WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
MIASTA BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO W 2019 ROKU

Sieć i organizacja bibliotek
W roku 2019 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 7 punktów bibliotecznych, o jeden mniej w porównaniu do roku 2018. Zawieszono działalność punktu w Berezie, Filia w Jelnicy, gm. Międzyrzec Podlaski. Funkcjonujące punkty to: 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 – 1 (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 2019 nie odnotowano zmian w organizacji 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. Filia w Kościeniewiczach w gminie Piszczac, funkcjonująca w budynku nieczynnej już
szkoły społecznej, była nieczynna od 2 listopada 2019 r. z powodu braku ogrzewania. Planowane jest
wznowienie działalności placówki w II kwartale 2020 r.
Dwie placówki powiatu ziemskiego zmieniły lokalizację:
- Filia w Chotyłowie została przeniesiona z lokalu o pow. 45 m2 na piętrze w budynku byłego gimnazjum
do budynku obok (obecnie Szkoła Podstawowa), do lokalu na parterze o powierzchni 66 m2.
- Filia w Rogoźnicy (gm. Międzyrzec Podlaski) działa w wynajmowanym lokalu zastępczym o powierzchni 17 m2, udostępniając niewielką część zbiorów, które się tam zmieściły. Nie doszło do skutku
planowane przeniesienie placówki do lokalu w nowo wybudowanej hali przy szkole podstawowej.
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 pomieszczeniu ze stanowiskiem wypożyczeń, korytarzu i w pomieszczeniu z literaturą młodzieżową, w korytarzu wejściowym na lamperiach położono tynki strukturalne;
 W Barwnej zlikwidowano czytelnię książek młodzieżowych i zaadoptowano pomieszczenie
na zbiór audiobooków, zmieniono zniszczone obicie na 7. fotelach;
 W Bibliotece dla Dorosłych MBP w Międzyrzecu Podlaskim wymieniono ladę biblioteczną
na większą, bardziej funkcjonalną, wymieniono fotele przy stanowiskach komputerowych dla czytelników i przy stanowiskach pracy bibliotekarzy, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży uzupełniono
granulatem styropianowym 34 pufy;
 W Filii w Szóstce, gm. Drelów, wymieniono płytki na schodach wejściowych;
 W GBP w Janowie Podlaskim wymieniono wykładzinę podłogową oraz drzwi wejściowe;
 Do BPG Kodeń zakupiono nowe fotele pracownikom oraz do stanowisk komputerowych dla czytelników, wymieniono ladę biblioteczną;
 GBP im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie wzbogaciła się o dwie pufy otrzymane w ramach
akcji „Przerwa na wspólne czytanie” firmy Kinder Polska;
 W GBP w Leśnej Podlaskiej wymieniono okna;
 W GBP w Łomazach zakupiono nowe regały, rozdzielacze, napisy oraz dodatki tematyczne. Nowe
ustawienie regałów poprawiło funkcjonalność pomieszczeń bibliotecznych;
 Do GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim zakupiono 15 podestów scenicznych, wymieniono wykładzinę w kąciku dziecięcym i wykonano nastawki do regałów, zakupiono podest;
 W Filii w Halasach, gm. Międzyrzec Podlaski zamontowano verticale, zakupiono nowy chodnik
dywanowy i podpórki do książek;
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W Filii w Krzewicy powiększono powierzchnię użytkową biblioteki z 54 m2 do 69 m2, pomalowano
ściany, wymieniono drzwi wejściowe, zakupiono nowe dywany, wymieniono wszystkie meble, zakupiono rozdzielacze alfabetyczne i działowe, zaaranżowano kącik dla dzieci;
W Filii w Tłuśćcu wyremontowano korytarze, łazienkę, salę komputerową, pomalowano pomieszczenie socjalne, doposażając je w potrzebne meble, uszczelniono okna. Do części regałów wykonano nadbudówkę, zyskując więcej miejsca na literaturę piękną, oraz wykonano półkę na statuetki zespołu „Sami swoi”, zakupiono trójstopniowy podest. Ponadto wytyczono nową granicę działki, wymieniono ogrodzenie, bramę wjazdową i zamontowano pozyskaną od sołectwa huśtawkę dla dzieci;
W GBP w Piszczacu pomalowano sufity w pomieszczeniach biblioteki;
Nowy lokal Filii w Chotyłowie, gm. Piszczac, został przed przeprowadzką wyremontowany;
W GBP w Rokitnie wymieniono wykładzinę podłogową;
W GBP w Rossoszu wymieniono drzwi wejściowe;
W GBP w Sławatyczach odnowiono meble w kąciku dla dzieci, doposażono go w dwie pufy pozyskane w ramach akcji „Przerwa na wspólne czytanie” firmy Kinder Polska;
GBP w Wisznicach pozyskała dwie pufy do kącika dziecięcego w ramach akcji „Przerwa na wspólne czytanie”.

Kształtowanie zbiorów bibliotecznych
Do bibliotek publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego w roku 2019 wpłynęło 21 425 książek, w tym:
- do bibliotek miejskich 10 776 wol., tj. 50,3% ogółu wpływów, z czego w Białej Podlaskiej
8 252 wol., tj. 38,52%;
- do bibliotek wiejskich 10 649 wol., tj. 49,70% ogółu wpływów.
Zakup nowości wydawniczych wyniósł 18 392 wol., tj. 85,84% wpływów, w tym:
- do placówek miejskich 9 057 wol., tj. 49,24% ogółu zakupu, z czego w Białej Podlaskiej
6 847 wol., tj. 37,23%;
- do placówek wiejskich 9 335 wol., tj. 50,76% ogółu zakupu.
Zmiany zachodzące w zbiorach w latach 2018–2019
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

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

2019 r.
8 252
6 847
11,96
143 265,09
20,92
4 107
3 545
215 609
13 881
9 143,16

różnica
+1 157
+910
+1,63
+22 079,15
+0,51
-291
-825
+4 145
+421
+1 215,54

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

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

2019 r.
13 173
11 545
10,39
240 987,02
20,87
7 990
7 733
335 380
865
407,77

różnica
+1 261
+1 036
+0,97
+19 574,43
-0,20
-4 982
-5 231
+5 183
-39
+89,88
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Z ogólnej kwoty 152 408,25 zł, wydatkowanej w 2019 r. na zakup zbiorów do placówek bibliotecznych m. Biała Podlaska, 38,53% 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” (58 724 zł). Środki organizatora to
93 684,25 zł, tj. 61,47% ogólnej kwoty wydatkowanej na zakup zbiorów. W porównaniu do roku ubiegłego organizator MBP w Białej Podl. przeznaczył kwotę większą o 26 254,25 zł na wzbogacenie zasobów bibliotek. Na książki wydano 143 265 zł, o 22 079 zł więcej. Udział środków organizatora w zakupie księgozbioru to 61,55%. Wzrósł o 1,63 wskaźnik zakupu książek w Białej Podlaskiej i wyniósł
w 2019 r. 11,96 wol. na 100. mieszkańców. Według standardów międzynarodowych IFLA-UNESCO
w ponad 50-tysięcznej społeczności roczny zakup na 100. mieszkańców powinien wynosić 20 książek.
Na zbiory specjalne wydano w 2019 r. 9 143,16 zł, o 1 218,10 zł więcej niż w 2018 r., przy czym
39,77% wydatków na zbiory specjalne to środki finansowe MKiDN, 60,23% to środki organizatora.
W bibliotekach powiatu ziemskiego dofinansowanie zakupu zbiorów z programu MKiDN wynosiło 71 504,00 zł (o 6 472 zł więcej niż w 2018 r.), fundusze samorządowe przyznane przez organizatorów bibliotek to 169 890,79 zł (o 13 192,31 zł więcej w porównaniu z 2018 r.). Łącznie środki na zakup
zbiorów w powiecie ziemskim były o 19 664,31 zł większe w porównaniu do roku ubiegłego. Utrzymuje
się duże zróżnicowanie funduszy organizatorów na zakup nowych książek w powiecie ziemskim. Najwięcej, bo 17 315,75 zł, wydano w mieście Międzyrzec Podlaski (jedna placówka obsługuje prawie siedemnastotysięczną społeczność), 11 990,68 zł na jedną placówkę wydano w gm. Janów Podlaski (5 314
mieszkańców),w gminie Leśna Podlaska 9 413,00 zł (4 249 mieszkańców). Najsłabiej były finansowane
biblioteki w gm. Sławatycze (2 432,17 zł na 3 placówki, 2 328. mieszkańców) oraz w gm. Zalesie
(2 966,92 zł, 4 426. mieszkańców). Najwyższy wskaźnik zakupu na 100. mieszkańców w powiecie ziemskim osiągnięto w gminie Rossosz – 18,69, najniższy w gminie Zalesie – 4,04 oraz w gminie Terespol
– 4, 15. Standardy IFLA-UNESCO przewidują 25 książek na 100. mieszkańców w populacji do 25 tys.
Zbiory specjalne w bibliotekach powiatu ziemskiego stanowią niewielką część, tj. 865 jednostek
inwentarzowych. Uzupełniane są w niewielkim stopniu. 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 księgozbioru w powiecie ziemskim w 2019 r.
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W gminach: Drelów, Piszczac, Sławatycze środki organizatorów na zakup nowych książek są równe
bądź niewiele większe niż dofinansowanie z MKiDN. W pozostałych bibliotekach fundusze organizatorów znacznie przewyższają środki z programu ministerialnego na zakup nowości wydawniczych.
Od 2016 roku wysokość wkładu własnego do wniosku o dofinasowanie zakupu zbiorów z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa uzależniona była od grupy zamożności samorządu. W 2016 r. w grupie
I wymagany wkład własny wynosił 30%, w II gr. – 35%, w gr. III – 40% całej kwoty przeznaczonej
na zakup. W kolejnych latach procentowy udział środków własnych na zakup nowości regularnie wzrastał. W 2019 r. w I grupie wymagany wkład własny wynosił 50%, w gr. II – 60%, w gr. III – 70%. Ma to
wpływ na wzrost udziału środków samorządowych w finasowaniu zakupu nowości wydawniczych
do bibliotek.
Czytelnicy, udostępnianie zbiorów
W roku sprawozdawczym w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zarejestrowano 26 758. czytelników, w tym:
 w bibliotekach miejskich 16 906., tj. 63,18% ogółu czytelników, z czego w Białej Podlaskiej
14 025., co stanowi 52,41%;
 w bibliotekach wiejskich 9 852., 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

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

2019 r.
26 758
16 906
14 025
9 852
9 131
4 995
4 023
4 136
24,49
11,46

różnica
-214
-271
-309
+57
+129
+26
-99
+106
-0,44
+0,14

W bibliotekach zanotowano ogółem 598 357 wypożyczeń księgozbioru, w tym:
- w bibliotekach miejskich 424 185, tj. 70,89% ogółu wypożyczeń, z czego w Białej Podlaskiej 359 101, co stanowi 60,01%;
- w bibliotekach wiejskich 174 172, tj. 29,11% ogółu wypożyczeń księgozbioru.
Wypożyczenia zbiorów specjalnych wyniosły 20 240, w tym:
- w bibliotekach miejskich 19 715, tj. 97,41% ogółu wypożyczeń zbiorów specjalnych, z czego w Białej Podlaskiej 19 710, co stanowi 97,38%;
- w bibliotekach wiejskich 525, tj. 2,59% ogółu wypożyczeń zbiorów specjalnych.
Wypożyczenia księgozbioru
ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2018 r.
603 151
433 810
368 069
169 341

2019 r.
598 357
424 185
359 101
174 710

różnica
-4 794
-9 625
-8 968
+5 369

2019 r.
20 240
19 715
19 710
525

różnica
-2 489
-2 643
-2 648
+154

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

2018 r.
22 729
22 358
22 358
371
8

W ciągu roku odnotowano 143 059 udostepnień prezencyjnych księgozbioru, w tym:
- w bibliotekach miejskich 93 327, tj. 65,24% ogółu udostępnień, z czego udostępnienia
w Białej Podlaskiej to 86 475, co stanowi 60,45%;
- w bibliotekach wiejskich 49 732, tj. 34,76% ogółu udostępnień.
Udostępnienia zbiorów specjalnych wyniosły 8 541, w tym:
- w bibliotekach miejskich 4 603, tj. 53,89% ogółu udostępnień zbiorów specjalnych, z czego
w Białej Podlaskiej 4 590, co stanowi 53,74%;
- w bibliotekach wiejskich 3 938, tj. 46,11% ogółu udostępnień.
Udostępnienia prezencyjne księgozbioru
2018 r.
166 702
114 802
107 626
51 900

ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2019 r.
143 059
93 327
86 475
49 732

różnica
-23 643
-21 475
-21 151
-2 168

Udostępnienia prezencyjne zbiorów specjalnych
2018 r.
9 169
3 498
3 498
5 671

ogółem
w miastach
w tym w Białej Podlaskiej
na wsi

2019 r.
8 541
4 603
4 590
3 938

różnica
-628
+1 105
+1 092
-1 733

Spadek w ilości czytelników zrejestrowanych, odnotowany w Białej Podlaskiej w 2019 r. (-309)
jest zdecydowanie mniejszy w porównaniu do roku 2017 (-1 736) i 2018 (-746). W bibliotekach powiatu
ziemskiego zarejestrowano ogółem o 95 czytelników więcej. W powiecie ziemskim odnotowano wzrost
ilości wypożyczonych książek o 4 691, maleje natomiast zainteresowanie wypożyczaniem czasopism.
W placówkach Białej Podlaskiej spadek w ilości wypożyczeń księgozbioru wyniósł -8 968 i jest większy
niż w roku ubiegłym (-5 067). W ilości wypożyczeń zbiorów specjalnych w Białej Podlaskiej spadek
wyniósł -2648.
Maleje zainteresowanie korzystaniem ze zbiorów na miejscu zarówno w bibliotekach miasta Biała Podlaska jak i w powiecie ziemskim.
Promocja książki i inne rodzaje działalności
W bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zrealizowano ogółem 3 893
przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne. Odnotowano 82 886. uczestników wydarzeń organizowanych
przez biblioteki publiczne. Imprez o charakterze kulturalnym zorganizowano 2 333, a uczestniczyło
w nich 64 602. osoby. Wydarzeń o charakterze edukacyjnym odbyło się 1 560 – dla 18 284. uczestników.
Do ciekawszych inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę w środowisku należały:
- „II wojna światowa na Podlasiu. Przyczyny – Przebieg – Konsekwencje” – ogólnopolska konferencja naukowa, której celem było uczczenie 80-lecia wybuchu II wojny światowej oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów, a także prezentacja wyników badań dotyczących przyczyn, przebiegu oraz skutków jednego z najbardziej krwawych i nieludzkich konfliktów zbrojnych w dziejach świata. Wydarzenie zorganizowano pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Michała Litwiniuka. Tematyka konferencji: Sytuacja społecznopolityczna na Podlasiu w II połowie lat 30. XX wieku; Przygotowania Podlasia do wojny w latach
1937–1939; Działania wojenne w regionie we wrześniu i październiku 1939 roku; Okupacja niemiecka Podlasia w latach 1939–1944; Działalność ruchu oporu na Podlasiu (ZWZ-AK, SL „Roch”,
BCh, GL/AL, NSZ, WiN); Wkroczenie Armii Czerwonej i organizowanie „władzy ludowej” w terenie (1944–1945). W wydarzeniu uczestniczyło 90 osób oraz wystąpiło 10 prelegentów.
(12.09.2019 r.)
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„TuczyTam. Biblioteka zawsze po drodze” – II Zjazd Bibliotekarzy Regionu Bialskiego. Tematyka:
 Biblioteki i kształcenie bibliotekarzy w kontekście ustawy 2.0 (dr Renata Malesa, UMCS, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa),
 Biblioteka w Hangzhou a współpraca bibliotek publicznych Europy Środkowo-Wschodniej
i Chin (Joanna Chapska, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, członek Zarządu Głównego
SBP),
 Promocja czytelnictwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu
Podlaskim (Grażyna Kratiuk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Przesmyckiego
w Radzyniu Podlaskim),
 Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej
Podlaskiej, Zwiedzanie Biblioteki AWF Filia w Białej Podlaskiej (Monika ProkopiukBiałęcka, kierownik Biblioteki AWF Filia w Białej Podlaskiej),
 Biblioteka na miarę (dr Dorota Pietrzkiewicz, UW, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii),
 Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży (dr Dorota Grabowska, UW, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii),
Organizatorami byli MBP w Białej Podlaskiej, bialski oddział SBP i Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP w Warszawie – Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska oraz Prorektor ds. Filii AWF
– prof. dr hab. Jerzy Sadowski. Zjazd odbył się w Filii AWF w Białej Podlaskiej.
19 września 2019 r. – 90 uczestników
„Powiat bialski i miasto Biała Podlaska w obiektywie dzieci i młodzieży – Miejsce, które kocham” – III edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego adresowanego do dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i średnich. Cele konkursu to wzbudzanie zainteresowania fotografią, zaszczepienie wrażliwości na zmiany i historię otaczającego świata, upowszechnianie wiedzy o małych ojczyznach, wzbogacanie zbiorów fotograficznych Działu Wiedzy o Regionie MBP w Białej Podlaskiej, poszerzenie grona regionalistów i działaczy na rzecz zachowania lokalnej kultury. Zadanie
konkursowe polegało na uwiecznieniu na fotografii dowolnego, szczególnie bliskiego uczestnikowi,
miejsca znajdującego się w przestrzeni publicznej na terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. Do konkursu zgłoszono 34 prace; przyznano 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia. Prace nagrodzone i wyróżnione można było obejrzeć na wystawie pokonkursowej. Uroczysty finał i otwarcie
wystawy odbyły się 17 czerwca w MBP w Białej Podlaskiej. Czas trwania konkursu: 5 kwietnia
– 31 maja 2019 r., wystawa: czerwiec – lipiec 2019 r.
„Biblioteka Roku 2019 Powiatu Bialskiego” – XII edycja konkursu dla bibliotek publicznych
powiatu, którego laureatką została Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach, doceniono ożywienie działalności biblioteki, wzbogacenie oferty oraz aktywność w życiu kulturalnym miejscowości i gminy, a także zmiany w estetyce oraz fakt uruchomienia w bieżącym roku wypożyczania
komputerowego. Wręczenie statuetki i nagrody w wysokości 2 000 zł odbyło się 17 grudnia 2019 r.
podczas VI Gali Kultury Powiatu Bialskiego w Janowie Podlaskim. Czas trwania: styczeń – listopad
2019 r.
„Moje życie, moja historia” – XVI edycja konkursu o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić
od zapomnienia”, adresowanego do bibliotek w powiecie, organizowanego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej. Założeniem konkursowym tej edycji było 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. I miejsce zajęła GBP w Drelowie, za pracę w formie publikacji pt. „Okruchy pamięci”; II miejsce GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie, za pracę o odmiennej niż pozostałe formie, krótkich, ale bardzo obrazowych wpisów
pt. „Moje życie, moja historia”; III miejsce – GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim,
za pracę pt. „Ocalić od zapomnienia” w 4 zeszytach: Moja mama – Regina Ircha, Moja nauczycielka – Wanda Kasjaniuk, Nasi dziadkowie – Dzieciństwo i szkoła, Moja mama – Leontyna Narojek;
wyróżnienie – GBP w Rokitnie, za pracę „Rokitno to moje miejsce i moja historia”. Wręczenie nagród pieniężnych i dyplomów odbyło się 11 czerwca 2019 r. podczas Powiatowego Dnia Działacza
Kultury w Krzymoszycach. Czas trwania: 15 marca 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.
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XVIII seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu bialskiego, którego celem było poznanie
zmian w funkcjonowaniu, estetyce i wyposażeniu bibliotek publicznych powiatu bialskiego oraz
włączenie się w obchody Roku Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim. Bibliotekarze zwiedzili lokal GBP i GOK w Łomazach, których siedziba została wyremontowana dzięki pozyskanym środkom unijnym. Spotkali się także w siedzibie Teatru Obrzędowego „Czeladońka” w Lubence z panem Kazimierzem Kusznierowem, założycielem i kierownikiem grupy teatralnej, oraz zwiedzili
Muzeum Wsi Podlaskiej i cmentarz tatarski w Studziance, gm. Łomazy. Odbyło się 25 czerwca
2019 r. a uczestniczyło 29 osób.
XIX Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej Tuczna 2019. Uczestnicy występowali w sześciu
kategoriach. W kategorii osób niepełnosprawnych można było zobaczyć 11 występów, w kategorii
dzieci z klas I-III szkoły podstawowej wystąpił gospodarz wydarzenia – Dziecięcy Zespół WokalnoTaneczny z ZSP w Tucznej. W kolejnej kategorii, czyli dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych.
wystąpiły trzy zespoły. Szkoły średnie reprezentował Szkolny Zespół Muzyczny z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim. W kategorii zespołów śpiewaczych wystąpiło sześć formacji, a chórów – cztery.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad dwustu artystów. Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia
i pamiątkowe dyplomy. Laureatów nagrodzono statuetkami. (22.11.2019 r).
„Woda nasze bogactwo” – konkurs edukacyjno-plastyczny dla dzieci w wieku 7-10 lat z Białej
Podlaskiej i powiatu bialskiego, organizowany przez Multicentrum MBP w ramach obchodów
Światowego Dnia Wody. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania tematyką zrównoważonego gospodarowania wodą. Zadanie polegało na przedstawieniu własnej interpretacji wizji wody
jako największego bogactwa, w formie pracy plastycznej na formacie A3 techniką dowolną z wyłączeniem prac przestrzennych. W konkursie uczestniczyły 42 osoby, przyznano 3 nagrody główne
i 3 wyróżnienia. Rozstrzygnięcie odbyło się 21.03.2019 r. podczas obchodów Światowego Dnia
Wody ph. „Woda dla wszystkich”. Czas trwania konkursu: 4–21 marca 2019 r.
„Bezpieczni na drodze” – konkurs edukacyjny dla dzieci w wieku 7-10 lat z Białej Podlaskiej
i powiatu bialskiego, organizowany przez Multicentrum MBP w ramach wydarzenia pt. „Odjazdowe zakończenie wakacji”. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci do aktywnej twórczości, popularyzowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i rozwijanie poczucia odpowiedzialności
za zdrowie własne oraz innych użytkowników drogi. Zadaniem uczestników było przygotowanie
pracy plastycznej w formacie A4 techniką dowolną z wyłączeniem prac przestrzennych, przedstawiającej własną interpretację bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W konkursie wzięło udział
10. uczestników, przyznano 3 nagrody główne i 1. wyróżnienie. Laureaci otrzymali także puchary
ufundowane przez Dyrektora WORD w Białej Podlaskiej. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
nastąpiło 29.08.2019 r. podczas „Odjazdowego zakończenia wakacji”. Czas trwania konkursu:
12–29 sierpnia 2019 r.
XX Bialskie Dni Książki Dziecięcej „W barwnym rytmie” organizowane przez Barwną Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży, inspirowane lekturą książki Anny Czerwińskiej-Rydel
"Co jest grane?", która zdobyła tytuł "Książki Roku" polskiej sekcji IBBY oraz prestiżową nagrodę
Bologna Ragazzi Award w kategorii "Non Fiction. W ramach cyklu wydarzeń odbyły się:
 warsztaty „Tajemnicze dźwięki”, podczas których wykonywano instrumenty muzyczne z materiałów pochodzących z recyklingu (15 maja 2019 r.);
 koncert „Wszystko gra” w Sali widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury. Wyznaczono specjalną strefę malucha z mnóstwem książek i zabawek oraz strefę wykonywania instrumentów
muzycznych, które, jak te wykonane podczas warsztatów, posłużyły do wspólnego muzykowania na zakończenie koncertu. Przy wsparciu SBP Oddział Biała Podlaska zorganizowano charytatywny kiermasz książek, z którego całkowity dochód przeznaczony został na zajęcia muzykoterapii dla podopiecznych Stowarzyszenia "Wspólny Świat" i Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Zalutyniu. Podczas koncertu wystąpili: legendarny zespół "Fasolki", tancerze ze szkoły tańca "Kontra" pod kierunkiem Doroty Kowalczyk, wychowankowie szkoły muzycznej im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej, "Rytm-X" Jacek Marczuk, uczniowie Stowarzyszenia "Wspólny Świat", wychowankowie SOSW w Zalutyniu, instruktor Zumby, który
pokazał fantastyczny układ taneczny z książką (19 maja 2019 r.);
 spotkania autorskie „Co słychać?” z Anną Czerwińską-Rydel – jedno dla grup zorganizowanych
i jedno otwarte (22 maja 2019 r.);
 rodzinne rozgrywki muzyczno-taneczne „Co jest grane?” na PS4 w grze Just Dance. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dzieci z największą liczbą punktów otrzymały nagrody książkowe lub abonamenty na wypożyczanie zbiorów multimedialnych (25 maja 2019 r.);
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 codzienne zajęcia „Muzyczny alfabet” z grupami zorganizowanymi na podstawie specjalnie
opracowanych scenariuszy. Podczas zajęć odbywały się: głośne czytanie tekstów o tematyce artystycznej, integracyjne gry i zabawy z wykorzystaniem konsoli i kontrolerów ruchu, quizy
z wykorzystaniem platform i aplikacji multimedialnych, booktalking ze szczególnym uwzględnieniem książek o tematyce artystycznej, wspólne muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów muzycznych i bum bum rurek oraz wypożyczanie książek (15 – 31 maja 2019 r.).
Odbiorcami BDKD byli dzieci, młodzież i dorośli z różnych kręgów społecznych (niepełnosprawni,
wykluczeni społecznie), mieszkańcy miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. Łącznie
we wszystkich wydarzeniach uczestniczyło niespełna 900 osób. BDKD odbywały się w ramach projektu dofinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt
realizowany był pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka.
Czas trwania:15–31 maja 2019 r.
- Światowy Dzień Poezji
 W Białej Podlaskiej podczas Ogólnomiejskiego Dnia Poezji zorganizowano happening
na ul. Browarnej, slam poetycki, spotkanie uczestników DKK, quiz poetycki, projekcję filmową
(21.03.2019 r.);
 W gminie Międzyrzec Podlaski uczczono dzień poezji spotkaniem DKK z Leszkiem Sokołowskim, pisarzem, satyrykiem, poetą (21.03.2019 r., FGBP Tłuściec);
 W GBP w Konstantynowie odbyło się spotkanie członków Klubu Genealogicznego z poetą Tadeuszem Stycułą oraz czytanie poezji dziecięcej dla dorosłych;
 W GBP w Tucznej poezji można było posłuchać z nagłośnienia przez cały dzień.
- Tydzień Bibliotek #Biblioteka
 Dzień otwarty w MBP w Białej Podlaskiej – zwiedzanie miejsc w bibliotece na co dzień niedostępnych czytelnikom (16.05.2019 r.);
 „Książka bohaterką książki” – wystawa, Kiermasz Przeczytanej Książki, zajęcia literackoedukacyjne, spotkanie autorskie z K. Jedruchniewiczem (MBP Międzyrzec Podlaski);
 Spotkanie w Bibliotece Gminy Kodeń najmłodszych czytelników z Przedszkola Samorządowego
w Kodniu, którym zazwyczaj książki są dowożone do przedszkola (8.05.2019 r.);
 Spotkania w bibliotece dla grup przedszkolnych – wspólne czytanie, zabawy, poznawanie oferty
biblioteki (6–10.05.2019 r., GBP Leśna Podlaska);
 Codzienne spotkania w bibliotece z najmłodszymi mieszkańcami gminy – poznawanie funkcjonowania biblioteki, oferty kulturalno-edukacyjnej, wprowadzenie w świat programowania i nowych technologii (GBP Łomazy);
 „Objazdowa biblioteka” – wyjazdy z książkami do sąsiednich miejscowości, spotkania w bibliotekach (9–13.05.2019 r., GBP Międzyrzec Podlaski i filie);
 Czy książka pomaga? – zajęcia w bibliotece na temat roli książek i literatury w naszym życiu
(8–10.05.2019 r., GBP Tuczna);
 Tydzień Bibliotek w Sławatyczach odbył się w duchu rekreacji i edukacji ekologicznej. Zorganizowano akcję plenerową polegająca na uprzątnięciu terenu wokół drogi z miejscowości Liszna
do Mościc Dolnych, do której przyłączyli się przedstawiciele akcji „Operacja czysta rzeka”
– Daniel Parol, redaktor naczelny pisma „Kraina Bugu” i Dominik Stecki – reporter. Wydarzenie
zakończono ogniskiem integracyjnym (11.05.2019 r., GBP w Sławatyczach).
- XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom.
Wychowanie przez sport i czytanie”:
 „Barwna czyta z Prezydentem” – akcja promująca głośne czytanie dzieciom na sportowo.
W trakcie Dni Miasta Biała Podlaska na scenie czytał dzieciom Prezydent Miasta Michał Litwiniuk, który jest wielkim pasjonatem sportu (2.06.2019 r.);
 „Rodzinne wkręcanie w czytanie” – festyn kończący Bialskie Dni Książki Dziecięcej oraz inaugurujący OTCD zorganizowany na placu „Orzeszek”, wspólnie z Bialskim Centrum Kultury.
Publiczność obejrzała spektakl „Baśniowy ambaras” w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej
„Cudaczek”, działającej pod kierunkiem Haliny Besaraby z BCK. Oryginalnym pomysłem była
zabawa „Drużynowe wyzwania – mega słowa” polegająca na układaniu kartonowych pudeł,
na których były ukryte litery i ilustracje, aby ułożyć wyrazy i odgadnąć tytuły najbardziej znanych bajek i baśni. Wszyscy chętnie zatańczyli zumbę, wysłuchali piosenek z w wykonaniu Michaliny Cyran – wokalistki zespołu „Chwilka”. Odbyły się pokazy baniek mydlanych, również
ogniowych, które płonęły na dłoniach odważnych dzieci. Dużą atrakcją było „Balonikowe zoo”
(31.05.2019 r. Filia nr 6);
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 „Wychowanie przez sport i czytanie” – spotkania: z Wiktorem Waszczukiem – mistrzem Muay
Thai, Adamem Szulikiem, z nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski, Przemysławem Hawrylukiem
– piłkarzem i Łukaszem Łosickim – prezesem GLKS „Krzna” Rzeczyca (MBP Międzyrzec
Podlaski);
 Spotkania czytelnicze z Damianem Małachwiejczykiem – instruktorem fitness, Wiktorem
Waszczukiem – zdobywcą złotego medalu na Amatorskich Mistrzostwach Świata Kickboxerskiej organizacji ISKA w 2018 r., Martą Muszyńską – prac. Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski
oraz członkinią Międzyrzeckiej Grupy Biegowej, Michałem Olesiejukiem – dyrektorem GCK
oraz założycielem drużyny siatkarskiej „Horyzont”, Mateuszem Skrzatem – międzyrzeckim
strongmanem, m.in. dwukrotnym mistrzem i wicemistrzem świata w trójboju siłowym RAW
w kategorii Junior 23 125 kg, Jerzym Tuszem – członkiem grupy kolarskiej „Masters”
(4–13.06.2019 r., GBP Drelów);
 Spotkania czytelnicze dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w bibliotekach gminy
Międzyrzec Podlaski;
 Spotkania czytelnicze w przedszkolu, szkole podstawowej oraz na placu zabaw (GBP Rokitno);
 Spotkania czytelnicze dla przedszkolaków w GBP w Rossoszu i w Filii w Romaszkach;
 Akcja głośnego czytania dzieciom w bibliotece oraz w altance sołeckiej (1–8.06.2019 r., GBP
Tuczna).
- „KsięgoZbiór” – siódma edycja ogólnopolskiej akcji wspólnego cichego czytania w przestrzeni
publicznej, do której przyłączyła się Biała Podlaska. Odbyła się na Placu Wolności w centralnym
punkcie miasta. (10.08.2019 r., Barwna)
- Noc bibliotek „Znajdźmy wspólny język” 5.10.2019 r.
 „Przeszłość mówi do nas” hasło Nocy Bibliotek dla dorosłych (MBP Międzyrzec Podlaski);
 „Strachy na Lachy” – Noc Bibliotek dla dzieci (11.10.2019 r., MBP Międzyrzec Podlaski);
 „Znajdźmy wspólny język – rozmowa międzypokoleniowa” spotkanie dzieci, młodzieży i rodziców z osobą pięknie opowiadającą o życiu w odległych czasach, sprzed kilkudziesięciu lat
(GBP Konstantynów);
 „Tradycja to piękno, które chronimy a nie więzy, które nas krępują” – to hasło nocy bibliotek
w gminie Międzyrzec Podlaski. Zorganizowano wyjazd do Sitnego na wspólną część akcji
z Klubem Seniora i „Teatrem ognia”. Odbyło się tam przedstawienie „Kot w butach”. Druga
część wydarzenia to nocowanie w bibliotece w Tłuścu dla 20-osobowej grupy czytelników
(21/22.06.2019 r.);
 Spotkanie dla grupy młodszych dzieci wraz z rodzicami i drugie dla dzieci starszych, zorganizowane wspólnie z biblioteką szkolną (4.10.2019 r., FGBP Chotyłów);
 Noc kultury w Sławatyczach zorganizowana wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Odbyło
się „Literackie Koło Fortuny”, turniej „Kocham Cię Polsko”, „Jeden z dziesięciu”, projekcja
filmu Ptyś i Bill” oraz prezentacja ulubionych książek przez uczestników nocy kultury (GBP
Sławatycze);
 Wieczór w bibliotece w Tucznej – łamigłówki, gry, zabawy i wspólne ognisko oraz projekcja
filmu „Ptyś i Bill” (4.10.2019 r. GBP Tuczna);
 Gra terenowa i nocne kino w GBP w Wisznicach.
- Narodowe Czytanie Nowele Polskie, 7 września:
 VIII edycja ogólnopolskiej akcji publicznego czytania dzieł literackich w Białej Podlaskiej odbyła się w Parku Radziwiłłowskim. Czytali przedstawiciele Urzędu Miasta, instytucji kultury, stowarzyszeń, uczelni, służb mundurowych i mediów oraz seniorów, artystów oraz dzieci i młodzież z bialskich szkół;
 „Salonik literacki” z okazji akcji Narodowe Czytanie (9.09.2019 r., MBP Międzyrzec Podlaski);
 W Bibliotece Publicznej Gminy Kodeń można było wysłuchać wszystkich utworów przez nagłośnienie na zewnątrz budynku biblioteki. W lokalu czytelnicy mieli do dyspozycji rozłożone egzemplarze nowel i czytali je we fragmentach;
 W Leśnej Podlaskiej akcję zorganizowano w Szkole Podstawowej. GBP włączyła się w przygotowania i czytanie podczas uroczystości;
 W Łomazach akcję zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury. Odczytano fragmenty utworów M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, B. Prusa, W. Reymonta, H. Rzewuskiego, B. Schulza,
H. Sieniewicza, S. Żeromskiego;
 Narodowe Czytanie w gminie Międzyrzec Podlaski odbyło się w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Halasach. Czytanie fragmentów 8 nowel uzupełniono scenkami w wyko13

naniu uczniów szkoły. Podsumowano także kolejną edycję konkursu „Duch książki na fotografii” (8.09.2019 r., GBP Międzyrzec Podlaski z/s w Wysokim i filie);
 Narodowe Czytanie w Piszczacu zorganizowano w parku w centrum miejscowości 7 września,
w Filiach w Chotyłowie i Połoskach 9 września;
 Wspólna akcja zorganizowana z biblioteką Szkoły Podstawowej (10.09.2019 r., GBP Rokitno)
 W akcję Narodowego Czytania Nowel Polskich włączyły się również GBP w Rossoszu , GBP
w Tucznej, GBP im. K. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Filia w Horodyszczu.
- Rok Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim:
 „Tradycje ludowe Południowego Podlasia” – internetowy konkurs wiedzy realizowany w ramach
obchodów Roku Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim, adresowany do mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. Spośród 43. uczestników wyłoniono 10. laureatów, którzy poprawnie
odpowiedzieli na 10 pytań i udzielili wyczerpującej odpowiedzi na pytanie otwarte. Nagrodami
były zestawy dwóch książek, ufundowanych przez Organizatora – MBP w Białej Podlaskiej:
„Świętujemy! Roślinne przepisy na uroczystości i święta” A. Rokickiej oraz jedna z trzech pozycji: „Etnogadki. Opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach”, M. Michaluk, W. Przewoźnego,
M. Stachowiaka; „Polskie tradycje i obyczaje” S. Chmiel; „Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek...” Z. Gierały. Wyniki ogłoszono 6 grudnia 2019 r. na stronie internetowej MBP w Białej Podlaskiej. Czas trwania: maj – listopad 2019 r. (MBP Biała Podlaska);
 Znajdźmy wspólny język – spotkania z młodzieżą szkolną i wolontariuszami z Wietnamu i Kolumbii, prezentacja kultury ludowej polskiej i gości z zagranicy (8-12 09.2019 r.), kultura ludowa
w literaturze podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, (30.05.20-19 r., GBP Konstantynów);
 „Ludowo, co to znaczy”, „Podlasie – kraina lasów i bagien” – zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej przybliżające temat kultury ludowej (18.11.2019 r., GBP Leśna Podlaska);
 Tradycje ludowe – zajęcia w zerówce (GBP Tuczna).
 „Mała książka – Wielki Człowiek” – 2. edycja projektu w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne, skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), w ramach
której odwiedzające bibliotekę przedszkolaki otrzymują Wyprawkę Czytelniczą – książkę dostosowaną pod względem formy i treści oraz Kartę Małego Czytelnika. W projekcie uczestniczą: GBP
w Tucznej, MBP w Terespolu, GBP w Sosnówce, GBP w Sławatyczach, GBP w Sitniku, GBP
w Rossoszu, GBP w Rokitnie, MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP w Międzyrzecu Podlaskim
z/s w Wysokim, GBP w Łomazach, GBP w Leśnej Podlaskiej, GBP w Konstantynowie, GBP
w Kodniu, GBP w Drelowie oraz MBP w Białej Podlaskiej.
 Para – buch! Książka w ruch!” to pilotażowa edycja nowatorskiego projektu realizowanego
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. Przedsięwzięcie zamierzone jest na działania promujące książki popularnonaukowe, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Do projektu zakwalifikowały się MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie, GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim,
GBP w Sosnówce.
Ponadto:
- „Biblioferie 2019” – zajęcia czytelnicze, programistyczne, warsztaty rękodzielnicze, gry planszowe
(GBP Drelów);
- Jubileusz 70-lecia Biblioteki w Jelnicy – spotkanie, podczas którego podziękowano osobom zaangażowanym w rozwój biblioteki, przestawiono jej historię, zaprezentowano kronikę i dawne zdjęcia.
Uroczystość uświetniono koncertem poezji śpiewanej (25.02.2019 r.);
- Jubileusz 70-lecia Biblioteki w Tłuśćcu – uroczystość z udziałem władz samorządowych, bibliotekarzy, przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji oraz czytelników (17.06.2019 r);
- Zajęcia z wolontariuszami AIESEC z Nigerii, Pakistanu, Rosji, Hiszpanii, Grecji, Chin. Prezentacje kultury poszczególnych krajów – wspólne zabawy, nauka, pożegnalne spotkanie integracyjne
w Żabcach (15.07–1.08.2019 r., GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim i filie);
- „Super Czytelnik lata 2019” – 3. edycja wakacyjnego konkursu, skierowanego do najmłodszych
czytelników, polegającego na zebraniu jak największej ilości pieczątek potwierdzających wypożyczenie książek. Podsumowanie odbyło się 19 września (GBP Sławatycze);
- Spotkanie z Lacertą – Krzysztofem Wasylukiem, miłośnikiem gier planszowych (16.11.2019 r.,
GBP Rossosz);
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„Dzieci świata” – cykl wakacyjnych zajęć edukacyjno-plastycznych zakończony grą terenową „Poszukiwania dzieci świata” (1.07–1.08.2019 r., MBP Międzyrzec Podlaski);
#CodeWeek2019 – zajęcia z kodowania w szkole podstawowej w ramach Europejskiego Tygodnia
Kodowania (9 i 11.10.2019 r., GBP Tuczna);
Tęczowy Klub Malucha – 10 spotkań (Barwna);
Awanturniczy Klub Filmowy – dyskusje, projekcje filmów (11 spotkań, Barwna);
Dyskusyjne Kluby Książki – MBP w Białej Podlaskiej – 9 spotkań; „Księgołap” Młodzieżowy
Klub Dyskusyjny (Barwna) – 10 spotkań; Klub dla dorosłych i młodzieżowy w MBP w Międzyrzecu Podlaskim – 3 spotkania; GBP w Drelowie – 7 spotkań; DKK dla dorosłych i Dziecięcy Klub
Dyskusyjny w GBP w Konstantynowie – 18 spotkań; DKK w Wysokim – 6 spotkań, DKK w Tłuśćcu – 7 spotkań; DKK w GBP im. K. Kraszewskiego w Wisznicach – 2 spotkania.
Cykl spotkań regionalnych w MBP w Białej Podlaskiej
 „Tajemnice podlaskich rezydencji” – spotkanie z archeologiem Mieczysławem Bienią
(21.02.2019 r.);
 „Józef Ignacy Kraszewski nie tylko w powieści” – spotkanie z Anną Czobodzińską-Przybysławską, wieloletnią dyrektorką Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, pasjonatką
i znawczynią tematyki związanej z pisarzem (21.03.2019 r.);
 „Biała Podlaska i region w epoce napoleońskiej” – spotkanie z Arturem Rogalskim – historykiem, archiwistą, adiunktem Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, badaczem historii XIX w.
(19.04.2019 r.);
 „Ziemiaństwo na Podlasiu. Zarys problematyki” – spotkanie z Piotrem Czyżem, historykiem
i archiwistą, pt. (30.05.2019 r.);
 „Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa – dramatopisarka, poetka, sawantka”
– spotkanie z dr. Jerzym Flisińskim, historykiem, autorem publikacji m.in. o historii Białej Podlaskiej (22.10.2019 r.);
 „Piłkarskie dawne i obecne kluby Białej Podlaskiej w latach 1919–2019” – spotkanie z Cezarym
Hince, autorem książki o historii klubu AZS AWF Biała Podlaska (7.11.2019 r.);
 „Losy dzieci Zamojszczyzny podczas II wojny światowej” – spotkanie z dr Beatą Kozaczyńską
(22.11.2019 r.);
 Spotkanie z bialskim kolekcjonerem Andrzejem Olichwirukiem (18.12.2019 r.).
Spotkania autorskie:
 Spotkanie z Maciejem Szupilukiem, autorem tomiku poetyckiego „Bug&Bóg” (10.01.2019 r.,
MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z Barbarą Wyczółkowską-Łotocką oraz Ewą Podniesińską i promocja najnowszej
książki pt. „Wspomnienia Barbary Rogowskiej ps. „Basia” 1942–1944” (7.02.2019 r., Filia nr 6);
 Spotkanie z Mariuszem Maksymiukiem, dziennikarzem, reporterem Radia Biper (21.02.2019 r.,
GBP Sławatycze);
 Spotkanie z Jakubem Piestą, autorem opowiadań i wierszy Fantasy, znawcą mitologii słowiańskiej (14.03.2019, Filia nr 6);
 Spotkanie z Romualdem Szudejko, autorem publikacji „Monografia Gminy Łomazy”
(20.03.2019 r., GBP Łomazy);
 Spotkanie z Teresą Lipowską, aktorką, i Moniką Mularską-Kucharek, pisarką i terapeutką
(24.03.2019 r. , GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim);
 Spotkanie z Tomaszem Chwałczykiem, autorem Leksykonu Lotników Lubelszczyzny
(10.05.2019 r., Filia nr 6);
 Spotkanie z dr. Pawłem Borkiem, autorem publikacji „Z dziejów 34 Pułku Piechoty (1918
–1939)” (15.05.2019 r., Filia nr 6);
 Spotkanie z Romanem Laszukiem, autorem książki. pt. „Kobiece oblicze piłki nożnej w AZS
PSW Biała Podlaska” (16.05.2019 r., Filia nr 6);
 Spotkanie autorskie z Izabelą Klebańską, autorką książek o tematyce muzycznej dla dzieci. Spotkanie odbyło się w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki (21.05.2019 r., FGBP Tłuściec);
 Spotkania autorskie z Anną Czerwińską-Rydel (22.05.2019 r., Barwna);
 Spotkanie z Darią Galant, pisarką, dziennikarką (23.05.2019 r., Filia nr 6);
 Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem (24.05.2019 r., MBP Międzyrzec Podlaski);
 Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki
(28.05.2019 r., MBP Międzyrzec Podlaski);
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 Spotkanie z Leszkiem Szczasnym, podróżnikiem autorem książek o tematyce podróżniczej
(6.06.2019 r., Filia nr 6);
 Spotkanie z Elżbietą Kalarus, autorką tomiku poetyckiego pt. „Sensualnie” (14.06.2019 r., Filia
nr 6);
 Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki
(11.06.2019 r., MBP Międzyrzec Podlaski);
 Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską organizowane w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki (13.06.2019 r., MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie autorskie z Kamilem Jędruchniewiczem połączone z promocją książki „Stsygoń”
(7.06.2019 r., MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie autorskie z Kamilem Jędruchniewiczem, promocja książki „Stsygoń” (12.06.2019 r.,
MBP Międzyrzec Podlaski);
 Spotkanie z Mieczysławem Skalimowskim, rysownikiem, autorem komiksu „Dzieniewicze”
(26.09.2019 r., MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie z dr. Tomaszem Demidowiczem, historykiem, autorem publikacji o historii regionu
(10.10.2019 r., Filia nr 6);
 Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki
(16.10.2019 r., GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim);
 Spotkanie z Andrzejem Halickim, autorem tomiku poezji „Miłość i inne przypadki”
(18.10.2019 r., Filia nr 6);
 Spotkanie z Martą Ewą Romaneczko, filozofką, lingwistką, blogerką, publicystką, autorką książki poetyckiej „Ślizg po banale” (21.10.2019 r., MBP Biała Podlaska);
 Spotkanie autorskie z Pawłem Piotrem Reszką, autorem książki „Diabeł i tabliczka czekolady”
w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki (4.11.2019 r., GBP Drelów);
 Spotkanie autorskie z Marcinem Wrońskim w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki
(7.11.2019 r., GBP Konstantynów);
 Spotkanie autorskie z Elżbietą Kuc, autorką tomików poetyckich „Niekontrolowany uścisk dłoni”, „Uczłówieczanie chromosomów" (14.11.2019 r., Filia nr 6).
Wystawy:
 „15 lat z mieczem w ręku” – prezentacja bialskiej grupy rekonstrukcji historycznej „Fortis”
z okazji 15-lecia funkcjonowania (styczeń, MBP Biała Podlaska);
 „Czarnobyl z bliska, 30 lat po” – wystawa fotografii Adama Palucha, z podróży do miejsca skażonego po wybuchu elektrowni jądrowej (styczeń, MBP Biała Podlaska);
 „Rzeźba ludowa Podlasia” – prezentacja prac Radosława Michalczuka, artysty rzeźbiarza z gm.
Leśna Podlaska (marzec, Dział Wiedzy o Regionie MBP Biała Podlaska);
 „Geamana – groza i urok” – wystawa fotografii Ryszarda Domańskiego, z podróży do Rumunii,
do wioski zalanej toksycznymi odpadami z okolicznych kopalń (kwiecień, MBP Biała Podlaska);
 „Ksiądz Roman Soszyński – regionalista w sutannie” (maj – czerwiec, MBP Biała Podlaska);
 „Wybory 1989” – prezentacja druków ulotnych ze zbiorów działu Wiedzy o Regionie (maj
– czerwiec, MBP Biała Podlaska);
 „Miejsce, które kocham”– wystawa pokonkursowa III edycji konkursu ph. „Podlasie i miasto
Biała Podlaska w obiektywie dzieci i młodzieży”(czerwiec – sierpień, MBP Biała Podlaska);
 „Codzienność 1939–1945 – historia zapisana w dokumentach życia społecznego” (wrzesień,
MBP Biała Podlaska);
 „Dzieniewicze oraz inne historie w komiksie” – wystawa rysunków komiksowych autorstwa
Mieczysława Skalimowskiego (październik, MBP Biała Podlaska);
 „Polska Niepodległa w starej fotografii” – wystawa fotografii ze zbiorów Działu Wiedzy o Regionie (listopad, MBP Biała Podlaska);
 „Polska Organizacja Wojskowa na Podlasiu” – wystawa ze zbiorów archiwalnych Działu Wiedzy o Regionie MBP w Białej Podlaskiej (listopad – grudzień);
 „Biała w moich zbiorach” – prezentacja zbiorów bialskiego kolekcjonera Andrzeja Olichwiruka
(grudzień, MBP Biała Podlaska).
Publikacje:
 MBP w Białej Podlaskiej: „Biblioteki publiczne m. Biała Podlaska i powiatu bialskiego
w 2018 r. Informator statystyczny z komentarzem”; „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” (4 zeszyty
2019 r.); „Rocznik Bialskopodlaski” T. XXVI za 2018 r.; „Z głową na karabinie” zbiór wierszy
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uczniów bialskich szkół podstawowych; Halicki Andrzej „Miłość i inne przypadki” – tomik poezji; Wójcik Magdalena „Sfumato” – tomik poezji;
GBP w Drelowie: „Okruchy pamięci”;
GBP w Konstantynowie: Rocznik Konstantynowski nr X;
GBP w Łomazach: „Monografia Gminy Łomazy”;
GBP w Sławatyczach: „Nadbużańskie Sławatycze” R. XIX.

Pracownicy działalności podstawowej
W roku 2019 w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego ogółem pracowało
116 osób, w tym 93. pracowników działalności podstawowej, przy czym:
- w miastach 49 osób (47 na pełnych etatach), z czego 41 osób to pracownicy bialskich placówek,
- na wsi 44 osoby (25 na pełnych etatach).
W bibliotekach m. Biała Podlaska na 41 osób działalności podstawowej (o 3 osoby mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym) wykształceniem bibliotekarskim legitymuje się 80,49% zatrudnionych
(w roku ubiegłym 75%). Na 36 osób zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich wykształcenie bibliotekarskie posiada 91,67%.
W 40. placówkach powiatu ziemskiego spośród 52. osób działalności podstawowej (o 3 osoby mniej
w porównaniu z rokiem ubiegłym) wykształcenie bibliotekarskie posiada 51,92% (w roku ubiegłym
47,27%).
Zmiany w zatrudnieniu:
 w MBP w Białej Podlaskiej zwiększyło się zatrudnienie o 1. osobę;
 w Barwnej zatrudnienie zmniejszyło się o 4 osoby;
 w Filii nr 1 zmniejszyło się zatrudnienie po odejściu pracownika na emeryturę;
 w Filii nr 6 zwiększyło się zatrudnienie o 1. osobę przesuniętą z Barwnej;
 w MBP w Międzyrzecu Podlaskim zmniejszyło się zatrudnienie na stanowiskach merytorycznych
o 1 osobę. Dwie osoby zakończyły pracę na zastępstwo po ½ etatu, 1. osobę zatrudniono na zastępstwo na 1 etat, 1. osobie zmniejszono wymiar czasu pracy z 1. etatu do ½ et.;
 w MBP w Terespolu zakończyło się zatrudnienie 2. osób po stażu;
 w GOK w Białej Podlaskiej – GBP w Sitniku – nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora;
 w Filii w Perkowicach (gm. Biała Podlaska) zwiększono wymiar czasu pracy z ½ et. do ¾;
 w GBP w Drelowie zwiększono zatrudnienie, zatrudniono drugą osobę na ½ et.;
 w Filii w Szóstce (gm. Drelów) zmniejszono wymiar czasu pracy z 1. et. do ½;
 w GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie zwiększono zatrudnienie o 1, zatrudniono drugą osobę
po stażu na ½ et.;
 do Filii w Jelnicy (gm. Międzyrzec Podlaski) przesunięto z Krzewicy 1. osobę na zastępstwo
i zwiększono jej wymiar czasu pracy z ½ do ¾ et., a pozostającej w Krzewicy bibliotekarce zwiększono wymiar czasu pracy z ½ et. do ¾ et.;
 w GBP w Piszczacu zmniejszyło się zatrudnienie o 1. osobę (1 etat), która przeszła na emeryturę.
Oprócz dyrektorki pracuje tam w wymiarze ½ etatu bibliotekarka z zawieszonej od 02.11.2019 r.
do 31.03.2020 r. Filii w Kościeniewiczach;
 w Bibliotece w Kobylanach (gm. Terespol) zmniejszyło się zatrudnienie o 1 etat. Zakończyła się
umowa na zastępstwo.
W ciągu roku stażyści wspierali kadrę bibliotekarską w pięciu bibliotekach powiatu ziemskiego:
Konstantynów – 1. osoba, Sławatycze – 1. osoba, Tuczna – 1. osoba, Kobylany – 1. osoba, Wisznice
– 1. osoba 2 razy. W MBP w Białej Podlaskiej staż odbywało 7 osób.
Bibliotekarze stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia oferowanych pracownikom bibliotek. W 2019 r. były to m.in.:
- VI Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy pt. „Infrastruktura bibliotek.
Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki” na UMCS
w Lublinie (MBP Biała Podlaska, Filia nr 6 – 2. osoby);
- Dwa szkolenia moderatorów lubelskich Dyskusyjnych Klubów Książki w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie; w programie m.in.: „Co media społecznościowe mówią o naszych czytelnikach?
Facebook, YouTube, blogi jako wsparcie w rozpoznaniu najważniejszych potrzeb i gustów młodych
czytelników”, „Historia, archiwum, pamięć w nowoczesnym eseju, reportażu i diarystyce”, „Podsumowanie 2018 r.: akcja DKK to ja! Czytam – polecam!, projekt Para – buch! Książka w ruch!”,
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„Co się czyta u sąsiadów? Przegląd literatury litewskiej w przekładach na język polski – wykład
nt. literatury litewskiej wybranych publikacji, polecanych tłumaczy do czytania i omawiania w klubach”, „Podróże dalekie i bliskie – wykład nt. współczesnej literatury naszych dalekich sąsiadów”,
„Biblioteka w Hangzhou platformą współpracy bibliotek Europy Środkowowschodniej i Chin”,
„Miejska Biblioteka Publiczna im. Jirzego Mahena w Brnie” (MBP Biała Podlaska – 2. osoby,
Barwna, Filia nr 6, MBP Międzyrzec Podlaski, FGBP Jelnica – 2. osoby, FGBP Tłuściec);
Warsztaty literackie „Efektywna komunikacja młodych ludzi w różnych typach kontaktów międzyludzkich” dla moderatorów dziecięco-młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki w WBP
w Lublinie (Barwna, MBP Międzyrzec Podlaski, FGBP Tłuściec);
IX Lubelskie Forum Bibliotekarzy w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie; w programie: wręczenie nagrody Lubelski Bibliotekarz Roku 2018, wykłady: „Czytelnik jako publiczność. Wczoraj
i dziś”, „Biblioteka to dobry biznes” (MBP Biała Podlaska, Filia nr 6);
Dwa szkolenia dla dyrektorów i instruktorów bibliotek powiatowych i miejskich pełniących funkcje
powiatowe województwa lubelskiego w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie – w programach
m.in.: aktualne problemy bibliotek w kontekście Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek
Publicznych; prezentacja projektu „e-usługa OMNIS”; wyniki działalności bibliotek publicznych
województwa lubelskiego w 2018 r.; Biblioteka w Hangzhou platformą współpracy bibliotek Europy Środkowo-Wschodniej i Chin; zwiedzanie wystawy „na papierze bez granic…” 6. Międzynarodowe Forum Artystyczne Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie;
„Nie siedź – sieciuj” – pilotażowy program FRSI dla bibliotek wojewódzkich, adresowany do sieci
bibliotek powiatowych; analiza SWOT „Współpraca biblioteki powiatowej z bibliotekami w powiatach” (MBP Biała Podlaska – 3. osoby);
Dwa spotkania warsztatowe dla redaktorów Wikipedii w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
organizowane przez SBP Zarząd Okręgu w Lublinie: podstawowe zasady edytowania Wikipedii
i funkcjonowania jej w społeczności, rodzaje kont, dodawanie źródła do informacji wprowadzonej
do Wikipedii, praktyczne ćwiczenia dotyczące tworzenia lub uzupełnienia hasła w Wikipedii, wolne
licencje i ilustrowanie artykułów (Filia nr 6);
Festiwal sektora 3.0 – w programie: wykłady krajowych i zagranicznych ekspertów o szerszej perspektywie stosowania nowych technologii w trzecim sektorze; bloki: komunikacja i marketing, edukacja i inspiracja, budowanie zespołu; debaty, pokazy technologii (MBP Biała Podlaska – 2. osoby);
III edycja zjazdu dla bibliotekarzy z Lubelszczyzny BiblioLAB ph. „Biblioteka blisko ludzi”
w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie; w programie: dyskusja panelowa – budowanie
zaangażowania, prezentacja najciekawszych projektów ekspertów z województwa lubelskiego
w trakcie dwóch sesji stolików eksperckich, praktyczne warsztaty tematyczne, zwiedzanie ekspozycji pt. „Lublin. Pamięć Miejsca” (Barwna – 2. osoby, Filia nr 6, GBP Konstantynów, GBP Rokitno);
Konferencja naukowa na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (MBP Biała
Podlaska);
Szkolenia dla uczestników projektu FRSI „Para – buch! Książka w ruch!” w WBP w Lublinie (Multicentrum, MBP Międzyrzec Podlaski, GBP Konstantynów, FGBP Krzewica, FGBP Rogoźnica,
GBP Sosnówka);
II Zjazd Bibliotekarzy Regionu Bialskiego „TuczyTam. Biblioteka zawsze po drodze”, organizowany przez SBP Oddział w Białej Podlaskiej, MBP w Białej Podlaskiej i Bibliotekę AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej; w programie: „Biblioteki i kształcenie bibliotekarzy w kontekście ustawy 2.0”, „Biblioteka w Hangzhou a współpraca bibliotek publicznych Europy
Środkowo-Wschodniej i Chin”, „Promocja czytelnictwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim”, „Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Zwiedzanie Biblioteki AWF Filia w Białej Podlaskiej”, „Biblioteka na miarę”, „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży” (MBP Biała
Podlaska – 5 osób, Barwna – 2. osoby, Filia nr 1, Filia nr 3, Filia nr 6, GBP Konstantynów, GBP
Leśna Podlaska, GBP Łomazy – 2. osoby, FGBP Krzewica – 2. osoby, FGBP Tłuściec, FGBP Chotyłów, GBP Kobylany);
Warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Biblioterapia bajkowa” w WBP w Lublinie (Barwna);
Seminarium „Statystyczny czytelnik” w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
w Zamościu; w programie: „Odbiorcy informacji statystycznej”, „Jak Statystyka widzi Czytelnika”,
„Analiza funkcjonowania bibliotek. Praktyczne narzędzie statystyczne”, „16+1. Współpraca bibliotek Europy Środkowo-Wschodniej i Chin”, „Statystyczny czytelnik dyskutujący”, „Zasięg czytel-
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nictwa. Tendencje i preferencje na przykładzie Książnicy Zamojskiej”, „Statystyczny
(nie)czytelnik” (MBP Biała Podlaska);
- II Konferencja Bibliotekarzy „Nowoczesny Bibliotekarz jako edukator i animator kultury” (MBP
Międzyrzec Podlaski);
- Spotkanie ogólnopolskiej grupy dyrektorów InicJaTyWy (MBP Międzyrzec Podlaski);
- Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz praktycznych aspektów zastosowania RODO (MBP Terespol – 2. osoby,
BPG Kodeń, GBP Konstantynów);
- Szkolenie „RODO i ochrona wizerunku” (GBP Wysokie, FGBP Halasy, FGBP Jelnica, FGBP
Krzewica, FGBP Rogoźnica, FGBP Tłuściec);
- Wdrażanie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (GBP Leśna Podlaska);
- Szkolenie z pierwszej pomocy (Barwna);
- Szkolenie przeciwpożarowe, BHP (FGBP Perkowice, FGBP Swory);
- Szkolenie BHP (GBP Konstantynów);
- Programowanie robotów Lego Mindstorms EV3 (FGBP Żerocin);
- Kodowanie w Bibliotece – Lublin (GBP Łomazy – 2. osoby);
- Wyjazd edukacyjny do „Biblioteki na poziomie” – Filii nr 40 MBP w Lublinie, połączony ze zwiedzaniem Muzeum Wsi Lubelskiej oraz spektaklem w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, organizowany przez Zarząd Oddziału SBP w Białej Podlaskiej (MBP Biała Podlaska – 5 osób, Barwna – 2. osoby, Filia nr 6, Multicentrum – 3 osoby, GBP Konstantynów, GBP Rokitno);
- Szkolenie wyjazdowe w ramach zadania „Od projektu do efektu: skuteczne rzecznictwo = dobry
wizerunek w społeczności lokalnej”, organizowane przez WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie:
warsztaty i zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (GBP Konstantynów, GBP Łomazy);
- Szkolenie dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi w Lublinie (GBP Konstantynów);
- Spotkanie podsumowujące pilotaż projektu FRSI „Kluby kreatywności w bibliotece” w Warszawie
– wymiana doświadczeń związanych z udziałem w projekcie połączona z warsztatem „Kreatywna
biblioteka w social media – jak promować się w internecie?” i dyskusją wokół projektu „Strefy
Konsultacji”, mającego na celu tworzenie w bibliotekach przestrzeni dobrej debaty publicznej (Multicentrum – 3 osoby);
- Szkolenie „Ogólnopolski Program Kraina Muzyki – Przedszkole i Szkoła” w Prywatnym Przedszkolu Ananasek w Białej Podlaskiej, dotyczące edukacji muzycznej w kontekście rozwoju dziecka
– przykłady zabaw przy muzyce, pomysły na prace plastyczne i techniczne, inspiracje na uroczystości (Multicentrum);
- X Sejmik Kobiet Powiatu Bialskiego – wykłady dotyczące zdrowego odżywiania oraz organizacji
i działalności Kół Gospodyń Wiejskich (FGBP Halasy, FGBP Jelnica, FGBP Rogoźnica, FGBP
Tłuściec).
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 2018 r. (Anna Chewdoruk,
instruktor MBP w Białej Podlaskiej), Warsztaty druku 3D dla bibliotekarzy (Jarosław Panasiuk, kierownik Multicentrum, Agnieszka Wdowczyk, Jolanta Zimnik, pracownicy Multicentrum)
– 32. uczestników;
- Opracowanie zbiorów w systemie bibliotecznym Mateusz (Halina Bugajewska, dyr. MBP w Międzyrzecu Podlaskim) – GBP w Rossoszu: 21. uczestników, GBP w Drelowie – 15. uczestników;
- Seminarium wyjazdowe do wyremontowanych ze środków unijnych GBP i GOK w Łomazach
oraz do siedziby Teatru Obrzędowego „Czeladońka” w Lubence, gdzie odbyło się spotkanie z panem Kazimierzem Kusznierowem, założycielem i kierownikiem grupy teatralnej. Dodatkowo odbyło się zwiedzanie Muzeum Wsi Podlaskiej i cmentarza tatarskiego w Studziance, gm. Łomazy.
Wyjazd zorganizowano w ramach obchodów Roku Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim
– 29. uczestników;
- Roczny cykl sprawozdawczości w bibliotekach publicznych – sposoby i źródła zbierania danych
i informacji, obowiązujące formularze (Anna Chwedoruk, instruktor MBP w Białej Podlaskiej),
Nowości książkowe dla dzieci i młodzieży (Czesława Pietruk, pracownik Barwnej Multimedialnej
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży), Osoby niepełnosprawne w bibliotece – psychologiczny aspekt
pracy z osobami niepełnosprawnymi (Małgorzata Mika, psycholog, nauczyciel, terapeuta)
– 31. uczestników.
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Komputeryzacja
Do MBP w Białej Podlaskiej zakupiono 3 nowe komputery ze środków organizatora. Do Biblioteki Barwnej – 4 komputery, a do Filii nr 6 – 2 komputery.
Do MBP w Międzyrzecu Podlaskim w 2019 r. zakupiono 5 komputerów (usunięto 5), po 1. zaś
do GBP w Sitniku i GBP w Rokitnie; w GBP w Tucznej usunięto 1 komputer.
Z programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” dofinansowanie
na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych otrzymały:
 GBP Drelów – zakupiono komputer przenośny, 4 komputery stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne, router sieciowy, dysk wewnętrzny, 2 dyski zewnętrzne, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, 4 tablety;
 BPG Kodeń – zakupiono 4 zestawy komputerowe stacjonarne z oprogramowaniem, komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych;
 GBP Konstantynów – zakupiono 3 komputery z oprogramowaniem, 3 roboty edukacyjne z tabletami;
 GBP Łomazy – zakupiono komputer przenośny z oprogramowaniem, zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem, router, 2 czytniki kodów kreskowych, 3 roboty edukacyjne;
 GBP Rossosz – zakupiono 4 roboty edukacyjne z tabletami, czytnik kodów kreskowych, 2 zestawy
komputerowe z oprogramowaniem, drukarkę;
 GBP Sławatycze – zakupiono 3 komputery przenośne, urządzenie wielofunkcyjne;
 GBP Sosnówka – zakupiono 12 robotów, projektor, zestaw głośników, 6 tabletów.
W ramach projektu FRSI „Kodowanie w bibliotece” GBP w Łomazach pozyskała sprzęt do nauki podstaw programowania: roboty Photon, tablety, maty i gry edukacyjne.
W połowie 2019 r. w MBP w Białej Podlaskiej nastąpiła zmiana wersji systemu bibliotecznego
z SOWA2 na SOWA SQL. Bialska biblioteka 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 oraz mailowe
informowanie o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów. Ponadto on-line dostępne są
katalog czasopism (1 258 rekordów opisu bibliograficznego) i katalog bibliografii regionalnej Biblioteki
Głównej, którego zasób na koniec 2019 r. wynosił 39 158 opisów.
Zasoby Bialskiej Biblioteki Cyfrowej wzrosły w ciągu 2019 r. o 793 pozycje. Stan na 31.12.2019 r.
to 12 496 materiałów regionalnych, z czego 11 288 dostępnych jest on-line i 1 208 w sieci lokalnej.
W ciągu roku zarejestrowano 4 373 285 wejść na stronę biblioteki cyfrowej oraz 139 362 pobrania publikacji zdigitalizowanych.
Do elektronicznych baz księgozbioru bibliotek powiatu ziemskiego wpisanych jest 72,67%
zgromadzonych zbiorów.
Od 2019 r. wszystkie biblioteki powiatu ziemskiego korzystają z systemu bibliotecznego „Mateusz”. W GBP w Terespolu zakończono pracę w „Librze”.
Dostęp do katalogu on-line oferują: MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP w Drelowie (3 placówki),
GBP w Leśnej Podlaskiej, GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim (6 placówek), GBP w Wisznicach (2. placówki). Elektroniczne wypożyczalnie swoich zasobów prowadzą wymienione wyżej biblioteki oraz GBP w Terespolu, a także GBP w Rossoszu i GBP w Sławatyczach, w których wypożyczanie
w systemie „Mateusz” uruchomiono w 2019 r.
Biblioteki z bazami powyżej 90%, tj. MBP Terespol (97,69%), Filia Dokudów (100%), Filia Perkowice
(98,82%), Filia Woskrzenice Duże (99,70%), GBP Piszczac (92,45%) nie zdecydowały się w 2019 r.
na uruchomienie modułu wypożyczeń.
W MBP w Międzyrzecu Podlaskim tworzona jest baza katalogowa „Biblioteka Regionalna”, która
na koniec 2019 r. zawierała 4 875 opisów.
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Bazy komputerowe w powiecie ziemskim w latach 2018–2019

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 4.01.2010 r. na stronie internetowej MBP w Białej Podlaskiej zarejestrowano 461 806 odwiedzin, w 2019 r. – 77 762, liczba unikalnych użytkowników – 38 216. Liczba odsłon strony Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w 2019 r. – 23 370, goście unikatowi – 16 624.
Profile na Facebooku posiadają: Miejska Biblioteka Publiczna, Dział Wiedzy o Regionie, Wypożyczalnia wraz z Czytelnią i Informatorium, Filia nr 6 oraz Barwna.
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.
Strony internetowe prowadzą: GBP w Tucznej – http://www.bibliotekatuczna.pl/ oraz GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim – https://gbpmiedzyrzec.naszabiblioteka.com/.
Na portalu społecznościowym Facebook profile mają: MBP w Międzyrzecu Podlaskim, GBP w Drelowie oraz Filie w Szóstce i Żerocinie, GBP w Konstantynowie, GBP w Leśnej Podlaskiej, GBP w Łomazach, GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim wraz z filiami, GBP w Piszczacu, Filie w Chotyłowie, Kościeniewiczach i Połoskach, GBP w Rokitnie, GBP w Rossoszu z Filią w Romaszkach, GBP
w Sławatyczach wraz z filiami, 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.
Odtwarzaczami cyfrowych książek mówionych Czytak Plus, przystosowanymi do obsługi przez
osoby niewidome i słabowidzące, pozyskanymi w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Larix”,
dysponują: MBP w Międzyrzecu Podlaskim (6 sztuk; 2 216 tytułów książek, na płytach CD), GBP
w Łomazach (1. szt.; 1 023 tytuły, na płytach CD), GBP w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim
(3 szt.; 1 600 tytułów, dostęp on-line), a także GBP w Piszczacu oraz Filie w Chotyłowie i Połoskach
(każda placówka po 2. szt.; 2 216 tytułów, dostęp on-line).
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Multicentrum
Multicentrum to multimedialny, interaktywny ośrodek edukacji i rozrywki, działający w strukturach MBP w Białej Podlaskiej od 2012 roku. 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 programowania, automatyki i robotyki, uczyć się języka angielskiego, jak również
samodzielnie komponować utwory muzyczne.
W tym Interaktywnym Centrum Naukowym w 2019 r. pracowało 5. instruktorów, prowadzących
zajęcia w ramach 7. modułów: MultiDzieciak, MultiJęzyk, MultiMuzyka, MultiNauka, MultiŚrodowisko, MultiTechnika i LogiKit.
W 2019 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 i wydarzeniach organizowanych w soboty. W ofercie znalazła się także propozycja dla seniorów – kurs języka angielskiego. W placówce odbywały się 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 2019 r.:
- Karnawał w Multicentrum – wydarzenie dla dzieci z interaktywnym quizem „Jaka to melodia?”
i zabawami na temat karnawałowych tradycji: projektowanie trasy „tańca” Ozobotów – małych inteligentnych robotów do nauki programowania, tworzenie masek karnawałowych w kąciku plastycznym oraz zapachów na stanowisku perfumeryjnym, taniec w strojach karnawałowych w rytmie ulubionej muzyki. Każdy uczestnik miał możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia w specjalnie przygotowanej fotobudce (16 stycznia, 34. uczestników);
- Ferie zimowe z ofertą zarówno standardowych zajęć z poszczególnych modułów, jak również dodatkowych warsztatów i imprez:
 „Walentynki w Multicentrum” – impreza, podczas której dzieci poznały historię święta, dowiedziały się kim był Św. Walenty oraz wykonały dekoracyjne świeczki zapachowe. Podczas
wydarzenia przekazano zebrane dary dla bialskiego schroniska „Azyl” (9 lutego, 39. uczestników);
 „Warsztaty druku 3D dla seniorów z wnukami” – wydarzenie, podczas którego uczestnicy
poznali zasady projektowania modeli 3D oraz wydrukowali samodzielnie przygotowane projekty
(14 lutego, 8 uczestników);
 „Scottie Go! – podstawy programowania dla seniorów z wnukami” – warsztaty z podstaw
programowania z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Scottie Go!”, współpracującej z tabletami
w oparciu o technologię AR (rzeczywistości rozszerzonej) (20 lutego, 6 uczestników);
- Światowy Dzień Wody – warsztaty edukacyjne o tematyce zrównoważonego dostępu do wody,
w trakcie których odbyły się: eksperymenty z wodą, programowanie inteligentnego Ozobota, degustacja wody jurajskiej, prezentacja rur używanych w sieci wodno-kanalizacyjnej oraz specjalistycznych samochodów WOD-KAN, a także poszukiwanie ukrytych „skarbów” za pomocą wykrywaczy
metalu. Podczas wydarzenia, zorganizowanego we współpracy z Bialskimi Wodociągami i Kanalizacją „WOD-KAN” oraz Bialskopodlaską Fundacją Ekologiczną, wręczono nagrody laureatom konkursu edukacyjno-plastycznego „Woda nasze bogactwo” (21 marca, 130. uczestników);
- Światowy Dzień Ziemi – zajęcia edukacyjne pod hasłem „Czyste powietrze – zdrowy wybór”.
Uczestnicy wzięli udział w eksperymentach z powietrzem, wykonali własną mini szklarnię, w której
zasadzili roślinę, zaprogramowali ekologiczną ścieżkę, którą pokonał mały inteligentny robot Ozobot, a także obserwowali przelot drona (25 kwietnia, 126. uczestników);
- Wakacje w Multicentrum dla dzieci i młodzieży z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego, m.in.:
zajęcia modułowe, warsztaty z programowania i robotyki;
- Odjazdowe zakończenie wakacji – impreza zorganizowana we współpracy z Automobilklubem
Bialskopodlaskim, Klubem Motocyklowym GROM, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej i WORD w Chełmie. Uczestnicy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skorzystali z symulatora dachowania i alkogogli, obejrzeli motocykle członków klubu motocyklowego oraz spróbowali swoich sił przy wymianie koła. Podczas wydarzenia rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bezpieczni na drodze” (29 sierpnia, 82. uczestników);
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Interaktywne spotkanie z Nauką i Techniką – impreza w ramach V Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Uczestnicy w wieku 9-13 lat wzięli udział w pokazie niesamowitych eksperymentów naukowych, poznali tajniki druku 3D, sterowali interaktywnymi robotami, a także rywalizowali w trzech
konkurencjach: budowaniu wieży z kubeczków, wyścigu robotów LEGO i kodowaniu z wykorzystaniem kolorowych kubeczków (5 października, 31 osób);
- Europejski Tydzień Kodowania – warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące podstaw programowania z wykorzystaniem interaktywnej gry Scottie Go!, programowania elementów elektronicznych
(dioda LED, przycisk, brzęczyk, czujnik temperatury i światła), aplikacji Kodu Game Lab, pozwalającej na samodzielne wykonanie trójwymiarowej gry komputerowej, podstaw druku 3D – projektowanie i drukowanie własnych modeli za pomocą drukarki 3D (12 i 19 października, 29. uczestników);
- Dzień Niepodległości – spotkanie przybliżające dzieciom dzieje Polski i Polaków oraz znaczenie
patriotyzmu i symboli narodowych. Młodzi patrioci rozkodowywali zaszyfrowane wyrazy związane
z historią Polski, za pomocą kolorowych kubeczków zakodowali jeden z symboli narodowych – flagę, włączyli się w patriotyczny wyścig Ozobotów, a także wspólnie odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego” (9 listopada, 16. uczestników);
- Rodzinne Mikołajki z Prezydentem – wydarzenie zorganizowane wspólnie z Biblioteką Barwną.
Gośćmi specjalnymi byli Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Św. Mikołaj. W części wydarzenia
odbywającej się w Multicentrum dzieci wykonały własne bombki i kartki bożonarodzeniowe, wzięły
udział w zabawie z robotem Dash oraz kodowaniu na dywanie, podczas którego rozkodowywano
świąteczne obrazki (7 grudnia, 150. uczestników).
W 2019 r. w Multicentrum zarejestrowano 15 616. odwiedzających. W zajęciach dla grup zorganizowanych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych uczestniczyło 4 242. osoby, przy czym ze wszystkich 7. modułów (o 1 mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym)
skorzystało 11 185 osób. W zajęciach popołudniowych i sobotnich dla dzieci i młodzieży wzięło udział
1 409 osób. W kursach języka angielskiego dla seniorów uczestniczyło 509 osób. Z zasobów centrum
multimedialnego, tj. stanowisk komputerowych, tabletów i klocków K’Nex, skorzystało łącznie 4 439
osób.
W czasie ferii Multicentrum odwiedziło 1 009 osób, przy czym 466 osób wzięło udział w zajęciach, natomiast 411 skorzystało z zasobów placówki.
W okresie wakacyjnym multimedialne centrum odwiedziło łącznie 2 931 osób, przy czym 855 osób
wzięło udział w zajęciach zorganizowanych, a 1 487 osób skorzystało z zasobów.
Swoją działalność Multicentrum promuje na Facebooku, Instagramie, a także na stronie internetowej http://www.multicentrum.mbp.org.pl/.
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