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Działalność merytoryczna Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
w 2006 roku

Misją KBP jest efektywne zaspokajanie czytelniczo-edukacyjnych,
informacyjnych i naukowych potrzeb użytkowników poprzez optymalne
wykorzystanie posiadanych i oferowanych obecnie, jak i w przyszłości
zbiorów i usług, które służą intelektualnemu rozwojowi jednostki, dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców zarówno pod względem
wieku, jak i wykształcenia.
W 2006 roku Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie realizowała cele statutowe i zadania przyjęte w planie pracy na rok 2006.
Uzyskała następujące wyniki:
1. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów
Gromadzenie
Do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i filii miejskich przybyło
11.700 jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym:
- z zakupu - 10 983 jednostek za kwotę 232.515,69 PLN,
- z darów - 659 jednostek za kwotę 8.202 PLN,
- z innych wpływów - 58 jednostek za 985 PLN
oraz
- z prenumeraty wpłynęło do Biblioteki 222 tytuły gazet i czasopism za
kwotę 26.144,65 PLN,
- i 1678 jednostek zbiorów audiowizualnych za kwotę 8.949,18 PLN.
Selekcja zbiorów
Ze zbiorów Biblioteki Głównej i filii wycofano 5.953 woluminów za
kwotę 10.264,03 PLN.
Opracowanie zbiorów
Przyjęte na stan zbiory opracowano formalnie i rzeczowo zgodnie
z obowiązującymi normami.
Na bieżąco uzupełniano elektroniczną bazę danych. Wprowadzono
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8.566 rekordów, tj. 20.372 woluminy.
2. Udostępnianie zbiorów
Zbiory Biblioteki są jej wizytówką, dlatego też dbając o ich jakość
i ilość, starano się w jak największym stopniu zaspakajać potrzeby naszych
czytelników, tym samym dążąc do optymalizacji wykorzystania biblioteki
oraz poszerzenia jej społecznego zasięgu.
Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie, która w swojej strategii funkcjonowania wśród powinności bibliotecznych zwraca szczególną
uwagę na wspieranie edukacji oraz rozpowszechnianie informacji, na bieżąco śledziła i analizowała wyniki czytelnictwa, osiągane przez nasze placówki.
Wypożyczalnie
- zarejestrowano 18.950 czytelników,
- wypożyczalnie odwiedziło 143.848 osób,
- wypożyczono na zewnątrz 359.854 woluminów.
Czytelnie
- czytelnie odwiedziło 44.021 użytkowników,
- wydano 149.809 książek i czasopism,
- udzielono 20.349 informacji,
- z dostępu do Internetu skorzystało 6.889 użytkowników,
- wykonano 53.519 kserokopii dokumentów.
Zbiory Audiowizualne
- wypożyczono 54.654 kaset „książki mówionej”.
3. Działalność regionalno-wydawnicza
KBP gromadzi, opracowuje i udostępnia informacje o mieście
i regionie. Biblioteka posiada ponad 1.000 zespołów grupowych dokumentów życia społecznego, które dają możliwość zaspokojenia potrzeb czytelniczych związanych z miastem i regionem. Systematycznie opracowywana
bibliografia jest bezcennym źródłem informacji lokalnej.
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W 2006 roku Krośnieńska Biblioteka wydała:
„Katalog Nowości literatury popularnonaukowej zakupionej do czytelni,
wypożyczalni i filii miejskich KBP” wraz z pełną klasyfikacją zakupionych nowości; katalog ten stanowił istotną pomoc dla bibliotekarzy
opracowujących nabytki,
„Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne” (2 numery) - pismo wydawane
przez KBP,
Kalendarium rocznic na rok 2007,
różnorodne zestawienia bibliograficzne na zamówienie czytelników.

4. Komputeryzacja biblioteki
Działania w zakresie automatyzacji podejmowane w roku 2006 były
częścią realizowanego w Bibliotece od 1995 roku strategicznego planu
komputeryzacji procesów i usług bibliotecznych. Obecnie Biblioteka posiada w pełni zautomatyzowaną Wypożyczalnię Główną (kompleksowa
komputerowa obsługa użytkowników), Czytelnię Główną, Dział Gromadzenia i Opracowania oraz Dział Zbiorów Audiowizualnych.
W Czytelni Internetowej oraz w placówkach filialnych udostępniane
są materiały biblioteczne na nośnikach elektronicznych (encyklopedie,
leksykony, słowniki i multimedialne programy edukacyjne). Użytkownicy
mogą korzystać z oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, prezentacji,
grafiki, arkusz kalkulacyjny). Katalog usług obejmuje ponadto: skanowanie, drukowanie i zapisywanie danych na nośnikach elektronicznych,
a przede wszystkim fachową pomoc i poradnictwo dyżurujących bibliotekarzy w agendach, w których znajdują się stanowiska komputerowe.
Dzięki realizacji planu w latach ubiegłych możliwe stało się udostępnienie serwisu internetowego biblioteki (http://www.kbp.krosno.pl/)
z serwera sieci lokalnej. W znacznym stopniu usprawnia to administrowanie serwisem i przyspiesza jego aktualizację, tworząc podstawę sprzętowoprogramową do prezentowania w Internecie katalogów Biblioteki.
W 2006 roku Krośnieńska Biblioteka Publiczna rozbudowywała
i modernizowała lokalną sieć komputerową.
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Prace obejmowały:
- zakup, wymianę i instalację multimedialnego sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem,
- zorganizowanie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla
użytkowników trzech filii miejskich.
Usługi z wykorzystaniem komputerów i źródeł elektronicznych proponowane w Czytelni Internetowej i bibliotekach filialnych cieszą się dużą
popularnością wśród różnych grup użytkowników
5. Działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna
W 2006 roku Krośnieńska Biblioteka Publiczna prowadziła bardzo
ożywioną działalność kulturalno-oświatową. Organizowała liczne imprezy
kulturalno-oświatowe, których tematyka wynikała z przyjętego planu i koncentrowała się wokół ważnych rocznic historyczno-literackich przypadających w 2006 roku.
W 2006 roku zorganizowano 755 imprez, w których wzięło udział
10.563 uczestników. Były to m.in.:
- dwutygodniowy blok zajęć w czasie ferii zimowych z wykorzystaniem
różnych form pracy,
- zajęcia z młodzieżą ze Szkoły Specjalnej oraz dziećmi ze świetlicy terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 14,
- spotkania w ramach cyklu „Środy Artystyczne” realizowanego w Saloniku Artystycznym: z Joanną Siedlecką, Mikołajem Łozińskim, Haliną
Kurek, Józefem Janowskim, Wojciechem Kochlewskim, Urszulą Gortat,
Jolantą Kolendowską, Jerzym Fąfarą, Zbigniewem Branachem, Krzysztofem Petkiem i innymi,
- konkursy literackie i plastyczne, inscenizacje oraz konkursy pięknego
czytania, korowód bajkowy dla przedszkolaków z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,
- spotkanie z Janem Tulikiem w Sali Malachitowej Biblioteki Narodowej
połączone z prezentacją osiągnięć KBP,
- Wystawa Nadzieja Wolności - Rewolucja Węgierska 1956, z udziałem
byłego Prezydenta RP na uchodźctwie, Ryszarda Kaczorowskiego.
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Ponadto KBP zorganizowała międzynarodową konferencję ph.
„Animacja czytelnicza w bibliotekach dziecięcych w Euroregionie Karpackim- perspektywy współpracy”, a także seminaria dla bibliotekarzy: „Profesjonalne komunikowanie z klientem”, „Marketing a kultura - sukces rynkowy w działalności społeczno-kulturalnej”, „Komputeryzacja bibliotek
w powiecie krośnieńskim - stan i perspektywy” oraz szkolenie: „Instytucje
kultury - podstawy prawne funkcjonowania”.
Krośnieńska Biblioteka Publiczna popularyzowała książkę poprzez
uczestnictwo w Targach Euroregionalnych KONTAKT oraz organizację
kiermaszu książek wycofanych ze zbiorów Biblioteki pod hasłem „Tanie
czytanie”.
KBP na bieżąco informowała lokalne media o planowanych i organizowanych imprezach.
oprac. Bogusława Bęben

Funkcjonowanie Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
w Krośnie

I. STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY KBP
Krośnieńska Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 1999 r. zgodnie
z przepisami ustawy reformującej administrację publiczną została przekształcona z wojewódzkiej instytucji kultury na samorządową i podlega na
podstawie Uchwały nr V/101/99 Rady Miejskiej w Krośnie z dn. 11 marca
1999 r. z późn. zm. Gminie Krosno na prawach powiatu grodzkiego. Wpi-
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sana jest do Księgi Rejestrowej UM w Krośnie nr III pod nr 2/99 i działa na
podstawie Statutu nadanego przez Organizatora, Ustawy o bibliotekach
z 27 czerwca 1997 r. z późn. zm. oraz innych przepisów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od 1 XII 2003 roku pełni również zadania biblioteki powiatowej na
podstawie Uchwały nr XIV/299/2003 Rady Miasta Krosna z dn. 28 listopada 2003 r. Zadania realizowane na rzecz bibliotek samorządowych powiatu krośnieńskiego są finansowane przez powiat ziemski.
Krośnieńska Biblioteka Publiczna składa się z Biblioteki Głównej
przy ul. Wojska Polskiego 41, Oddziału dla Dzieci i Działu Zbiorów Audiowizualnych przy ul. Ordynackiej 8 oraz siedmiu filii miejskich zlokalizowanych w poszczególnych osiedlach miasta.
Stanowi całość formalno-merytoryczną, tzn. Biblioteka Główna
z poszczególnymi działami wykonuje zadania na rzecz wszystkich placówek w sieci miejskiej w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych,
administracyjnych, kadrowych, polityki gromadzenia zbiorów, opracowania formalnego i rzeczowego, a także większych działań kulturalnoedukacyjnych. Taka organizacja sieci obniża koszty funkcjonowania, a zapewnia profesjonalizm i odpowiednio wysoką jakość usług. Dogodna lokalizacja placówek, dni i godzin udostępniania (Biblioteka Główna 6 dni w tygodniu w godz. 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00) stwarzają odpowiednie
możliwości mieszkańcom do korzystania z usług i zbiorów placówki.
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Struktura organizacyjna KBP

Źródło: http://www.kbp.krosno.pl/bibl_organizacja.htm
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Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2006 r. wynosił 54 osoby (80%
kadry to pracownicy merytoryczni, pozostali - pracownicy administracji
i obsługi).
Lokale biblioteczne
Stan budynków i lokali /osiem/ wymaga nieustannych drobnych
prac remontowo-budowlanych i modernizacyjnych oraz obowiązkowych
przeglądów stanu: technicznego, elektrycznego oraz innych wynikających
z racji ustawowego obowiązku ciążącego na właścicielu obiektu budowlanego. W ostatnich latach KBP jako samodzielny podmiot prawny dzięki
odpowiedniej dotacji od Organizatora oraz uzyskaniu z MKiDN środków
finansowych podniosła standard głównie Biblioteki przy ul. Wojska Polskiego 41 (wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie
itp.)
Prace realizowała Biblioteka zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.
W ubiegłym roku wymieniono oświetlenie Fili nr 8, gdyż poprzedni stan
nie spełniał wymaganych norm.
W połowie stycznia br. zakończone zostaną prace modernizacyjne Filii nr 4
przy ul. Krakowskiej 124.
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II. CELE I REALIZACJA ZADAŃ
Misją KBP jest efektywne zaspokajanie czytelniczo-edukacyjnych,
informacyjnych i naukowych potrzeb użytkowników poprzez optymalne
wykorzystanie posiadanych i oferowanych obecnie, jak i w przyszłości
zbiorów i usług, które służą intelektualnemu rozwojowi jednostki, dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców zarówno pod względem
wieku, jak i wykształcenia.
Cele strategiczne wynikają z misji oraz z Ustawy o bibliotekach
i dotyczą wszystkich aspektów merytorycznych i administracyjnych funkcjonowania KBP, m.in.:
−

utrzymanie aktualnego księgozbioru i pozyskiwanie źródeł informacji
na innych nośnikach (systematyczny zakup nowości i selekcja),

−

wzbogacanie metod i form animacji kulturalno-czytelniczej,

−

stałą poprawę standardów funkcjonowania i estetyki pomieszczeń bibliotecznych oraz bazy sprzętowej,

−

różnorodnej współpracy z placówkami edukacyjno-kulturalnymi miasta, regionu i kraju oraz współpracę z instytucjami kultury za granicą,

−

systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników (w formie konferencji, seminariów, szkoleń), a tym samym podnoszenie poziomu
usług.
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Podstawę usług Biblioteki stanowią kluczowe zadania związane
z informacją, edukacją i kulturą w tym:
−

stwarzanie warunków i wzmacnianie nawyków czytelniczych wśród
wszystkich grup użytkowników, w tym głównie dzieci,

−

wspomaganie edukacji indywidualnej jak i kształcenia formalnego na
wszystkich poziomach,

−

zapewnienie mieszkańcom miasta i regionu dostępu do wszystkich
źródeł informacji i wiedzy, w tym na temat regionu,

−

sprzyjanie rozwojowi umiejętności informatycznych, efektywnego
wykorzystywania źródeł informacji, w tym posługiwania się komputerem i Internetem, a w efekcie budowanie społeczeństwa informacyjnego,

−

rozwijanie kreatywności i wyobraźni u dzieci i młodzieży,

−

popieranie i inicjowanie działań na rzecz promocji czytelnictwa we
wszystkich grupach wiekowych,

−

utrwalanie świadomości dziedzictwa kulturowego, zainteresowania
osiągnięciami naukowymi i wydarzeniami kulturalnymi.

1. KSIĘGOZBIÓR, CZYTELNICY I CZYTELNICTWO
KBP posiada 220 tys. wydawnictw zwartych, 42 tys. jednostek
zbiorów specjalnych, 130 tytułów czasopism bieżących oraz 2 tys. oprawnych roczników czasopism z lat ubiegłych.
Posiadane zbiory reprezentują wszystkie dziedziny wiedzy i nauki
oraz literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Są systematycznie
selekcjonowane i uzupełniane o nowości pod kątem zaspokojenia aktual-
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nych i potencjalnych potrzeb środowiska. Uzupełnianie zbiorów odbywa
się systematycznie, głównie poprzez zakup, wymianę oraz dary.
Średnio rocznie księgozbiór jest wzbogacany o ok. 10-12 tys. pozycji, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca ok. 26 woluminów.
Biblioteka prenumeruje 130 tytułów wydawnictw ciągłych.
Z usług KBP korzysta 19 tys. stałych użytkowników, co stawia
nasze miasto w czołówce krajowej w przeliczeniu czytelników na 100
mieszkańców. W ostatnich latach wskaźnik ten systematycznie zwiększa
się, co wynika bezpośrednio z bogatej oferty usług placówki. Dotyczy to
udostępniania literatury popularnonaukowej, zbiorów specjalnych tzw.
„książki mówionej” na zewnątrz, korzystania z księgozbioru podręcznego
(głównie literatury popularnonaukowej oraz zbiorów regionalnych na miejscu w czytelniach Biblioteki) i dostępu do informacji ze źródeł elektronicznych, głównie Internetu.
W 2006 roku użytkownicy
−

wypożyczyli na zewnątrz 574.415 wydawnictw zwartych,

−

skorzystali na miejscu z 153.165 wydawnictw zwartych i ciągłych,

−

uzyskali odpowiedź na 14.983 zapytań informacyjnych,

−

odwiedzili placówki biblioteczne 168.869 razy.
Krośnieńska Biblioteka Publiczna prowadzi również obsługę ludzi

chorych i niepełnosprawnych. Zadanie to realizuje Dział Zbiorów Audiowizualnych, który dysponuje jedynym w mieście i powiecie bogatym zbiorem tzw. „książki mówionej”. Do dyspozycji czytelników jest katalog
„książki mówionej” w postaci cyfrowej, który umożliwia przeglądanie
zawartości zbiorów na dowolnym stanowisku komputerowym. Jest on
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szczególnie pomocny czytelnikom unieruchomionym w domu, którzy korzystają ze zbiorów za pośrednictwem osób trzecich, bądź też zbiory dostarczane są im bezpośrednio do domu.
Podane wyżej wyniki czytelnictwa pozwalają stwierdzić, że codziennie Krośnieńską Bibliotekę Publiczną odwiedza ~700 osób, które korzystają z ~2 tys. wydawnictw zwartych i ciągłych oraz informacji udzielanych w odpowiedzi na postawione kwerendy /powyższe dane nie uwzględniają

uczestników

różnorodnych

imprez

i

wydarzeń

kulturalno-

edukacyjnych organizowanych w poszczególnych placówkach Biblioteki/.

2. DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNO-WYDAWNICZA
KBP gromadzi, opracowuje i udostępniania informacje o mieście
i regionie. Biblioteka posiada ponad 1.000 zespołów grupowych dokumentów życia społecznego, które dają możliwość zaspokojenia potrzeb czytelniczych związanych z miastem i regionem. Systematycznie opracowywana
bibliografia jest bezcennym źródłem informacji lokalnej, a nowości publikowane są w Katalogu nowości literatury popularnonaukowej zakupionej
do bibliotek (co dwa miesiące).
Biblioteka od 10 lat wydaje Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne,
materiały pokonferencyjne, liczne informatory, bibliografie, katalogi wystaw i in.

16

3. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-CZYTELNICZO-ANIMACYJNA
Działalność kulturalno-animacyjna to cykle imprez, których tematyka dotyczy ważnych rocznic literackich, historycznych (według corocznie
opracowanego Kalendarza Rocznic) oraz zagadnień regionalnych, adresowanych głównie do dzieci i młodzieży.
Dla czytelnika dorosłego od 2004 r. realizowany jest cykl „Środy
Artystyczne” (II środa miesiąca) i „Środy Literackie” (IV środa miesiąca) spotkania i wernisaże obywają się w Saloniku Artystycznym Biblioteki
Głównej.
Biblioteka gościła na spotkaniach literackich znakomitych pisarzy,
poetów i krytyków literackich.
Comiesięczne wernisaże artystyczne doskonale wkomponowały się
w pejzaż kulturalny miasta. Spotkania np. z p. A. Stasiukiem (na krótko
przed otrzymaniem przez niego nagrody NIKE), czy też spotkanie czytelników z p. E. Dzikowską gromadziły każdorazowo ok. 200 osób. Wśród
wybitnych gości biblioteki w ub. roku wizytę złożył p. Ryszard Kaczorowski były Prezydent Polski na uchodźstwie.
Kilka projektów realizowanych przez w ramach Śród Artystycznych i Literackich KBP prezentowała w 2006 r. w Salonie Poetów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zyskały one duże uznanie zgromadzonych
tam gości oraz bogatą relację medialną.
Corocznie Biblioteka organizuje ok. 800 różnorodnych imprez czytelniczo-animacyjnych. Są to głównie konkursy literackie, wiedzy, plastyczne, wystawy książkowe, prezentacje twórców regionalnych, spotkania
autorskie, również w ramach Międzynarodowej Jesieni Pogórza Karpac-
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kiego oraz Spotkań Polonijnych, lekcje biblioteczne, warsztaty literackie
dla młodzieży. Dla dzieci najmłodszych organizowane są w bibliotekach
cykle zajęć: „Biblioteka na cztery pory roku”, „Ferie w Bibliotece”, „Popołudnia z bajką”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Lato w bibliotece” oraz
spotkania z dziećmi przedszkolnymi pod hasłem „Dzieci poznają świat”.
Dla dzieci organizuje się również w filiach uroczyste wernisaże plastyczne.
Średnio rocznie w proponowanych działaniach uczestniczy ok. 11
tys. osób.
4. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI
Działania w zakresie automatyzacji podejmowane w roku 2006 były częścią realizowanego w Bibliotece od 1995 roku strategicznego planu
komputeryzacji procesów i usług bibliotecznych. Obecnie Biblioteka posiada w pełni zautomatyzowaną Wypożyczalnię Główną (kompleksowa
komputerowa obsługa użytkowników), Czytelnię Główną, Dział Gromadzenia i Opracowania oraz Dział Zbiorów Audiowizualnych.
W Czytelni Internetowej oraz w placówkach filialnych udostępniane są materiały biblioteczne na nośnikach elektronicznych (encyklopedie,
leksykony, słowniki i multimedialne programy edukacyjne). Użytkownicy
mogą korzystać z oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, prezentacji,
grafiki, arkusz kalkulacyjny). Katalog usług obejmuje ponadto: skanowanie, drukowanie i zapisywanie danych na nośnikach elektronicznych,
a przede wszystkim fachową pomoc i poradnictwo dyżurujących bibliotekarzy w agendach, w których znajdują się stanowiska komputerowe.

18

Dzięki realizacji planu w latach ubiegłych możliwe stało się udostępnienie serwisu internetowego biblioteki /http://www.kbp.krosno.pl/
z serwera sieci lokalnej. W znacznym stopniu usprawnia to administrowanie serwisem i przyspiesza jego aktualizację, tworząc podstawę sprzętowoprogramową do prezentowania w Internecie katalogów Biblioteki.
W 2006 roku Krośnieńska Biblioteka Publiczna rozbudowywała
i modernizowała lokalną sieć komputerową. Prace obejmowały:
−

zakup, wymianę i instalację multimedialnego sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem,

−

zorganizowanie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla
użytkowników trzech filii miejskich.
Usługi z wykorzystaniem komputerów i źródeł elektronicznych

proponowane w Czytelni Internetowej i bibliotekach filialnych cieszą się
dużą popularnością wśród różnych grup użytkowników.
III. ZADANIA NA RZECZ BIBLIOTEK GMINNYCH POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
Dotyczą one w szczególności:
−

doskonalenia zawodowego bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu
krośnieńskiego. Wybrane tematy są przedstawione na kwartalnych seminariach szkoleniowych, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej i służyć mają ujednoliceniu procesów bibliotecznych,

−

udzielania bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej bezpośrednio w placówkach co pozwala na szczegółową analizę pracy, poprawę
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jakości świadczonych usług, eliminację uchybień, doradztwo w rozwiązywaniu problemów,
−

gromadzenia i opracowania wszelkich materiałów statystycznych
i innych przekazywanych przez biblioteki i filie biblioteczne i przedstawianiu ich organom samorządowym oraz WiMBP w Rzeszowie,

−

działalności informacyjnej poprzez dostarczanie bibliotekom wszelkiego rodzaju katalogów nowości literatury popularnonaukowej wraz
z pełną ich klasyfikacją, a także dostarczanie informacji o wszelkich
nowościach regionalnych,

−

koordynacji działań związanych z przekazywaniem dodatkowych środków celowych na zakup nowości książkowych dla bibliotek przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IV. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Powstanie Euroregionu Karpackiego było bodźcem do nawiązania
kontaktów pomiędzy bibliotekami publicznymi. Krośnieńska Biblioteka
była pierwszą w Euroregionie, która zainicjowała współpracę.
Zapoczątkowała ją międzynarodowa konferencja bibliotekarzy
zorganizowana w 1996 roku w Iwoniczu Zdroju ph. „Biblioteki publiczne
Euroregionu Karpackiego w okresie przemian ustrojowych”.
W ubiegłych latach organizowane były konferencje w różnych krajach EK, podczas których przedstawiciele z KBP prezentowali referaty
i byli współtwórcami wystaw okolicznościowych.
Współpraca bibliotek w EK to także spotkania w ramach wymiany
doświadczeń oraz udział w ważnych imprezach kulturalnych na Węgrzech
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i w Słowacji. Na uwagę zasługuje realizacja wspólnych projektów kulturalnych polsko-słowackich dofinansowywanych z Fundacji Karpackiej Polska, np. „Dialog kultur”, „Miejsca od innych droższe”, których materialnym śladem są cztery publikacje w języku polskim i słowackim wydane
przez KBP.
W sierpniu 2005 roku KBP zaznaczyła swoją obecność podczas
prezentacji dorobku kulturalnego miasta Krosna w partnerskim mieście
Edewecht.
Przykładowo w ubiegłym roku:
−

Biblioteka współuczestniczyła w przygotowaniu wystawy w Nyiregyhazie ph. „Wiano” dotyczącej dziedzictwa kulturowego wniesionego
przez kraje EK do wspólnej Europy,

−

pracownicy KBP zaprezentowali referaty w trakcie międzynarodowej
konferencji na Węgrzech,

−

KBP gościła grupy bibliotekarzy z Nyiregyhazy i Zalaegerszeg, którzy
zapoznali się z jej działalnością,

−

Biblioteka była organizatorem międzynarodowej konferencji ph.
„Animacja czytelnicza w bibliotekach dziecięcych w Euroregionie
Karpackim - perspektywy współpracy”.
Równie istotna jest promocja na terenie Polski idei współpracy bi-

bliotek publicznych EK, w tym działań Biblioteki krośnieńskiej.
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V. PROMOCJA BIBLIOTEKI I JEJ USŁUG
Poprzez codzienną pracę z czytelnikiem i świadczone usługi KBP
systematycznie buduje pozytywny wizerunek instytucji przyjaznej.
Celom promocyjnym służą:
−

aktualna strona internetowa KBP /http://www.kbp.krosno.pl/,

−

wydawnictwa własne Biblioteki,

−

informacje o działalności w mediach lokalnych i centralnych,

−

prezentacja KBP na forum ogólnopolskim m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie i konferencjach naukowych,

−

uczestnictwo wybitnych osobistości świata bibliotekarskiego i kultury
na seminariach tematycznych i konferencjach w KBP,

−

aktywny udział pracowników biblioteki w komisjach problemowych,
konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wygłaszanie
na nich referatów,

−

uczestnictwo w Targach Euroregionalnych i prezentacja wydawnictw
lokalnych twórców i publikacji dotyczących miasta i regionu.
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VI. PODSUMOWANIE
Na przestrzeni ostatnich lat Krośnieńska Biblioteka Publiczna notuje wiele osiągnięć, do których zalicza:
−

bardzo wysoki wskaźnik zasięgu czytelnictwa w Krośnie ~40% (wzrost
na przestrzeni ostatnich lat o ok. 60%), co lokuje miasto w czołówce
ogólnopolskiej przy średniej krajowej 18%,

−

poprawę warunków korzystania z usług Biblioteki poprzez oddanie do
dyspozycji czytelników nowych pomieszczeń: Czytelni Głównej, Działu Informacyjno-Regionalnego, Saloniku Artystycznego, Czytelni Internetowej, Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci (Filia nr 8),

−

systematyczne uzupełnianie księgozbioru odpowiadającego potrzebom
czytelników w oparciu o znacznie większe środki finansowe niż w latach ubiegłych,

−

poprawę bazy sprzętowej, w tym zakup nowego sprzętu i oprogramowania pracującego w technologii klient/serwer,

−

stałą poprawę standardu funkcjonalności i estetyki pomieszczeń i lokali
bibliotecznych,

−

wyróżnienie biblioteki Medalem Bibliotheca Magna Perennisque przez
Zarząd Główny SBP,

−

bardzo bogatą i różnorodną działalność kulturalną i promocyjną,

−

szeroką współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami, instytucjami kulturalnymi miasta, regionu i kraju oraz współpracę z bibliotekami Euroregionu Karpackiego,

−

promocję KBP i miasta w kraju i za granicą,
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−

pozytywny i stabilny wizerunek instytucji otwartej i reagującej na
zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej.

VII. ZARYS PLANU DZIAŁANIA NA 2007 ROK
Krośnieńska Biblioteka Publiczna w 2007 roku będzie realizowała
zadania w oparciu o działalność statutową, obowiązujące przepisy prawne
oraz szczegółowy plan operacyjny.
Wszystkie podejmowane działania będą służyć budowie elastycznej, sprawnie zarządzanej organizacji, podatnej na zmiany i ukierunkowanej na potrzeby użytkowników, w tym:
1. prowadzenie odpowiedniej polityki gromadzenia zbiorów:
−

zakup ok. 12 tys. woluminów,

−

prenumerata 130 tytułów czasopism bieżących,

−

pozyskiwanie zbiorów w formie darów od czytelników,

−

systematyczne zwiększanie zbioru dokumentów życia społecznego
- afisze, plakaty, ulotki, foldery nt. Krosna i regionu,

−

aktualizacja księgozbioru i systematyczne uzupełnianie o nowości;

2. rozwój warsztatu i usług informacyjnych w oparciu o nowoczesną
technologię komputerową:
−

zwiększenie liczby stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla użytkowników i pracowników - budowa publicznych
punktów dostępu do Internetu w nieskomputeryzowanych filiach,
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−

rozbudowa baz katalogowych i bibliograficznych /katalog wydawnictw zwartych, zbiorów audiowizualnych, kartoteka zawartości
czasopism, bibliografia regionalna zasięgiem obejmująca Krosno
i powiat krośnieński/,

−

rozbudowa i systematyczna aktualizacja strony domowej Biblioteki
/http://www.kbp.krosno.pl/,

−

zapewnienie informacji o zbiorach /katalog on-line/ na stronie internetowej i lokalnie w placówkach biblioteki,

−

budowa elektronicznego katalogu dokumentów życia społecznego,

−

wykorzystanie poczty elektronicznej do prowadzenia działalności
informacyjnej,

−

prowadzenie odpowiedniej polityki szkoleń dla użytkowników
w zakresie korzystania z warsztatu informacyjno-bibliograficznego
biblioteki /w tym katalogów tradycyjnych i elektronicznych, kartotek, bibliografii, informatorów/,

−

digitalizacja i archiwizowanie na nośnikach elektronicznych wydawnictw Biblioteki;

3. intensyfikację działań o charakterze kulturalno-animacyjnym
i szkoleniowym:
−

zróżnicowana oferta kulturalno-edukacyjna adresowana do różnych
grup odbiorców, w tym kontynuacja sprawdzonych form pracy jak
spotkania autorskie i wernisaże wystaw w ramach cyklicznych
Śród Artystycznych i Literackich, konkursy, warsztaty, zajęcia
przysposobienia bibliotecznego, wycieczki, imprezy okolicznościowe oraz podejmowanie działań innowacyjnych,
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−

kontynuacja współpracy w zakresie organizacji imprez z lokalnymi
instytucjami kultury, szkołami, organizacjami pozarządowymi,

−

kontynuacja cyklicznych działań promujących bibliotekę i czytelnictwo,

−

realizacja projektów o charakterze edukacyjnym,

−

aktywne włączenie się do współorganizacji imprez ogólnomiejskich,

−

kontynuacja działań o charakterze międzynarodowym, głównie
w ramach Euroregionu Karpackiego (współorganizacja z Zarządem
Głównym SBP konferencji międzynarodowych),

−

kontynuacja działań instrukcyjno-metodycznych i szkoleniowych
/seminaria, konferencje, warsztaty/ adresowanych do bibliotekarzy
Krosna i powiatu krośnieńskiego;

4. utrzymanie właściwego wizerunku biblioteki w środowisku poprzez aktywne promowanie zbiorów i usług:
−

systematyczna publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych
w formie plakatów, afiszy, folderów, a także na stronie internetowej i lokalnych portalach oraz serwisach branżowych,

−

kontynuacja i rozszerzenie współpracy z lokalnymi i regionalnymi
mediami,

−

prezentacja biblioteki i jej działalności na łamach prasy lokalnej
i regionalnej oraz ogólnopolskiej prasy fachowej,

−

kontynuacja publikacji: „Katalogu nowości popularnonaukowych
zakupionych do Biblioteki Głównej” oraz „Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych”,
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−

opracowanie katalogu wydawnictw regionalnych na Targi Euroregionalne pt. „Krosno - Svidnik : wydawnictwa pogranicza 20002006” oraz ich prezentacja w Krośnie i Świdniku w ramach projektu „Krosno-niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu”
/Programu Inetrreg III A Polska - Republika Słowacka/,

−

opracowanie kalendarza rocznic i wydarzeń na rok 2008,

−

zapewnienie optymalnej obsługi użytkowników jako elementu
kształtowania pozytywnego wizerunku biblioteki,

−

wydanie publikacji dotyczącej 60-lecia Biblioteki Publicznej oraz
Bibliografii miasta i regionu na lata 2000-2005;

5. poprawę infrastruktury technicznej i modernizację lokali w celu
zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług:
−

modernizacja i drobne remonty placówek bibliotecznych,

−

zwiększenie liczby sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim
oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych w filiach Biblioteki,

−

instalacja łączy internetowych w filiach nie posiadających dostępu
do sieci;

6. kontynuowanie zadań w zakresie funkcji merytorycznej na rzecz
publicznych bibliotek gminnych w powiecie ziemskim.

KBP kontynuując sprawdzone, wymierne i efektywne działania
będzie podejmować przedsięwzięcia innowacyjne, zgodnie ze zmianami
następującymi w otoczeniu biblioteki i potrzebami użytkowników.
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Realizując statutowe zadania wypożyczania i udostępniania
zbiorów, pełnienia roli lokalnego ośrodka informacji i kultury oraz
instytucji wspierającej kształcenie ustawiczne, biblioteka będzie dążyć
do poszerzenia oferty usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych oraz poszerzenia i urozmaicenia działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym.
Informacje dodatkowe
1.

24 kwietnia br. KBP planuje uroczyście podkreślić fakt 60 lat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Krośnie

2.

KBP złożyła w br. trzy projekty w ramach Programów Operacyjnych
i jeden w ramach Mecenatu 2007 do MKiDN. Informacja o wynikach
postępowania w sprawie uzyskania grantów będzie przekazana na
przełomie II i III br.
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VIII. PROBLEMY
Funkcjonowanie bibliotek publicznych w Krośnie zależy głównie
od wysokości środków finansowych. Wiadomym jest, że są to inwestycje
nie przynoszące zysku wprost, lecz zysk ten przejawia się w rozwoju intelektualizacji społeczności lokalnej, która zyskuje nową, lepszą jakość i styl
życia, a to z kolei przekłada się na wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego środowiska lokalnego.
Zgodnie z ustawą o bibliotekach i priorytetami polityki kulturalnej
państwa działalność bibliotek publicznych zaliczana jest do podstawowych
i niezbędnych instytucji kultury dostępnych na zasadach bezpłatności dla
wszystkich.
KBP jako instytucja kultury samodzielnie gospodaruje środkami
kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania. Opracowując projekt
planu na 2007 r. ujęła w nim wszystkie wydatki potrzebne do realizacji
swoich celów statutowych i zadań na wysokim poziomie oraz zabezpieczając swoje mienie. Natomiast otrzymana wysokość środków finansowych od
Organizatora pozwoli na minimalny rozwój merytoryczny placówki oraz
zabezpieczenie i utrzymanie obiektów w których prowadzona jest działalność.
Przykładowo systematyczne podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie pracowników nie jest rekompensowane, jak również nie ma możliwości
podwyżek wynagrodzeń z powodu braku środków finansowych.
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Pracownicy KBP mają świadomość roli biblioteki w zakresie zaspokajania użytkownikom stale wzrastających potrzeb dostępu do informacji i źródeł.
Wiedzą, jaki model rozwojowy przyjąć i realizować, ale od wysokości środków finansowych zależeć będzie sposób funkcjonowania Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w przyszłości.

Teresa Leśniak
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Konferencje, seminaria

W dniach 19-20 kwietnia 2007 r. uczestniczyłem w ogólnopolskiej
konferencji naukowej w Pile zorganizowanej przez ZG SBP oraz PiMBP
im. Pantaleona Szumana. Konferencja poświęcona była zadaniom bibliotek powiatowych, ich współpracy z innymi rodzajami bibliotek, władzami
samorządowymi itp. Zaprezentowano różne rozwiązania organizacyjne,
dokonano oceny struktury i kondycji bibliotek powiatowych. W trakcie
dyskusji sformułowano wnioski dotyczące m.in. konieczności utrzymania
bibliotek powiatowych w każdym powiecie, optymalizacji rozwiązań organizacyjnych czy finansowania bibliotek z dotacji na kulturę. Postanowiono także o powołaniu zespołu ds. opracowania standardów dla bibliotek powiatowych.
W konferencji uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Głównego
SBP Elżbieta Stefańczyk.
Marek Bobusia

W dniach 29-31.05.2007 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie
odbyły się IX Ogólnopolskie Warsztaty - Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne,
stosowanie w katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna.
Zmiany w opracowaniu rzeczowym i porządkowaniu katalogów.
Warsztaty były zorganizowane dla bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych i akademickich. Z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w warsztatach uczestniczyła Grażyna Ziembicka, kierownik
Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
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Tematy referatów:
Język haseł przedmiotowych BN - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne 2006/2007. - Wanda Klenczon (BN), Anna Stolarczyk
(BN)
Opracowanie przedmiotowe wydawnictw ciągłych: czasopisma naukowe
i fachowe. - Alina Grochowska (BP Warszawa)
JHP BN - JHP KABA - wybrane kwestie porównawcze. - Maria Bereśniewicz (KP Szczecin)
Problemy związane z tematowaniem literatury pięknej dla dzieci
w przypadku braku informacji na temat autora. - Małgorzata Witkowska
(BN)
Określniki wprowadzone do katalogu Medioteki CODN - propozycja dla
bibliotek pedagogicznych. - Wanda Klenczon (BN)
Czy JHP BN w pełni zaspokaja potrzeby w zakresie opracowania
przedmiotowego zbiorów biblioteki pedagogicznej? Próba analizy na
przykładzie katalogu przedmiotowego Biblioteki Pedagogicznej
w Siedlcach. - Hanna Krasucka-Terka (BP Siedlce)
Języki informacyjno-wyszukiwawcze baz Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. - Iwona Gawrońska-Paluszkiewicz, Danuta
Sebastian (DBP Wrocław)
Hasła i określniki z dziedziny edukacji wprowadzone do JHP BN w roku
2006/2007. Stosowanie JHP BN w bazach bibliotek pedagogicznych.
Próba porównania. - Aldona Borowska (BN)
Tworzenie kartoteki haseł wzorcowych UKD w katalogu komputerowym
Biblioteki Politechniki Białostockiej. - Elżbieta Mickiewicz (BG PB
Białystok)
UKD. Zmiany w dziale 37 - analiza i próba dostosowania nowych rozwiązań do potrzeb biblioteki pedagogicznej. - Ewa Swęd (BP Radom)
Zastosowanie UKD do układu działowego księgozbioru w wolnym dostępie do półek na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. - Joanna Konopka (BG PŚ Kielce)
Kartoteka haseł wzorcowych dla UKD. - Ewa Florek (Biblioteka Główna
Wydziału Zarządzania UW)
UKD - nowe poddziały wspólne: charakterystyka i stosowanie. - Teresa
Turowska (BN)

- UKD - problemy metodyczne i propozycje tworzenia charakterystyk
wyszukiwawczych. Z doświadczeń Przewodnika Bibliograficznego. Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska (BN)
Warsztaty zakończyła dyskusja na temat omawianych zagadnień, natomiast przewodnicząca Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów Aldona Borowska przedstawiła najbliższe plany w/w Komisji. Uczestnicy warsztatów otrzymali Certyfikat Uczestnictwa.
Grażyna Ziembicka

Promocja wydawnictw pogranicza w ramach projektu
„Krosno niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu”

Podczas tegorocznych Tragów Euroregionalnych „Kontakt”, odbywających się w dniach 18-20 maja br. w Krośnie, Krośnieńska Biblioteka
zaprezentowała wystawę wydawnictw regionalnych „Krosno-Svidník :
wydawnictwa pogranicza 2000-2006”. W otwarciu wystawy uczestniczyli
przedstawiciele Podduklianskiej Knižnicy w Svidníku.
Wystawa przygotowana została w ramach projektu: „Krosno - niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu” z Programu Interreg III
A Polska - Republika Słowacka, który od ubiegłego roku realizuje
Gmina Krosno.
Podjęte w ramach projektu działania miały służyć promocji polskosłowackiego obszaru przygranicznego poprzez publikację wydawnictw
promocyjnych oraz organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych
i turystycznych. Partnerem Krosna w projekcie jest słowackie miasto Svidník.
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Wśród szeregu inicjatyw podjętych w ramach tego projektu, realizowanych zarówno przez Miasto Krosno, jak i wszystkie miejskie instytucje
kultury, znalazła się również wystawa przygotowana przez Krośnieńską
Bibliotekę Publiczną, zasięgiem obejmująca Krosno i region krośnieński,
natomiast po stronie słowackiej - Svidník i region poddukliański.
Wystawie towarzyszył dwujęzyczny folder, zawierający adnotowaną
bibliografię wydawnictw obejmujących zasięgiem geograficznym wyżej
wymienione obszary, opublikowanych w latach 2000-2006 (blisko 200
pozycji). Część dotycząca Słowacji opracowana została przez Podduklianską Knižnicę w Svidníku, z którą Krośnieńska Biblioteka Publiczna współpracuje od wielu lat. Z tej biblioteki wypożyczone zostały również publikacje zaprezentowane na wystawie.
Natomiast 29 czerwca br. uroczysta promocja katalogu odbyła
się w bibliotece w Svidníku. Promocji towarzyszyła wystawa wydawnictw regionalnych pogranicza polsko-słowackiego. Była to jedna z imprez w ramach Dni Svidníka. Wystawę otwierali primator miasta Michal Bartko, dyrektorka Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Teresa
Leśniak oraz Kamil Beňko - dyrektor Podduklianskiej Knižnicy w Svidníku.
W ramach realizacji projektu Krośnieńska Biblioteka zakupiła dwa
regały wystawowe, w całości sfinansowane ze środków unijnych, które
wykorzystane zostały nie tylko podczas prezentacji wydawnictw regionalnych w ramach projektu, ale służyć będą również celom ekspozycyjnym
w podobnych działaniach podejmowanych przez Bibliotekę w przyszłości.
Monika Machowicz
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Projekty i dotacje dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
w 2007 roku

Krośnieńska Biblioteka podejmuje skuteczne działania w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych, umożliwiających rozszerzenie jej działalności, zarówno pod względem działań merytorycznych, jak
i rozwoju infrastruktury technicznej.
W tym roku Biblioteka realizuje dwa projekty w ramach Programu
Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” Priorytet 2 - Rozwój sektora
książki i promocja czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, który koordynuje Instytut Książki.
„Inspiracje Literackie - Krośnieńskie Spotkania z Literaturą
Współczesną” to nazwa projektu, mającego na celu promocję polskich
czasopism literackich i zwiększanie zainteresowania literaturą współczesną
poprzez realizację spotkań i warsztatów z redaktorami czasopism, poetami
i pisarzami reprezentującymi najnowszą literaturę polską.
Już w marcu odbyło się spotkanie z Bohdanem Zadurą - redaktorem
naczelnym „Twórczości”, w kwietniu z czytelnikami spotkała się Magdalena Rabizo-Birek, w maju - Jacek Dehnel, Konrad C. Kęder, redaktorzy
„Studium” - Grzegorz Nurek i Roman Honet oraz poetka Justyna Radczyńska. W drugim półroczu planowane są m.in. spotkania z Olgą Tokarczuk,
Krzysztofem Siwczykiem, Michałem Zabłockim.
Wartość projektu to 21.400,00 zł, w tym 17.000,00 zł stanowi dotacja MKiDN, natomiast 2.000,00 zł to środki Gminy Krosno.
Drugi projekt realizowany w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” adresowany jest głównie do dzieci. „Magiczne podróże po literaturze - animacja czytelnictwa dziecięcego” - to cykl spotkań autorskich dla
najmłodszych użytkowników biblioteki połączonych z konkursami. Ponadto bibliotekarze będą uczestniczyć w warsztatach nt. metod pedagogiki
zabawy w pracy z książką. Całkowity koszt projektu wynosi 8.400,00 zł,
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w tym 5.000,00 zł to środki MKiDN, natomiast 2.000,00 zł - Gminy
Krosno.
Znaczącą dotację Biblioteka pozyskała w ramach Programu „Mecenat 2007”. Jest to program do którego można kierować projekty mające na
celu stworzenie impulsu rozwojowego dla instytucji i pośrednio dla regionów, w których funkcjonują. Środki kierowane są głównie na programy
merytorycznie powiązane z inwestycjami służącymi wzmocnieniu i rozwojowi infrastruktury kulturalnej.
Projekt Krośnieńskiej Biblioteki, który zyskał pozytywną ocenę
i w efekcie przyznanie grantu, nosi nazwę „Biblioteka w sieci - wdrożenie
nowoczesnego systemu informatycznego wraz z elektronicznym zabezpieczeniem zbiorów”. Jego głównym celem jest budowa kompleksowej
bazy informacji o zbiorach KBP poprzez wdrożenie systemu informatycznego z międzynarodowym formatem danych MARC 21 i rozbudowę infrastruktury technicznej, a w efekcie podniesienie jakości świadczonych usług
informacyjnych i edukacyjnych. Ponadto w ramach realizacji projektu
w Wypożyczalni Głównej zainstalowany zostanie elektroniczny system
zabezpieczenia zbiorów, a we wszystkich nieskomputeryzowanych do tej
pory filiach KBP Internet, umożliwiający zdalne korzystanie z baz na serwerze Biblioteki Głównej i jednego katalogu elektronicznego. Wszyscy
użytkownicy, zarówno Biblioteki Głównej, jak i filii, w których wprowadzony zostanie zautomatyzowany system obsługi użytkowników, będą
mogli posługiwać się jedną kartą bez konieczności każdorazowego zapisu
w placówkach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Czytelnicy
będą także mogli zdalnie, przez Internet, rezerwować i zamawiać wybrane
książki. Całkowita wartość projektu wynosi 259.460,00 zł, z czego
218.000,00 zł to środki MKiDN.
Ponadto Krośnieńska Biblioteka włączy się do projektu związanego
z obchodami Roku Wyspiańskiego pod nazwą „Talenta bowiem są niezmierne, lecz trzeba by w nie duch wstąpił”, na realizację którego Miasto
Krosno pozyskało środki w ramach Programu Operacyjnego „Wyspiański”.
W ramach tego projektu KBP w drugim półroczu br. roku zrealizuje dwuetapowy konkurs wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim „Wyspiański w kręgu dzieł i twórcy” oraz wystawę dzieł pisarza.
Również w tym roku KBP pozyskała znaczące środki w ramach
Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” - Priorytet 1 -
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Rozwój księgozbiorów bibliotek. Na zakup nowości wydawniczych
Biblioteka otrzymała 45.000,00 zł.
Jak co roku złożone zostały również wnioski na dofinansowanie zadań w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury, sportu i turystyki w 2007 ogłoszonym przez Urząd Miasta Krosna.
Dofinansowanie uzyskało pięć projektów o łącznej wartości 26.411,00
zł, w tym 10.500,00 zł wynosi dotacja Gminy Krosno. Oprócz projektów
„Inspiracje Literackie” i „Magiczne podróże po literaturze” dofinansowane
zostaną zadania: „Artystyczno-Literackie Spotkania w Bibliotece”, „Edukacja literacka dzieci i młodzieży” oraz VIII edycja Krośnieńskiego Konkursu Literackiego.
Wszystkie działania, które Biblioteka realizuje w wymienionych projektach, stanowią uzupełnienie jej bieżącej działalności i mieszczą się w zakresie zadań statutowych, jednak bez dodatkowych środków finansowych
ich realizacja byłaby niemożliwa w takim stopniu, w jakim zostaną wykonane. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych często wiąże się
z dodatkową pracą związaną m.in. z przygotowaniem wniosków i spełnieniem szeregu wymogów formalnych stawianych ze strony grantodawcy.
Jednak wymierne korzyści, które instytucja otrzymuje w zamian są niewątpliwie głównym argumentem za podejmowaniem tego typu inicjatyw.
Monika Machowicz
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Krosno i okolice w literaturze
Teksty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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[Anonim]: Pozgonne // Przyjaciel Ludu. - 1910, nr 42, s. 5-6
[Anonim]: U stóp pomnika Wincentego Pola w Iwoniczu // Czas. 1875, nr 155
Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII w. / oprac. S. Grzeszczuk. - Wrocław [et al.], 1985
Ataman J.: Pocztówka z Krosna // W: Tekst do pejzażu : almanach
poetycki. - Krosno, 2003. - S. 4
Bałucki M.: Ostatnia stawka. Nowela // Wiek. - 1875, nr 278-286;
1875, nr 289-290; 1876, nr 1-9
Bartus M.: Modlitwa do Bł. Jana z Dukli // W: Pamiątka uroczystości
400-letniej rocznicy błogosławionego Jana z Dukli zakonu oo. Bernardynów, odbytej we Lwowie i innych klasztornych kościołach w 1884 /
N. Goluchowski. - Lwów, 1886
Bauer J.: Zbójecka karczma : podania i legendy. - Rzeszów, 1989. - S.
5-30, 87-95, 103-122
Baworowski W.: Oświęcimy // Dziennik Literacki. - 1858, nr 118, s.
959
Belcik J.: W cieniu Cergowej. - Łódź, 1992
Bełza W.: Iwonicz i jego okolice : z sześciu widokami. - Lwów, 1885
Bełza W.: Modlitwa (dzieci) u stóp Bogarodzicy w Rymanowie. Rymanów, 1889
Betlej B.: Mała Ojczyzna Jedlicze. - Kraków, 1999
Betlej B.: Moje krajobrazy. - Jedlicze, 1992
Białoszewski M.: Ballada krośnieńska // W: Wiersze z rzeszowskiego
: antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 289294
Białoszewski M.: Dukla Amaliowa // W: „Szare eminencje zachwytu”.
80 rocznica urodzin M. Białoszewskiego (1922-1983) / red. J. Szuber,
J. Tulik. - Sanok, 2002. - S. 22-26
Bogdalski Cz.: Błogosławiony Jan z Dukli. - Kraków, 1903. - S. 16-17
Bołoz-Antoniewicz M.: Anna Oświęcimówna, poemat dramatyczny
w pięciu oddziałach. - Wyd. 2 popr. - Warszawa, 1873

18. Bośniacka E. (Julian Moers z Poradowa): Odrzykoń // W: Pisma. Lwów, 1807. - Cz. 6 : Miłość i legenda
19. Chłędowski K.: Iwonicz // Tygodnik Ilustrowany. - 1866, nr 359, s. 6667
20. Chłędowski K.: Spod Dukli. W połowie grudnia // Gazeta Lwowska. 1839, nr 130; 1840, nr 149-150; 1841, nr 144; 1842, nr 153-154; 1843,
nr 149-150; 1844, nr 52
21. Ciba A.: Ziemio moja // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia /
wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 364
22. Czuchra Z.: Poetyckie refleksje : Pieśń o św. Janie z Dukli, Pieta
z Haczowa, Maryja w Jaśliskach Królowa // Podkarpacie. - 1997, nr
18, s. 11
23. Dukla miasto moje w fotografii i poezji / wybór i red. Z. Dudzik, B.
Szczurek. - Dukla, 2001.
24. Ficowski J.: Krośnieńskie świątki // W: Wiersze z rzeszowskiego :
antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 295
25. Filepowicz A.: Moja ziemia krośnieńska. - Krosno, 2006
26. Fredro A.: Zemsta. - Warszawa, 1996
27. Gajewski T.: Ziemia krośnieńska. - Krosno, 2005.
28. Gierowska A.: Odrzykoń // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia /
wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 361-362
29. Gierowska A.: Wieczór na drodze do Odrzykonia // W: Wiersze
z rzeszowskiego : antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin,
1974. - S. 361
30. Gnatkowski J.: Bełkotka // Dziennik Mód Paryskich. - 1844, nr 18, s.
137-138
31. Golichowski N.: Pamiątka o uroczystości 400-letniej rocznicy błogosławionego Jana z Dukli zakonu oo. Bernardynów, odbytej we Lwowie i innych klasztornych kościołach r. 1884. - Lwów, 1886
32. Goszczyński S.: Król zamczyska. - Wrocław, 1961
33. Hap W.: O Czarnym Rycerzu z Potakówki // W: Legendy Jasielskie /
pod red. W. Hapa, F. Jarosińskiej, B. Masteja. - Jasło, 2002. - S. 5-7
34. Hap W.: O tajemniczym „Grodzisku” w Brzezówce // W: Legendy
Jasielskie / pod red. W. Hapa, F. Jarosińskiej, B. Masteja. - Jasło,
2002. - S. 8-10
35. Hap W.: Ze śmiercią na plecach przez Jasiołkę // W: Legendy Jasielskie / pod red. W. Hapa, F. Jarosińskiej, B. Masteja. - Jasło 2002. - S.
58-61
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36. Jan z Kijan: Krośnieńskie organy // W: Polska fraszka mieszczańska.
Minucje sowiźrzalskie / oprac. K. Badecki. - Kraków, 1948
37. Jan z Kijan: Winnica krosieńska // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 23-24
38. Janowski J.: 111 szyb w Bóbrce // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 356
39. Janowski J.: Jasiołka // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 355
40. Janowski J.: Wybór wierszy. - Dukla, 2002
41. Jaroszewicz F.: Matka świętych Polska albo Żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek
wszelkiego stanu i kondycyi, każdego wieku od zakrzewionej w Polsce chrześcijańskiej wiary osobliwą życia doskonałością słynących :
z różnych autorów i pism tak polskich jak i cudzoziemskich zebrane
i spisane przez Floryana Jaroszewicza. - Poznań, 1894
42. Kaczkowski Z.: Murdelio. - Rzeszów, 1989
43. Konopnicka E.: Oratorium Błogosławionego Jana z Dukli. - Lwów,
1933
44. Kotula F.: Legendy o prządkach w Odrzykoniu // Wrocławski Tygodnik Katolicki. - 1976, nr 2, s. 12
45. Kronika miejscowa i zagraniczna, Rymanów 19 sierpnia korespondencja „Gazety Narodowej” // Gazeta Narodowa. - 1889, nr 192
46. Krosno : [historia, zabytki, ludzie, legendy] : przewodnik dla zwiedzających / pod red. E. Mańkowskiej. - Krosno, 1995
47. Kurek H.: Wielki Targ w Dukli // W: Progi. - Krosno, 2005. - S. 44
48. Kusiba M.: Weranda w Krośnie // W: Wiersze z oddali : almanach. Krosno, 2004. - S. 28
49. Libera Krakowianka A.: Anna i Stanisław Oświęcimy // W: Nowe
Poezje. - Kraków, 1846
50. Lisówna O.: Rymanów, wiersz poświęcony hrabinie Annie z Działyńskich Potockiej, właścicielce Rymanowa, w dniu jej imienin // Rocznik
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51. Maguder F.: Na odjazd brata ze wsi rodzinnej do systemów liczbowych algorytmów // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia / wybór
i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 379-380
52. Marszałek E.: Leśne opowieści z Beskidu. - Krosno, 2002
53. Mazela L.: Pod Cergową // Widnokrąg. - 1968, nr 32
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54. Nie zapomnijcie o Dukli : wybór prac konkursowych uczniów Koła
Ekologicznego i LOP Liceum Ogólnokształcącego w Dukli / pod red.
M. Walczak. - Dukla, 2004
55. Ostromęcki B.: Stanisław i Anna Oświęcimowie // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia - wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin,
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60. Penar S.: Ballada rymanowska // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 360
61. Pik F.: Opuszczony park // W: Liber tristium. - Kraków, 1898. - S. 20
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Bronisławy Betlej
63. Podyma A.: Literacka legenda Stanisława i Anny Oświęcimów // W:
Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej / pod red. H. Kurek, F. Tereszkiewicza. - Kraków, 1996. - (Podkarpackie Spotkania : Literatura Język - Kultura ; t. 1). - S. 35-43
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70. Pol W.: Z pustyni św. Jana z Dukli // W: Z podróży po burzy. „Poezyje”. - Kraków, 1856. - S. 3-5
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antologia. / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 56-57
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80. Sowizdrzalscy poeci Podkarpacia // Podkarpacie. - 1982., nr 4, s. 7
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1974. - S. 27-28
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86. Szczepański A.: Rękawiczki (Nieballada) // Kalina. - 1868, nr 24, s. 34
87. Szymanowski W.: Echa kąpielowe w Iwoniczu // Kurier Warszawski. 1875, nr 18, s. 121
88. Tripplin T.: Wycieczki po stokach galicyjskich i węgierskich Tatrów. Warszawa, 1856
89. Tulik J.: Smutny cień Cergowej // A-Z. - 1990, nr 13, s. 5
90. TurekW.: Ulica Kletówki w Krośnie, Galeria Pasaż, W iwonickim
lesie, Bóbrka 254, Góra Cergowa, Pustelnia św. Jana z Dukli // W:
Czasy i inkluzy / W. Turek, W. Piotrowicz. - Krosno, 2004
91. Turek W.: Zasiany czas. - Krosno, 2000. - Zawiera wiersze: Bóbrka
254, Deptak w Iwoniczu, Góra Cergowa, Powroty, Pustelnia św. Jana
z Dukli
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92. Turek W.: W iwonickim lesie // W: Tekst do pejzażu : almanach poetycki. - Krosno, 2003. - S. 67
93. U iwonickich zdrojów : antologia poezji iwonickiej XIX i XX wieku /
wybór i oprac. J. Michalak, M. Rysz. - Krosno, 2003
94. W: Moja okolica, najpierwszy jej urok, czyli Błogosławiony Jan
z Dukli. - Rzeszów, 1848
95. W: Z Iwonicza (Fantastica) // Kraj. - 1871, nr 173
96. W: Z Iwonicza // Kraj. - 1871, nr 141
97. Wężyk T.: Podróż państwa Gembalińskich do Iwonicza // Wędrowiec.
- 1883, nr 14-19
98. Wincentego Pola improwizacyje w roku 1843 na źródło iwonickie
„Bełkotką” zwane // Rozmaitości. - 1844, nr 51, s. 401
99. Wiśniowski J.: Wśród ruin // W: Poezje II. - Lwów, 1903. - S. 98
100. Wojnar T.: Pomnik Ignacego Łukasiewicza w Krośnie // W: Wiersze
z rzeszowskiego : antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin,
1974. - S. 363
101. Wojnar T.: Wiersze o ziemi naszej // Podkarpacie. - 1987, nr 51/52, s.
10; 1988, nr 2, s. 12
102. Wyspiański S.: Dzieła zebrane. - Kraków, 1961. - T. 11. - S. 143
103. Wyspiański S.: Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić // Nowa Reforma.
- 1903, nr 197
104. Wyspiański S.: Hej, las rymanowski za mgłą… // W: Wiersze
z rzeszowskiego : antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin,
1974. - S. 75
105. Wyspiański S.: Księdzu Czajkowskiemu // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 76
106. Wyspiański S.: Towarzyszowi nocy w Rymanowie // Przegląd Powszechny. - 1908, nr 289, s. 45
107. Zachorska A.: Błogosławiony Jan z Dukli // W: Ilustrowane żywoty
świętych polskich. - Potulice, 1937. - S. 206
108. Zakrzewski J.: Bełkotka // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia /
wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 68
109. Zakrzewski J.: Groby Oświęcimów // W: Listki jesienne z podróży. Lwów, 1845
110. Zakrzewski J.: Iwonicz // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia /
wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 66-67
111. Zakrzewski J.: Prządki nad Krosnem // W: Listki jesienne z podróży. Lwów, 1845. - S. 30
112. Załuski K.: Obraz Iwonicza. - Kraków, 1877. - S. 34
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113. Zieliński L.: Oświęcimowie // Lwowianin. - 1840
114. Zych J.: Kiedy przyjeżdżam… // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia / wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 212-213
115. Zych J.: Krosno // Nowiny. - 1995, nr 172, s. 5
116. Zych J.: Mały testament // W: Wiersze z rzeszowskiego : antologia /
wybór i oprac. J. Pleśniarowicz. - Lublin, 1974. - S. 220
Pamiętniki, listy, wspomnienia:
117. Anczyc L.: Grób Stanisława i Anny Oświęcimów w Krośnie // Tygodnik Ilustrowany. - 1865, nr 312
118. [Anonim]: Wspomnienie z wycieczki po Galicji, Bukowinie i MołdoWołoszczyźnie // Tygodnik Ilustrowany. - 1860, nr 446, s. 430-431
119. [Anonim]: Z Iwonicza (legendy) // Kraj. - 1871, nr 173
120. Antoniewicz K.: Dzwony krośnieńskie // W: Wypisy polskie dla klas
niższych ck. szkół gimnazjalnych realnych. - Wyd. 3. - Lwów, 1874. S. 6-8
121. Antoniewicz K.: Listy z zakonu. - Poznań, 1849. - S. 103-105
122. Asnyk A.: List do ojca z 19 VII 1881 // W: Korespondencja Adama
Asnyka oraz materiały do życiorysu / A. J. Mikulski. - Lwów, 1938. S. 207
123. Badeni J.: Ks. Karol Antoniewicz. - Kraków, 1986. - S. 195
124. Bełza W.: Zamczysko odrzykońskie // Tydzień Literacki, Artystyczny,
Naukowy, Społeczny. - 1878. - S. 485-486
125. Bośniacka E. (Julian Moers z Poradowa): Iwonicz i okolice // Kłosy. 1872, nr 353
126. Chłędowski K.: Iwonicz // Czas. - 1864, nr 105
127. Chłędowski K.: Pamiętniki. - Wyd. 2 uzup. - T. 1. - Kraków, 1957
128. Chłędowski K.: Z Dukli, koniec października // Gazeta Lwowska. 1839, nr 130, s. 807
129. Dominikowska Treterowa C. // W: Biblioteka Jagiellońska, rkps. 6497
IV
130. Feldman W.: Listy lwowskie // Życie. - 1898, nr 17
131. Fredro A.: Trzy po trzy. Pamiętnik z epoki napoleońskiej // Gazeta
Polska. - 1877, nr 64-131 (z przerwami)
132. Hoesick F.: Powieść mojego życia. - T. 1. - Wrocław, 1959
133. Jabłonowski L.: Pamiętniki /L. Jabłonowski ; oprac. K. Lewicki. Kraków, 1963. - S. 38-39
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134. Łepkowski J.: Listy z podróży archeologicznej po Galicji. Jasielskie.
Dukla, 10 września 1852 // W: Romantyczne wędrówki po Galicji /
oprac. A. Zieliński. - Wrocław, 1987. - S. 313
135. Orłowicz M.: Moje wspomnienia turystyczne / wybór i oprac. W. Feren. - Wrocław, 1970
136. Paszkowski E.: Pamiętnik ostatniej z Działyńskich // Dziennik Poznański. - 1928, nr 144; 1928, nr 146
137. Pigoń S.: Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości. - Warszawa,
1983
138. Pigoń S.: Z przędziwa pamięci. Urywki wspomnień. - Warszawa, 1968
139. Popłowski S.: Nasze zdrojowiska (obrazki kąpielowe) // Gazeta
Lwowska. - 1895, nr 175
140. Potocka A. z Działyńskich: Mój pamiętnik / oprac. A. Jastrzębski. Warszawa, 1973
141. Rogosz J.: Z Galicji (korespondencje) // Ateneum. - 1990, t. IV, s. 1819, 25
142. Rogoyski J.: Pamiętniki moje / oprac., wstęp A. Jastrzębski. - Warszawa, 1972
143. Siemieński L.: Zamek odrzykoński // Tygodnik Ilustrowany. - 1961, nr
52, s. 146
144. Steinhaus H.: Wspomnienia // Znak. - 1870, nr 42, s. 42, 106; 1870, nr
2/3 s. 306, 338
145. Steinhaus H.: Wspomnienia. - Kraków, 1970
146. Vester: Echa letnie (korespondencja) // Kurier Warszawski. - 1895, nr
232
147. Zieliński L.: Oświęcimowie // Lwowianin. - 1840, z. 9, s. 192-193
Opracowania:
148. Borowski A.: Kultura literacka ziemi krośnieńskiej w dobie staropolskiej // W: Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej / pod red. H. Kurek,
F. Tereszkiewicza. - Kraków, 1996. - (Podkarpackie Spotkania : Literatura - Język - Kultura ; t. 1). - S. 11-17
149. CZAK: Wyspiański na Podkarpaciu // Dziennik Polski. - 1996, nr 303,
s. 22
150. Dąbrowski J. K., Krzyżanowski J., Maciejowski J.: O twórczości Sewera // Nauka i Sztuka. - 1944, s. 78
151. Dłuski S.: Niebo Andrzeja Stasiuka // Nowiny. - 1998, nr 44, s. 5
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152. Dłuski S.: Podkarpacie literackie // W: Tradycja i historia regionów we
współczesnej literaturze polskiej i słowackiej : Materiały z konferencji. - Krosno, 2005. - S. 53-57
153. Dopart B.: Stanisław Pigoń - pisarz // W: Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej // Pod red. H. Kurek, F. Tereszkiewicza. - Kraków, 1996. (Podkarpackie Spotkania : Literatura - Język - Kultura ; t. 1). - S. 6581
154. Dudzik Z.: Dukla według Stasiuka // Dukielski Przegląd Samorządowy. - 1998, nr 2, s. 3
155. Dukla według… Duklan // Dukielski Przegląd Samorządowy. - 1998,
nr 3, s. 8
156. Frybes S.: Sewer. Drogi rozwoju i twórczości // W: Pozytywizm. Wrocław, 1951. - Cz. 3. - S. 628-688.
157. Gordon J.: Zwaliska odrzykońskiego zamku // Strzecha. - 1868, z. X,
s. 309
158. Grygiel J.: Z podróży po krainie nafty // Życie Literackie. - 1953, nr 7
159. Grzeszczuk S.: Nazewnictwo sowizdrzalskie. - Kraków, 1966
160. Jopek A.: Ziemia krośnieńska w twórczości Zygmunta Kaczkowskiego // W: Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny / pod
red. S. Fryciego, S. Reczka. - Rzeszów, 1966. - S. 117-140
161. Kolberg O.: Sanockie - Krośnieńskie // W: Dzieła wszystkie / z rękopisów oprac. T. Skulima. - Poznań, 1973. - T. 51. - Cz. 3. - S. 419-432.
162. Konopnicka na Podkarpaciu // W: Dworek M. Konopnickiej w Żarnowcu / pod red. W. Dubisa, Z. Łopatkiewicza. - Warszawa, 1980
163. Królikiewicz G.: Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny. - Kraków, 1993
164. Krukierek J.: Krótki zarys historyczny zamku odrzykońskiego. - Krosno, 1936
165. Krukierek J.: Paweł z Krosna. - Krosno, 1934
166. Krukierek J.: Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy. - Krosno,
1936
167. Krzyżanowski J.: Sienkiewicz i Szczepanowski // W: Pokłosie Sienkiewiczowskie. - Warszawa, 1973. - S. 536-559
168. Marczak A.: Motywy i wątki „naftowe” w twórczości literackiej //
Technika Naftowa i Gazownicza. - 1989, nr 2-3, s. 13-15 ; 1989, nr 3-4
(4-5), s. 54-56 ; 1991 nr 1 (8) s. 8-10 ; 1991 nr 3-4 ( 10-11), s. 42-44 ;
1992, nr 2 (13), s. 14-17 ; 1992, nr 4 (15), s. 10-12
169. Nieźli są ludzie. Obrazy z życia przez Wincentego Pola // Rozmaitości.
- 1844, nr 12, s. 89-93, 97-102
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170. Nowakowski j.: Motywy rzeszowskie we współczesnej poezji // W:
Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rrzeszowszczyzny : Księga pamiątkowa dla uczczenia X-lecia Rzeszowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza / pod red. S. Fryciego, S.
Reczka. - Rzeszów, 1966. - S. 49-92
171. Opałek M.: Zdrojowiska polskie w wierszach i legendzie // Ilustrowany Kurier Codzienny. - 1932, nr 236, s. 18-19
172. Pigoń S.: Aleksander Fredro wobec ziemi krośnieńskiej // W:
Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny : Księga pamiątkowa dla uczczenia X-lecia Rzeszowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza / pod red. S. Fryciego, S.
Reczka. - Rzeszów, 1966. - S. 93-101
173. Prządki odrzykońskie // Kraj. - 1871, nr 75-76
174. Rymanów i Rymanów Zdrój w legendach i poezji. - Krosno, 2006
175. Sierotwiński S.: Romantyczna wizja losów Polski na ziemi krośnieńskiej (Król zamczyska S. Goszczyńskiego) // W: Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny : Księga pamiątkowa dla uczczenia X-lecia Rzeszowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im.
Adama Mickiewicza / pod red. S. Fryciego, S. Reczka. - Rzeszów,
1966. - S. 103-115
176. Smak S.: Sewer Maciejowski. Życie i twórczość // Życie Naukowe
WSP w Opolu. - 1971, nr 28, s. 104-105
177. Szubrycht J.: W Dukli, …czyli nigdzie // Dukielski Przegląd Samorządowy” - 1998, nr 3, s. 8
178. Ślawski T.: Stanisław Wyspiański na Podkarpaciu. - Skołyszyn, 1996.
179. Świerz E.: Moje krajobrazy // Kurier Podkarpacki. - 1992, nr 47, s. 14
180. Tereszkiewicz F.: Od eremu do cenobii, czyli życie świętego Jana
z Dukli w legendzie literackiej // W: Inteligencja południowowschodnich ziem polskich / pod red. H. Kurek, F. Tereszkiewicza. Kraków, 1998. - (Podkarpackie Spotkania : Literatura - Język - Kultura ; t. 2). - S. 149-161.
181. Wańkowicz M.: Ziemia krośnieńska // W: Było to dawno / wybór,
układ i oprac. T. Jodełka-Burzecki. - Warszawa, 1981. - T. 2 : Anody i
katody
182. Zakrzewski J.: Legenda herbowa A. Fredry. - Wrocław, 1993
183. Zaremba J.: Wacława Potockiego ziemia podgórska // W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. - Kraków, 1961
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184. Ziejka F.: Odrzykoń i Wawel. Ustęp z dziejów budowania świadomości narodowej Polaków w wieku XIX // W: Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej / od red. H. Kurek, F. Tereszkiewicza. - Kraków, 1996. (Podkarpackie Spotkanie : literatura - Język - Kultura ; t. 1). - S. 45-55
185. Zwaliska zamku w Odrzykoniu i groby Oświęcimów // W: Szkice
i ramotki / J. Gordon. - Lwów, 1970. - S. 11
186. Zyga A.: Motywy krośnieńskie w literaturze (do początków XX w.) //
Universitas. - 1995, nr 2/3, s. 73-78
187. Zyga A.: Podkarpacie i Bieszczady w rymotwórstwie XIX wieku //
Wierchy. - 1969, t. 36, s. 64-95
188. Zyga A.: Wkład ziemi krośnieńskiej w literaturę polską do 1903 roku
// W: Inteligencja południowo-wschodnich ziem polskich // pod red.
H. Kurek, F. Tereszkiewicza. - Kraków, 1998.- (Podkarpackie Spotkania : Literatura - Język - Kultura ; t. 2). - S. 37-123.
oprac. Monika Król, Paweł Janas

Prasa centralna polska i zagraniczna o Bibliotece
Jubileusz Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej / Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 2007, nr 6, s. 22-24
Krośnieńska Biblioteka Publiczna obchodzi jubileusz sześćdziesięciolecia // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 5, s. 39
Podduklianska knižnica sa prezentowala na XXX. euroregionálnych
trhoch - KONTAKT 2007 // Podduklianskie Novinky. - 2007, nr 22, s. 3
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10 stycznia

16-17 stycznia

24 stycznia

25 stycznia

29 stycznia

30 stycznia

1 lutego

6 lutego

14 lutego

W Saloniku Artystycznym otwarto wystawę malarstwa Elżbiety Dambek-Nowak z Krosna w ramach cyklu „Środy Artystyczne”
W szkoleniu „System kancelaryjny - biurowość - archiwizowanie dokumentacji” w Regionalnym Centrum Szkolenia
Administracji w Rzeszowie, prowadzonym przez Teresę Curzystek, uczestniczyła kol. Lucyna Malinowska-Turoń
W Saloniku Artystycznym odbyła się promocja albumu „Żubr
w Bieszczadach” wydanego przez Wydawnictwo „Bosz”. Na
spotkaniu obecny był Tadeusz Budziński, autor zdjęć, Jan
Kraczek, autor wstępu i Bogdan Szymanik, dyrektor Wydawnictwa. Promocji towarzyszyła sprzedaż książek, uczestniczyło 60 osób.
W Oddziale dla Dzieci odbył się konkurs recytatorski pod
hasłem „Śniegowe oczarowanie”. Uczestniczyło 33 uczniów
kl. I-III szkół podstawowych nr 1, 6, 8 i 15. Była to już 8.
edycja konkursu recytatorskiego o tematyce zimowej w Oddziale dla Dzieci.
Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta
Krosna z udziałem Bogusławy Bęben - zastępcy dyrektora
Biblioteki dotyczące m.in. sytuacji miejskich instytucji kultury.
W Filii nr 8 odbył się konkurs recytatorski zatytułowany
„Opowieści Kubusia Puchatka”. Uczestniczyły dzieci z klas
IV szkół podstawowych nr 4, 8 i 14. Przyznano 3 nagrody i 3
wyróżnienia.
W Saloniku Artystycznym otwarto wystawę laureatów IV
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne fotografie”. Konkurs zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krośnie.
„Ptaki Beskidu Niskiego” to temat prelekcji, którą dla członków krośnieńskiego oddziału PTTK wygłosił dr Marian Stój.
Prelekcji wysłuchało 25 osób.
W Saloniku Artystycznym otwarto wystawę malarstwa Zbigniewa Habrata zatytułowaną „Jak kwiaty Bieszczadu”. W
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20 lutego

27 lutego

28 lutego

1-31 marca

1-31 marca
6 marca

7 marca

14 marca

15 marca

20 marca

22 marca
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wernisażu uczestniczyło 30 osób.
Bogusław Bęben - zastępca dyrektora Biblioteki uczestniczyła w spotkaniu w WiMBP w Rzeszowie, które dotyczyło dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.
Sesja Rady Miasta Krosna poświęcona m.in. funkcjonowaniu
instytucji kultury w mieście. Radni bez zastrzeżeń przyjęli pisemne informacje opracowane w styczniu przez placówki
kultury (informacja nt. Biblioteki - w numerze).
Wieczór autorski Jacka Napiórkowskiego, poety i krytyka
literackiego odbył się w Saloniku w ramach cyklu „Środy Literackie”, uczestniczyło 20 osób.
W korytarzu Biblioteki na I piętrze fotografie ludzi niepełnosprawnych prezentowała Paulina Janowska z PPSKAiB. Wystawę zatytułowała „Wszyscy z jednej gliny jesteśmy”.
W Filii nr 4 prezentowano wystawę zatytułowaną „Malarskie
początki Lucyny Domaradzkiej”.
Prelekcję pt. „Ludność Krosna w okresie zaborów” wygłosiła
dr Ewa Bereś. Spotkanie, w którym uczestniczyło 20 osób
zorganizował wspólnie z Biblioteką krośnieński oddział
PTTK
W Czytelni odbyło się spotkanie z Agnieszką Martinką, podróżniczką, autorką książki „Szybsza niż lew”. W spotkaniu
uczestniczyło ok. 140 uczniów krośnieńskich szkół średnich.
W Saloniku Artystycznym odbył się wernisaż malarstwa
Elżbiety Musiał. Artystka prezentowała głównie kopie dawnych mistrzów, choć na wystawie znalazły się również jej
oryginalne dzieła (portrety córek i pejzaże Beskidu).
W wernisażu uczestniczyło 30 osób.
Filię nr 4 po generalnym remoncie wizytowali: p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta, p. Maria Knapik – Skarbnik Miasta
i p. Zygmunt Rysz - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta.
W Saloniku Artystycznym odbyło się spotkanie z Krystyną
Kulman, poetką z Krosna w ramach pracy dyplomowej słuchacza PPSKAiB, Krzysztofa Grabonia.
8. edycja konkursu pięknego czytania ph. „Czytam, bo lubię Wiosna” odbyła się w Filii nr 8. Uczestniczyło 59 uczniów
klas III szkół podstawowych nr 1, 3, 4, 8 i 14 z Krosna.

22 marca
23 marca

28 marca

2 kwietnia

2-30 kwietnia
3 kwietnia

11 kwietnia

12 kwietnia

19-20 kwietnia

23 kwietnia
24 kwietnia

W Saloniku Artystycznym odbyło się szkolenie BHP dla
pracowników Biblioteki.
„Z literaturą w tle”, warsztaty twórczego pisania prowadził
w Saloniku Artystycznym Mariusz Kalandyk, poeta i krytyk
z Rzeszowa. Uczestniczyło 32 uczniów. Warsztaty są jednym
z elementów projektu „Inspiracje Literackie”.
W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie z Bohdanem Zadurą, poetą i eseistą, redaktorem naczelnym miesięcznika
„Twórczość”. Uczestniczyło 115 uczniów i studentów krośnieńskich placówek oświatowych. W godzinach popołudniowych autor spotkał się z czytelnikami dorosłymi
w Saloniku Artystycznym.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Odrzykoniu odbyło się
seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy powiatu krośnieńskiego.
W Filii nr 4 przy ul. Krakowskiej 124 prezentowano prace
plastyczne Joanny i Andrzeja Wrzecionków z Iwli.
W Filii nr 8 przy ul. Wojska Polskiego 41 odbył się konkurs
recytatorski pod hasłem „Wielkanocne rymowanki”. Uczestniczyło 48 uczniów kl. I szkół podstawowych nr 3, 8, 10, 14,
15 z Krosna.
Kol. Wanda Belcik uczestniczyła w XX posiedzeniu Zespołu
ds. Bibliografii Regionalnej, które odbyło się w Bibliotece
Narodowej w Warszawie.
Odbyło się poszerzone kolegium dyrektora poświęcone omówieniu sprawozdania z działalności Biblioteki za 2006 rok,
ważniejszych działań zaplanowanych w 2007 roku oraz stanu
przygotowań do obchodów jubileuszowych Biblioteki.
Kol. Marek Bobusia uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji w Pile poświęconej bibliotekom powiatowym zorganizowanej przez ZG SBP (informacja w numerze).
Z 40-osobową grupą dzieci spotkała się Wioletta Piasecka,
pisarka z Elbląga.
W Czytelni odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60lecia działalności Biblioteki. W uroczystości wzięło udział
ok. 150 osób, w tym przedstawiciele władz województwa
podkarpackiego, starostwa i miasta Krosna, Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Związku Bibliotek, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumenta-
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25 kwietnia

2-31 maja
2-31 maja
7-15 maja
7 maja

7 maja

8 maja

9 maja

9 maja

9 maja

10 maja
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cyjnej, bibliotek i instytucji kultury, także z zagranicy.
W Saloniku Artystycznym odbyło się spotkanie z Magdaleną
Rabizo-Birek, krytykiem literackim, redaktor naczelną kwartalnika „Fraza” z Rzeszowa w ramach projektu „Inspiracje Literackie”, uczestniczyło 25 osób
W Wypożyczalni przygotowano wystawę „Strażnik narodowej pamięci” z okazji 200. rocznicy urodzin Wincentego Pola
W Filii nr 4 przy ul. Krakowskiej ikony i obrazy wykonane
techniką batiku prezentowała Joanna Duma z Komańczy.
W KBP i filiach obchodzono „Tydzień Bibliotek”, który
przebiegał pod hasłem „Biblioteka mojego wieku”.
W Filii nr 4 odbyło się podsumowanie konkursów „Przysłowia, limeryki i inne wierszyki o książce” oraz podsumowanie
konkursu plastycznego na logo Filii nr 4.
„Hipertekst i literatura” to temat spotkania Radosława Nowakowskiego. Pisarz, podróżnik i tłumacz z Kielc mówił o swoich hipertekstowych dziełach i ich recepcji. Uczestniczyło 85
uczniów krośnieńskich szkół.
W Saloniku Artystycznym z bibliotekarzami Krosna
i powiatu krośnieńskiego spotkał się Henryk Hollender, dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej. Wygłosił prelekcję
na temat „Broker informacji znajdzie wszystko”. Uczestniczyło 25 osób.
W Saloniku Artystycznym odbyło się spotkanie autorskie
Jacka Dehnela, poety, prozaika, tłumacza, laureata Nagrody
Kościelskich i Paszportu Polityki za 2006 r. Spotkanie prowadził Marcin Król. Uczestniczyło 30 osób.
W Filii nr 8 odbyło się spotkanie z Barbarą Gawryluk, autorką powieści dla dzieci, dziennikarką i tłumaczką. Spotkanie
odbyło się w ramach projektu „Magiczne podróże po literaturze” dofinansowanego ze środków Gminy Krosno.
W ramach cyklu „Środy Artystyczne” w Saloniku otwarto
wystawę malarstwa Stanisława Filipczyka z Krosna. Na wernisaż przybyło ok. 60 osób.
W Saloniku odbyło się spotkanie z Konradem C. Kęderem,
redaktorem naczelnym kwartalnika „FA-art” oraz wortalu poświęconego czasopismom kulturalnym Witryna. Kęder jest
autorem artykułów i felietonów poświęconych najnowszej literaturze polskiej oraz książek parapoetyckich. W spotkaniu

10 maja

11 maja

18-20 maja

23 maja

23 maja

24 maja

25 maja

28 maja
29-30 maja

30 maja

uczestniczyła 50-osobowa grupa młodzieży.
W Saloniku Artystycznym zainaugurowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. Moderatorem spotkań członków
klubu jest kol. Renata Tulik.
W Filii nr 8 odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, które prowadziła Małgorzata Karolina Piekarska, dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Pracuje w TVP 3, gdzie emitowane są jej reportaże.
„Sztukę pisania reportażu” ćwiczyła pod jej kierunkiem liczna grupa uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Krosna.
KBP uczestniczyła w XXX Euroregionalnych Targach „Kontakt”. Przygotowała polsko-słowacką wystawę „Wydawnictw
pogranicza”, która była częścią projektu „Krosno - niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu”. Podczas otwarcia
obecna była delegacja bibliotekarek ze Svidnika z dyr. Kamilem Beňko (partner projektu).
W Czytelni odbyło się spotkanie z Justyną Radczyńską, Romanem Honetem i Grzegorzem Nurkiem - redaktorami czasopisma literackiego „Studium”. Uczestniczyła młodzież gimnazjalna (ok. 30 osób)
W szkoleniu „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji”,
zorganizowanym przez Centrum Szkoleniowe „Nowe Przetargi” w Rzeszowie, prowadzonym przez Piotra Sperczyńskiego, uczestniczyła kol. Lucyna Malinowska-Turoń.
Po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało
Dzień Działacz Kultury. W Spotkaniu, które odbyło się w
Muzeum Historycznym - Pałacu w Dukli, wzięła udział Teresa Leśniak, dyrektor Biblioteki.
Zarząd Oddziału SBP w Krośnie zorganizował wycieczkę do
Soliny (był to zarazem wolny dzień z okazji Dnia Bibliotekarza).
W Saloniku Artystycznym obradowała Komisja Kultury,
Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna.
Kol. Grażyna Ziembicka uczestniczyła w konferencji na temat zmian w klasyfikacji UKD, która odbyła się w Bibliotece
Narodowej w Warszawie (informacja w numerze).
W Filii nr 8 rozstrzygnięto konkurs literacki pt. „List do rodziców” z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Na konkurs wpłynęły 24 prace uczniów ze szkól podstawowych.
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1 czerwca
4 czerwca

12 czerwca

13 czerwca

14 czerwca
18 czerwca

20 czerwca

27 czerwca

29 czerwca

Obowiązki inspektora BHP pełni w wymiarze 1/5 etatu p.
Stanisław Wróbel
W szatni zorganizowano po raz kolejny kiermasz książki pod
hasłem „Tanie czytanie”, który obsługują stażyści. Kiermasz
potrwa do 13 lipca.
Kol. Wanda Belcik uczestniczyła w sesji popularnonaukowej
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej w 200. rocznicę urodzin Wincentego Pola.
Wygłosiła referat „Wincenty Pol i jego związki
z Podkarpaciem”.
W Saloniku Artystycznym otwarto wystawę malarstwa Małgorzaty Głodowskiej, absolwentki Uniwersytetu Śląskiego,
Filia w Cieszynie. Artystka mieszka w Krośnie.
W Saloniku Artystycznym odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Kol. Monika Machowicz uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym „Europejski Fundusz Społeczny – 2007-2013. Co
warto wiedzieć?” Na spotkaniu przedstawiono informacje na
temat Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2007-2013 oraz zaprezentowano ofertę usług
Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie.
W wyniku pożaru, wznieconego na zewnątrz budynku, w Filii
nr 4 uszkodzone zostały 3 okna, żaluzje, rura wentylacyjna
oraz ściany. Straty oszacowano na 5 tys. zł.
W Saloniku Artystycznym z czytelnikami spotkał się Włodzimierz Paźniewski, poeta, prozaik i eseista z Katowic. Mówił o „Micie Galicji”. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.
Krośnieńska Biblioteka prezentowała wystawę książek
o tematyce regionalnej podczas Dni Svidníka w Svidníku.
W promocji literatury pogranicza uczestniczyły Teresa Leśniak, Joanna Łach i Beata Szarek (informacja w numerze).
Zest. i oprac. Wanda Belcik
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