemskiego. Wzrasta ilość wypożyczeń zbiorów specjalnych.
W Białej Podlaskiej wypożyczono w 2017 r. o 1 531 zbiorów specjalnych, więcej w porównaniu do
roku 2016. W bibliotekach powiatu ziemskiego wzrost ten jest niewielki (+236), bo zbiory specjalne
reprezentowane są tam w niewielkiej ilości.
Po ubiegłorocznym wzroście udostępnień prezencyjnych w Białej Podlaskiej, w roku bieżącym odnotowano duże spadki. Ogółem udostępniono mniej zbiorów o 15 778, w Białej Podlaskiej o 14 105,
a w powiecie ziemskim o 1 673. Przy czym na minusie są udostępnienia księgozbioru. Ilość udostępnionych zbiorów specjalnych jest większa w porównaniu do roku ubiegłego zarówno w bibliotekach
powiatu ziemskiego jak i w Białej Podlaskiej. Mniej jest odwiedzających ogółem o 4 302. osoby,
w Białej Podlaskiej mniej o 1 321, w powiecie ziemskim mniej o 2 981.
Promocja książki i inne rodzaje działalności
W bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zrealizowano ogółem 3 644 przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne, w których uczestniczyło 89 343 osoby, w tym 2 632. różnorodne
imprezy zorganizowane przez biblioteki dla użytkowników, w których uczestniczyło 73 977 osób,
plus 1 012 kursów, warsztatów i szkoleń dla 15 366. uczestników. W tym:
- w bibliotekach miejskich zorganizowano 989 imprez z udziałem 28 706. osób, z czego w Białej Podlaskiej 861 imprez, w których uczestniczyło 24 486 osób. Kursów, szkoleń i warsztatów zorganizowano w miastach 186 dla 3 550. Uczestników, z czego w Białej Podlaskiej 151 dla 3 110. osób.
- w bibliotekach wiejskich 1 643 imprezy z udziałem 45 271 osób, oraz 826 przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym dla 11 816. uczestników. Podsumowując, w wydarzeniach kulturalnych
i edukacyjnych organizowanych przez biblioteki publiczne bądź we współpracy z innymi instytucjami
i organizacjami w miastach uczestniczyło 40 % mieszkańców, przy czym w Białej Podlaskiej odsetek
ten wyniósł 48, co oznacza, że średnio co drugi mieszkaniec Białej Podlaskiej uczestniczył w imprezie
bibliotecznej. Na wsi odsetek ten jest wyższy i wniósł 64 % .
Do ciekawszych inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę w środowisku należały:
- X edycja konkursu Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego organizowanego przez MBP w Białej
Podlaskiej, pod patronatem Starosty Bialskiego. Statuetkę i tytuł Biblioteki Roku 2017 Powiatu
Bialskiego oraz nagrodę 2 000 zł otrzymała GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim. Jest to
placówka, która w ubiegłym roku okazała się być najaktywniejszą spośród bibliotek w powiecie pod
względem ilości i różnorodności imprez zorganizowanych dla mieszkańców. Jest też w pełni skomputeryzowana. Funkcjonuje tam elektroniczne wypożyczanie, a katalog jest dostępny on-line z możliwością logowania się przez czytelnika na swoim koncie. Działalność upowszechnieniowa nie ogranicza
się do tradycyjnych form ale jest urozmaicona i umożliwia użytkownikom zapoznawanie się z nowoczesnymi technologiami. Biblioteka w Wysokim uczestniczyła w Regionalnym Festiwalu Kodowania, zorganizowano tam warsztaty z kodowania, pokazy robotów edukacyjnych oraz drukarki 3D.
W ofercie są zajęcia z tabletami. Ponadto jest placówką widoczną w środowisku, dzięki przemyślanej
i bogatej promocji.
- XV edycja konkursu o tematyce regionalnej z cyklu Ocalić od zapomnienia ph. „Jak to ongiś
na wsi się gospodarowało…”. Założenie konkursowe tej edycji to dokumentowanie codziennego
życia mieszkańców, prac w polu, domostwach i zagrodach w poszczególnych porach roku. Finał miał
miejsce 14 grudnia 2017 r. podczas uroczystej IV Gali Kultury Powiatu Bialskiego organizowanej
przez Starostwo Powiatowe. Pierwsze miejsce i nagrodę Starosty Bialskiego zdobyła praca GBP im.
K. Sawczuka w Konstantynowie zatytułowana „Rozmowy przy płocie: o pracy, biedzie, wierze i tradycji”. Drugie miejsce i nagrodę Dyrektora MBP w Białej Podlaskiej otrzymała GBP w Międzyrzecu
Podlaskim z/s w Wysokim za pracę „Trud w radości”. Trzecie miejsce i nagrodę Starosty Bialskiego
zdobyła GBP w Rokitnie za pracę „Niuanse z życia wiejskiego”. Wyróżnienia przyznano GBP w Rossoszu, Filii w Dokudowie gm. Biała Podlaska oraz Filii w Romaszkach gm. Rossosz. Czas trwania
konkursu: 15 marca – 30 września 2017 r (MBP Biała Podlaska).
- XVI seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu bialskiego – celem seminarium było poznanie zmodernizowanych i nowocześnie zaaranżowanych bibliotek. Bibliotekarze odwiedzili Chełmską
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Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Urszulinie
i Filię Biblioteczną w Wytycznie (pow. włodawski). Uzupełnieniem wyjazdu była wizyta w Muzeum
J.I. Kraszewskiego w Romanowie z racji obchodów Roku J.I. Kraszewskiego w Powiecie Bialskim.
(20 czerwca, MBP Biała Podlaska).
- IX Bialski Festiwal Okołoliteracki ph. „Cisza przestrzeni nieskończonych…” – nawiązujący
do pamięci żołnierzy wyklętych. Pierwszy dzień festiwalu to projekcje filmów „Generał Nil” i „Wyklęty” oraz prelekcja dr. Mariusza Bechty pt. ”Wyklęci między Krzną a Bugiem z lat 1944 -1947”.
Drugiego dnia odbyło się spotkanie autorskie z dziennikarzem, publicystą, historykiem Tadeuszem
Płużańskim oraz wręczenie nagród laureatom konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej „Myśląc
Ojczyzna” i recytacja wierszy w ich wykonaniu. Ostatnim punktem festiwalu był koncert wokalisty
zespołu Contra Mundum Norberta Smolińskiego (6, 8 października, MBP Biała Podlaska).
- „Kraszewski – jak Go dzisiaj odnaleźć” - internetowy konkurs wiedzy, tematycznie wpisany
w obchody Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim, adresowany do mieszkańców
Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. Spośród uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na 10
pytań i udzielili wyczerpującej odpowiedzi na pytanie otwarte wyłoniono 7. laureatów. Nagrodami
były zestawy książek: J.I. Kraszewski „Stara baśń”, S. Koper „Piastowie. Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii” i A. Orr „Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa” (28 lipca - 30 listopada, MBP Biała Podlaska).
- XVIII Bialskie Dni Książki Dziecięcej – „Łączy nas książka” zorganizowane przez Barwną Multimedialną Bibliotekę w Białej Podlaskiej:
- 14 maja – „Kibicujemy - rodzinne rozgrywki piłki nożnej” – plenerowe otwarcie XVIII DBKD. Głośne czytanie książki P. Beręsewicza „Więcej niż klub”, występy wokalne, występy chirliderek – nauka
wspólnego kibicowania, rozgrywki piłkarskie między zgłoszonymi drużynami – m.in. podopieczni
stowarzyszenia „Wspólny świat” kontra grupa dzieci z Brześcia na Białorusi, bibliotekarze kontra
czytelnicy. Uczestnicy rodzinnych rozgrywek mieli także do dyspozycji kącik czytelniczy, zabawy
z książką na kocyku, malowanie twarzy, kącik sprawnościowy ze sprzętami sportowymi, robienie
machaczy do kibicowania. W trzygodzinnej zabawie uczestniczyło 1372. osoby. W trakcie trwania
BDKD odbyły się 2. spotkania z pisarzem Pawłem Beręsewiczem, 2. spotkania z Maciejem Jabłońskim – dziennikarzem i prezenterem sportowych serwisów informacyjnych, spotkanie ze Stefanem
Majewskim – piłkarzem i selekcjonerem Reprezentacji Polski w piłce nożnej, spotkanie z dziennikarzem sportowym Jackiem Kurowskim.
Ponadto w ramach XVIII BDKD odbyło się 11 spotkań o tematyce sportowo - literackiej z grupami
przedszkolnymi, 13 spotkań z uczniami szkół podstawowych oraz 2 spotkania z podopiecznymi Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych
Zaburzeniach „Wspólny Świat” (14 - 31 maja, Barwna).
- „Powiat bialski dawniej i dziś” - ogólnopolski konkurs fotograficzny adresowany do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Cele konkursu to: wzbudzanie zainteresowania fotografią oraz
historią małych ojczyzn, wzbogacanie zbiorów regionalnych i poszerzanie grona regionalistów. Zadanie konkursowe polegało na zrobieniu współczesnych zdjęć obiektów, które zostały przedstawione na
dawnych zdjęciach w załączonym do regulaminu konkursu pakiecie. W konkursie wzięły udział 22.
osoby, spośród których wyłoniono 3. laureatów i przyznano 4 wyróżnienia. Prace nagrodzone i wyróżnione można było obejrzeć na wystawie pokonkursowej. Uroczysty finał i otwarcie wystawy odbyły się 20 czerwca w MBP w Białej Podlaskiej (marzec - maj, wystawa: czerwiec, MBP Biała Podlaska).
- XVII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej Tuczna 2017 – organizowany przez GBP w Tucznej we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Wójtem Gminy Tuczna. Celem przedsięwzięcia
jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu, upowszechnianie pieśni patriotycznej,
popularyzacja śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentowanie działalności chórów i zespołów działających na terenie powiatu bialskiego, prezentacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych osób niepełnosprawnych, promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier i wspólna integracja osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi oraz podniesienie
poczucia własnej wartości. Uczestnicy byli oceniani w czterech kategoriach: niepełnosprawni, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli (12 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
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z bialskim oddziałem SBP. W 2017 r. zorganizowano 3 odsłony tego wydarzenia (3 czerwca, 16 lipca,
2 września) a od 6 grudnia kiermasz zorganizowano w Czytelni MBP na stałe.
- Książka pod choinkę – 10. edycja akcji charytatywnej, podczas której zbierano książki, zabawki
i gry planszowe z przeznaczeniem dla wychowanków Domu Dziecka w Komarnie a także do Punktu
Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym. W akcji pomagali: Szkoła Podstawowa nr
3, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 6, Niepubliczne Przedszkole im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, Przedszkole Samorządowe nr 14, kl.”0” ze Szkoły Podstawowej nr 6, dzieci ze świetlicy szkolnej Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz osoby prywatne (Filia nr 6, MBP Biała Podlaska).
- „Myśląc Ojczyzna…” - konkurs recytatorski poezji patriotycznej zorganizowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zapowiadający IX Bialski Festiwal Okołoliteracki. Uczestniczyło 41 uczniów bialskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W każdej kategorii przyznano
3 nagrody i 2 wyróżnienia (1 marca, MBP Biała Podlaska).
- „Czytam w obiektywie” – powiatowy konkurs fotograficzny, którego celem była promocja wartościowej literatury dziecięcej i młodzieżowej, rozwijanie pasji fotografowania oraz poszerzenie grona
czytelników. Pace konkursowe to zdjęcia przedstawiające czytanie w sposób oryginalny, ciekawy
i nietuzinkowy. Finał konkursu odbył się 22 kwietnia, wybrano 9. laureatów, którzy otrzymali bony
do Empiku o wartości 50 i 30 zł. (22 marca -19 kwietnia, Barwna).
- „Pożarcie królewny Bluetki” – przedstawienie przygotowane przez pracowników Barwnej zaprezentowane podczas otwarcia placu „Orzeszek” przy Filii nr 6 (31 maja), z okazji Dnia Książki i Praw
Autorskich (22 kwietnia), z okazji Dnia Bibliotekarza (8 maja) oraz zaproszonym grupom dzieci
ze szkół podstawowych (8 maja) (Barwna).
- Zajęcia językowe prowadzone przez wolontariuszy AIESEC, prezentacje krajów, z których pochodzą wolontariusze prowadzący zajęcia: Meksyk, Rumunia, Indie, Brazylia, Sudan, Malezja, USA
(8 spotkań, 19 lipca - 23 sierpnia, Barwna).
- Dni Patrona Miasta Biała Podlaska – uczestnictwo w Jarmarku Michałowym na Placu Wolności.
Zorganizowano stoisko z atrakcjami dla dzieci: uzupełnianie zadań związanych z Grotą Smoka, fotografie w przebraniu smoka, kolorowanki, zabawy, prezentacja książek, rozdawanie materiałów promocyjnych (22 - 23 września, Barwna).
- Aktywna Jesień Bialskich Seniorów - włączenie się poprzez zorganizowanie konkursu na najszybsze czytanie dla seniorów. Nagrody to 3 abonamenty półroczne (24 września, Barwna).
- „Wakacyjne podróże po bibliotece i literaturze” – cykl zajęć literacko - plastycznych dla dzieci
– głośne czytanie, wykonanie zakładek do książek, tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
gry planszowe, zagadki i zabawy na podstawie przeczytanych tekstów (8 spotkań, lipiec - sierpień,
Filia nr1 MBP Biała Podlaska).
- „Polska w legendzie” – spotkania z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym nr 6, głośne czytanie
legend nawiązujących do historii Polski (11 spotkań, październik - grudzień, Filia nr 1 MBP Biała
Podlaska).
- „Na drodze do niepodległości. Podlasie w listopadzie 1918 roku”- wykład dr. Pawła Borka, dyrektora MBP w Białej Podlaskiej w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (13 listopada,
MBP Biała Podlaska).
- „Wisła – nasza rzeka” – konkurs czytelniczy z okazji Ogólnopolskiego Roku Rzeki Wisły, wzięło
udział 30 osób, finał 20 czerwca (MBP Terespol).
- „Czytanie na dywanie” – głośne czytanie dzieciom przez harcerzy, połączone z zabawami nawiązującymi do treści przeczytanych książek (styczeń - marzec FGBP Swory).
- „Alicja w Krainie Czarów” nocowanie w bibliotece w Drelowie. Zabawy, zagadki, konkursy nawiązujące do treści książki, integracja grupy dzieci. Wspólna kolacja i śniadanie. Uczestniczyło
15 osób (25/26 sierpnia).
- II Gminny Konkurs Pięknego Czytania skierowany do uczniów kl. I - III szkoły podstawowej.
Zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Kodeń. Uczestniczyło 17. dzieci (31 maja, BPG Kodeń).
- „Świąteczne symbole - Wielkanoc” - konkurs plastyczny adresowany do uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Podsumowanie odbyło się 26 kwietnia, nagrodzono 9 prac (marzec - kwiecień,
GBP Konstantynów).
- „Nasze zdrowie leży w naszych rękach” – spotkanie edukacyjne dla dorosłych z dr. Mieczysławem
Bytniewskim. Tematem spotkania było zdrowe odżywianie oraz wpływ aktywności ruchowej
na zdrowie i dobre samopoczucie (30 marca, GBP Leśna Podlaska).
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- „Ojczyzna bliska sercu w poezji M. Konopnickiej i J. Kochanowskiego” - IV edycja konkursu
poezji polskiej dla dzieci i młodzieży, 36. uczestników (17 maja, GBP Leśna Podlaska).
- „Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować” - III Gminny Konkurs Pięknego
Czytania dla uczniów kl. I - III (29 maja, GBP Łomazy).
- XII Jarmark Jagielloński – prezentacja wyrobów artystycznych z regionu oraz gości z Brześcia.
Występy grupy rekonstrukcyjnej „Żelazny Żołądź”, orkiestr dętych z Łomaz i z Brześcia, wiele aktywności ruchowych i gier dla dzieci, zabawa taneczna (2 lipca, GBP Łomazy i GOK).
- „Wakacyjne wędrowanie, baśni i legend miejscowych poznawanie” – krajoznawczy rajd rowerowy trasą wg miejsc związanych z legendami i ciekawymi wydarzeniami historii lokalnej. Zorganizowany we współpracy GBP w Łomazach z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Stowarzyszeniem
Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka”. Uczestniczyło 40 osób (11 sierpnia).
- Marsz pamięci – Las Hały – uroczystości upamiętniające 75. rocznicę zamordowania przez Niemców ok. 2 tys. Żydów z Łomaz i okolic. Spotkanie przy symbolicznym głazie w Lesie Hały, miejscu
zbrodni z 1942 r., złożenie wieńców, część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół
w Łomazach, okolicznościowe przemówienia. Uczestniczyło 160 osób (19 października, GBP Łomazy - współorganizacja).
- „Moja miejscowość wczoraj i jutro” – VI edycja konkursu historycznego z cyklu „To co przeżyło
jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci”. Wpłynęło 19 prac. Podsumowanie odbyło się
podczas „Wieczoru z poezją śpiewaną” 10 listopada (FGBP Tłuściec).
- Wakacyjne hece w bibliotece – zajęcia edukacyjno – rekreacyjne dla dzieci (4 lipca - 3 sierpnia,
FGBP Jelnica).
- „Duch książki na fotografii” – gminny konkurs fotograficzny. Zadanie konkursowe polegało
na zrobieniu trzech fotografii obrazujących „ducha książki”. Adresaci konkursu to uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Rozstrzygnięcie 3 września
(GBP z/s w Wysokim).
- „Dzień Mamy i Taty” – impreza przygotowana przez dzieci i młodzież pod kierunkiem bibliotekarki. Na spotkaniu z rodzicami dzieci recytowały wiersze, zaprezentowały układ taneczny oraz wręczyły
gościom kwiaty. Uczestniczyło 60 osób (26 maja, FGBP Jabłeczna).
- „Super Czytelnik Lata 2017” – akcja skierowana do dzieci i młodzieży polegająca na zbieraniu
pieczątek za każdą przeczytaną w czasie wakacji książkę. Tytuł Super Czytelnika zdobyło 8 osób.
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród książkowych odbyło się 29 września (GBP Sławatycze).
Tytuł Super Czytelnika Lata 2017 uzyskało także 5. czytelników Filii w Jabłecznej. Podsumowanie
odbyło się 22 września.
- „Jasełka bożonarodzeniowe” – przygotowane przez czytelników pod kierunkiem bibliotekarki,
zaprezentowano podczas spotkania wigilijnego mieszkańców Jabłecznej (17 grudnia, FGBP Jabłeczna).
- Poniedziałkowe zajęcia w Bibliotece – spotkania z grupami przedszkolnymi, głośne czytanie,
zabawy literackie (GBP Sosnówka).
- „Józef Piłsudski – niezłomny bojownik o wolność i niezawisłość Polaków” – konkurs adresowany
do uczniów klas „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum, na wykonanie pracy plastycznej związanej
z postacią Józefa Piłsudskiego. W każdej kategorii forma pracy była różna: laurka dla Marszałka, projekt pocztówki, kartka z kalendarza, order. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 2 czerwca. Spośród
25 prac wybrano po trzy zwycięskie z każdej kategorii. (GBP Sosnówka).
- Piknik z książką – II piknik rodzinny zorganizowany przy współpracy z bibliotekarkami ze szkół
z terenu gminy Terespol. W programie: przedstawienie koła teatralnego „Magia Słów” z ZS im. Orła
Białego w Kobylanach, konkurs na przebranie za ulubioną postać z książki, konkurs wiedzy o gminie,
podchody literackie, wręczenie nagród uczestnikom konkursu na Sleeveface organizowanego przez
Bibliotekę w Kobylanach. Ponadto uczestnicy mieli dużo dodatkowych atrakcji, m.in.: zabawy z animatorami, dmuchańce, klocki lego XXL, malowanie buziek, lody, gofry, loteria, w której można było
wygrać książki i gadżety piknikowe (14 maja, Biblioteka w Kobylanach).
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.:
- Warsztaty genealogiczne, w 8. spotkaniach uczestniczyło 87. osób (MBP Biała Podlaska).
- Biblioterapia – zajęcia z wykorzystaniem metod biblioterapii w oparciu o książki na temat problemów w codziennym życiu, o radzeniu sobie z konfliktami w rodzinie, o poczuciu winy, o sile tradycji.
W 7. spotkaniach uczestniczyło 40 osób (MBP Biała Podlaska).
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- „Czytające soboty” – sobotnie spotkania z książką dla dzieci. W 26 spotkaniach uczestniczyło 553.
dzieci (Barwna).
- „Awanturniczy Klub Filmowy” – młodzieżowy klub filmowy. 11 spotkań dla 66. uczestników
(Barwna).
- „Tęczowy Klub Malucha” – zajęcia dla dzieci od 1,5 roku do 4 - 5 lat oraz opiekunów. W ciągu
roku odbyły się 33 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 191 osób (Barwna).
- „Spotkania z książką” – z uczniami kl. 0 - IV Szkoły Podstawowej nr 9. Prezentacje wartościowych
książek, głośne czytanie, zajęcia tematyczne o pisarzach, rocznicach, świętach, czasopismach (62 spotkania, Filia nr 3 MBP Biała Podlaska).
- Spotkania czytelnicze z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym nr 13 (13 spotkań) i Przedszkolu
Samorządowym nr 17 (23 spotkania) (Filia nr 3 MBP Biała Podlaska).
- „Wspólne czytanie sposobem na dobre wychowanie” – zajęcia edukacyjne dla dzieci nie objętych
edukacją przedszkolną i ich opiekunów – 14 spotkań (MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Popołudnie w bibliotece” – zajęcia literacko - plastyczne dla mieszkańców Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego. 26 spotkań (MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Pociąg do książek” – zajęcia edukacyjne dla sześciolatków. 21 spotkań (MBP Miedzyrzec Podlaski).
- „Lubię książki” – tematyczne spotkania z uczestnikami WTZ, 11 spotkań (MBP Międzyrzec Podlaski).
- „Guzik z pętelką” – zajęcia dla rodziców z dziećmi, łączące głośne czytanie z zabawą na podstawie
przeczytanych tekstów, mające na celu edukację, wspierające wszechstronny rozwój. Łącznie 45 spotkań, w których uczestniczyło 772. osoby (GBP Drelów).
- Warsztaty programistyczne i Klub Kodera – 16 spotkań, 106. uczestników (GBP Drelów).
- „Z wizytą w Przedszkolu”, „Z wizytą w Zerówce”, „Z wizytą u Maluchów” – cotygodniowe
spotkania z grupami dzieci w celu głośnego czytania i prezentacji wartościowych książek dla dzieci
(GBP Drelów).
- Warsztaty programistyczne – zajęcia z programowania, 9 spotkań, 40. uczestników (FGBP Żerocin).
- Spotkania z seniorkami KGW i Zespołem Śpiewaczym działającym przy FGBP w Szóstce. Zajęcia rękodzielnicze, warsztaty kulinarne, przygotowywanie przedstawień, śpiewanie, prezentacje książek i dyskusje, wspólne obchodzenie świąt np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Tłusty Czwartek. 45
spotkań, w których uczestniczyło łącznie 454 osoby (FGBP Szóstka).
- „Grupa zabawowa” dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat i ich opiekunów. 11 spotkań, 87. uczestników
(GBP Łomazy).
- Wizyty w bibliotece grup przedszkolnych oraz uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Halasach, wspólne czytanie, prezentacja ciekawych książek, zajęcia literackoplastyczne (17 spotkań, FGBP Halasy).
- Spotkania czytelnicze z grupami przedszkolnymi oraz z uczniami klas I - III szkoły podstawowejgłośne czytanie oraz zabawy na podstawie przeczytanych tekstów (84 spotkania, FGBP Rogoźnica).
- Lokalny Klub Kodowania – warsztaty z programowania dla dzieci (4 spotkania, FGBP Tłuściec).
- Klubik czytelniczy „Smerf” – spotkania czytelnicze dla dzieci, poznawanie nowości, wspólne czytanie i zabawy (7 spotkań w IV kw., FGBP Tłuściec).
- Wtorki z książką w Filii w Kościeniewiczach - spotkania czytelnicze dla dzieci, urozmaicone
wspólnymi zajęciami plastycznymi i zabawami edukacyjnymi (13 spotkań, 104. uczestników).
- Zajęcia czytelnicze dla uczniów kl. „0” - głośne czytanie, prezentacja ciekawych i wartościowych
książek (3 razy w tygodniu, FGBP Połoski).
- Głośne czytanie w Przedszkolu – wizyty w Przedszkolu w Rokitnie i głośne czytanie w kilku grupach. W 10. spotkaniach uczestniczyło 557. dzieci (GBP Rokitno).
- Klub Gier Planszowych – spotkania w bibliotece pasjonatów gier planszowych, rozgrywki (4 spotkania w IV kw., GBP Rossosz).
- Bibliotekarze czytają dzieciom – spotkania w Bibliotece i głośne czytanie poezji i książek dla dzieci. 9 spotkań, 66. uczestników (GBP Tuczna).
Na systematyczne wzbogacanie oferty bibliotek mają wpływ programy, konkursy grantowe, projekty
skierowane do instytucji kultury przez organizacje pozarządowe oraz akcje ogólnopolskie i międzynarodowe:
- Międzynarodowy Dzień Książki – spektakl dla czytelników „ Pożarcie królewny Bluetki” na podstawie książki Macieja Wojtyszki (22 kwietnia, Barwna).
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- XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom:
 – „Barwna czyta z Prezydentem”, promocja kampanii CPCD. Uczestnicy – dzieci z bialskich
szkół i przedszkoli, 250 osób (1 czerwca);
 „Czytające okno biblioteki”- codzienne czytanie przez mikrofon, odtwarzanie piosenek CPCD
i innych promujących książki i czytanie (MBP Międzyrzec Podlaski);
 Głośne czytanie w Bibliotece grupom uczniów młodszych klas szkoły podstawowej i przedszkolakom zorganizowano w MBP w Terespolu. 5 spotkań, 78. uczestników.
 „Czytanie zbliża” – spotkania z książką w GBP w Sitniku (7 - 9 czerwca);
 Spotkania czytelnicze z uczniami szkoły podstawowej i przedszkolakami (11 spotkań, 6 - 19
czerwca, GBP Drelów);
 „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” czytano w kl. III i IV w Szkole Podstawowej w Leśnej Podlaskiej. Zorganizowano zagadki literackie dla dzieci oraz zaprezentowano wartościowe książki (GBP Leśna Podlaska);
 Głośne czytanie zorganizowanym grupom dzieci w bibliotekach i szkołach oraz promowanie
kampanii CPCD (Biblioteki Gminy Międzyrzec Podlaski);
 W GBP w Rokitnie odbyło się 9 spotkań czytelniczych w ramach OTCD. Czytały osoby znane w środowisku lokalnym. Udział wzięły 163 osoby;
 Wspólne, głośne czytanie przedszkolakom i promocję kampanii CPCD zorganizowano w GBP
w Rossoszu i FGBP w Romaszkach;
 Spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej - głośne czytanie i konkursy literackie. Zorganizowano 5 spotkań, w których uczestniczyło 60. dzieci (GBP Sosnówka).
- „Jak nie czytam, jak czytam” - udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w jednym
czasie, zorganizowanej przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w szkole”, 1120. uczestników
(1 czerwca, MBP Miedzyrzec Podlaski).
- Światowy Dzień Poezji - wieczorek literacki, podczas którego przytoczono najpiękniejsze wiersze
głównie polskich poetów: Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Adama Asnyka,
Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława Leśmiana, Marcina Świetlickiego. Uzupełnieniem prezentacji wierszy było wysłuchanie przepięknych nagrań poezji śpiewanej
w wykonaniu Ewy Demarczyk, Marka Grechuty i Czesława Niemena oraz zespołu Świetliki. Dużą
frajdą było przeczytanie fraszek Jana Szczerbiaka, które w ironiczny sposób komentują polską
rzeczywistość (21 marca, MBP Biała Podlaska).
- „Żonkile” – ogólnopolska akcja społeczno - edukacyjna w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, zainicjowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich. W Barwnej zorganizowano projekcję
filmu i dyskusję oraz prezentację książek o tematyce żydowskiej. Do akcji przyłączyła się MBP
w Międzyrzecu Podlaskim organizując spotkanie dla uczniów kl. 6 Zespołu Placówek Oświatowych
(19 kwietnia). W Filii w Krzewicy i w Filii w Halasach gm. Międzyrzec Podlaski zorganizowano projekcję filmu „Nie było żadnej nadziei”, wystawę książek o tematyce żydowskiej oraz wykonano papierowe żonkile, które rozdawano czytelnikom. Do akcji przyłączyły się wszystkie filie w gminie Międzyrzec Podlaski.
- Bookcrossing w przestrzeni publicznej. Na ławkach w parku, przy fontannie, w kawiarniach, pod
parasolami na Placu Wolności, w instytucjach uwolniono ok. 100. książek pochodzących z darów
od czytelników (9 - 10 maja, MBP Biała Podlaska). Barwna zorganizowała akcję uwalniania książek
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania – 29 września.
- Noc bibliotek – 3 czerwca:
 „Niepokornie pokorny bł. o. Honorat Koźmiński z Białej Podlaskiej” – prelekcja o. Grzegorza
Filipiuka na temat życia i apostolstwa błogosławionego (2 czerwca, MBP Biała Podlaska);
 „Sentymentalna podróż po naszym mieście” spotkanie regionalne (MBP Miedzyrzec Podlaski);
 „Czytanie porusza - w bibliotece cuda się dzieją, dzieci bohaterami się stają a mamy pięknieją” – wieczór w bibliotece z udziałem osób przebranych za postaci z bajek, konkurs znajomości postaci z literatury, czytanie bajek, teatrzyk w wykonaniu dzieci i młodzieży z GOK w Leśnej Podlaskiej, nocny seans filmowy (10 czerwca, GBP Sitnik);
 „Nocne życie zapomnianych książek” – spotkanie czytelnicze w bibliotece. Promocja Nocy
Bibliotek, prezentacja książek dotyczących różnorodnych tematów, zabawy literackie i muzyczne, rywalizacja utworzonych drużyn, wspólna kolacja. Uczestniczyło 17 osób (2 czerwca
GBP Drelów);
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 Noc bibliotek w Gminie Międzyrzec Podlaski. Organizacja gry terenowej „Baśniobór”
w Utrówce, ognisko, zajęcia w bibliotekach (2/3 czerwca, GBP z/s w Wysokim i filie);
 Spotkanie z młodzieżą gimnazjalną zorganizowano w Filii w Chotyłowie. Odbyły się minikonkursy literackie i wspólne oglądanie filmu. Uczestniczyło 36 osób (19 czerwca);
 Noc Bibliotek w świetlicy w Mościcach Dolnych zorganizowano dla najbardziej aktywnych
uczestników życia biblioteki. Przeprowadzono turnieje wiedzy, zabawy literackie, konkurs
muzyczny „Mam talent”, wspólne ognisko, dyskotekę, kolację i rano śniadanie. Wzięło udział
20 osób (23/24 czerwca, GBP Sławatycze).
- „KsięgoZbiór 2017” – akcja cichego czytania w przestrzeni publicznej. W Białej Podlaskiej
uczestniczyło 68 osób (17 sierpnia, Barwna).
- Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego:
 VI edycja ogólnopolskiej akcji publicznego czytania dzieł literackich w Białej Podlaskiej
odbyła się w Parku Radziwiłłowskim, w niesamowitej scenografii wnętrza wiejskiej chaty.
Do wspólnego czytania przyłączyli się przedstawiciele władz miasta, lokalnych stowarzyszeń, seniorów, mundurowych, duchownych oraz przedstawicieli kultury i oświaty. Spotkanie uświetniły występy dzieci i młodzieży ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Białej Podlaskiej oraz Podlaskiej Kapeli Ludowej pod przewodnictwem
p. Andrzeja Stępki (2 września, MBP Biała Podlaska);
 „Narodowe Czytanie Wesela S. Wyspiańskiego” zorganizowane przez MBP w Międzyrzecu
Podlaskim - uczestniczyło 90 osób (2 września);
 Czytanie I aktu „Wesela” przez zaproszonych gości: członkowie rady gminy, sołtys wsi Łukowce, dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, dzieci. Oprawę muzyczną wydarzenia stanowiły przyśpiewki weselne w wykonaniu zespołu „Sokotuchy” i zespołu „Sitniczanie” (GBP Sitnik);
 W Kodniu „Wesela” słuchano z nagłośnienia na placu przy Bibliotece (2 września, BPG
Kodeń);
 W Konstantynowie Narodowe Czytanie „Wesela” połączono z „Pożegnaniem wakacji”.
Uczestniczyło 80 osób (2 września, GBP Konstantynów);
 Narodowe czytanie na ludowo przy akompaniamencie muzycznym, z udziałem teatru obrzędowego „Czeladońka” z Lubenki odbyło się w Łomazach (2 września, GBP Łomazy);
 Narodowe Czytanie na sportowo, z udziałem Reprezentacji Pisarzy Polskich w Piłce Nożnej
oraz mecz z przedstawicielami gminy Międzyrzec Podlaski, rozstrzygniecie konkursu „Duch
książki na fotografii”, wystawa prac konkursowych (3 września, GBP z/s w Wysokim i filie);
 W Piszczacu zorganizowano Narodowe Czytanie w Parku, w centralnym punkcie miejscowości (2 września, GBP Piszczac);
 W Chotyłowie przy współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych zorganizowano imprezę
czytelniczą z udziałem 80. uczniów (8 września, FGBP Chotyłów);
 Narodowe Czytanie w Rokitnie zorganizowano wspólnie ze Szkołą Podstawową, uczestniczyło 85 osób (6 września, GBP Rokitno);
 Kameralne czytanie I aktu „Wesela” w Bibliotece. Uczestniczyło 12 osób (8 września, GBP
Zalesie);
 W akcję Narodowego Czytania 2017 włączyły się również GBP im. K. Kraszewskiego
w Wisznicach oraz Filia w Horodyszczu.
- Urodziny Książkowego Misia – impreza czytelnicza. Wykonywanie czapeczek urodzinowych, głośne czytanie historii „Wędrówki Misia Uszatka”, zabawy nawiązujące do treści lektury, zabawy ruchowe, degustacja tortu (13 października, Barwna). Święto pluszowego misia zorganizowano także
w Filii nr 1, Filii nr 3 oraz Filii nr 6 MBP w Białej Podlaskiej. W GBP w Rokitnie „Święto Misia”
zorganizowano 24 listopada. We wspólnej zabawie uczestniczyło 64. dzieci.
- „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” - projekt w którym uczestniczyła Gminna
Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim oraz Multicentrum w Białej Podlaskiej, realizowany
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministra Edukacji Narodowej. Cel projektu to zachęcenie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Zorganizowano warsztaty z programowania,
pokazy robotów edukacyjnych i drukarki 3D dla grup szkolnych oraz dzieci z Lokalnych Klubów
Kodowania (28-29 listopada, FGBP Tłuściec, GBP Wysokie). Głównym wydarzeniem był Regionalny
Festiwal Kodowania. W Multicentrum w Białej Podlaskiej zaprezentowano Lokalny Klub Kodowania
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działający przy bibliotece w Tłuśćcu oraz przeprowadzono warsztaty z kodowania dla klas IV
(7 grudnia).
-„Łączy nas pasja a nie używki” – projekt realizowany w ramach akcji lato we współpracy z klubem
kultury, mający na celu profilaktykę uzależnień. Zorganizowano różnorodne aktywności: pikniki, rajdy, prelekcje, gry, zabawy inspirujące do rozwijania swoich pasji i poznawania talentów, zajęcia podnoszące poczucie własnej wartości. Uczestniczyło 40 osób (3-16 lipca GBP Sitnik).
- Dyskusyjne Kluby Książki: MBP Biała Podlaska Klub dla Dorosłych – 11 spotkań oraz Młodzieżowy DKK w Barwnej – 13 spotkań, DKK Filii nr 6 – 12 spotkań, DKK - MBP Międzyrzec Podlaski
(3 spotkania, funkcjonuje od października) GBP Drelów – 11 spotkań, GBP Konstantynów – 3 spotkania, GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim – 16 spotkań.
Ponadto:
- spotkania autorskie:
 spotkania z dr. Jerzym Flisińskim, historykiem, autorem m. in. publikacji o historii Białej Podlaskiej. Tematyka spotkań: Bialskie księżne Radziwiłłowe cz I i II, Anna Katarzyna z Sanguszków
Radziwiłłowa (20 stycznia, 24 lutego, 24 marca, MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z Arturem Ziontkiem i Andrzejem Chojnackim wydawcami książki „ Kozietulski
w Białej”, w której zamieszczono opowiadanie księdza Jana Mioduszewskiego publikowane
w 1929 r. w tygodniku „Podlasiak”. Zorganizowano w ramach spotkań DKK (30 stycznia, Filia
nr 6 MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z dr. Szczepanem Kalinowskim i wykład „ Unici Podlascy w kulturze polskiej” w ramach cyklu Spotkania z ciekawymi ludźmi (24 stycznia, Filia nr 6 MBP w Białej Podlaskiej);
 spotkanie z Ewą Bagłaj, autorką książki „Marek Trela: Moje konie, moje życie” zorganizowano
w ramach spotkań DKK (23 marca, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z Andrzejem Sołtanem, historykiem, varsavianistą, autorem rozpraw naukowych. Hasło
spotkania „Warszawa Jana Himilsbacha i Andrzeja Sołtana”. Zorganizowano w ramach cyklu
Spotkania z ciekawymi ludźmi (4 maja, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska);
 spotkanie autorskie z dr. Sławomirem Byliną. Promocja książki „Postawy społeczno-religijne
kapelanów parafii garnizonowej św. Kazimierza Królewicza w Białej Podlaskiej w latach 1992
-2017” (5 maja, MBP Biała Podlaska);
 spotkania autorskie z Pawłem Beręsewiczem w ramach XVIII BDKD (dwa spotkania 18 maja,
Barwna);
 spotkania z Maciejem Jabłońskim, dziennikarzem, prezenterem i wydawcą sportowych serwisów
informacyjnych ph. „Gram fair play” w ramach XVIII BDKD (dwa spotkania 23 maja, Barwna);
 spotkanie ze Stefanem Majewskim, byłym piłkarzem i selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce
nożnej, BDKD (29 maja, Barwna);
 spotkanie z Jackiem Kurowskim, dziennikarzem, twórcą programu „Oko w oko”, gospodarzem
studiów olimpijskich, a także największych piłkarskich imprez mistrzostw świata i Europy, autorem książki „Andrzej Szarmach - diabeł nie anioł”. Spotkanie pod hasłem „Piłka jest okrągła,
a bramki są dwie” odbyło się w ramach XVIII BDKD (30 maja, Barwna);
 spotkanie autorskie z dr. Jackiem Pelicą, autorem książki „Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej. Opracowania archiwalne i studia z dziejów diecezji chełmsko – lubelskiej” (31 maja, MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z Waldemarem Golanko, autorem książki „Catharsis”. Zorganizowano przez DKK Filii
nr 6 (29 maja);
 spotkanie z Marianną Kołodziuk, emerytowaną nauczycielką mieszkającą w Janowie Podlaskim,
autorką zbioru poezji dziecięcej „W kraju czerwonych jarzębin”, wydanego przez siedleckie wydawnictwo Unitas (19 czerwca, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska);
 spotkania z misjonarką siostrą Gabrielą Ewą Chodzińską, autorką książki „Z wysokich Andów.
Listy z Oruro” (22 września, MBP Biała Podlaska, 23 września Filia nr 6 w ramach cyklu Spotkania z ciekawymi ludźmi);
 spotkanie z Tadeuszem Płużańskim, dziennikarzem, publicystą i historykiem w ramach IX BFO
(8 października, MBP Biała Podlaska);
 spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki”
(24 października, MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z dr. Tomaszem Demidowiczem, historykiem i regionalistą – prelekcja o Podlaskiej
Wytwórni Samolotów (25 października, MBP Biała Podlaska);
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spotkanie z Arturem Arteckim, emerytowanym pułkownikiem Wojska Polskiego, uczestnikiem
UNIFIL - misji pokojowej ONZ w Libanie, autorem książek „Zawirowania wieku średniego” oraz
„Proza życia w realu”. Spotkanie poświęcono historii udziału Polaków w misjach pokojowych
ONZ. Zorganizowano w ramach spotkań DKK (26 października, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska);
 spotkania autorskie z Agnieszką Walczak - Chojecką w ramach programu „Dyskusyjne Kluby
Książki” (14 listopada, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska, GBP Konstantynów);
 spotkanie z dr. Szczepanem Kalinowskim, historykiem i znanym w regionie kolekcjonerem. Prelekcja o Stadninie Koni w Janowie Podlaskim oraz wystawa ze zbiorów dr. Szczepana Kalinowskiego „Janowskie konie w kulturze polskiej” (23 listopada, MBP Biała Podlaska);
 spotkanie z dr. Mariuszem Bechtą, historykiem i publicystą. Prelekcja „Podziemie polityczne
na Podlasiu po II wojnie światowej” (15 grudnia, MBP Biała Podlaska);
 spotkanie autorskie z Cezarym Hince, dokumentalistą klubowej piłki nożnej w Białej Podlaskiej,
autorem książek: „Piłkarski AZS. Historia, mecze i piłkarze AZS AWF Biała Podlaska w latach
1974-1996” i „Piłkarskie losy Podlasia. Historia, mecze i piłkarze Podlasia Biała Podlaska w latach 1957-2017”. W ramach spotkań DKK (19 grudnia, Filia nr 6 MBP Biała Podlaska);
 spotkanie autorskie z Lucyną Olejniczak w ramach programu DKK (16 października, GBP Drelów);
 spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel, autorką powieści obyczajowych m.in. „Uroczysko”
i „Sezon na cuda” (14 czerwca, GBP Drelów);
 spotkanie z Jadwigą Panasiuk, autorką tomików poezji „A wszystko to kocham” i „Wszystkim
dzieciom” mieszkanką Witulina, 56 uczestników (24 września, GBP Leśna Podlaska);
 spotkanie z Marianną Kołodziuk, poetką, autorką wierszy dla dzieci. Uczestniczyły 64 osoby
(11 maja, GBP Leśna Podlaska);
 spotkanie autorskie z Anną Bańkowską - Mikiciuk, ludową poetką z Łomaz (17 listopada, GBP
Łomazy i GOK);
 spotkanie autorskie z Krzysztofem Kołtunem, poetą, kolekcjonerem, etnografem w Szkole Podstawowej w Rogoźnicy (20 listopada, GBP Wysokie);
 spotkanie ze Zbigniewem Kołbą, pisarzem, autorem książki „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” (21
września, GBP z/s w Wysokim);
 spotkanie i warsztaty scenariuszowe dla młodzieży ze Zbigniewem Masternakiem, pisarzem,
dziennikarzem i scenarzystą filmowym (11 kwietna, GBP z/s w Wysokim, FGBP Jelnica).
- wystawy:
 „Polscy ilustratorzy dzieciom” – ekspozycję odwiedziło 395 osób (1 - 31 marca, Barwna);
 „Patroni Roku 2017” – obejrzało 76 osób (15 marca - 30 czerwca, Barwna);
 „Czytam w obiektywie” – wystawa prac konkursowych, 750. zwiedzających (22 kwietnia, Barwna);
 „Bialskie księżne Radziwiłłowe” – wystawa publikacji dotyczących historii Radziwiłłów ze zbiorów MBP w Białej Podlaskiej oraz portretów kobiet z rodu Radziwiłłów (styczeń - luty, MBP Biała Podlaska);
 Wystawa rysunków J. I. Kraszewskiego ze zbiorów Bialskiej Biblioteki Cyfrowej oraz książek
autorstwa J. I. Kraszewskiego z racji obchodów Roku J.I. Kraszewskiego w Powiecie Bialskim
(marzec - kwiecień, MBP Biała Podlaska);
 „34 Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej” – książki i grafika ze zbiorów MBP w Białej Podlaskiej
(maj, MBP Biała Podlaska);
 „Podlasie dawniej i dziś” – wystawa pokonkursowa (czerwiec, MBP Biała Podlaska);
 „Rowerem przez Podlasie” – wystawa przewodników i wydawnictw krajoznawczych ze zbiorów
regionalnych MBP w Białej Podlaskiej (lipiec - sierpień, MBP Biała Podlaska);
 „Podlaska Wytwórnia Samolotów” – wystawa publikacji i zdjęć dotyczących Podlaskiej Wytwórni Samolotów ze zbiorów Działu Wiedzy o Regionie (październik - listopad, MBP Biała Podlaska);
 „Twórczość J.I. Kraszewskiego” – wystawa zorganizowana z racji Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim (październik - listopad, GBP Leśna Podlaska).
Pracownicy działalności podstawowej
W roku 2017 w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego pracowało 99 osób,
w tym:
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w miastach 56 osób (54 na pełnych etatach), z czego 47 osób to pracownicy bialskich placówek,
- na wsi 43 osoby (28 na pełnych etatach).
W bibliotekach m. Biała Podlaska na 47 osób działalności podstawowej wykształceniem bibliotekarskim legitymuje się 76,6 % zatrudnionych (w roku ubiegłym 83%). W placówkach powiatu ziemskiego spośród 52. zatrudnionych bibliotekarzy 50% posiada wykształcenie bibliotekarskie (w roku ubiegłym 52 %).
W porównaniu do roku 2016 ilość pracowników działalności podstawowej nie zmieniła się, zauważa
się natomiast mniejszy odsetek pracowników z wykształceniem bibliotekarskim co jest bez wątpienia
efektem wejścia w życie ustawy o deregulacji zawodów („Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie
ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów” Dz. U. poz. 829) ułatwiającej dostęp do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obowiązujących wymogów.
W ciągu roku w siedmiu bibliotekach powiatu ziemskiego kadrę bibliotekarską wspierali stażyści,
zwykle angażowani są do pomocy przy tworzeniu elektronicznych baz księgozbioru.
Bibliotekarze stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia oferowanych pracownikom bibliotek, były to m.in.:
- Konferencja UMCS: „Biblioteka - partnerstwo w praktyce”, „Partnerzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie”, „Radio Świdnik medialnym partnerem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie”, „Czy kultura jest potrzebna biznesowi? Różne formy współpracy MBP w Lublinie”, „Ile kosztuje event? – misja biblioteki
i pragmatyzm działań na przykładzie Filii nr 35 MBP w Lublinie”, „Marketing partnerski w
działalności bibliotek naukowych”, „Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
partnerem dla bibliotek – formy współpracy w zakresie nauki i dydaktyki” (Barwna 2. osoby);
- Warsztaty dla dyrektorów bibliotek InicJaTyWy (MBP Międzyrzec Podl.);
- Szkolenie dla moderatorów DKK: „Dlaczego poezja?”, „Polskie czytelnictwo i polski rynek
wydawniczy z perspektywy recenzenta”, „Grywalizacja jako forma promocji czytelnictwa”,
„Działalność lubelskich DKK w 2016 r.” (Barwna, MBP w Białej Podl., i Filia nr 6);
- Szkolenie dla dyrektorów i instruktorów bibliotek powiatowych: „Światowy Kongres IFLA”,
Projekt „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”, „IBUK Libra Light – prezentacja platformy”,
„Działalność sieci bibliotek publicznych woj. lubelskiego w 2016 r.” (MBP Biała Podl.
2. osoby);
- Warsztaty medialne „Social media i marketing” (Barwna);
- Warsztaty dla moderatorów DKK „Dwa bratanki – odkrywamy literaturę węgierską” (Barwna, MBP Biała Podl. 2. osoby, Filia nr 6);
- Warsztaty „Blisko wiersza” poświęcone sztuce czytania poezji (Barwna);
- Szkolenie dla bibliotek pracujących w systemie SOWA w związku z wdrożeniem nowego
modelu opracowania zbiorów opartego o implementację zasad RDA i Deskryptorów BN
(MBP Biała Podl. 2. osoby);
- „Deskryptory Biblioteki Narodowej” w ramach dni otwartych BN (MBP Biała Podl.);
- Warsztaty dla moderatorów DKK „Gamifikowanie literatury pięknej na smartfonach jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z w czytanie książek” (Barwna);
- „Prowadzenie spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki i moderowanie dyskusji” (Barwna, GBP
Konstantynów, GBP z/s w Wysokim, Filia w Tłuśćcu);
- Zjazd dla bibliotekarzy z Lubelszczyzny – BiblioLAB. Wykłady: „MBP w Lublinie jako
przykład Dobrych Praktyk”, „Myśleć biblioteką. O kompetencjach bibliotekarzy dziś – głos
praktyka”, „Galeria sztuki współczesnej jako przestrzeń do odkrywania świata. Edukacja
w Galerii Labirynt” oraz stoliki eksperckie i warsztaty tematyczne m.in. „Asertywność w zawodzie bibliotekarza”, „Od pomysłu do projektu – doradztwo kreatywne z zakresu tworzenia
projektu i pisania wniosku”, „Gry miejskie w bibliotece…”, „Wystartuj z video! Jak szybko
przygotować filmik promujący bibliotekę” (Barwna 3 osoby, Filia nr 6, MBP Międzyrzec
Podl. 2. osoby; GBP Konstantynów);
- Wyszukiwanie fasetowe i Deskryptory Biblioteki Narodowej, szkolenie w WBP Lublin (MBP
Biała Podl. 2. osoby, MBP Międzyrzec Podl., Filia w Szóstce, Filia w Żerocinie);
- Konferencja Jubileuszowa SBP w Lublinie „Aktywni i kreatywni” (Barwna 2.osoby, Filia
nr 6);
-
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Szkolenie dla instruktorów bibliotek powiatowych „Jak przygotować wniosek grantowy
dla biblioteki”, „Lubelskie gra i czyta” – prezentacja gry planszowej dla bibliotek, „Światowy
Kongres Bibliotek IFLA 2017 Wrocław” (MBP Biała Podl. 2. osoby);
- Szkolenie z cyklu „Bank pomysłów”, prezentacja internetowych platform edukacyjnych
wspierających proces uczenia się przez zabawę – „LearningApps.org” i ”Kahoot!” (Barwna,
Filia w Jelnicy, Filia w Rogoźnicy);
- Jubileusz 10.lecia Dyskusyjnych Klubów Książki w WBP Lublin (Barwna, MBP Biała Podl.,
Filia nr 6);
- Warsztaty „Gry planszowe w bibliotece” (MBP Międzyrzec Podl., 2. Osoby, GBP z/s w Wysokim);
- Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury (MBP Międzyrzec
Podl.);
- „Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji” – kurs biblioterapii I stopnia (GBP z/s
w Wysokim, Filia w Rogoźnicy);
- „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych”- kurs biblioterapii II stopnia
(GBP Sitnik, GBP z/s w Wysokim, Filia w Rogoźnicy);
- „Literatura jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne”- kurs biblioterapii III stopnia (GBP
Sitnik, GBP z/s w Wysokim, Filia w Rogoźnicy);
- Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w perspektywie finansowej 2014 – 2020, kierunki
wsparcia finansowego w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność (GBP Drelów);
- Cykl szkoleń „Od projektu do efektu - kompetentny zespół - zadowoleni użytkownicy” m.in.
Escape room w bibliotece. Do odważnych świat należy - doświadczenia w bibliotece. Gry towarzyskie. W jaki sposób uatrakcyjnić zwykłe czytanie? (GBP Kodeń, GBP Leśna Podl., Filia
w Krzewicy, GBP Rossosz 2. osoby, GBP Tuczna);
- Tworzenie narodowego zasobu bibliotecznego (GBP Konstantynów);
- „Polona/2 miliony”, bezpłatne warsztaty w Bibliotece Narodowej z zakresu korzystania z zasobów największej i najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej (GBP Łomazy);
- Szkolenie dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą (Filia w Halasach, Filia
w Krzewicy, Filia w Rogoźnicy, Filia w Tłuśćcu);
- Projekt „Z książką na walizkach”, prezentacja serii Wydawnictwa Literatura „W bibliotece jak
w bajce, wszystko jest możliwe” (Filia w Jelnicy);
- Aktywizacja środowiska wiejskiego. Pozyskiwanie środków. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (Filia w Tłuśćcu);
- Szkolenie dla zainteresowanych udziałem w Programie Wieloletnim „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020” (GBP Tuczna).
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 2016 r. (Zyta Kosińska, MBP w Białej Podl., 31 uczestników);
- Szkolenie z cyklu „Obsługa programu bibliotecznego Mateusz” – ubytkowanie zbiorów, elektroniczne skontrum (Andrzej Kwiatkowski, specjalista SB Mateusz, 31 uczestników);
- Szkolenie z cyklu „Obsługa programu bibliotecznego Mateusz” – baza przeciwstawna ubytków, sposoby grupowego poprawiania błędów w opisach, podsumowanie cyklu szkoleń
(Andrzej Kwiatkowski, specjalista SB Mateusz, 21 uczestników);
- Seminarium wyjazdowe do zmodernizowanych i nowocześnie zaaranżowanych bibliotek. Bibliotekarze odwiedzili Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie,
Gminną Bibliotekę Publiczną w Urszulinie i Filię Biblioteczną w Wytycznie pn. „Książnica
Pana Jana” (pow. włodawski). Uzupełnieniem wyjazdu była wizyta w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie z racji Roku J. I. Kraszewskiego w Powiecie Bialskim (39 uczestników).
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białej Podlaskiej we współpracy z MBP
w Białej Podl. oraz Biblioteką Akademicką PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podl. byli organizatorami I Zjazdu Bibliotekarzy Bialskiego Oddziału SBP ph. „Łączy nas nie tylko książka” z racji
-
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Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W programie znalazły się następujące
zagadnienia:
- „Światowy Kongres Bibliotek IFLA 2017 Wrocław” (Joanna Chapska, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie);
- „Co kryje #?” (Ewa Matczuk, Biblioteka Politechniki Lubelskiej);
- „Zainspiruj się… Hiszpanią! Biblioteki Hiszpanii jako centra informacyjne i multimedialne”
(Monika Gościk, Biblioteka Akademicka PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podl.);
- „Biblioteki Cyfrowe na przykładzie Bialskiej Biblioteki Cyfrowej” (Hanna Bajkowska, MBP
w Białej Podl.);
- „Bibliotekarz badaczem i odkrywcą” (Agnieszka Wdowczyk, MultiCentrum MBP w Białej
Podl.);
- „Programowanie w bibliotece - czemu nie?” (Magdalena Pepa, Beata Korolczuk, GBP w Drelowie);
- „Nośniki informacji wobec zmian preferencji komunikacyjnych współczesnych czytelników
(Anna Daniewicz, GBL im. S. Konopki w Warszawie Oddział w Białej Podl.);
- „Taka sama a jednak inna – Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej” (Edyta Kulawiec,
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podl.);
- „Zwiedzanie Biblioteki Akademickiej PSW” – prezentacja urządzenia do samodzielnych
zwrotów i wypożyczeń – technologia RFID.
W zjeździe uczestniczyli pracownicy różnych typów bibliotek z powiatów bialskiego, parczewskiego
i radzyńskiego.
Rada Powiatu Bialskiego, na wniosek MBP w Białej Podl., przyznała wyróżniającym się bibliotekarzom odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”. Podczas IV Gali Kultury Powiatu Bialskiego z rąk starosty Mariusza Filipiuka medale otrzymały – Halina Bugajewska, dyrektor MBP w
Międzyrzecu Podl. i Maria Sawczuk, wieloletnia dyrektor GBP im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.
Komputeryzacja
Do GBP w Tucznej zakupione zostały 4 komputery i tablet za fundusze pozyskane w ramach projektu
grantowego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Uzyskane dofinansowanie wynosiło 18 343
zł. Do GBP w Piszczacu i filii bibliotecznych w Jabłecznej i Perkowicach pozyskano nowe komputery
ze środków własnych.
W GBP w Sławatyczach dokonano wymiany przestarzałego programu bibliotecznego (Mak 4.3)
na nowoczesny system biblioteczny Mateusz, w którym pracują biblioteki powiatu. Program został
zainstalowany również w filiach Jabłecznej i Krzywowólce, co umożliwia stworzenie elektronicznych
katalogów we wszystkich placówkach w gminie.
Do elektronicznych baz księgozbioru bibliotek powiatu ziemskiego wpisanych jest 65% zgromadzonych zbiorów.
Biblioteki w gm. Drelów, Międzyrzec Podlaski, Leśna Podl., Terespol, Wisznice i mieście Miedzyrzec
Podl. oferowały dostęp on-line do swoich zasobów za pośrednictwem katalogu w Internecie. Wymienione biblioteki prowadzą również elektroniczne wypożyczalnie swoich zasobów. W 2017 r. wszystkie filie biblioteczne gminy Międzyrzec Podl. zaoferowały swoim użytkownikom elektroniczny sposób wypożyczeń.
Biblioteki z bazami powyżej 90% tj. MBP Terespol 97,97%, Filia Dokudów 100%, Filia Perkowice
91,72%, GBP Piszczac 92,3% nie zdecydowały się w 2017 r. na uruchomienie modułu wypożyczeń.
Wszystkie placówki biblioteczne powiatu posiadają komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu,
ponad połowa umożliwia dostęp bezprzewodowy do korzystania z Internetu na urządzeniach mobilnych użytkowników takich jak tablety czy smartfony.
Strony internetowe bibliotek to: GBP w Drelowie www.biblioteka.drelow.pl; GBP w Wysokim
www.gbpmiedzyrzec.pl ; GBP w Tucznej www.bibliotekatuczna.pl
Większą aktywnością wykazywały się biblioteki na portalu społecznościowym Facebook: 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 z filiami, GBP Rokitno, GBP Rossosz z Filią
w Romaszkach, GBP Sławatycze z filiami, GBP Sosnówka, GBP Kobylany, GBP Tuczna, GBP
Wisznice.
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O działaniach GBP w Konstantynowie można poczytać na blogach „Kilka uwag” i „Z książką nam
do twarzy”. Trzy biblioteki: MBP Międzyrzec Podl., GBP Łomazy i GBP Międzyrzec Podlaski z/s w
Wysokim dysponują odtwarzaczami cyfrowych książek mówionych Czytak Plus przystosowanymi do
obsługi przez osoby niewidome.

Bazy komputerowe w powiecie ziemskim w latach 2016 – 2017

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 2017 r. o 887 pozycji, w tym 446 ze zbiorów
własnych. Stan na 31 grudnia 2017 r. to 9 985 materiałów regionalnych dostępnych on-line oraz 1 028
dostępnych w sieci lokalnej. W ciągu roku zarejestrowano 635 399 wyświetleń publikacji z biblioteki
cyfrowej.
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