WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
MIASTA BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO W 2018 ROKU

Sieć i organizacja bibliotek
W roku 2018 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: w MBP w Białej Podlaskiej – 1 (na terenie szpitala), w gminie
Biała Podlaska – 2 (GBP w Sitniku, Filia w Sworach), w gminie Drelów – 1 (Filia w Szóstce), w gminie
Leśna Podlaska – 2, w gminie Międzyrzec Podlaski – 2 (Filia w Jelnicy, Filia w Rogoźnicy).
Na terenie powiatu bialskiego działały 4 Oddziały dla Dzieci: w mieście Biała Podlaska – 2 (w Filii nr 3
i w Filii nr 6), w MBP w Międzyrzecu Podlaskim – 1, w GBP w Janowie Podlaskim – 1.
W roku 2018 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 użytkowników zaobserwowano
w wielu bibliotekach:
 W Filii nr 3 MBP w Białej Podlaskiej odmalowano ściany;
 W Bibliotece dla Dorosłych MBP w Międzyrzecu Podlaskim przeorganizowano przestrzeń, pozyskując miejsce na regały z książkami do wypożyczania. Natomiast do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży zakupiono ok. 50. gier planszowych w ramach projektu „Klub Gier Planszowych”. Przearanżowano wnętrze biblioteki i częściowo wymieniono meble. Przestawiono i znacznie zmniejszono
ladę biblioteczną, wygospodarowano miejsce na wąski regał umożliwiający frontalną ekspozycję
nowości i polecanych książek, zmieniono miejsca książek w poziomie I i II, a także przesunięto stanowiska komputerowe do kącika czytelniczego;
 W Filii w Dokudowie gm. Biała Podlaska odmalowano i odświeżono pomieszczenia. W Filii
w Sworach odbył się remont całkowity: wymieniono podłogi i grzejniki, odmalowano ściany i jedną
z nich pomalowano farbą tablicowo-magnetyczną. Ponadto zakupiono nowe regały na książki, biurko, stół z krzesłami, dwa kontenerki, gazetniki i worki sako;
 W Filii w Szóstce gm. Drelów dokonano zmian w przeznaczeniu pomieszczeń bibliotecznych.
Został stworzony kącik dla dzieci z literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz z miejscem do czytania
i zabawy. Natomiast w Wypożyczalni głównej ponownie umieszczono sprzęt komputerowy
oraz dostawiono dodatkowe stoliki i krzesła;
 Do BPG Kodeń zakupiono nowe biurka i fotele oraz nowe rozdzielacze alfabetyczne i działowe
do księgozbioru. Zakupiono i zamontowano rolety w oknach;
 W GBP im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie wymieniono 2 okna i zamontowano żaluzje.
Ponadto zakupiono dywan, projektor i ekran;
 Do GBP w Leśnej Podlaskiej zakupiono 5 nowych regałów i tablice informacyjne;
 W GBP w Łomazach został przeprowadzony remont dachu i poddasza budynku. W pomieszczeniach biblioteki obniżono i ocieplono sufit, odmalowano ściany, wymieniono instalację elektryczną,
oświetlenie, parapety, podłogi, drzwi oraz częściowo regały. Ponadto zmianie uległa aranżacja pomieszczeń w celu poprawienia komfortu czytelników;
 Do GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim zakupiono koce plenerowe z logo biblioteki
i laminator. W Filii w Halasach przeprowadzono naprawę oświetlenia oraz zakupiono fotel. W Filii
w Krzewicy zmieniono oświetlenie i ustawienie regałów na książki. Filia w Rogoźnicy została przeniesiona do tymczasowego lokalu zastępczego. Przez dotychczas zajmowane pomieszczenie przebiegać będzie łącznik między budynkiem Szkoły Podstawowej a nowo budowaną halą sportową.
Docelowo biblioteka zlokalizowana będzie przy hali;
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W GBP w Piszczacu wymieniono oświetlenie. Do Filii w Chotyłowie zakupiono regał na czasopisma;
W GBP w Rokitnie zmieniono ustawienie regałów na bardziej funkcjonalne;
W GBP w Rossoszu wymieniono stare, metalowe regały na nowe wykonane na wymiar. Na ich półkach znalazła miejsce literatura dla dzieci i młodzieży z poziomu II, III, IV, literatura piękna dla dorosłych, a także popularno-naukowa. Oddzielny regał został wygospodarowany na dość pokaźną kolekcję gier planszowych. Zamontowano lady biblioteczne. Zakupiono i wymieniono rozdzielacze alfabetyczne. W Filii w Romaszkach odbyło się malowanie pomieszczeń oraz zakupiono stoliki
i krzesła;
W GBP w Sławatyczach wydzielono kącik czytelniczy z kanapą i stolikiem, które zostały przekazane w darze. W kąciku dziecięcym pomalowano część ściany farbą tablicową. Zakupiono 3 regały
biurowe;
W GBP w Kobylanach dokonano zmian w ustawieniu księgozbioru;
Do GBP w Tucznej zakupiono gry planszowe, zabawki, pudełka do przechowywania zabawek, pufy
do kącika dziecięcego, kuchenkę mikrofalową. Wymieniono także oświetlenie na świetlówki LED.

Kształtowanie zbiorów bibliotecznych
Do bibliotek publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego w roku 2018 wpłynęło 19 007 książek, w tym:
- do bibliotek miejskich 9 153 wol., tj. 48,16% ogółu wpływów, z czego w Białej Podlaskiej
7 095 wol., tj. 37,33%;
- do bibliotek wiejskich 9 854 wol., tj. 51,84% ogółu wpływów.
Zakup nowości wydawniczych wyniósł 16 446 wol. (86,53% wpływów), w tym:
- do placówek miejskich 7 775 wol., tj. 47,28% ogółu zakupu, z czego w Białej Podlaskiej
5 937 wol., tj. 36,1%;
- do placówek wiejskich 8 671 wol., tj. 52,72% ogółu zakupu.
Zmiany zachodzące w zbiorach w latach 2017–2018
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

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

2018 r.
7 095
5 937
10,33
121 185,94
20,41
4 398
4 370
211 464
13 460
7 928,06

różnica
+520
+634
+1,08
+6 892,12
-1,14
-2 453
-2 271
+2 697
+38
-5 829,02

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

2017 r.
12 802
10 879
9,70
226 487,52
20,82
6 303
6 180
331 257
886
7 740,96

2018 r.
11 912
10 509
9,42
221 412,59
21,07
12 972
12 964
330 197
904
317,89

różnica
-890
-370
-0,28
-5 074,93
+0,25
+6 669
+6 784
-1 060
+18
-7 423,07
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Z ogólnej kwoty 129 114 zł, wydatkowanej w 2018 r. na zakup zbiorów do placówek bibliotecznych m. Biała Podlaska, 47,77% 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” (61 684 zł). Środki organizatora to 52,23% ogólnej
kwoty wydatkowanej na zakup zbiorów (67 430 zł). W porównaniu do roku ubiegłego organizator MBP
w Białej Podl. przeznaczył kwotę większą o 7 728,87 zł na wzbogacenie zasobów bibliotek. Wzrósł
o 1,08 wskaźnik zakupu książek w Białej Podlaskiej i wyniósł w 2018 r. 10,33 wol. na 100. mieszkańców. Standardy europejskie przewidują dla około pięćdziesięciotysięcznej populacji minimum 20 książek na 100. mieszkańców. Na zbiory specjalne wydano w 2018 r. o 5 829 zł mniej niż w 2017 r.
W bibliotekach powiatu ziemskiego dofinansowanie zakupu zbiorów z programu MKiDN wynosiło 65 032 zł (o 2 216 zł mniej w stosunku do 2017 r.), fundusze samorządowe przyznane przez organizatorów bibliotek to 156 698,48 zł (o 10 282 zł mniej w porównaniu z 2017 r.). Utrzymuje się duże zróżnicowanie funduszy na zakup nowych książek w poszczególnych gminach powiatu ziemskiego. Najwięcej, bo 12 651,59 zł, wydano w mieście Międzyrzec Podlaski, gdzie jedna placówka obsługuje prawie
siedemnastotysięczną społeczność. 11 808,56 zł na jedną placówkę wydano w gm. Janów Podlaski,
a w mieście Terespol 11 011,52 zł. W dalszym ciągu najsłabiej są finansowane biblioteki w gm. Sławatycze (2 029,44 zł na 3 placówki) oraz w gm. Zalesie (2 289,44 zł). W żadnej gminie powiatu ziemskiego
nie został osiągnięty wskaźnik zakupu książek spełniający standardy europejskie, czyli minimum
25 książek na 100. mieszkańców. Najwyższy wskaźnik zakupu książek odnotowano w gm. Rossosz –
19,63 wol. na 100. mieszkańców, najniższy w gm. Terespol – 3,66 wol. oraz w gm. Zalesie – 3,99 wol.
Zbiory specjalne w bibliotekach powiatu ziemskiego stanowią niewielką część, tj. 904 jednostki
inwentarzowe, w 2018 r. przybyło 18. MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP w Międzyrzecu Podlaskim
z/s w Wysokim, GBP w Łomazach, GBP w Piszczacu oraz Filie w Chotyłowie i Połoskach 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 w 2018 r.

Fundusze organizatorów znacznie przewyższają środki z programu ministerialnego na zakup nowości
do bibliotek. Jedynie w gm. Sławatycze poziom wkładu samorządu na zakup zbiorów jest prawie na tym
samym poziomie co środki z MKiDN.
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Czytelnicy, udostępnianie zbiorów
W roku sprawozdawczym w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zarejestrowano 26 972. czytelników, w tym:
 w bibliotekach miejskich 17 177., tj. 63,68% ogółu czytelników, z czego w Białej Podlaskiej
14 334., co stanowi 53,14%;
 w bibliotekach wiejskich 9 795., tj. 36,32% ogółu czytelników.
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. mieszkańców w m. Biała Podlaska
czytelnicy na 100. mieszkańców w powiecie ziemskim

2017 r.
28 279
17 944
15 080
10 335
9 329
4 993
4 182
4 336
26,30
11,77

2018 r.
26 972
17 177
14 334
9 795
9 002
4 969
4 122
4 030
24,93
11,32

różnica
-1 307
-767
-746
-540
-327
-24
-60
-306
-1,37
-0,45

W bibliotekach zanotowano ogółem 603 151 wypożyczeń księgozbioru, co stanowi 96,37% ogółu wypożyczeń (księgozbiór i zbiory specjalne), w tym:
- w bibliotekach miejskich 433 810 jedn. inw., tj. 69,31% ogółu wypożyczeń, z czego w Białej
Podlaskiej 368 069 jedn. inw., co stanowi 58,81%;
- w bibliotekach wiejskich 169 341 jedn. inw., tj. 27,06% ogółu wypożyczeń.
Wypożyczenia zbiorów specjalnych wyniosły 22 729 jedn. inw. (3,63% ogółu wypożyczeń), w tym:
- w bibliotekach miejskich 22 358 jedn. inw., tj. 3,57% ogółu wypożyczeń, z czego w Białej
Podlaskiej 22 358 jedn. inw., co stanowi 3,57%;
- w bibliotekach wiejskich 371 jedn. inw., tj. 0,06% ogółu wypożyczeń.
Wypożyczenia księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2017 r.
627 622
437 065
373 136
190 557

2018 r.
603 151
433 810
368 069
169 341

różnica
-24 471
-3 255
-5 067
-21 216

2018 r.
22 729
22 358
22 358
371

różnica
-277
-52
-50
-225

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

2017 r.
23 006
22 410
22 408
596

W ciągu roku udostępniono prezencyjnie 166 702. jedn. inw. księgozbioru, co stanowi 94,79%
ogółu udostępnień, w tym:
- w bibliotekach miejskich 114 802. jedn. inw., tj. 65,28% ogółu udostępnień, z czego udostępnienia w Białej Podlaskiej to 107 626 jedn. inw., co stanowi 61,2%;
- w bibliotekach wiejskich 51 900 jedn. inw., tj. 29,51% ogółu udostępnień.
Udostępnienia zbiorów specjalnych wyniosły 9 169 jedn. inw., tj. 5,21% ogółu udostępnień, w tym:
- w bibliotekach miejskich 3 498 jedn. inw., tj. 1,99% ogółu udostępnień, z czego w Białej
Podlaskiej 3 498 jedn. inw., co stanowi 1,99%;
- w bibliotekach wiejskich 5 671 jedn. inw., tj. 3,22% ogółu udostępnień.
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Udostępnienia prezencyjne księgozbioru
2017 r.
157 188
98 674
92 156
58 514

ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2018 r.
166 702
114 802
107 626
51 900

różnica
+9 514
+16 128
+15 470
-6 614

Udostępnienia prezencyjne zbiorów specjalnych
2017 r.
5 929
4 592
4 592
1 337

ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2018 r.
9 169
3 498
3 498
5 671

różnica
+3 240
-1 094
-1 094
+4 334

Największy spadek w ilości czytelników odnotowano w Białej Podlaskiej (-746), ale jest on zdecydowanie mniejszy w porównaniu do roku 2017 (-1 736). W bibliotekach powiatu ziemskiego zarejestrowano ogółem o 561 czytelników mniej niż w roku ubiegłym.
Utrzymuje się tendencja spadku wypożyczeń księgozbioru w powiecie ziemskim (-19 404). W placówkach Białej Podlaskiej spadek jest zdecydowanie mniejszy: -5 067, a w 2017 r.: -13 058. W ilości wypożyczeń zbiorów specjalnych w Białej Podlaskiej spadek jest minimalny (-0,22%, tj. o 50 jedn. inw.).
W placówkach powiatu ziemskiego wypożyczono o ponad 62% mniej zbiorów specjalnych w porównaniu do roku ubiegłego.
Duży wzrost udostępnień księgozbioru odnotowano w Białej Podlaskiej (15 470), zaś w placówkach
powiatu ziemskiego odnotowano spadek o 5 956. Zbiorów specjalnych w bibliotekach Białej Podlaskiej
udostępniono mniej o 1 094 w porównaniu do roku 2017, a w powiecie ziemskim więcej o 4 334.
Promocja książki i inne rodzaje działalności
W bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zrealizowano ogółem 3 876
przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, o 232 więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Odnotowano
118 638. uczestników wydarzeń organizowanych przez biblioteki publiczne, o 29 295. więcej niż w roku
2017. Imprez o charakterze kulturalnym zorganizowano 2 514, a uczestniczyło w nich 99 313 osób.
Wydarzeń o charakterze edukacyjnym odbyło się 1 362 – dla 19 325. uczestników. W tym:
- w bibliotekach miejskich zorganizowano 989 imprez kulturalnych z udziałem 54 971 osób,
z czego w Białej Podlaskiej 910 imprez, w których uczestniczyło 53 550 osób. Kursów,
szkoleń i warsztatów zorganizowano w miastach 296 dla 6 138. uczestników,
z czego w Białej Podlaskiej 215 dla 5 206. osób;
- w bibliotekach wiejskich zorganizowano 1 525 imprez kulturalnych z udziałem 44 342. osób
oraz 1 066 przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym dla 13 187. uczestników.
Podsumowując, w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez biblioteki publiczne bądź we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w miastach uczestniczyło 76,43% mieszkańców, przy czym w Białej Podlaskiej liczba uczestników przewyższyła liczbę mieszkańców, co oznacza, że każdy statystyczny mieszkaniec Białej Podlaskiej uczestniczył w co najmniej jednej imprezie
bibliotecznej. Na wsi odsetek ten wniósł 64,53%.
Do ciekawszych inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę w środowisku należały:
- „Podlasia drogi do niepodległości 1914–1989” – ogólnopolska konferencja naukowa, której celem
było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz prezentacja wyników badań
dotyczących dochodzenia Podlasia do niepodległości od wybuchu I wojny światowej do upadku
komunizmu w Polsce. Wydarzenie zorganizowano pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta
Białej Podlaskiej – Dariusza Stefaniuka. Prelegenci: dr hab. Dariusz Magier z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Robert Soldat z UW, ks. dr hab. Sławomir Bylina,
dr Szczepan Kalinowski, dr Dariusz Sikora – nauczyciel z SP nr 3 w Białej Podlaskiej, dr Paweł Borek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej (08.11.2018 r., MBP Biała Podlaska).
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„Powiat bialski dawniej i dziś – Moda 2018 z architekturą w tle” – II edycja ogólnopolskiego
konkursu fotograficznego adresowanego do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Cele
konkursu to: wzbudzanie zainteresowania fotografią oraz historią małych ojczyzn, wzbogacanie
zbiorów regionalnych, poszerzanie grona regionalistów oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń
wiedzy na temat mody panującej w przestrzeni miejskiej pod koniec drugiej dekady XXI wieku
na terenie powiatu bialskiego. Zadanie konkursowe polegało na zrobieniu zdjęć prezentujących
obecnie panującą modę miejską na tle lokalnej zabudowy. W konkursie wzięły udział 24 osoby,
spośród których wyłoniono 3. laureatów. Prace nagrodzone i wyróżnione można było obejrzeć
na wystawie pokonkursowej. Uroczysty finał i otwarcie wystawy odbyły się 21.06.2018 r. w MBP
w Białej Podlaskiej. Czas trwania konkursu: marzec–czerwiec, wystawa: czerwiec; Dział Wiedzy
o Regionie MBP Biała Podlaska;
XI edycja konkursu Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego organizowanego przez MBP w Białej
Podlaskiej, pod patronatem Starosty Bialskiego. Statuetkę i tytuł „Biblioteki Roku 2018 Powiatu
Bialskiego” oraz nagrodę 2 500 zł otrzymała GBP w Tucznej. Biblioteka wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą skierowaną do mieszkańców, dbałością o upowszechnianie książki i czytelnictwa
oraz skutecznością w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych na organizację imprez o zasięgu
gminnym, powiatowym, a także regionalnym. Wręczenie statuetki oraz nagrody odbyło się
17.12.2018 r. podczas V Gali Kultury Powiatu Bialskiego;
XVI edycja konkursu o tematyce regionalnej z cyklu Ocalić od zapomnienia ph. „Moje życie,
moja historia” adresowanego do bibliotek w powiecie. Założenie konkursowe tej edycji to dokumentowanie historii lokalnych społeczeństw poprzez spisywanie wspomnień związanych z dawnym
życiem mieszkańców, od dzieciństwa po lata dojrzałe, opisanie zmian w codziennym życiu na przestrzeni kilkudziesięciu lat obejmujących dwa, trzy i więcej pokoleń. Czas trwania konkursu został
przedłużony: 15.03.2018–30.06.2019 r. (MBP Biała Podlaska);
XVII seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu bialskiego zorganizowane przez MBP
w Białej Podlaskiej. Celem seminarium było poznanie zmodernizowanych i nowocześnie zaaranżowanych bibliotek powiatu łukowskiego. Bibliotekarze odwiedzili MBP im. H. Sienkiewicza
w Łukowie, GBP w Starych Kobiałkach i GBP w Staninie. Uzupełnieniem wyjazdu była wizyta
w Muzeum Regionalnym, która pozwoliła na poznanie historii Ziemi Łukowskiej (19.06.2018 r.,
32. uczestników);
X Bialski Festiwal Okołoliteracki ph. „Mocny wątek historyczny z dawką fantastyki”, w ramach
którego zorganizowano „Fantastyczną noc w bibliotece” – spotkanie autorskie z pisarzem Pawłem
Majką oraz ilustratorem i rysownikiem komiksów – Marcinem Kułakowskim, a także warsztaty
z tworzenia komiksów (09.06.2018 r.). Od 23.05.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej można
było oglądać wystawę rysunków Marcina Kułakowskiego. Kolejną imprezą, zorganizowaną w ramach X BFO, był „Fantastyczny początek wakacji” – prelekcje: Paweł Grzegorz Iwaniuk „Fantastyka w kulturze”, Anna Salwin „Kiedy to sztuka a kiedy niezła sztuka – portretowanie kobiet
w utworach fantastycznych i malarstwie”, Mariusz Kiesiński „Mity i przesądy dawnego Podlasia”
oraz wystawa prac Anny Salwin (30.06.2018 r.). Ciekawym przedsięwzięciem była instalacja
na balkonie w Czytelni, promująca ostatnie wydarzenie festiwalowe, przedstawiająca postać Jakuba
Wędrowycza (bohatera powieści Andrzeja Pilipiuka), który zapraszał na spotkanie autorskie ze swoim twórcą (29.08–24.09.2018 r.). Finał X BFO odbył się 24.09.2018 r. a główną atrakcją było spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem, poprzedzone prelekcją Grzegorza Czapskiego z Bialskiego Klubu Fantastyki „Inspiracje wokół nas, czyli o wykorzystaniu elementów historycznych i regionalnych w literaturze”. Podczas imprezy wręczono nagrody laureatom konkursu na komiks „100 lat
temu w Białej”, zorganizowanego w ramach festiwalu. Na organizację X BFO MBP w Białej Podlaskiej uzyskała dotację wysokości 10 000 zł z programu MKiDN „Promocja czytelnictwa”;
XVIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej Tuczna 2018 – 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. Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
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nad obchodami Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim oraz programu „Niepodległa”. W festiwalu wzięły udział 23 zespoły (18.11.2018 r.);
Jubileusz 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej – zaszczycili swą obecnością m.in.: Henryk Grodecki, Wiceprezydent Białej Podlaskiej; Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda
Lubelski; Tadeusz Sławecki, Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie; Larysa Weremczuk,
Z-ca Dyrektora ds. Kultury i Informacji Biblioteki Obwodowej im. M. Gorkiego w Brześciu; Ałła
Miasniankina, Bibliograf Pierwszej Kategorii Działu Książek Unikatowych Biblioteki Obwodowej
im. M. Gorkiego w Brześciu; Zbigniew Kapela, Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury; Violetta Jarząbkowska, Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia; Anna Denkiewicz, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej; dyrektorzy bibliotek gminnych powiatu bialskiego, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z Biblioteką. Odczytano list gratulacyjny dr. Tomasza Makowskiego, Dyrektora Biblioteki Narodowej. Podczas uroczystości wręczono Nagrodę Anny z Sanguszków Radziwiłłowej dr. Jerzemu Flisińskiemu, wieloletniemu dyrektorowi MBP w Białej Podlaskiej, autorowi licznych publikacji historycznych dotyczących miasta i regionu, m.in. „Biała na Podlasiu: dzieje miasta i okolic do 1795 r.”. Odznaczono 7 osób Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz 12. pracownikom wręczono Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury i rozwoju czytelnictwa. Ponadto podczas uroczystości jubileuszowych odbyło się podsumowanie konkursów: literackiego „BIBLIO-RYM” na rymowankę o bibliotece, realizowanego przez Barwną, i plastycznego „Biblioteka przyszłości”, realizowanego przez Multicentrum. Wydarzenie uświetnił występ chóru „Camerata” z IV LO
im. St. Staszica w Białej Podlaskiej oraz recytacja wierszy w wykonaniu członków Teatru Małych
Form SYLABA z BCK im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Podczas gali jubileuszowej można było oglądać wystawę „Nasi wyjątkowi goście: pisarze, tłumacze, dziennikarze, sportowcy, muzycy, malarze, ilustratorzy, aktorzy” (26.10.2018 r.);
„Nasza niepodległość” – internetowy konkurs wiedzy, zorganizowany w racji 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę oraz z racji obchodów Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim,
adresowany do mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. Spośród 41 uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na 10 pytań i udzielili wyczerpującej odpowiedzi na pytanie otwarte,
wyłoniono 10. laureatów. Nagrodami były zestawy książek: jedna pozycja z literatury pięknej
z wątkiem historycznym oraz „Z dziejów 34 Pułku Piechoty 1918–1939” autorstwa dr. Pawła Borka. Ponadto pięcioro laureatów, których odpowiedź na pytanie otwarte uzyskała najwyższą punktację, wzięło udział w organizowanym przez Muzeum Południowego Podlasia wyjeździe do Warszawy „śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Udział w wycieczce był nagrodą specjalną dla laureatów konkursów o tematyce niepodległościowej odbywających się w 2018 r. w bialskich instytucjach
kultury (lipiec – listopad 2018 r., MBP Biała Podlaska);
„Polska Niepodległa” – II edycja konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Uczestniczyło 13. wykonawców. Przyznano trzy nagrody i wyróżnienie
(22.03.2018 r., MBP Biała Podlaska);
„Jaka książka skradła twoje serce” – walentynkowy konkurs plastyczny, adresowany do dzieci
w wieku 4-6 lat. Uczestniczyły 52. osoby. Nagrody – wejściówki do Sali zabaw Fit&Fun – przyznano 5. laureatom (12–14.02.2018 r., Barwna);
XIX Bialskie Dni Książki Dziecięcej ph. „A to historia!” – 2 spotkania autorskie z Grażyną Bąkiewicz (22.05.2018 r.), gra terenowa, multimedialny rodzinny quiz historyczny, zajęcia czytelnicze
dla różnych grup wiekowych (15–31.05.2018 r., Barwna);
„Jarmark Michałowy” – promocja czytania, projektu „Mała książka – Wielki Człowiek” i działalności MBP podczas I Festiwalu Dziedzictwa Narodowego z okazji Dni Patrona Miasta Biała Podlaska (28.09.2018 r., Barwna, Multicentrum);
„Polskie soboty w bibliotece” – wizyta w Bibliotece Obwodowej im. M. Gorkiego w Brześciu
i promocja polskiej literatury dziecięcej podczas zajęć przeprowadzonych przez polskich bibliotekarzy, pracowników Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży (13.10.2018 r.,
Barwna);
Dzień kultury białoruskiej – warsztaty, przybliżające tradycyjne białoruskie ornamenty i muzykę,
zorganizowane w Barwnej, przeprowadzone przez bibliotekarki z Biblioteki Obwodowej
im. M. Gorkiego w Brześciu (01.12.2018 r.);
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 współ11
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pracy z bialskim oddziałem SBP. Książki do oglądania i zakupu są wyeksponowane w Czytelni
MBP. W ciągu 2018 r. przekazano do schroniska „Azyl” kwotę 5 695 zł, pozyskaną ze sprzedaży
książek;
„Książka pod choinkę” – XI edycja akcji charytatywnej, mającej na celu w roku 2018 wsparcie
książkami podarowanymi przez czytelników biblioteki Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej
oraz Biblioteki w Serpelicach (Filia nr 6 MBP Biała Podlaska);
Mini Maraton Kodowania: Matematyczne nauczanie przez kodowanie – zajęcia z kodowania
dla wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu „Z potrzeby serca” działającego przy Szkole Podstawowej w Żerocinie (FGBP Żerocin);
Regionalne spotkania w szósteckiej bibliotece – warsztaty regionalne i spotkania z seniorami
w celu zebrania i udokumentowania lokalnej historii, tradycji, nazewnictwa (FGBP Szóstka);
V Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej – realizowany przez GBP w Janowie Podlaskim
wspólnie z GOK (06.11.2018 r.);
III Gminny Konkurs Pięknego Czytania – konkurs adresowany do uczniów kl. I-III szkoły podstawowej, realizowany pod patronatem Wójta Gminy Kodeń (23.05.2018 r., BPG Kodeń);
V Konkurs Poezji Patriotycznej – skierowany do uczniów szkoły podstawowej i III kl. gimnazjum. Uczestniczyło 49. uczniów (07.11.2018 r., GBP Leśna Podlaska);
Ognisko Niepodległości – spotkanie mieszkańców gminy Leśna Podlaska przy ognisku w Witulinie, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, opowieści i wspomnienia wojenne. Wydarzenie realizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Witulin „Razem lepiej”, Wójtem Gminy
Leśna Podlaska, Gminnym Ośrodkiem Kultury (30.11.2018 r., GBP Leśna Podlaska);
„Dzieje Łomaz wśród pól i kwiatów” – wycieczka rowerowa polnymi drogami z Łomaz do Muzeum Wsi w Studziance w celu upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
(04.07.2018 r., GBP Łomazy);
Łomaski Festiwal Kultury – koncert oraz pokazy prac rękodzieła lokalnych artystów zorganizowano z racji obchodów 450-lecia nadania Łomazom praw miejskich (07–08.07.2018 r., GBP Łomazy – współorganizacja);
„Wyślij kartkę w przyszłość z Gminy Łomazy 2018” – konkurs fotograficzny mający na celu
upamiętnienie bogactwa kulturowego i historycznego Gminy w 100-lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę. Finał – 17.07 2018 r. (GBP Łomazy);
„Droga do Niepodległej” – rajd rowerowy śladami lokalnej historii dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (09.05.2018 r., GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim);
„Różne oblicza patriotyzmu” – VII edycja gminnego konkursu historycznego „To co przeżyło
jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci”. Podsumowanie odbyło się 10.11.2018 r.
(FGBP Tłuściec);
„Duch książki na fotografii” – gminny konkurs fotograficzny. Zadanie konkursowe polegało
na zrobieniu trzech fotografii obrazujących „ducha książki”. Adresaci konkursu to uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Dorośli mieli za zadanie
uwiecznić na fotografiach „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, natomiast młodzież – dowolną
książkę. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 09.09.2018 r. podczas Narodowego Czytania (GBP
w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim);
„W pogoni za Rudym Królikiem” – gra terenowa ulicami Wisznic, realizowana w ramach projektu Stowarzyszenia „Razem dla Wisznic” (03.10.2018 r., GBP im. K. Kraszewskiego w Wisznicach);
„Super Czytelnik Lata 2018” – akcja skierowana do dzieci i młodzieży, polegająca na zbieraniu
pieczątek za każdą przeczytaną w czasie wakacji książkę. Podsumowanie i wręczenie nagród książkowych odbyło się 23.09.2018 r. podczas pikniku „Pożegnanie lata” (GBP Sławatycze);
„Spotkanie z tradycją łączącą pokolenia – weselne oracje” – przedsięwzięcie mające na celu
ukazanie i utrwalenie dawnych obrzędów i zwyczajów związanych z weselem, a także integrację
mieszkańców. Na postawie ustnego przekazu jednego z mieszkańców przygotowano inscenizację
na wzór dawnego wesela. Aktorami byli mieszkańcy gminy Tuczna (26.08.2018 r., GBP Tuczna).
Przedsięwzięcia cykliczne, wpisane na stałe do rocznego kalendarza działań, np.:
Warsztaty genealogiczne – zajęcia warsztatowe przybliżające metodę genealogii, odbywające się
raz w miesiącu (MBP Biała Podlaska);
Biblioterapia – cykliczne zajęcia z wykorzystaniem metod biblioterapii w oparciu o książki na temat problemów w codziennym życiu, radzenia sobie z emocjami (MBP Biała Podlaska);
„Awanturniczy Klub Filmowy” – spotkania filmowe dla młodzieży i dorosłych, organizowane
w każdy pierwszy wtorek miesiąca (10 spotkań, Barwna);
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„Tęczowy Klub Malucha” – cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku od 2,5 do 3,5 lat oraz opiekunów, przygotowujące dzieci do nauki w przedszkolu (35 spotkań, Barwna);
„Polska w legendzie” – zajęcia literacko-plastyczne w Przedszkolach Samorządowych nr 6 i 7,
przeprowadzane na podstawie przeczytanych wspólnie legend (14 spotkań, Filia nr 1 MBP w Białej
Podlaskiej);
„Spotkania z książką” – zajęcia tematyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków (62 spotkania, Filia nr 3 MBP Biała Podlaska);
„Akademia Przyszłości” – współpraca z uczestnikami ogólnopolskiego programu wspierającego
dzieci mające trudności z tradycyjnym przyswajaniem wiedzy w szkołach (MBP Biała Podlaska);
„Popołudnie w bibliotece” – zajęcia literacko-plastyczne dla mieszkańców Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego (20 spotkań, MBP Międzyrzec Podlaski);
„Pociąg do książek” – zajęcia literacko-edukacyjne dla sześciolatków (13 spotkań, MBP Międzyrzec Podlaski);
„Zręczne ręce” – popołudniowe zajęcia plastyczne dla dzieci (27 spotkań, MBP Międzyrzec Podlaski);
„Klub gier planszowych” – zorganizowany w ramach dofinansowania z budżetu obywatelskiego
(17 spotkań, MBP Międzyrzec Podlaski);
„Czytanie na dywanie” – spotkania czytelnicze dla dzieci, odbywające się co 2 tygodnie (Filia
w Sworach, gm. Biała Podlaska);
„Guzik z pętelką” – zajęcia dla rodziców z dziećmi, łączące głośne czytanie z zabawą na podstawie
przeczytanych tekstów, mające na celu edukację, wspierające wszechstronny rozwój (41 spotkań,
GBP Drelów);
Warsztaty programistyczne – zajęcia z podstaw programowania (12 spotkań, GBP Drelów);
Klub Kodera – zajęcia dotyczące nauki kodowania (9 spotkań, GBP Drelów);
„Z wizytą w Przedszkolu”, „Z wizytą w Zerówce”, „Z wizytą u Maluchów” – cotygodniowe
spotkania z grupami dzieci w celu promocji wartościowej literatury poprzez głośne czytanie i rozmowy o przeczytanych książkach (GBP Drelów);
Warsztaty programistyczne – zajęcia z programowania (11 spotkań, Filia w Żerocinie,
gm. Drelów);
Spotkania z seniorkami KGW i Zespołem Śpiewaczym działającym przy Filii w Szóstce,
gm. Drelów;
Głośne czytanie i dyskusje w Szkole Podstawowej w Misiach, w Przedszkolu w Rzeczycy (Filia
w Jelnicy, gm. Międzyrzec Podlaski);
Wizyty w bibliotece grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Halasach – wspólne czytanie, prezentacja ciekawych książek, zajęcia literackoplastyczne (Filia w Halasach, gm. Międzyrzec Podlaski);
Spotkania z książką dla grup przedszkolnych oraz uczniów Szkoły Podstawowej, odbywające się
dwa razy w tygodniu – głośne czytanie oraz zabawy na podstawie przeczytanych tekstów (Filia
w Rogoźnicy, gm. Międzyrzec Podlaski);
Lokalny Klub Kodowania – warsztaty z programowania dla dzieci (Filia w Tłuśćcu, gm. Międzyrzec Podlaski);
Zajęcia biblioteczne – cotygodniowe spotkania czytelnicze dla dzieci – wspólne zajęcia plastyczne,
zabawy edukacyjne (Filia w Kościeniewiczach, gm. Piszczac);
Zajęcia czytelnicze dla uczniów kl. „0”, odbywające się 3 razy w tygodniu – głośne czytanie, prezentacja ciekawych i wartościowych książek, rozmowy o książkach (Filia w Połoskach, gm. Piszczac);
Czytanie w Przedszkolu – cykliczne głośne czytanie dla grup przedszkolnych (GBP Rokitno);
Klub Gier Planszowych – piątkowe spotkania w bibliotece pasjonatów gier planszowych, rozgrywki (GBP Rossosz);
Piątkowe spotkania z książką – cotygodniowe spotkania w Punkcie Przedszkolnym, głośne czytanie i rozmowy o przeczytanych książkach (GBP Tuczna);
„Spotkania wieczorkowe” – spotkania na wzór dawnych „wieczorków”, podczas których kobiety
na wsi wykonywały robótki ręczne, darły pierze przy wspólnym śpiewie i opowieściach (FGBP Horodyszcze).
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Na systematyczne wzbogacanie oferty bibliotek mają wpływ programy, konkursy grantowe, projekty, skierowane do instytucji kultury przez organizacje pozarządowe, oraz akcje ogólnopolskie i międzynarodowe:
- Światowy Dzień Poezji – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki zorganizowane we współpracy
z Klubem Filmowym działającym przy Barwnej. W pierwszej części prezes Klubu Literackiego
„Maksyma” opowiedział o historii klubu, wspomniał regionalnych poetów, zaprezentował wiersze
niektórych z nich. W drugiej części uczestnicy obejrzeli film o poezji (21.03.2018 r., MBP Biała
Podlaska);
- II Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz (23.03.2018 r., FGBP w Krzewicy);
- „Żonkile” – ogólnopolska akcja społeczno-edukacyjna w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, zainicjowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich. W Barwnej zaakcentowano 7. rocznicę
Powstania w Getcie Warszawskim poprzez rozdawanie papierowych żonkili. Można było też zrobić
żonkil samodzielnie w Bibliotece. W Filii w Tłuśćcu gm. Międzyrzec Podlaski podczas spotkania
DKK dla dzieci rozmawiano o życiu i dokonaniach Ireny Sendlerowej, omawiając książkę „Kto uratował jedno życie…”, wykonano papierowe żonkile – symbol powstania, odbyła się projekcja filmu
„Powstanie w getcie warszawskim”. Do akcji przyłączyły się Filie w Halasach oraz w Rogoźnicy
gm. Międzyrzec Podlaski (19.04.2018 r.);
- „Poznaj swoją bibliotekę, poznaj swojego bibliotekarza” – zwiedzanie miejsc w bibliotece
na co dzień niedostępnych dla czytelników z okazji Dnia Bibliotekarza. MBP w Białej Podlaskiej
odwiedziło 85 osób (08.05.2018 r.);
- Bookcrossing w przestrzeni publicznej – rozdawanie mieszkańcom Białej Podlaskiej książek pochodzących z darów od czytelników. Rozdano 60 książek (10.05.2018 r., MBP Biała Podlaska);
- XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom:
 „Włącz czytanie” – inauguracja projektu, otwarcie Barwnego Ogródka Bibliotecznego, głośne
czytanie przez p. Renatę Stefaniuk (02.06.2018 r.); spotkanie z Elżbietą Olszewską z Fundacji
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (05.06.2018 r.); spotkanie autorskie z Edytą Jungowską ph. „Dlaczego Pippi nosiła zawsze za duże buty” (09.06.2018 r.); „Mój pierwszy audiobook” – konkurs na nagranie audiobooka w języku polskim, którego odbiorcami są dzieci. W konkursie wzięło udział 11 osób. Przyznano trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia. Na działania w OTCD pozyskano dofinansowanie z programu MKiDN „Promocja czytelnictwa” w wysokości 7350 zł;
 Spotkania czytelnicze w MBP w Międzyrzecu Podlaskim;
 „Czytanie łączy” – głośne czytanie w GBP w Drelowie podczas spotkań ze znanymi mieszkańcami gminy, wspomnienia i rozmowy z zaproszonymi gośćmi przybliżające ich zawody, pełnione funkcje, ciekawe historie (GBP Drelów);
 Spotkania czytelnicze w bibliotece i w przedszkolu, podczas których głośno czytali uczniowie
gimnazjum (BPG Kodeń);
 Wizyty w klasach I–VI Szkoły Podstawowej, czytanie fragmentów wartościowych książek i prezentacja nowości zakupionych do biblioteki (GBP Leśna Podlaska);
 Głośne czytanie przedszkolakom i uczniom młodszych klas Szkoły Podstawowej oraz promowanie kampanii CPCD (FGBP w Jelnicy, gm. Międzyrzec Podlaski);
 Spotkania czytelnicze w gminie Piszczac (Filia w Chotyłowie i w Połoskach);
 Spotkania czytelnicze w bibliotece oraz w przedszkolu (GBP w Rokitnie);
 Głośne czytanie oraz rozmowy o wartościach, zaletach czytania, gry i zabawy (GBP w Rossoszu,
Filia w Romaszkach);
 Głośne czytanie w Tucznej – spotkania promujące kampanię Cała Polska czyta dzieciom, podczas których dzieciom czytali m.in. Zygmunt Litwiniuk, Wójt Gminy Tuczna, i Mariusz Kiczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego (GBP w Tucznej);
- Zajęcia z wolontariuszami AIESEC z Indii, Portugalii, Malezji, Włoch, Algierii, Indonezji i Chin
(18–26.07.2018 r., GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim i filie);
- „KsięgoZbiór” – akcja wspólnego cichego czytania w przestrzeni publicznej, która w 2018 r. odbyła się przy Centrum Handlowym „Rywal” w Białej Podlaskiej (08.08.2018 r., Barwna);
- Noc bibliotek – ogólnopolska akcja, która w 2018 r. odbyła się ph. „RzeczpospoCzyta” dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości, 9 czerwca:
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 „Fantastyczna noc w bibliotece” – spotkanie autorskie z pisarzem Pawłem Majką oraz ilustratorem Marcinem Kułakowskim w ramach X Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego (MBP Biała
Podlaska);
 „Jak to dawniej w Polsce bywało” – spotkanie dzieci z członkami Zakonu Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej – nauka i zabawa w tańcach średniowiecznych, warsztaty lepienia z gliny (MBP
Międzyrzec Podlaski);
 „Była sobie Polska” – spotkanie, podczas którego uczestnicy poznawali piękno naszego kraju,
wykorzystując różne możliwości, tj. Internet, książki, rozmowy, śpiew, zabawy, zagadki
(08.06.2018 r., GBP Drelów);
 „Płomień Niepodległości” – spotkania mieszkańców w plenerze – pochody i śpiew pieśni patriotycznych zakończony wspólnym ogniskiem w Wysokim, Halasach, Jelnicy, Rogoźnicy i Tłuśćcu
(08.06.2018 r., GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim i filie);
 Noc Kultury – zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sławatyczach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W wydarzeniu uczestniczyło 25 osób, które uczęszczały
na zajęcia organizowane przez GOK i GBP w Sławatyczach. Zorganizowano konkurs muzyczny
i czytelniczy oraz nocne podchody ulicami Sławatycz;
- Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, 8 września:
 VII edycja ogólnopolskiej akcji publicznego czytania dzieł literackich w Białej Podlaskiej odbyła
się w Parku Radziwiłłowskim, dzięki szerokiej współpracy biblioteki z wieloma instytucjami,
m.in. z bialską delegaturą Kuratorium Oświaty w Lublinie, Muzeum Południowego Podlasia,
Fundacją Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”, Zespołem Szkół Muzycznych I i II Stopnia im. F. Chopina, Klubami Seniora „Walerianki” i „Wrzos” oraz Społeczną Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza. Czytanie „Przedwiośnia” urozmaicono koncertem muzyki klasycznej w wykonaniu nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej oraz występami tanecznymi
dzieci ze Szkoły Społecznej im. H. Sienkiewicza z osiedla Sielczyk (MBP Biała Podlaska);
 W „Narodowym Czytaniu Przedwiośnia S. Żeromskiego” zorganizowanym przez MBP w Międzyrzecu Podlaskim uczestniczyło 150 osób;
 W Kodniu każdy czytelnik odwiedzający w tym dniu bibliotekę miał obowiązek przeczytać głośno wybrany przez siebie fragment „Przedwiośnia”. Czytelnicy chętnie włączali się w tę akcję.
Ponadto słuchano lektury z nagłośnienia na placu przy Bibliotece;
 Narodowe Czytanie w parku przy Placu Jagiellońskim zorganizowano w Łomazach. Z okazji obchodów 100-lecia niepodległości czytano „Przedwiośnie” i wybrane utwory z „Antologii Niepodległości”. Imprezę uzupełniło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (GBP Łomazy);
 Narodowe Czytanie w gminie Międzyrzec Podlaski zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Misiach. Czytali: przedstawiciele duchowieństwa, władze gminy, służby mundurowe, dyrektorzy bądź przedstawiciele szkół i instytucji kultury, prezesi stowarzyszeń, członkowie, zespołów ludowych, seniorzy, uczniowie (09.09.2018 r., GBP z/s w Wysokim i filie);
 W Piszczacu zorganizowano Narodowe Czytanie w centrum miejscowości. Z okazji obchodów
100-lecia niepodległości zainicjowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (GBP Piszczac);
 W Połoskach czytano w Szkole Podstawowej wraz z uczniami i nauczycielami. Wyświetlono
fragmenty ekranizacji „Przedwiośnia” (Filia w Połoskach, gm. Piszczac);
 Narodowe Czytanie w Rokitnie zorganizowano w bibliotece Szkoły Podstawowej, uczestniczyło
86 osób (07.09.2018 r., GBP Rokitno);
 Kameralne Narodowe Czytanie w GBP w Rossoszu zorganizowano 11.09.2018 r.;
 Narodowe Czytanie w Tucznej zorganizowano w Sali ślubów w USC. Czytali m.in.: przedstawiciele władz gminy, straży pożarnej, uczniowie, członkowie klubu seniora (14.09.2018 r., GBP
Tuczna);
 W akcję Narodowego Czytania „Przedwiośnia” włączyła się również GBP im. K. Kraszewskiego
w Wisznicach;
- „Mirabelka” – ogólnopolska akcja organizowana przez portal Lustro Biblioteki i Wydawnictwo
Zielona Sowa, w którą włączyła się Barwna poprzez organizację międzypokoleniowych warsztatów
niepodległościowych, inspirowanych książką Cezarego Harasimowicza. Wydarzenie uzyskało wyróżnienie w skali ogólnopolskiej (10.11.2018 r., Barwna). Do akcji dołączyła też GBP w Sławatyczach. Zorganizowano tam spotkanie, podczas którego dzieci zapoznały się z historią warszawskiej
mirabelki, dawnym oraz współczesnym nazewnictwem ulic w Warszawie. Każdy uczestnik napisał
życzenia dla Polski na następne 100 lat (06.10.2018 r.);
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„Barwni poszukiwacze przygód” – pokaz iluzji Konrada Modzelewskiego „Magiczna przygoda”
(11.09.2018 r.), „Dziennik podróżnika” – spotkanie z Szymonem Radzimierskim (15.09.2018 r.),
„Sekrety Wielkiego Mistrza” – 2 spotkania autorskie z Przemysławem Wechterowiczem
(19.09.2018 r.), „Zaginiony klucz” – multimedialna gra terenowa (4 edycje), „Komnata szeptów” –
escape room (6 wejść), „Skradziona kolekcja” – 6 stanowisk z quizami, „Przygoda z bohaterem
książkowym” – regionalny konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 5–15 lat, cykl zajęć czytelniczych
dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli zorganizowano w ramach projektu promującego literaturę przygodową, realizowanego przez Barwną, na który pozyskano dofinansowanie z programu
MKiDN „Partnerstwo dla książki” w wysokości 15050,- zł;
„Kodowanie w bibliotece” – projekt FRSI, mający na celu rozwijanie umiejętności programowania
wśród najmłodszych poprzez organizację warsztatów w bibliotekach. Uczestniczą: GBP w Drelowie, GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie, GBP w Tucznej. Biblioteki wzbogaciły się o roboty,
tablety, maty edukacyjne i gry o wartości 2734,20 zł.;
„Mała książka – Wielki Człowiek” – Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży,
MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie, GBP w Leśnej Podlaskiej, GBP w Sławatyczach uczestniczą w projekcie Instytutu Książki „Mała książka – Wielki
Człowiek”, który ma na celu promowanie czytelnictwa poprzez wyprawki czytelnicze dla trzylatków;
Dyskusyjne Kluby Książki: MBP w Białej Podlaskiej: Klub dla Dorosłych – 11 spotkań, Młodzieżowy DKK „Księgołap” w Barwnej – 12 spotkań, DKK w Filii nr 6 – 5 spotkań; DKK w MBP
w Międzyrzecu Podlaskim – 7 spotkań i DKK dla Młodzieży zainicjowany 27.09.2018 r. – 3 spotkania; GBP w Drelowie – 10 spotkań; FGBP w Żerocinie: DKK dla Dzieci – 5 spotkań, DKK
dla Młodzieży – 3 spotkania; GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim – 5 spotkań; DKK
dla dzieci w FGBP w Tłuśćcu – 6 spotkań.
Ponadto:
cykl spotkań w Dziale Wiedzy o Regionie MBP w Białej Podlaskiej:
 Spotkanie z białoruskim przewodnikiem Witalijem Biedrzyckim ph. „Nieśwież – rodowe gniazdo bialskich Radziwiłłów” (01.02.2018 r.);
 Spotkanie z dr. Dariuszem Magierem ph. „Propaganda komunistyczna w okresie międzywojennym w regionie bialskim” (23.02.2018 r.);
 Spotkanie z Mieczysławem Bienią, archeologiem, pracownikiem Muzeum Południowego Podlasia, ph. „Najdawniejsze dzieje Podlasia” (22.03.2018 r.);
 Spotkanie z Mieczysławem Bienią – „Pradzieje i wczesne średniowiecze Białej i okolic”
(23.03.2018 r.);
 Spotkanie z dr hab. Dorotą Weredą – „Bazylianie bialscy” (26.04.2018 r.);
 Spotkanie z dr. Rafałem Dmowskim – „Bialska kolejka wąskotorowa” (14.06.2018 r.);
 Spotkanie z Dariuszem Sikorą – „Dzień powszedni mieszkańców powiatu bialskiego
1939–1945 r.” (20.09.2018 r.);
 Spotkanie z dr hab. Marią Starnawską – „Z Jerozolimy do Łukowa. Dzieje Templariuszy w Ziemi Świętej, Europie i nad Bugiem” (18.10.2018 r.);
 Spotkanie z Łukaszem Wędą – „Co kryje cmentarz tatarski w Studziance” (16.11.2018 r.);
 Spotkanie z okazji 15-lecia bialskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Fortis” (14.12.2018 r.);
spotkania autorskie:
 Spotkanie z Romanem Laszukiem i promocja książki „Kobiece oblicza piłki nożnej w AZS WSP
Biała Podlaska” (19.04.2018 r., MBP Biała Podlaska);
 Spotkania z Grażyną Bąkiewicz w ramach XIX Bialskich Dni Książki Dziecięcej ph. „A to historia!” (22.05.2018 r., Barwna);
 Spotkanie z Elżbietą Olszewską z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” w ramach
projektu „Włącz czytanie” w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom (05.06.2018 r.,
Barwna);
 Spotkanie z Edytą Jungowską w ramach projektu „Włącz czytanie” w Ogólnopolskim Tygodniu
Czytania Dzieciom” (09.06.2018 r., Barwna);
 Spotkanie autorskie z Pawłem Majką, pisarzem, oraz Marcinem Kułakowskim, ilustratorem i rysownikiem komiksów (09.06.2018 r, MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z Szymonem Radzimierskim, nastoletnim autorem relacji ze swoich egzotycznych podróży, w ramach projektu „Barwni poszukiwacze przygód” (15.09.2018 r., Barwna);
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 Spotkania z Przemysławem Wechterowiczem, autorem książek dla dzieci, w ramach projektu
„Barwni poszukiwacze przygód” (19.09.2018 r., Barwna);
 spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem, pisarzem, publicystą, laureatem nagrody literackiej
im. Janusza A. Zajdla za rok 2002 (24.09.2018 r. MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z A. Ziontkiem i I. Nestorowicz – promocja książki „Pocałujcie mnie wszyscy w …”
(20.09.2018 r., MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z pisarką Joanną Jagiełło, autorką powieści dla młodzieży. Spotkanie sfinansowano
ze środków Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki (13.11.2018 r.,
Barwna);
 Spotkanie z ks. por. prof. dr. hab. Sławomirem Byliną, jednym z autorów książki „Te Deum
Laudamus. Biskupi – Duchowieństwo – Ruchy religijne Diecezji Siedleckiej w latach
1818–2018” (19.11.2018 r., MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie w Krzewicy z okazji promocji książki wydanej przez GBP pt. „Krzyże i kapliczki
Gminy Międzyrzec Podlaski” (12.10.2018 r., GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim);
 Spotkanie z pisarką Ewą Nowak, autorką książek dla młodzieży (16.10.2018 r., GBP Kobylany);
wystawy:
 „Kobiety na miarę XXI wieku” – ekspozycję odwiedziło 135 osób (08.02-31.03.2018 r.,
Barwna);
 „Książka to nieśmiertelna część kultury, która nigdy nie umrze a nowoczesne nośniki tylko ją
wspomagają” – wystawa publikacji związanych z drukarstwem i historią książki w 550. rocznicę
śmierci Johannesa Gutenberga (01.02-23.02.2018 r., MBP Biała Podlaska);
 „Wychowanie dzieci i młodzieży w XVIII w.” – prezentacja najstarszych książek z zasobów
Bialskiej Biblioteki Cyfrowej na planszach (marzec, MBP Biała Podlaska);
 „Żołnierze wyklęci – nieśmiertelni bohaterowie” – ekspozycja publikacji ze zbiorów MBP
w Białej Podlaskiej (luty–marzec);
 Wystawa publikacji GUS z okazji Dnia Statystyki Polskiej obchodzonego 9 marca (marzec,
MBP Biała Podlaska);
 „Archeologia Południowego Podlasia” – książki, czasopisma i inne dokumenty o tematyce archeologicznej ze zbiorów Działu Wiedzy o Regionie obejrzało ponad 150. odwiedzających
(kwiecień, MBP Biała Podlaska);
 „34 Pułk Piechoty” – fotografie ze zbiorów Działu Wiedzy o Regionie (maj, MBP Biała Podlaska);
 „2 maja Dzień Flagi Polskiej” – wystawa ze zbiorów dr. Szczepana Kalinowskiego, znanego
bialskiego historyka i regionalisty (maj, MBP Biała Podlaska);
 Wystawa prac Marcina Kułakowskiego, ilustratora i rysownika komiksów (23.05–14.06.2018 r.,
MBP Biała Podlaska);
 „Miasta, miasteczka, osady” – wydawnictwa historyczne, podróżnicze i przewodniki po miejscowościach powiatu bialskiego i okolic z zasobu Działu Wiedzy o Regionie – wystawa wakacyjna (lipiec–sierpień, MBP Biała Podlaska);
 „Okupacja 1939–1945 r. powiat bialski” – wystawa książek i artykułów z czasopism dot. czasów
okupacji w powiecie bialskim (wrzesień, MBP Biała Podlaska);
 Wystawa jubileuszowa – Panel I: „Nasi wyjątkowi goście: pisarze, tłumacze, dziennikarze, sportowcy, muzycy, malarze, ilustratorzy, aktorzy” – ekspozycja na 11. Planszach, prezentowana
także podczas uroczystości jubileuszowej w Szkole Muzycznej. Panel II: „80 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej” – ekspozycja w gablotach ze zbiorów dokumentów życia społecznego i prasy Działu Wiedzy o Regionie (obejrzało ok. 500 osób, 19–30.10.2018 r.);
 „15-lecie bialskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Fortis” – wystawę obejrzało ok. 100 osób
(14.12.2018–31.01.2019 r., MBP Biała Podlaska);
 Wystawa palmy wielkanocnej i pisanek wykonanych przez Zespół Śpiewaczy z Szóstki
(19–31.03.2018 r., Filia w Szóstce, gm. Drelów);
 Wystawa książek o tematyce niepodległościowej oraz starych fotografii z okazji 100-lecia niepodległości Polski (30.09.2018 r., GBP Leśna Podlaska);
 Wystawa książek poświęconych Janowi Pawłowi II z okazji wieczornicy zorganizowanej w Puchaczach w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża (GBP w Międzyrzecu Podlaskim
z/s w Wysokim);
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 „Tak powstała Niepodległa” – wystawa na 12. Planszach, obrazująca funkcjonowanie państwa
polskiego w pierwszych latach niepodległości, udostępniona do bezpłatnego pobrania ze strony
niepodlegla.gov.pl (23.11.2018 r., GBP Rokitno);
 „Legiony na Podlasiu” – wystawa ze zbiorów dr. Szczepana Kalinowskiego (07-16.11.2018 r.,
GBP Rokitno);
 publikacje:
 MBP w Białej Podlaskiej: „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 4 zeszyty 2018 r., „Rocznik Bialskopodlaski T. XXV” za 2017 r., „Warto być Polakiem: Sto wierszy na 100-lecie Niepodległości”, „Z dziejów 34 Pułku Piechoty (1918–1939)” autorstwa dr. Pawła Borka, „Bug&Bóg” zbiór
wierszy autorstwa Macieja Szupiluka, „Biblioteki publiczne m. Biała Podlaska i powiatu bialskiego w 2017 r. Informator z komentarzem”;
 MBP w Międzyrzecu Podlaskim: „Międzyrzec Podlaski – do zobaczenia…” – album promocyjny i film;
 GBP w Drelowie: współpraca przy powstaniu „Monografii Gminy Drelów” (praca w zespole redakcyjnym), Filia w Szóstce: „Kwartalnik Drelowski” (redagowanie jednego z rozdziałów);
 GBP w Konstantynowie: „IX Rocznik Konstantynowski”;
 GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim: „Krzyże i kapliczki Gminy Międzyrzec Podlaski” – książka i film;
 GBP w Rossoszu: gazeta lokalna „Rossosz. Ważne wieści różnej treści”;
 GBP w Sławatyczach: „Rocznik Nadbużańskie Sławatycze” Rocznik XVIII (praca w zespole redakcyjnym);
 GBP w Tucznej: album „Konie zimnokrwiste w Gminie Tuczna”.
Pracownicy działalności podstawowej
W roku 2018 w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego ogółem pracowały
123 osoby, w tym 99. pracowników działalności podstawowej, przy czym:
- w miastach 55 osób (51 na pełnych etatach), z czego 44 osoby to pracownicy bialskich placówek,
- na wsi 44 osoby (28 na pełnych etatach).
W bibliotekach m. Biała Podlaska na 44 osoby działalności podstawowej (o 3 osoby mniej
w porównaniu z rokiem ubiegłym) wykształceniem bibliotekarskim legitymuje się 75% zatrudnionych
(w roku ubiegłym 76,6%). Na 38 osób zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich wykształcenie
bibliotekarskie posiada 86,8%.
W 40. placówkach powiatu ziemskiego spośród 55. osób działalności podstawowej (o 3 osoby więcej
w porównaniu z rokiem ubiegłym) wykształcenie bibliotekarskie posiada 47,27% (w roku ubiegłym
50%).
Zmiany w zatrudnieniu:
 W Filii nr 3 i Filii nr 6 zmniejszyło się zatrudnienie po odejściu pracowników na emeryturę;
 W Barwnej zatrudnienie zmniejszyło się o 2 osoby, przy czym 1. osoba przeszła na stanowisko instruktora do MBP;
 W MBP w Międzyrzecu Podlaskim zatrudniono 1. osobę w wymiarze 1 et. na zastępstwo;
 W MBP w Terespolu 1. osoba odeszła na emeryturę, 2. osoby zatrudniono po odbytym w bibliotece
stażu;
 W Filii GBP w Perkowicach (gm. Biała Podlaska) po odejściu pracownika na emeryturę bibliotekę
obsługiwał stażysta z GOK-u, następnie zatrudniono osobę na ½ et. (było ¾ et.);
 W GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie zatrudniono osobę na stanowisku bibliotekarza
na ½ et. po odbytym w bibliotece stażu;
 W GBP w Łomazach zwiększono zatrudnienie o 1/8 et. – kadrowa, oraz 1/8 et. – księgowa;
 W GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim zmniejszyło się zatrudnienie o 1. osobę,
która odeszła do MBP w Międzyrzecu Podlaskim;
 W Filii w Romaszkach gm. Rossosz zwiększono wymiar czasu pracy bibliotekarki z 3/8 et. do ½ et.;
 Bibliotece w Kobylanach gm. Terespol zatrudniono osobę na zastępstwo.
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W ciągu roku w ośmiu bibliotekach powiatu ziemskiego kadrę bibliotekarską wspierali stażyści,
zwykle angażowani do pomocy przy tworzeniu elektronicznych baz księgozbioru.
Bibliotekarze stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia oferowanych pracownikom bibliotek. W 2018 r. były to m.in.:
- Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów InicJaTyWy – podsumowanie projektu (MBP Międzyrzec
Podlaski, GBP Rossosz, GBP Tuczna);
- I Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy „Biblioteka w obliczu wyzwań XXI wieku. Jak prowadzić dialog ze współczesnym czytelnikiem?” w Warszawie (MBP Międzyrzec Podlaski, GBP Wysokie, Filia w Jelnicy);
- „Udostępnianie niewidomym czytelnikom cyfrowej książki mówionej” (MBP Międzyrzec Podlaski);
- Dwa szkolenia dla moderatorów DKK działających przy bibliotekach publicznych województwa
lubelskiego (MBP Biała Podlaska, Barwna, Filia nr 6, MBP Międzyrzec Podlaski, GBP Konstantynów, Filia w Tłuśćcu);
- Szkolenie dotyczące obsługi programu bibliotecznego „Mateusz” (MBP Terespol – 2. osoby, BPG
Kodeń);
- Kurs on-line „Bibliotekarstwo w praktyce” (Filia w Perkowicach);
- Webinarium „Akcja Noc Bibliotek 2018” (GBP Drelów);
- Warsztaty w ramach projektu „Kodowanie w bibliotece” – w programie: 1) Kodowanie analogowe
– czy to w ogóle możliwe?, 2) Wykorzystanie gry Scottie Go! do zajęć z dziećmi, 3) Podstawy kodowania z robotem Photon, 4) Wykorzystanie tabletów w pracy bibliotekarza (Filia w Szóstce, Filia
w Żerocinie, GBP Konstantynów, GBP Tuczna – 2. osoby);
- Szkolenie w ramach cyklu „Biblioteka wielu pokoleń”, mające na celu wzmacnianie kompetencji
bibliotekarzy w zakresie pracy z dziećmi i seniorami oraz rozszerzenie oferty bibliotek dla tej grupy
użytkowników, organizowane przez WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W programie m.in.:
warsztaty z literatury ludowej w Muzeum Wsi Lubelskiej, warsztaty „Typopoduchy, Typotorby –
typograficzne gadżety z cytatami” oraz „Warsztaty opowieści – tworzenie, opowiadanie oraz ożywianie postaci z bajek” (Barwna, BPG Kodeń, Filia w Tłuśćcu);
- Warsztaty medialne „Słowem, kolorem i materiałem” w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
W programie: o języku w codzienności, makijaż w bibliotece, stylizacje w codzienności (Barwna,
GBP Konstantynów, GBP Łomazy);
- Szkolenie Polona/2 miliony i Academica w WBP im. H Łopacińskiego w Lublinie z zakresu korzystania z zasobów Cyfrowej Biblioteki Narodowej oraz cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej
książek i czasopism naukowych (MBP Biała Podlaska – 2. osoby, Barwna, GBP Konstantynów);
- Szkolenie „Od projektu do efektu: skuteczne zarządzanie = nowoczesna biblioteka” w WBP
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, mające na celu rozwijanie kompetencji organizacyjnych i osobistych kadry kierowniczej bibliotek samorządowych województwa lubelskiego (GBP Konstantynów,
GBP Łomazy, GBP Wysokie, GBP Rokitno);
- „Kierowanie zespołem i delegowanie zadań” (GBP Wysokie);
- Lubelska Regionalna Konferencja Programu „Równać Szanse” MŁODZIEŻOWE INSPIRACJE
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, skierowana do mieszkańców małych miejscowości, bibliotek, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, dotycząca możliwości
rozwijania inicjatyw młodzieżowych w lokalnym środowisku (GBP Wysokie);
- Szkolenie organizowane przez WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie w ramach projektu „Lubelskie czyta i poznaje”, polegającego na stworzeniu aplikacji umożliwiającej poznawanie miejsc
związanych z literaturą poprzez informacje, zdjęcia, filmy, ciekawostki i zagadki podczas spacerów
i gier terenowych na obszarze województwa lubelskiego (GBP Wysokie, Filia w Jelnicy);
- Szkolenie w ramach projektu „Latająca Biblioteka Pomysłów” dotyczące nowych trendów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej oraz pomysłów na praktyczne ich wykorzystanie w pracy z młodymi czytelnikami (Barwna – 3 osoby, Filia w Halasach, Filia w Krzewicy – 2. osoby);
- Warsztaty „Informacja, czyli sedno dziennikarstwa” dotyczące prasy regionalnej oraz działalności
wydawniczej bibliotek, organizowane przez WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie (Filia w Krzewicy – 2. osoby, Filia w Rogoźnicy);
- „Mozaika Kulturowa Międzyrzecczyzny” – warsztaty wokalno-muzyczne ukierunkowane na lokalny folklor z uwzględnieniem wielokulturowości i wielonarodowościowego charakteru lokalnej społeczności (Filia w Tłuśćcu);
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„Jak dowolnie kształtować swoje przekonania, myśli i nawyki, żeby nigdy nie zabrakło Ci energii
i motywacji do działania?” (Filia w Chotyłowie);
Wyjazd do Warszawy w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości organizowany przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej dla laureatów konkursów o tematyce
niepodległościowej odbywających się w 2018 r. w bialskich instytucjach kultury, w tym dla laureatów internetowego konkursu „Nasza Niepodległość” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną – spacer śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 11 listopada 1918 r. po Warszawie
z pracownikiem Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwiedzanie Rezydencji Belweder
z przewodnikiem (MBP Biała Podlaska, Filia w Tłuśćcu, GBP w Rokitnie);
Szkolenie „Animator zabaw dziecięcych” (GBP Tuczna – 2 osoby);
Wyjazd do Lublina w ramach współpracy z władzami samorządowymi: zwiedzanie Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Spotkania Kultur, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz wystawy „Niepodległość harcerstwem znaczona” (GBP Tuczna);
Szkolenie „Teatroterapia” (GBP Wisznice);
Dwa szkolenia dla dyrektorów i instruktorów bibliotek powiatowych i miejskich pełniących funkcje
powiatowe województwa lubelskiego w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie: Aspekty prawne
funkcjonowania bibliotek, Ocena organizacji i działalności bibliotek publicznych województwa lubelskiego w 2017 r., zwiedzanie wystaw: „Trójbarwnie szkliwiona ceramika czasów dynastii Tang
Louyang” i „Wszystkie ptaki składają hołd parze ptaków Feng. Sekrety haftowanej makaty chińskiej ze zbiorów Muzeum-Zamek w Łańcucie”, a także: Projekt „e-usługa OMNIS” Biblioteki Narodowej zintegrowanego systemu zarządzania zasobami szansą dla bibliotek publicznych, Biblioteki
na rzecz zrównoważonego rozwoju – Agenda ONZ 2030, „Lubelskie czyta i poznaje” – projekt
Partnerstwo dla książki MKiDN, „Aktywni i kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
na Lubelszczyźnie” – promocja publikacji wydanej przez SBP Zarząd Okręgu w Lublinie (MBP
Biała Podlaska – 2. osoby);
Szkolenie w lubelskim IPN dla przedstawicieli instytucji pożytku publicznego z zakresu problematyki, organizacji i wykorzystania efektów historii ożywionej w promocji historii lokalnej, obejmujące trzy bloki tematyczne: problematyka i formy rekonstrukcji, organizacja imprezy historycznej,
wykorzystanie efektów imprezy historycznej w działalności długofalowej (MBP Biała Podlaska);
Konferencja „Biblioteka wielokulturowa – Wielokulturowość w bibliotece. Użytkownicy – Zbiory –
Usługi” w ramach V Lubelskiego Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy w Lublinie
(Barwna);
Warsztaty pt. „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece” w Warszawie. W programie: „Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotece”, „Narzędzia i usługi
Web 2.0 w bibliotece dla dzieci”, „Biblioteka 2.0 w 2018 r.”, „Serwisy typu wiki w bibliotece
jako przykład interaktywnej platformy do współpracy z dziećmi”, „Książka cyfrowa, elektroniczna,
wirtualna”, „Otwarte Zasoby Edukacyjne i możliwości ich wykorzystania w bibliotece”, „Mobilne
narzędzia i aplikacje w pracy z dziećmi” (Multicentrum);
VIII Lubelskie Forum Bibliotekarzy, w programie: „Lubelski Bibliotekarz Roku 2017”, „Nowocześnie, atrakcyjnie, funkcjonalnie – projektowanie bibliotek otwartych”, „Dwugłos: Rozmowy o literaturze” (Barwna);
Konferencja pt. „Polona i Academica – miliony publikacji w każdej bibliotece” w ramach III Bialskich Spotkań Nauczycieli Bibliotekarzy organizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej
Podlaskiej oraz Bibliotekę Narodową (MBP Biała Podlaska – 7 osób, Barwna);
IX Warszawskie Targi Książki na Stadionie PGE Narodowy, podczas których, oprócz prezentacji
nowości i bestsellerów z Polski i innych krajów, odbywały się liczne spotkania z autorami, debaty,
konferencje, warsztaty, lekcje literatury i historii oraz wydarzenia artystyczno-literackie (MBP Biała
Podlaska – 2. osoby, Barwna – 5 osób);
2. Bialskie Targi IT dla Edukacji w Białej Podlaskiej dotyczące technologii cyfrowych w Edukacji
(Multicentrum – 5 osób);
BiblioLAB – zjazd lokalny Bibliotekarzy z Lubelszczyzny. W programie: 1) wykłady: „Różne Twarze Biblioteki”, „Edukacja nieformalna na przykładzie programu edukacyjnego Galerii Labirynt”,
2) sesja stolików eksperckich, m.in.: „Personal branding, czyli twoja marka ma wpływ na wizerunek
biblioteki”, „Lubelskie gra, czyta i poznaje”, „Biblioteczny poradnik wychowawczy – Szeptanki”,
„Kultura w Liceum – Jak przyciągnąć młodzież do instytucji?”, „Czytam, nagrywam, słucham –
mój pierwszy audiobook” (prowadzony przez bibliotekarkę z Barwnej), „Radzyńskie Książniczki –
sposób na ożywienie czytelnictwa”, „O niepodległości – trochę inne warsztaty biblioteczne”,
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3) panel „Możliwości rozwoju Bibliotekarzy”: „Działania sieci LABiB”, „Program Erasmus + Edukacja Dorosłych”, „Czytaj i pisz! – czyli miejsca w sieci dla bibliotekarzy”, 4) warsztaty tematyczne: „100+ pomysłów na biblio_działanie!”, „Escape room dla dzieci”, „Stwórz swoje cyfrowe biurko – podręczne aplikacje mobilne i otwarte zasoby, które pomogą w organizacji każdych zajęć
w bibliotece”, 5) Rozmowy o tym co dla bibliotekarzy ważne (nie)konferencja (MBP Biała Podlaska, Barwna – 3 osoby);
- Szkolenie w ramach projektu „Kluby kreatywności w bibliotece – edycja pilotażowa”, będącego
częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Celem projektu jest uruchamianie i prowadzenie lokalnych klubów kreatywności, tj. miejsc, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii cyfrowych i innych, a także uczyć się poprzez współpracę, tworzenie i zabawę oraz zwiększać
dzięki temu lokalny kapitał swoich społeczności (Multicentrum – 3 osoby);
- Szkolenie „Budowa profesjonalnego wizerunku w jednostkach samorządowych” (MBP Biała Podlaska);
- Warsztaty „Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji” dotyczące
m.in. zagadnień z zakresu asertywności, teorii komunikacji i dobrej obsługi klienta, organizowane
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (MBP Biała Podlaska);
- „Muzealna przygoda z historią” organizowana przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. W programie m.in.: „Biskupin od łopaty do Muzeum w świetle wyzwań edukacyjnych
XXI wieku”, „Żywa lekcja historii – taniec” – warsztaty z tańca dawnego (Barwna – 6 osób);
- Kongres Organizacji Pozarządowych przy Województwie Lubelskim w Urzędzie Miasta Biała Podlaska (Barwna);
- XI Seminarium Naukowe (biblio) Teka (post) Turysty „Podróże Małe i Duże” organizowane
przez Bibliotekę Filii AWF w Białej Podlaskiej (Barwna).
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018 r., pracownicy bibliotek brali także udział w licznych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych:
- Dwa szkolenia: „RODO w praktyce” i „RODO w bibliotece” dla dyrektorów bibliotek InicJaTyWy,
mające na celu m.in. opracowanie dokumentacji zgodnej z RODO (MBP Międzyrzec Podlaski, GBP
Sitnik, Filia w Sworach, GBP Drelów, Filia w Żerocinie, GBP Konstantynów, GBP w Leśnej Podlaskiej, GBP Rokitno, GBP Rossosz, GBP Tuczna, GBP Wisznice – 2. osoby, Filia w Horodyszczu);
- Webinarium „4 rzeczy, które musisz wiedzieć o RODO” (GBP Wysokie);
- Szkolenie „RODO w bibliotece” w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie o nowych przepisach
Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki pracy bibliotek oraz przepisów sektorowych (MBP Biała Podlaska – 2. osoby);
- Szkolenie „RODO. Jak z tym żyć?” (MBP Biała Podlaska);
- Warsztaty „Konsekwencje RODO w Instytucjach Kultury – nowe zasady ochrony danych osobowych od 25.05.2018 r. z instrukcją wdrożenia w formie elektronicznej” (MBP Biała Podlaska).
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej w ramach realizacji zadań powiatowych zaproponowała bibliotekarzom udział w specjalistycznych szkoleniach o następującej tematyce:
- Nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych po wprowadzeniu Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Dariusz Nowak, specjalista ds. informatyzacji i komputeryzacji MBP w Białej Podlaskiej); Regulamin kontroli zarządczej, omówienie wypracowanego wzoru (Halina Bugajewska, Grupa Dyrektorek InicJaTyWy) – 20. uczestników;
- „Wartości w literaturze” – szkolenie skierowane do nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy i terapeutów: „Wartości w literaturze dla dzieci” (Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna Wydawnictwa „Literatura”), „O wartościach literackich w literaturze fantastycznej dla młodzieży” (Jadwiga
Małek, Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży), „Barwna literatura na wesoło
z Kahoot!” (Karolina Kulesza, Monika Nowak, Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży), „Warsztaty plastyczne techniką Ebru” (Lilla Wielgan-Michaluk, Multicentrum) –
52. uczestników;
- Podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu bialskiego w 2017 r. (Zyta Kosińska,
kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego MBP w Białej Podlaskiej); „Warto mieć w zbiorach
bibliotecznych”, przegląd nowości wydawniczych rekomendowanych do zakupu przez pracowników MBP w Białej Podlaskiej: literatura dla dorosłych (Maria Stefaniuk, kierownik Działu
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Udostępniania Zbiorów), literatura dla dzieci i młodzieży (Ewa Gerung, Czesława Pietruk, Barwna
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży) – 30. uczestników;
Seminarium wyjazdowe do bibliotek powiatu łukowskiego: wyremontowanej i zmodernizowanej,
obchodzącej w 2018 r. jubileusz 110-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie, posiadającej bogatą i różnorodną ofertę kulturalną Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, której dyrektorem jest laureatka Nagrody im. Anny Platto w 2017 r.,
a także Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie, która funkcjonuje w nowo wybudowanym budynku dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN. Dodatkowo podczas wyjazdu odbyło się zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Łukowie. – 32. uczestników;
„Literatura ze świata, czyli o wybranych przykładach prozy w przekładach” (dr Anna Marchewka,
literaturoznawczyni, krytyczka literacka, Centrum Studiów Humanistycznych, Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego); „Biblioteki wczoraj, dzisiaj, a jutro?” (Joanna Chapska, instruktor
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Przewodnicząca Zarządu
Okręgu SBP w Lublinie; prezentowała w zastępstwie Małgorzata Pieczykolan, kierownik Działu Instrukcyjno-metodycznego WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie) – 46. uczestników.

Komputeryzacja
Do MBP w Białej Podlaskiej zakupiono jeden nowy komputer do Pracowni Digitalizacji
ze środków organizatora. Do Biblioteki Barwnej pozyskano 9 tabletów z projektu „Barwni poszukiwacze
przygód”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do GBP w Kobylanach zakupiono komputer oraz czytnik kodów kreskowych. Również GBP
w Janowie Podlaskim, BPG w Kodniu i GBP w Wisznicach pozyskały po jednym nowym komputerze.
Do GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim zakupiono aparat fotograficzny, system audio
i zestaw do zawieszania tła na statywie. Natomiast do GBP w Tucznej zakupiono duży głośnik przenośny z mikrofonami, konsolę Xbox z grami oraz drukarkę.
W ramach projektu „Kodowanie w bibliotece” GBP w Drelowie, GBP w Konstantynowie i GBP
w Tucznej otrzymały sprzęt do nauki podstaw programowania w formie zestawu, składającego się
z trzech tabletów, trzech gier edukacyjnych Scottie Go!, trzech robotów Photon w wersji edukacyjnej
wraz z akcesoriami (matą piankową i kompletem fiszek do ćwiczeń na macie). Pozyskany sprzęt służy
do prowadzenia zajęć dla użytkowników biblioteki.
MBP w Białej Podlaskiej od 2006 r. oferuje użytkownikom zintegrowany katalog on-line umożliwiający przeglądanie księgozbiorów miejskiej sieci bibliotek publicznych, zdalne sprawdzanie stanu
konta czytelnika, zamawianie, rezerwowanie i przedłużanie terminów zwrotu. Obecnie funkcjonuje informowanie smsem o dostępności zamawianych materiałów bibliotecznych. Ponadto on-line dostępne są
katalog czasopism i katalog bibliografii regionalnej Biblioteki Głównej, którego zasób na koniec 2018 r.
wynosił 34 381 opisów.
Zasoby Bialskiej Biblioteki Cyfrowej wzrosły w ciągu 2018 r. o 690 pozycji, w tym 261 ze zbiorów
własnych. Stan na 31.12.2018 r. to 11 703 materiały regionalne, z czego 10 651 dostępnych jest on-line
i 1 052 w sieci lokalnej. W ciągu roku zarejestrowano 3 205 127 wejść na stronę biblioteki cyfrowej
oraz 121 866 pobrań publikacji zdigitalizowanych.
Do elektronicznych baz księgozbioru bibliotek powiatu ziemskiego wpisanych jest 69,87%
zgromadzonych zbiorów.
Biblioteki w gm. Drelów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Terespol, Wisznice i w mieście Międzyrzec Podlaski oferowały dostęp on-line do swoich zasobów za pośrednictwem katalogu w Internecie.
Wymienione biblioteki prowadzą również elektroniczne wypożyczalnie swoich zasobów.
Biblioteki z bazami powyżej 90%, tj. MBP Terespol (98,03%), Filia Dokudów (99,11%), Filia Perkowice (92,44%), GBP Piszczac (98,73%) nie zdecydowały się w 2018 r. na uruchomienie modułu wypożyczeń.
W MBP w Międzyrzecu Podlaskim tworzona jest baza katalogowa „Biblioteka Regionalna”,
która na koniec 2018 r. zawierała 3 746 opisów.
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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: http://www.mbp.org.pl/, http://www.barwna.mbp.org.pl/.
Od dnia 04.01.2010 r. na stronie internetowej MBP w Białej Podlaskiej zarejestrowano 384 044 odwiedzin.
Profile na Facebooku posiadają: Miejska Biblioteka Publiczna, Dział Wiedzy o Regionie, Podlaski
Kwartalnik Kulturalny, Wypożyczalnia wraz z Czytelnią i Informatorium, Filia nr 6 oraz Barwna,
która promuje działalność także na Instagramie.
Wszystkie placówki biblioteczne powiatu posiadają komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, prawie ¾ wszystkich umożliwia dostęp bezprzewodowy do korzystania z Internetu na urządzeniach
mobilnych użytkowników, takich jak tablety czy smartfony.
W 2018 r. promocję działalności na stronie internetowej rozpoczęła MBP w Międzyrzecu Podlaskim –
http://www.biblioteka.miedzyrzec.pl/. Swoje strony internetowe prowadzą także: GBP w Drelowie –
http://www.biblioteka.drelow.pl/ i GBP w Tucznej – http://www.bibliotekatuczna.pl/.
Na portalu społecznościowym Facebook profile mają: MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP w Drelowie, GBP w Konstantynowie, GBP w Leśnej Podlaskiej, GBP w Łomazach, GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, GBP w Piszczacu, Filie w Chotyłowie i Kościeniewiczach, GBP w Rokitnie, GBP
w Rossoszu, GBP w Sławatyczach, GBP w Sosnówce, GBP w Tucznej, GBP w Wisznicach. Biblioteka
w Kobylanach zamieszcza posty na profilu Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach.
GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim wykazywała aktywność także na Instagramie, natomiast
GBP w Konstantynowie – na blogu „Z książką nam do twarzy”.
MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP w Łomazach, GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, GBP w Piszczacu oraz Filie w Chotyłowie i Połoskach dysponują odtwarzaczami cyfrowych
książek mówionych Czytak Plus przystosowanymi do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

Multicentrum
Multicentrum to multimedialny, interaktywny ośrodek edukacji i rozrywki, działający w strukturach MBP w Białej Podlaskiej. W tym Interaktywnym Centrum Naukowym pracuje 6. instruktorów,
prowadzących zajęcia w ramach 8. modułów: MultiDzieciak, LogiKit, MultiJęzyk, MultiMuzyka, MultiNauka, MultiSztuka, MultiŚrodowisko, MultiTechnika.
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Placówka realizuje bezpłatne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, specjalistycznego oprogramowania komputerowego, tablicy multimedialnej,
interaktywnych mat zajęciowych, klocków K’Nex, licznych trójwymiarowych pomocy dydaktycznych,
modeli robotów i innych urządzeń. Dzięki nim użytkownicy mogą m.in.: brać udział w eksperymentach
i doświadczeniach z zakresu fizyki, biologii, czy chemii, poznać podstawy grafiki komputerowej, programowania, automatyki i robotyki, uczyć się języka angielskiego, jak również samodzielnie komponować utwory muzyczne.
W 2018 r. Multicentrum proponowało zajęcia dla zorganizowanych grup przedszkolnych
i szkolnych, a także zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży. Dzieci mogły brać również udział
w zajęciach organizowanych w soboty. W ofercie znalazła się również propozycja dla seniorów – kurs
języka angielskiego. W placówce odbywały się również różnego rodzaju imprezy oraz warsztaty
dla dzieci i młodzieży. Użytkownicy mieli możliwość skorzystania z udostępnianych stanowisk komputerowych, tabletów i klocków K’Nex.
Ciekawsze wydarzenia i działania odbywające się w Multicentrum w 2018 r.:
- Ferie zimowe z ofertą zarówno standardowych zajęć z poszczególnych modułów, jak również dodatkowych warsztatów i imprez dla dzieci i młodzieży:
 „Zimowe zabawy naukowe” – pokaz eksperymentów naukowych (zimowa pasta do zębów
dla słonia, mgła, burza śnieżna), pojedynek uczestników na eksperymenty;
 „Scottie Go! – warsztaty programistyczne” – dwa cykle trzydniowych warsztatów z programowania z wykorzystaniem gry Scottie Go!;
 „Warsztaty sztuki Ebru – malowania na wodzie” – trzy spotkania pozwalające na poznanie
sztuki malowania na wodzie w teorii i praktyce;
 „English Winter Fun” – edukacyjne spotkanie w języku angielskim: konkurencje w grupach,
rysowanie na podstawie instrukcji w języku angielskim;
 „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” – spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Biała
Podlaska, oglądanie eksponatów leśnych (poroże jelenia i łosia), interaktywny quiz, wykonanie
przypinek oraz ciasteczek dla ptaków z okolicy;
- Powiatowy konkurs graficzny na "Motyw Ludowy", skierowany do dzieci w wieku 7–9 lat, polegający na zaprojektowaniu wzoru związanego z polską tradycją ludową. Zwycięski projekt będzie
elementem nowej kolekcji ubraniowej firmy BIALCON. Wyniki zostały ogłoszone na stronie internetowej 16.02.2018 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród i spotkanie z Barbarą Chwesiuk, prezes
firmy BIALCON, odbyło się 13.03.2018 r. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyjątkowe poduszki z zaprojektowanym przez siebie wzorem i pamiątkowe dyplomy;
- Światowy Dzień Ziemi ph. „Walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami” –
zajęcia edukacyjno-przyrodnicze, które odbyły się 14.04.2018 r.: prezentacja dotycząca skutków
nieodpowiedniego korzystania z plastikowych przedmiotów, pokaz doświadczeń z plastikowymi butelkami, samodzielnie wykonanie nietypowych doniczek i zasadzenie roślin;
- Polska Noc Detektywów – impreza we współpracy z Biblioteką Barwną w ramach Ogólnopolskiej
Nocy Bibliotek (09.06.2018 r.), podczas której uczestnicy mogli poczuć się jak prawdziwy Sherlock
Holmes, rozwiązując zagadki za pomocą tajnych szyfrów, o których dowiedzieli się z prezentacji
multimedialnej. Spotkanie zakończono multimedialnym quizem wiedzy;
- Wakacje w Multicentrum dla dzieci i młodzieży z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego, m.in.:
zajęcia modułowe, warsztaty z programowania i robotyki, warsztaty kaligraficzne, wystawa prac graficznych nagrodzonych w konkursach plastycznych pt. „Dziecięca twórczość graficzna z Multicentrum”;
- English Treasure Hunters – wydarzenie promujące naukę języka angielskiego (05.10.2018 r.),
podczas którego uczestnicy wcielili się w piratów poszukujących ukrytego skarbu i rozwiązywali piracki quiz o Wielkiej Brytanii;
- Warsztaty z programowania z okazji Europejskiego Tygodnia Kodowania (20.10.2018 r.),
które dotyczyły aplikacji Kodu Game Lab, podstaw Arduino oraz programowania z grą edukacyjną
Scottie Go!;
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Niepodległość w oczach dzieci – impreza zorganizowana 10.11.2018 r. w związku z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnicy rozwiązywali interaktywne zadania
na tablicy multimedialnej oraz wzięli udział w quizie wiedzy Kahoot;
- Warsztaty projektowania ozdób choinkowych 3D w ramach działającego w Multicentrum Klubu
Kreatywności „BiblioTECH”. Uczestnicy poznali podstawowe informacje dotyczące trójwymiarowego druku oraz budowę i zasadę działania drukarki 3D, a także wykonali własne spersonalizowane
projekty ozdób, które po wydrukowaniu mogli powiesić na choinkach w swoich domach.
Uczestnicy zajęć brali udział w konkursach plastycznych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia:
 wyróżnienie dwóch prac (w kategorii wiekowej 7–9 lat i 10–12 lat) w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Mój Anioł" pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, organizowanym
przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie, a także zakwalifikowanie jednej pracy do wystawy pokonkursowej;
 wyróżnienie w kategorii "Inne placówki" w IX Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym i Plastycznym „Kocie sprawy” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu;
 wyróżnienie w XVII Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży Żary 2018;
 wyróżnienie udziałem w pokonkursowej wystawie XVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Darujmy światu pokój”;
 zakwalifikowanie dwóch prac do wystawy pokonkursowej w XXI Międzynarodowym Biennale
Grafiki Dzieci i Młodzieży w Toruniu;
 włączenie jednej pracy graficznej do Kolekcji Sztuki Dziecka Pałacu Młodzieży w Katowicach
za rok 2017. Tworzona od 2006 roku przy Pałacu Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego
w Katowicach Kolekcja Sztuki Dziecka jest unikalnym zbiorem dziecięcej twórczości, zawierającym rysunki, grafiki, prace malarskie i przestrzenne dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Kolekcję można
oglądać w wielu instytucjach, miastach w Polsce, a nawet poza granicami naszego kraju.
W 2018 r. w Multicentrum zarejestrowano 16 022. odwiedzających.
W zajęciach dla grup zorganizowanych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych uczestniczyło 5 125 osób, przy czym ze wszystkich 8. modułów skorzystało 14 686
osób. W zajęciach popołudniowych i sobotnich dla dzieci i młodzieży wzięło udział 1 838 osób. W kursach języka angielskiego dla seniorów uczestniczyły 323 osoby. Z zasobów centrum multimedialnego,
tj. stanowisk komputerowych, tabletów i klocków K’Nex, skorzystało łącznie 3 846 osób.
W czasie ferii Multicentrum odwiedziły 1 033 osoby, przy czym 479 osób wzięło udział w zajęciach,
natomiast 426 skorzystało z zasobów placówki.
W okresie wakacyjnym multimedialne centrum odwiedziło łącznie 3 066 osób, przy czym 1 392. osoby
wzięły udział w zajęciach dla uczestników indywidualnych i grup zorganizowanych, a 1 193 osoby skorzystały z zasobów.
Swoją działalność Multicentrum promuje na Facebooku, Instagramie, a także na stronie internetowej http://www.multicentrum.mbp.org.pl/.
-
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