WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
MIASTA BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO W 2007 ROKU
Sieć i organizacja bibliotek
1. W roku 2007 na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego pracowało 46 placówek
bibliotecznych, w tym:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, pełniąca funkcję biblioteki
powiatowej,
- 2 biblioteki miejskie,
- 16 bibliotek gminnych,
- 27 filii bibliotecznych (6 miejskich i 21 na wsi).
Prowadzono 7 punktów bibliotecznych (więcej o 1).
W porównaniu z rokiem ubiegłym stan ilościowy bibliotek publicznych w powiecie
ziemskim zmniejszył się o 1 placówkę na wsi. Zarządzeniem Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z dnia 09.10.2007 r. dokonano likwidacji Filii GPP
w Sławacinku Starym gm. Biała Podlaska. Na koniec 2007 r. sytuacja bibliotek w tej
gminie nie została pozytywnie rozwiązana, dwie kolejne placówki w Hrudzie
i Dokudowie miały zawieszoną działalność. Taki stan utrzymuje się od połowy 2003 r.
Po latach interwencji w sprawie powołania biblioteki w gminie Terespol władze
samorządowe podjęły decyzję o jej utworzeniu. Na podstawie Uchwały Nr XI/61/2007
Rady Gminy Terespol z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej została powołana Gminna Biblioteka Publiczna
w Koroszczynie.
2. Nadal czterech organizatorów prowadzi biblioteki pracujące w strukturach
organizacyjnych ośrodków/domów kultury:
1. GBP w Białej Podlaskiej z/s w Sitniku (od 1996 r.)
2. FB w Ciciborze Dużym
3. FB w Dokudowie I
4. FB w Hrudzie
5. FB w Perkowicach
6. FB w Sworach
7. FB w Woskrzenicach Dużych
8. GBP w Kodniu (od 2000 r.)
9. FB w Zabłociu
10. GBP w Konstantynowie (od 2001 r.)
11. MBP w Międzyrzecu Podlaskim (od 1997 r.)
Pozostałe biblioteki to samodzielne organizacyjnie instytucje kultury.
3. W wielu bibliotekach miała miejsce poprawa bazy lokalowej.
Największe zmiany nastąpiły w placówkach sieci miejskiej MBP w Białej Podlaskiej.
W ramach pozyskanych środków ministerialnych (Mecenat 2007) zmodernizowano lokale
sześciu filii miejskich. Modernizacja obejmowała: wymianę podłóg, malowanie
pomieszczeń, remonty łazienek, montaż wertikali i całkowitą wymianę wyposażenia:
regały, stanowiska do wypożyczeń zbiorów, biurka, szafy aktowo-ubraniowe, stoliki,
krzesła. Dodatkowo Filia nr 6 MBP pozyskała 20 m2 powierzchni na działalność
biblioteczną.
Ponadto dokonano wymiany pokrycia dachu budynku Biblioteki Głównej oraz wymiany
podłogi w Wypożyczalni dla dorosłych.

Pozyskane przez samorząd gminny fundusze zewnętrzne na remont i modernizację
placówek kultury pozwoliły na przeprowadzenie generalnego remontu
GBP w Sławatyczach. Wymieniono okna, podłogi, oświetlenie, drzwi wewnętrzne
i wejściowe, obniżono sufit, ściany zostały wybite płytą gipsową. Wygospodarowano
pomieszczenie socjalne i dostęp do sanitariatu. Umożliwiono bezpośredni dostęp do sali
GOK-u, wykorzystywanej na okazjonalną działalność biblioteczną. Odnowiono elewację
budynku, wymieniono rynny i założono oświetlenie.
W GBP w Tucznej wymieniono okna, drzwi zewnętrzne, pomalowano wnętrza
i wygospodarowano pomieszczenie na sanitariat.
W GBP w Drelowie wymieniono centralne ogrzewanie, dokonano ocieplenia
poddasza, odmalowano lokal.
W GBP w Łomazach wyremontowano klatkę schodową i wstawiono nowe okna
w pomieszczeniach biblioteki.
Nastąpiły też pozytywne zmiany w estetyce lokalu Filii w Szóstce gm. Drelów:
odmalowano pomieszczenia, wymieniono wykładzinę, wyposażono w nowe biurko,
stoliki pod komputery, szafki, wymieniono blaty do stolików, wymieniono karnisze
i firanki, oklejono parapety i zakupiono nowe doniczki na kwiaty, wymieniono drzwi
zewnętrzne, zamontowano barierkę przy schodach wejściowych do biblioteki.
GBP w Sitniku (po ubiegłorocznym remoncie) została wyposażona w nowe meble
biblioteczne.
GBP w Piszczacu pozyskała na działalność biblioteczną dwa dodatkowe
pomieszczenia, ogółem 50 m2. Natomiast Filia w Połoskach gm. Piszczac, mieszcząca się
w budynku szkoły podstawowej, została przeniesiona do innego pomieszczenia
mniejszego o 6m2.
GBP w Rokitnie zakupiła nowe krzesła do czytelni i fotele obrotowe do stanowisk
komputerowych.
Kształtowanie zbiorów bibliotecznych
Do bibliotek publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego w roku 2007 wpłynęło 18 741
książek, w tym:
- do bibliotek miejskich 8 200 wol., tj. 43,75 % ogółu wpływów, z czego w Białej
Podlaskiej 6 034 wol. tj. 32,20 %
- do bibliotek wiejskich 10 541 wol., tj. 56, 25 % ogółu wpływów.
Zakup nowości wydawniczych wyniósł 15 965 wol. (85,19 % wpływów), w tym:
- do placówek miejskich 6 755 wol., tj. 42,31 % ogółu zakupu, z czego w Białej
Podlaskiej 4 761 wol., tj. 29,82 %
- do placówek wiejskich 9 210 wol., tj. 57,69 % ogółu zakupu.
Zmiany zachodzące w zbiorach w latach 2006 – 2007
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

2006 r.
6 562 wol.
5 688 wol.
9,81 wol.
125 942,52 zł
22,14 zł
7 595 wol.
6 261 wol.
206 915 wol.

2007 r.
6 034 wol.
4 761 wol.
8,20 wol.
103 193,67 zł
21,67 zł
7 084 wol.
7 018 wol.
205 865 wol.

różnica
- 528
- 927
- 1,61
- 22 748,85
- 0,47
- 511
+ 757
- 1 050

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

2006 r.
11 751 wol.
10 845 wol.
9,53 wol.
176 834,84 zł
16,31 zł
14 546 wol.
14 439 wol.
358 478 wol.

2007 r.
12 707 wol.
11 204 wol.
9,87 wol.
179 509,11 zł
16,02 zł
13 208 wol.
12 130 wol.
357 977 wol.

różnica
+ 956
+ 359
+ 0,34
+ 2 674,27
- 0,29
- 1 338
- 2 416
- 501

W 2007 r. wszystkie biblioteki powiatu ziemskiego spełniały warunki niezbędne do
otrzymania dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości
wydawniczych.
Podział środków finansowych uzależniony był od:
- ilości czytelników zarejestrowanych w placówkach bibliotecznych (2,12 zł na
czytelnika)
- liczby mieszkańców (0,21 zł na mieszkańca)
- wielkości środków własnych przeznaczanych na zakup zbiorów ( zastosowano
kryterium wyrównawcze w kwocie 2.000 zł przy wskaźniku zakupu do 4 wol. na 100
mieszkańców)
- dochodu brutto na jednego mieszkańca (przy dochodzie nie przekraczającym 1 600 zł
zastosowano kryterium wyrównawcze w kwocie 1,48 zł na czytelnika)
Otrzymane środki ministerialne w wysokości 131 348 zł pozwoliły na zakup 7 223 wol.
(45,24% zakupu ogółem), z czego do MBP w Białej Podlaskiej zakupiono 2 359 wol.(49,55%
zakupu ogółem) na sumę 51 765 zł. Minimalną kwotę dofinansowania w wysokości 1.500 zł
otrzymała tylko gmina Sosnówka.
W roku bieżącym na wzrost zakupu nowości wydawniczych w powiecie ziemskim
miały wpływ zwiększone fundusze samorządowe przeznaczone na zakup zbiorów w sumie
o 9 228 zł. W dziesięciu gminach środki samorządowe były większe, z tego w sześciu wzrosły
o ponad 1 tys. w każdej: gm. Biała Podlaska (+ 3 444 zł), Kodeń (+ 2 310 zł), Międzyrzec
Podlaski (+ 1 211 zł), Leśna Podlaska (+ 1 147 zł), Tuczna (+ 1 008 zł), miasto Terespol (+
1 338 zł).
Systematyczny wzrost (w ciągu ostatnich lat) funduszy na zakup zbiorów w gminie
Międzyrzec Podlaski zaowocował w 2007 r. uzyskaniem obowiązującego w Polsce wskaźnika
zakupu na 100 mieszkańców, który wyniósł 18,92 wol. Od dwóch lat najmniejszy wskaźnik
zakupu występuje w gminie Zalesie – aktualnie 6, 83 wol. na 100 mieszkańców.
W 2007 r. kontynuowano przegląd księgozbiorów bibliotecznych pod względem
stopnia zniszczenia i przydatności (poczytność i wartość informacyjna zbiorów). Największe
selekcje odnotowano w bibliotekach: Filia nr 1 MBP w Białej Podl. (4 353 wol.), GBP
w Rokitnie (1 712 wol.), GBP w Janowie Podl. (1 455), Filia GBP w Szóstce gm. Drelów
(1 259 wol.), GBP w Jelnicy (1 058 wol.).
W dalszym ciągu w gminach: Biała Podlaska, Kodeń, Leśna Podlaska, Piszczac, Tuczna
występuje potrzeba gruntownej selekcji pod kątem aktualizacji zbiorów.
Czytelnicy, udostępnianie zbiorów
W roku sprawozdawczym w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego
zarejestrowano 33 855 czytelników, w tym:

w bibliotekach miejskich 23 197 tj. 68,52 % ogółu czytelników, z czego w Białej
Podlaskiej 19 731, co stanowi 58,28 %
- w bibliotekach wiejskich 10 658 tj. 31,48 % ogółu czytelników
2006 r.
2007 r.
różnica
liczba czytelników ogółem
32 571
33 855
+ 1 284
w miastach
21 475
23 197
+ 1 722
w tym w Białej Podlaskiej
17 964
19 731
+ 1 767
na wsi
11 096
10 658
- 438
czytelnicy do lat 15-tu ogółem
9 581
9 610
+ 29
w miastach
4 342
4 657
+ 315
w tym w Białej Podlaskiej
3 305
3 668
+ 363
na wsi
5 239
4 953
- 286
-

Tendencja spadkowa liczby czytelników utrzymuje się nadal w placówkach powiatu
ziemskiego.
W bibliotekach zanotowano ogółem 591 666 wypożyczeń, w tym:
- w bibliotekach miejskich 354 098 jedn. inw. , tj. 59,85 % ogółu wypożyczeń,
z czego w Białej Podlaskiej 272 337 jedn. inw., co stanowi 46,03 %
- w bibliotekach wiejskich 237 568 jedn. inw. , tj. 40,15 % ogółu wypożyczeń
Wypożyczenia zbiorów (książki, czasopisma, zbiory specjalne)
2006 r.
ogółem
634 139
w miastach
378 296
w tym w Białej Podlaskiej
297 207
na wsi
255 843

2007 r.
591 666
354 098
272 337
237 568

różnica
- 42 473
- 24 198
- 24 870
- 18 275

Postępujące zmniejszanie się ilości wypożyczeń ma miejsce w bibliotekach wiejskich,
natomiast w miastach jest o 46 % mniejsze w porównaniu do roku poprzedniego.
W ciągu roku udostępniono prezencyjnie 140 373 jedn. inw. zbiorów, w tym:
- w bibliotekach miejskich 79 709 jedn. inw., tj. 56,78 % ogółu udostępnień, z czego
udostępnienia w Białej Podlaskiej to 59 066 jedn. inw., co stanowi 42,08 %
- w bibliotekach wiejskich 60 664 jedn. inw., tj. 43,22 % ogółu udostępnień
Udostępnienia prezencyjne (książki, czasopisma, zbiory specjalne)
2006 r.
2007 r.
ogółem
163 899
140 373
w miastach
91 343
79 709
w tym w Białej Podlaskiej
72 009
59 066
na wsi
72 556
60 664

różnica
- 23 526
- 11 634
- 12 943
- 11 892

Od 2005 r. utrzymuje się tendencja spadkowa ilości udostępnień prezencyjnych
w czytelniach i kącikach czytelniczych w placówkach m. Biała Podlaska i powiatu
ziemskiego. Na mniejsze zainteresowanie użytkowników zasobami udostępnianymi na
miejscu ma niewątpliwie wpływ powszechny dostęp do zasobów informacyjnych Internetu.

Edukacja kulturalna
W bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego zrealizowano ogółem 2 102
przedsięwzięcia edukacyjne, w których uczestniczyło 27 929 osób, w tym:
- w bibliotekach miejskich 626 imprez z udziałem 12 079 osób, z czego w Białej
Podlaskiej 563 imprezy dla 11 126 osób,
- w bibliotekach wiejskich 1 476 imprez z udziałem 15 864 osób.
Do ciekawszych inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę w środowisku należały:
- Tydzień Bibliotek (7-13 maja) realizowany ph. „Biblioteka mojego wieku”.
W programie obchodów znalazły się min.:
- VI. seminarium wyjazdowe bialskich bibliotekarzy z cyklu „Cudze chwalicie, swego
nie znacie” do placówek bibliotecznych gminy Biała Podlaska: Woroniec, Sitnik,
Perkowice. Zaprezentowano bibliotekarzom działalność placówek, stylowo urządzone
lokale oraz bogaty dorobek kultury ludowej, ciągle żywej i tworzonej przez instytucje
kultury w tej gminie.
- „Metamorfozy książek dziecięcych” – wystawa (Oddział dla dzieci MBP Biała Podl.),
- „Moje wrażenia z wizyty w bibliotece”, konkurs plastyczny (Filia nr 3 MBP w Białej
Podl.),
- „Książka i biblioteka w cytatach, myślach i aforyzmach sławnych ludzi” – wystawa
(Filia nr 6 MBP w Białej Podl.),
- „Przyjaciele Biblioteki” – spotkanie z darczyńcami (Filia nr 6 MBP w Białej Podl.),
- „Skarby Biblioteki Narodowej” – wystawa (Filia nr 9 BP w Białej Podl.),
- Dni otwarte biblioteki (GBP Wisznice, Filia nr 2 MBP w Białej Podl.),
- „Biblioteka w moich oczach”, konkurs plastyczny dla dzieci(GBP Kodeń),
- „Bialskie Dni Książki Dziecięcej” (15-31 maja). VIII edycja pod hasłem „Książka
przewodnikiem po świecie wartości młodego człowieka”, zrealizowane w ramach
Programu Operacyjnego MKiDN „Promocja czytelnictwa” (projekt opiewał na kwotę
29 294 zł).
Naczelnym założeniem VIII. edycji święta książki dziecięcej było wskazanie młodemu
czytelnikowi odpowiedniej literatury jako przewodnika w odkrywaniu, zrozumieniu
i respektowaniu podstawowych wartości i postaw moralnych.
W trakcie trwania BDKD zrealizowano 114 różnorodnych przedsięwzięć, w których
udział wzięło 3.517 uczestników. Były to min.:
Wystawy, wystawki
- „Dziecko w malarstwie Stanisława Wyspiańskiego” (Filia nr 2),
- „Każdy z nas jest osobą, nie każdy osobowością – wartości moralne w życiu
człowieka” (Oddział dla Dzieci MBP),
- „Wartości moralne – życiowe drogowskazy” (Filia nr 3),
- „Świat wartości w życiu młodego człowieka” (Filia nr 6),
- „Lepiej dawać niż dostawać - mini etykietnik Kubusia Puchatka” (Filia nr 9),
Konkursy
- „Nie łatwo być młodym człowiekiem... – czy bohater literacki może być moim
wzorem?”, konkurs plastyczno – literacki o zasięgu powiatowym,
- „Tworzymy nowy kanon lektur szkolnych” – konkurs internetowo – prasowy,
- „Szukam przyjaciela” – konkurs krasomówczy (Filia nr 1),
- „Mój przyjaciel” – konkurs plastyczny (Filia nr 1),

-

Spotkania
- z pisarkami: Anną Onichimowską, Beatą Ostrowicką, Ewą Nowak (19 spotkań, ponad
1000 uczestników),
- cykl spotkań z terapeutą, psychologiem, pedagogiem, policjantem (wszystkie
placówki miejskie),
Wycieczki
- do Teatru Muzycznego w Lublinie na przedstawienie muzyczno – baletowe
„Królewna Śnieżka”, nagroda dla najaktywniejszych czytelników wszystkich
placówek miejskich,
ph. ”Nie każdy chleb smakuje tak samo” do Centrum Edukacji Regionalnej
w Hołownie (Filia nr 3),
- ph. „Szukam przyjaciela – dowiedz się jak możesz mi pomóc?” do schroniska dla
zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej (Filia nr 3),
- ph. „Na ścieżkach pamięci” do Muzeum Okręgowego w Białej Podlaskiej (Filia nr 3),
Ponadto:
- warsztaty kukiełkowe (Oddział dla Dzieci MBP),
- przedstawienia kukiełkowe „Bajka o szczęściu” (Oddział dla Dzieci MBP),
- „Pięknie być człowiekiem” - lekcje biblioteczne, pogadanki, spotkania czytelnicze
związane z promowaniem wartości (wszystkie placówki miejskie),
- „Bon tonowa Akademia” - cykl zajęć plastyczno – literackich w przedszkolach
i akademiach przedszkolnych (wszystkie placówki miejskie),
- konferencja dla bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich
zainteresowanych prawidłowym rozwojem dzieci ph. „Jak kochać dziecko - świat
wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży”.
Obchody „V. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” (3-10 czerwca) w ramach
kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” propagującej ideę głośnego czytania,
realizowany przez biblioteki publiczne powiatu bialskiego. W obchody Tygodnia
włączyło się 35 placówek bibliotecznych, organizując szereg spotkań dla młodych
czytelników.

- Obchody „Roku J. I. Kraszewskiego w Powiecie Bialskim”, ogłoszonego przez Radę
Powiatu w 195. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci pisarza:

-

-

„Józef Ignacy Kraszewski: w 120 rocznicę śmierci” (marzec – maj) wystawa
w siedzibie MBP w Białej Podl.,
zebranie informacji i opracowanie katalogu pozycji znajdujących się w bibliotekach
powiatu bialskiego „Józef Ignacy Kraszewski (1812 – 1887) – twórczość
i opracowania”
festyn regionalny w ramach Obchodów Dni Białej Podlaskiej (23 czerwca br.),
którego tematem przewodnim była XIX – wieczna Biała, kiedy to Kraszewski
uczęszczał do tutejszej szkoły. MBP w Białej Podl. zaaranżowała „Pensję Pani
Wandzi”. Sceneria XIX-wiecznej klasy szkolnej z bogactwem rekwizytów z epoki
przyciągnęła tłumy najmłodszych, chętnych do udziału w dawnych zajęciach
i zabawach szkolnych. Były lekcje literatury i rachunków, czytania i kaligrafii,
anatomii i ortografii, rysunków i rzeźby oraz masa innych, pożytecznych zabaw
i rozrywek umysłowych. Pensję Pani Wandzi chętnie odwiedzali też dorośli
mieszkańcy miasta. Z nostalgią zasiadali w wiekowych ławkach i głośno
rozpamiętywali stare, dobre czasy.

▫

-

-

-

-

-

obok Pensji zlokalizowany był Salonik Literacki - gdzie trwał maraton czytania.
Lekturą była powieść J.I. Kraszewskiego „Na bialskim zamku”. Wszyscy
czytający wpisywali się do „Złotej księgi czytających Bialczan”.
▫ stałym elementem Dni Miasta jest promocja głośnego czytania na scenie
odbywająca się ph. „Czytaj z nami Bialczanami”. Baśń J.I. Kraszewskiego „Kwiat
paproci” czytali zacni goście - Krystyna z Kraszewskich Rybicka, prawnuczka
pisarza; Anna Czobodzińska-Przybysławska, dyrektor Muzeum im. J.I.
Kraszewskiego w Romanowie; Grzegorz Maślewski, autor projektu pomnika
Ławeczka Kraszewskiego; Stanisław Górka, aktor Teatru Współczesnego
w Warszawie. W podziękowaniu otrzymali pamiątkowe statuetki z logo kampanii
CPCD i hasłem „Czytaj z nami Bialczanami”, ufundowane przez UM,
a zaprojektowane pro bono przez zaprzyjaźnionego plastyka.
▫ ogólnomiejska kwesta na pomnik ”Ławeczka Kraszewskiego”,
„Powiatowy konkursu czytelniczy w oparciu o powieści obyczajowe J.I.
Kraszewskiego” ogłoszony przez GBP w Konstantynowie i Starostwo Powiatowe
w Białej Podl. Zadaniem uczestników było wyszukanie w powieściach fragmentów
wg trzech kategorii: I – Tropy Ziemi Podlaskiej w powieściach obyczajowych J.I.
Kraszewskiego, II – Tradycja w powieściach obyczajowych I.I. Kraszewskiego, III –
Krótkie fragmenty powieści, które zachwyciły czytającego.
dwie edycje lokalnego konkursu krasomówczego dla młodzieży szkół gimnazjalnych
ph. „Spotkanie z prozą Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Konkursy przebiegały pod
patronatem Starostwa Powiatowego w Białej Podl. Finał konkursu miał miejsce 16
maja 2007 r.- wyłoniono 8 finalistów i 28 listopada 2007 r.- wyłoniono 12 finalistów
(MBP w Międzyrzecu Podl.)
prezentacja wystawy przygotowanej przez Muzeum w Romanowie , pt. „J.I.
Kraszewski rodem z Podlasia” (maj-czerwiec, MBP w Międzyrzecu Podl.)
wycieczka czytelników GBP w Drelowie do Muzeum J.I. Kraszewskiego
w Romanowie (20. 04.07 r.)
prezentacja wystawy „J.I. Kraszewski – twórca zdumiewający”, zawierającej min.
eksponaty pożyczone z Muzeum w Romanowie (kwiecień – maj, GBP w Drelowie)
gminny konkurs plastyczny na ilustracje do bajek i powieści obyczajowych J.I.
Kraszewskiego (GBP w Konstantynowie)
powiatowy konkurs wiedzy o J. I. Kraszewskim (GBP w Konstantynowie)
opracowanie przez GBP w Konstantynowie zbioru cytatów z ok. 80.utworów
prozatorskich J. I. Kraszewskiego pt. „Alfabet Kraszewskiego” wg działów: I. Zbiór
spostrzeżeń pisarza na różne tematy, II. Tropy Podlasia, III. Tradycje, IV. Religia,
V. Przysłowia, VI. Humor, VII. Do czytelników, VIII. Zdania – ciekawie zbudowane
zdania. Opracowany materiał zawiera indeks alfabetyczny wykorzystanych powieści
J. I. Kraszewskiego.
gminny konkurs plastyczno – literacki popularyzujący wśród uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum twórczość Kraszewskiego, zorganizowany przez GBP
w Sosnówce przy współpracy z Muzeum w Romanowie. Konkurs przebiegał pod
patronatem wójta gminy Sosnówka. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie
ilustracji do baśni „Kwiat paproci” i „Stara baśń” lub napisanie opowiadania „Moje
zakończenie baśni Kwiat paproci” lub „Moje spotkanie z J. I. Kraszewskim”. W finale
dn. 6 czerwca br. nagrodzono i wyróżniono 5 prac plastycznych i 16 literackich.
„W poszukiwaniu kwiatu paproci”, turniej dla uczniów szkół podstawowych gminy
Wisznice. Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała zadania dla uczestników na
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podstawie utworów Kraszewskiego „Dziad i baba”, „Kwiat paproci” i „Stara baśń”.
W zabawie wzięło udział ok. 270 uczestników.
„VI Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka” zorganizowane z okazji 81. rocznicy
pierwszego wydania książki „Kubuś Puchatek” A. Milne. Były to min. gry i zabawy
literackie, wystawa książek, maskotek – przyjaciół Kubusia, konkursy plastyczne,
naśladowanie bohaterów, zabawy sprawnościowe, czytanie fragmentów przez
zaproszonych gości, degustowanie miodku, tort urodzinowy, śpiewanie 100 lat,
przygotowanie prezentu urodzinowego (Filia nr 2, Filia nr 6 i Oddział dla Dzieci MBP
w Białej Podl., GBP w Drelowie, Jelnicy, Kodniu, Piszczacu, Rossoszu, Wisznice, FGBP
w Tłuśćcu.
„Moje miejsce na Ziemi” powiatowy konkurs dla bibliotek publicznych zrealizowany
w ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia” (V. edycja). Działania bibliotek w ramach
konkursu były skierowane na wyposażenie środowiska lokalnego w uniwersalne źródło
wiedzy o swojej miejscowości i okolicy w postaci opracowanego przewodnika lub
folderu. Do konkursu przystąpiło sześć gminnych bibliotek publicznych. W finale
powiatowym nagrodzono następujące placówki: I miejsce i główne nagrody (cyfrowe
aparaty fotograficzne) zdobyły ex aequo Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie za
pracę „Gmina Rokitno” i Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu za prezentację
multimedialną „Rossosz – gmina z przeszłością dla przyszłości”; II miejsce
i nagrodę (dyktafon cyfrowy) przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie za
pracę w wersji elektronicznej „Informator Gminy Drelów”; III miejsce zajęła Gminna
Biblioteka Publiczna w Wisznicach za prezentację multimedialną „Wisznice – moje
miejsce na Ziemi” (w nagrodę otrzymała zestaw głośników do komputera).
Wyróżniono Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie za
opracowanie „Historia gminy Konstantynów” oraz Gminną Bibliotekę Publiczną
w Leśnej Podlaskiej za opracowanie „Leśna Podlaska – przewodnik”. Biblioteki zostały
obdarowane biwuarami na dokumenty, wizytownikami i kalendarzami na 2008 r.
Wszystkie Biblioteki – Laureatki konkursu otrzymały ponadto komputerowe dyski
przenośne, oraz publikacje – Rocznik Bialskopodlaski. T.XIV, Podlaski Kwartalnik
Kulturalny za 2007 r. i zestaw książek Henryka Sienkiewicza.
Fundatorami nagród byli – Starostwo Powiatowe, SBP- Oddział w Białej Podlaskiej oraz
MBP w Białej Podlaskiej.
„Dzieciństwo według Astrid Lindgren”, powiatowy konkurs krasomówczy ogłoszony
w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin pisarki, a skierowany do uczniów kl. II – VI
szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiło 8 placówek bibliotecznych: Filia nr 2, Filia
nr 4, Filia nr 6 i Oddział dla Dzieci MBP w Białej Podl.; Filia GBP w Perkowicach; Filia
GBP w Tłuśćcu; GBP w Rossoszu i Leśnej Podlaskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podl., które zgłosiły 48. uczestników. W dniu 14 grudnia 2007 r. zostały
przeprowadzone eliminacje wstępne polegające na sprawdzeniu znajomości treści książki
wybranej do prezentacji. Po pisemnych odpowiedziach na 10 pytań, wyłoniono 20.
uczestników do etapu finałowego. Podczas imprezy finałowej (4 stycznia 2008 r.)
wyłoniono 10 finalistów.
Wystawy MBP w Białej Podlaskiej:
▫ „Józef Ignacy Kraszewski: w 120 rocznicę śmierci” (marzec – maj),
▫ „Na bialskim zamku” (czerwiec – wrzesień),
▫ „Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1987 – 2007” (październik – grudzień),
Promocja książki „Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918 1939” autorstwa Pawła Borka, pracownika MBP w Białej Podl. (MBP Biała Podl.).
Spotkanie autorskie z dr Zdzisławem Bieleniem, autorem książki „Zwycięzca spod
Żyrzyna: generał Heydenreich – Kruk (1831-1886)" (MBP Biała Podl.).
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Spotkanie autorskie z pisarką Martą Fox, zorganizowane w ramach działalności
Dyskusyjnego Klubu Książki (MBP Biała Podl.).
spotkanie autorskie z pisarką Ewą Nowak (MBP Międzyrzec Podl.).
Spotkanie literackie z poetką regionalną Stefanią Czuryło, (GBP Drelów).
Sesja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej ph. „Kultura żyje w nas” poświęcona
kulturze śpiewanej w gminie Drelów, zorganizowana w ramach obchodów X. Dni
Drelowa (GBP Drelów).
Rajd rowerowy czytelników, impreza promująca zabytki, miejsca historyczne
i gromadzące pamiątki z przeszłości Drelowa i okolic (GBP Drelów).
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, impreza biblioteczna dla dzieci: zapoznanie
z historią Dnia Pluszowego Misia, najsłynniejszymi misiami z dobranocek (Miś Uszatek,
Coralgol, Paddington, Yogi), projekcja bajki „Miś Uszatek”, zabawy ruchowe. (GBP
Drelów).
Spotkania z twórcami regionalnymi gminy Drelów w ramach projektu ”Szósteckie
wieczorki – multimedialne warsztaty teatrów obrzędowych” realizowanego w oparciu
o program grantowy „Rzeczpospolita Internetowa” (FGBP w Szóstce):
▫ Marią Kozłowiec, opowieści przybliżające młodemu pokoleniu ludowe legendy oraz
zapoznanie uczestników spotkania z tradycyjną, ludową umiejętnością robienia
kwiatów róży z liści klonu.
▫ Agnieszką Trochimiuk, prezentacja sposobów wykonywania obrazów z suszonych
liści, patyków, kasztanów. Spotkanie wzbogaciły wspomnienia wojenne starszych
mieszkańców wsi.
▫ Ireną Pociejuk, wykonywanie ozdób choinkowych oraz opowieści o dawnych
tradycjach obchodów Świąt Bożego Narodzenia.
▫ Spotkanie autorskie z pisarką Ewą Nowak (FGBP Krzewica)
„IV Zaduszki Kulturalne”, powiatowa impreza zorganizowana pod znakiem obchodów
Roku J. I. Kraszewskiego. Podsumowano trzy powiatowe konkursy związane z osobą
i twórczością J. I. Kraszewskiego - czytelniczy w oparciu o powieści obyczajowe J.I.
Kraszewskiego, na plakat Roku J. I. Kraszewskiego w powiecie bialskim i wiedzy o życiu
i twórczości J. I. Kraszewskiego. Zaprezentowano także dorobek artystyczny czytelników
bibliotek z Janowa Podlaskiego, Wisznic, Rokitna, Leśnej Podlaskiej. Tradycyjnie można
było posłuchać występu młodych gitarzystów z Konstantynowa w repertuarze Ireneusza
Filipiuka.(GBP Konstantynów)
Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką, pisarką książek dla dzieci i młodzieży (GBP
Leśna Podlaska)
Promocja kolejnej książki mieszkanki Piszczaca, Agnieszki Głowackiej, pt.
„Dmuchawce” (GBP Piszczac).
Spotkanie autorskie z Edytą Zarębską, autorką bajek dla najmłodszych czytelników
(GBP Wisznice).
Bieżąca reklama działalności biblioteki na własnych stronach www (GBP Drelów i GBP
Wisznice)

Pracownicy działalności podstawowej
W roku 2007 w bibliotekach publicznych powiatów grodzkiego i ziemskiego pracowało 91
osób, w tym:
- w miastach 49 osób (48 na pełnych etatach), z czego 43 osoby to pracownicy bialskich
placówek,
- na wsi 42 osoby (21 na pełnych etatach).
Pracownicy trzech bibliotek kontynuują studia z zakresu bibliotekoznawstwa:

- Filii GBP w Sworach, III rok nauki (UMCS w Lublinie)
- Filii nr 6 MBP w Białej Podlaskiej, II rok nauki (UMCS w Lublinie)
- GBP w Jelnicy, II rok nauki (UW w Warszawie).
Ponadto pracownica Wypożyczalni MBP w Białej Podlaskiej rozpoczęła studia podyplomowe
bibliotekoznawcze na UMCS w Lublinie.
Obecnie w bibliotekach wiejskich spośród 42 pracowników, wykształceniem bibliotekarskim
legitymuje się 19 bibliotekarzy (45,24 %), a w miastach spośród 49 pracowników, takie
wykształcenie posiadają 44 osoby (89,80%).
W pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego najliczniej uczestniczyli
pracownicy MBP w Białej Podlaskiej. Były to narady, kursy, warsztaty, seminaria
szkoleniowe, konferencje o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim organizowane przez:
WBP w Lublinie
- 19.03.2007 r. – seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi
(Filia nr 1 i MBP w Białej Podl.),
- 21.03.2007 r. – szkolenie dla pracowników działów gromadzenia i udostępniania
( MBP w Białej Podl.),
- 25.04.2007 r. – szkolenie dla bibliotekarzy prowadzących Dyskusyjne Kluby Książki
(MBP w Białej Podl.),
- 31.05.2007 r., 21.06.2007 r. – kurs komputerowy (Filia nr 1, 2, 3 i 6 MBP w Białej
Podl., MBP w Międzyrzecu Podl.),
- 19.06.2007 r. – warsztaty metodyczne „Moc słowa” (Filia nr 1, 4 i 6 MBP w Białej
Podl.),
- 17.09.2007 r. – sesja warsztatowa „Kultura w społeczności lokalnej a osoba
niepełnosprawna” (MBP w Białej Podl.),
- 18 – 19.09.2007 r. – konferencja „Biblioteki publiczne Lubelszczyzny 1944 – 2007:
dzieje, funkcje, działalność” (MBP w Białej Podl.),
- 24.09.2007 r. – sesja warsztatowa „Marketing i zarządzanie w kulturze”, (MBP
w Białej Podl.)
- 25.09.2007 r. – sesja warsztatowa „Marketing i zarządzanie w kulturze”, (MBP
w Międzyrzecu Podl., GBP w Rossoszu i Tucznej),
- 16.10.2007 r. – warsztaty z edukacji czytelniczej „Czytam, więc myślę” (MBP
w Białej Podl.),
- 18.10.2007 r. – szkolenie dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi (Filia nr 3, 6 i MBP
w Białej Podl.),
- 23.11.2007 r. – warsztaty metodyczne „Chcę Ci coś powiedzieć. Istota dialogu
w recytacji” (MBP w Białej Podl.),
- 12.12.2007 r. – spotkanie dla pracowników działów udostępniania i koordynatorów
Dyskusyjnych Klubów Książki (MBP w Białej Podl.),
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie
- 15 – 16.02.2007 r. – konferencja „Biblioteka marzeń i oczekiwań” (MBP w Białej
Podl.),
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny
- 19 – 20.04.2007 r. – konferencja „Model biblioteki powiatowej – jaki?” (MBP
w Białej Podl.),
- 29 – 31.05.2007 r. – „IX Ogólnopolskie warsztaty – Język haseł przedmiotowych BN”
(MBP w Białej Podl.),
Lubelską Fundację Odnowy Zabytków
- 31.08.2007 r., 14.09.2007 r. – zajęcia warsztatowe w ramach programu „Klaster
Kultury Lubelszczyzny” (MBP Biała Podl.)

18.12.2007 r. – podsumowanie projektu „Klaster Kultury Lubelszczyzny” (GBP
w Tucznej)
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Białej Podlaskiej
- 19 – 20.04.2007 r. - szkolenie „Jak skutecznie napisać i zrealizować dobry projekt
społeczny?” (GBP w Tucznej),
- 18 – 19.10.2007 r. - szkolenie „Jak skutecznie napisać i zrealizować dobry projekt
społeczny?” (MBP w Białej Podl., GBP w Tucznej),
Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie
- 25 – 26.10.2007 r. – konferencja „Dziecko w przestrzeni informacyjnej biblioteki.
Bezpieczne media: promocja i edukacja” (MBP w Białej Podl.),
Bibliotekę Narodową
- 23.11.2007 r. – seminarium „Efektywność funkcjonowania bibliotek – standardy”
(MBP w Białej Podl.),
- 26.11.2007 r. – szkolenie „Biblioteki publiczne – współpraca w euroregionach
w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa” (MBP w Białej Podl.),
Uniwersytet Warszawski
- 20 – 21.11.2007 r. – konferencja „Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI
wieku. Diagnozy i postulaty” (MBP w Białej Podl.),
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix w Warszawie
- 23.11.2007 r. - spotkanie dla bibliotekarzy, udostępniających „książkę mówioną”
(Filia nr 2 MBP w Białej Podl.)
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
- 5 – 6.12.2007 r. - szkolenie „Fundusze polskie i zagraniczne dla bibliotekarzy” (MBP
w Białej Podl.),
Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie
- 14.09.2007 r. – konferencja popularnonaukowa poświecona J.I. Kraszewskiemu (GBP
w Konstantynowie, Leśnej Podl., Tucznej)
Ponadto dyrektor GBP w Wisznicach uczestniczyła w zajęciach Szkoły Liderów.
-

Komputeryzacja
Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych – 36, w tym:
- w m. Biała Podlaska wszystkie placówki,
- w powiecie ziemskim – 29, co stanowi 74,36 % wszystkich placówek
W 2007 r. do liczby bibliotek skomputeryzowanych dołączyło kolejnych pięć placówek
wiejskich:
- Filia w Szóstce gm. Drelów (z programu „Rzeczpospolita Internetowa”)
- Filia w Żerocinie gm. Drelów (przekazany z GBP w Drelowie)
- Filie w Jabłecznej i Krzywowólce gm. Sławatycze (z programu „Rzeczpospolita
Internetowa”)
- Filia w Horodyszczu gm. Wisznice (z programu „Rzeczpospolita Internetowa”).
Do GBP w Drelowie oraz Filii GBP w Perkowicach gm. Biała Podlaska zostały zakupione
kolejne komputery z funduszy samorządowych. Natomiast GBP w Wisznicach powiększyła
stan ilościowy komputerów w swojej placówce dzięki udziałowi w programie
„Rzeczpospolita Internetowa”.
Podłączenie do Internetu uzyskały: GBP w Tucznej, Filia w Sworach i Woskrzenicach
(gm. Biała Podl.), Filia w Szóstce (gm. Drelów), Filia w Wysokiem (gm. Międzyrzec Podl.).

GBP w Leśnej Podlaskiej jest pierwszą biblioteką powiatu ziemskiego, która rozpoczęła
elektroniczne wypożyczanie księgozbioru i udostępniła on -line katalog swoich zbiorów na
stronie internetowej - www.lesnapodlaska.pl
W 2007 roku dwie biblioteki gminne w Drelowie i Wisznicach założyły własne strony
internetowe, na których reklamują swoją działalność i ofertę usług:
www.biblioteka.drelow.pl i www.biblioteka.wisznice.pl
W dalszym ciągu w dwóch gminach: Janowie Podlaskim i Zalesiu nie rozpoczęto
komputeryzacji bibliotek.

