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Przedstawiamy Państwu kolejny, 12. numer „Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych”.
Wypełniają go zwyczajowo relacje z konferencji i spotkań
bibliotekarskich. Wyjątek stanowi krótkie sprawozdanie z realizacji
polsko-slowackiego projektu współpracy kulturalnej, któremu Krośnieńska Biblioteka Publiczna poświęciła wiele uwagi i starań w ciągu 9 miesięcy jego wdrażania.
Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje dotyczące kolejnych numerów naszego pisma. Obecnie można je przekazywać również pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@kbp.krosno.pl.
Redakcja
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The Krosno Public Library and its part in the co-operation
of public libraries in EC (Poland)*
The aim of my pronouncement is not to present library activity for minorities, as there are none in the area of the Krosno district, but to point out some advantages of co-operation of public libraries in EC.
The Krosno Public Library was the one which took the initiative in this field and has been continuing the co-operation till now.
It started with the conference entitled “Public libraries of EC in the
terms of constitutional changes” in Iwonicz Zdrój, September 1996.
Among the participants of the conference were Hungarian
librarians from Eger, Miskolc, Nyiregyhaza, Szolnok, Slovak ones
(Bardejov, Koszyce), and Ukrainian representatives (Użgorod, Iwano-Frankowsk), and strongly represented Polish librarians.
The conference showed that libraries in EC faced similar
problems as they worked in the same political and economical system. But the results of conference were:
- getting into touch with libraries in the region,
- recognition of structure and law status of libraries in EC,
- indication of common field for future partnership,
- publication of conference materials.
From 1996 the Krosno Public Library has been keeping
contact with libraries in EC, especially with some Hungarian and
Slovak ones. It involves exchanging professional experience, information about new initiatives, events and conferences in libraries.
In fact, the Krosno Public Library became as well a leader
as a medium institution in library co-operation in the EC. In the years
1996-2001 the library participated in organising two international
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conferences for librarians from EC (in Iwonicz Zdrój and Toruń). In
1998 The Krosno Library prepared Polish group and their programme for II Euroregional Librarians’ Conference in Eger.
Now we have been carrying into effect programme of interregional partnership with Podduklianska Kniznica in Svidnik.
The programme covers quiz about Krosno and Svidnik, artistic competition on the same topic - both for young readers, conference “Library as a place of intercultural integration” and a meeting
for writers who live on a border regions of Poland and Slovakia. All
programme will be finished in October.
Both libraries will cover cost of the cultural programme except for the cost of the conference, which will be partly financed by
Carpathian Foundation. The Krosno Public Library, the organiser of
the conference will get 1,500 USD for that.
To sum up. The results of library co-operation are important both for librarians and for library users in further future. As regards librarians, they met themselves, had chance to compare level of
service in libraries and broaden their professional knowledge by
participating in librarian’s conferences. Others, like young readers,
writers, representatives of various organisations had chance to learn
more about culture of countries in EC.
Wanda Belcik, Krosno

* Tekst pochodzi z węgierskiego czasopisma HIRADO, wydawanego przez Bibliotekę im. Zsigmonda Moricza w Nyiregyhaza
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Stare Jabłonki k. Olsztyna - konferencja
W dniach 10-12 października 2002 r. odbyła się konferencja nt. „Współpraca bibliotek publicznych, muzeów i archiwów
w projekcie budowy sieci informacyjnej instytucji kultury w Polsce”.
Rzadko się zdarza, że wspólnie do dyskusji na temat budowy sieci informacyjnej instytucji kultury usiedli oprócz bibliotekarzy również muzealnicy i archiwiści. Okazją do tego spotkania było
omówienie i realizacja Sieci Doskonalenia PULMAN, działającej
w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Programie
Tematycznym „Tworzenie społeczeństwa informacyjnego przyjaznego użytkownikowi” (IST).
Celem działalności jest m.in.:
- wyrównanie poziomu społeczeństw w zakresie szerokiego dostępu do różnorodnych źródeł informacji ważnych w życiu osobistym, zawodowym oraz informacji niezbędnych do korzystania
z praw demokracji,
- organizowanie w każdym kraju warsztatów narodowych i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu nowych usług i
technologii informatycznych.
Projekt PULMAN zainicjowano w maju 2001 roku. Przystąpiło do niego 26 krajów europejskich. Rok później rozszerzono
sieć o 11 następnych krajów, w tym Polskę, którą reprezentuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, a jej dyrektor Roman
Ławrynowicz jest koordynatorem krajowym. Rolę współkoordynatora pełni Joanna Kacprzak z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.
Teksty referatów oraz zapis dyskusji dostępne są na płycie
CD w Dziale Informacyjno-Regionalnym. Zachęcam do szczegółowej lektury.
Teresa Leśniak
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Z prac Polskiego Związku Bibliotek
Dwudniowe posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Bibliotek odbyło się w Sieradzu w dniach 2-3 grudnia 2002 r. i poświęcone było planowaniu działalności Związku na 2003 rok oraz głównym problemom bibliotekarstwa publicznego w skali kraju.
Omawiano m.in.:
- projekt porozumienia bibliotek INFOBIBNET,
- temat konferencji międzynarodowej „Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji”.
Zarząd omówił kwestie związane z powołaniem sekcji bibliotek przy Polskiej Izbie Książki oraz program wydawniczy Polskiego Związku Bibliotek na 40. Międzynarodowe Targi Książki
Dziecięcej w Bolonii.
Do Ministerstwa Kultury Polski Związek Bibliotek złoży
wniosek o wsparcie finansowe na organizację międzynarodowej
konferencji, którą planuje się zorganizować w listopadzie 2003 roku.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu.
Teresa Leśniak
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Ważne i ciekawe
W grudniu ub. r. udostępniona została Polska Biblioteka Internetowa (www.pbi.edu.pl). Ma ona stanowić wkład Polski w tworzenie europejskich zasobów internetowych w dziedzinie kultury. Inicjatorem i realizatorem pomysłu jest Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego
Komitetu Badań Naukowych.
Początkowo w zasobach Polskiej Biblioteki Internetowej mają
być dostępne książki i publikacje, do których prawa autorskie wygasły.
W pierwszej fazie dostęp do zbiorów będzie bezpłatny. Problem zaistnieje
w momencie udostępniania pozycji objętych prawami autorskimi.

W listopadzie ub.r. z inicjatywy Polskiej Rady Ruchu Europejskiego odbyła się w Warszawie konferencja, w której wzięli udział wybitni
przedstawiciele kultury polskiej nt. powołania w Unii Europejskiej IV filaru, który obejmowałby naukę, edukację i kulturę.
W mowie inaugurującej konferencję senator Andrzej Wielowieyski - przewodniczący Polskiej Rady Ruchu Europejskiego wskazał na fakt
mówiący o małym zaangażowaniu mieszkańców Unii Europejskiej i państw
kandydujących w sprawy kultury. Wskazał na komercjalizację i wycofywanie się państw z mecenatu jako główne przyczyny braku oficjalnej polityki
kulturalnej krajów europejskich. Temu właśnie ma się przeciwstawić IV
filar naukowo-edukacyjno-kulturalny. Więcej na ten temat na stronie
www.rucheuropejski.org.
Obecnie politykę kulturalną Unii Europejskiej reguluje art. 128
Traktatu z Maastricht (klauzula o upowszechnianiu kultury, zachowaniu
dziedzictwa, rozwój niekomercyjnej wymiany kulturalnej i pobudzanie
twórczości artystycznej) oraz art. 151 Traktatu Amsterdamskiego (dążenie
do rozkwitu kultur państw członkowskich, ożywienie współpracy wewnątrz
i z krajami spoza Unii Europejskiej, współpraca z Radą Europy).
oprac. Teresa Leśniak
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Biblioteki dziecięce w Europie
W dniach 9-11 września w Ciechocinku odbyła się międzynarodowa konferencja „Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji”, zorganizowana przez Polski Związek
Bibliotek. W konferencji wzięło udział 75 uczestników, w tym 7
gości z zagranicy. Patronat honorowy nad konferencją przyjął Minister Kultury oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Patronat telewizyjny przyjęła TVB, radiowy Radio PIK, prasowy
gazeta Nowości. Gościem konferencji była Pani dr Magdalena Ślusarska - dyrektor Departamentu Książki w Ministerstwie Kultury
oraz dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pan Grzegorz Frankowski. Zamierzeniem organizatorów było przybliżenie pracownikom polskich bibliotek informacji o metodach pracy z dziećmi w bibliotekach zagranicznych oraz
polskich bibliotekach, mających w tym względzie poważne osiągnięcia.
Szczególne zainteresowanie wzbudziły referaty gości
z Chorwacji, w których zaprezentowano formy pracy z dziećmi po
wojnie w tym kraju. Zastosowane metody pracy mogą być wykorzystywane także w sytuacjach kryzysowych innych społeczności, niekoniecznie związanych z sytuacją wojenną. Uczestnicy żywo interesowali się sposobami pracy bibliotek duńskich, powszechnie uważanych za najlepsze pod tym względem w Europie. Interesujące okazały się również działania bibliotek we Lwowie, które wprowadzają
skoordynowaną współpracę bibliotek szkolnych z wykorzystaniem
środków z programów unijnych. Z kolei informacja przedstawiciela
Biblioteki Narodowej pozwoliła na zapoznanie z danymi statystycznymi, dotyczącymi bibliotek dziecięcych w Polsce. Wykazały one
niedobór środków finansowych i fakt postępującego procesu likwidacji filii bibliotek, w tym i dziecięcych. Uwagę zwrócił również
referat prezentujący formy pracy Biblioteki Dziecięcej im. Wandy
Chotomskiej w Płocku, nielicznej pod tym względem w Polsce.
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Konferencja w Ciechocinku była kontynuacją ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Polski Związek Bibliotek „Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej”
w dniach 17-19 września, która odbyła się w Przysieku.
Zamierzenia organizatorów konferencji zostały zrealizowane. Przedstawione referaty zawierały wiele nowatorskich rozwiązań, które mogą być realizowane w bibliotekach dziecięcych. Wskazały również na konieczność zmiany myślenia w podejściu do roli
biblioteki dziecięcej w środowisku społecznym.
Wnioski z konferencji przedstawiają się następująco:
1. Istnieje potrzeba tworzenia nowoczesnej literatury pięknej dla
dzieci i młodzieży o wysokich wartościach artystycznych i ideowych.
2. Należy dążyć do ujednolicenia klasyfikacji w polskich bibliotekach dziecięcych.
3. Należy określić wymagania kwalifikacyjne dla pracowników
bibliotek dziecięcych z uwzględnieniem przygotowania pedagogicznego.
4. Redefiniowania wymagają terminy „biblioteka dziecięca” oraz
„filia”.
5. Istnieje społeczna potrzeba odtworzenia specjalizacji instruktora
czytelnictwa dziecięcego.
6. Należy wzmocnić mecenat państwowy i samorządowy nad czytelnictwem dzieci i młodzieży.
Wanda Belcik
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Polsko-słowacka współpraca bibliotek publicznych
W listopadzie 2002 roku Krośnieńska Biblioteka Publiczna
zakończyła realizację projektu zatytułowanego „Promocja interkulturowego dialogu i współpracy w Euroregionie Karpackim”. Współpracę zainicjowała Podduklianska Kniżnica w Svidniku w grudniu
2001 roku, umowę podpisano w styczniu, a realizację projektu rozpoczęto od marca 2002 roku.
Bezpośrednie cele projektu uwzględniały priorytety określone w misji Euroregionu Karpackiego i obejmowały:
1. Wzajemne poznawanie regionów - krośnieńskiego i świdnickiego.
2. Wykorzystanie bibliotek jako ośrodków informacji lokalnej do
gromadzenia, opracowania i upowszechniania materiałów informacyjnych o współpracujących regionach.
3. Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów lokalnym organizacjom i stowarzyszeniom.
Przedmiotem współpracy oprócz wymienionych celów była
wymiana biblioteczna, w tym wymiana doświadczeń, wzajemne
wizytowanie się współpracujących bibliotek. Obie strony postanowiły ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektu, ale tylko
Krośnieńska Biblioteka Publiczna otrzymała grant w wysokości
1.500 euro z Fundacji Karpackiej - Polska.
Realizacja projektu obejmowała następujące segmenty:
- konkurs wiedzowo-plastyczny o Svidniku i Krośnie przeznaczony
dla młodzieży w wieku 10-12 lat przeprowadzony w obu bibliotekach (maj),
- wymianę młodzieży (czerwiec),
- konferencję zatytułowaną „Rola bibliotek i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w integracji międzykulturowej społeczności
lokanych” z udziałem bibliotek i towarzystw mniejszości (Krosno, 3 października),
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- spotkanie ludzi pióra zamieszkujących w sąsiadujących powiatach -świdnickim i krośnieńskim.
Efekty ośmiomiesięcznej współpracy obu bibliotek są imponujące ze względu na zasięg terytorialny projektu oraz zaangażowanie wielu środowisk, instytucji kultury, stowarzyszeń społecznokulturalnych i administracji samorządowej Svidnika i Krosna. W wyniku współpracy nastąpiło zbliżenie ludzi, w tym nie tylko bibliotekarzy, ale także grup rówieśniczych polskiej i słowackiej młodzieży,
wzbogacenie wiedzy o historii miast i walorach turystycznokrajoznawczych przygranicznych powiatów.
Każdy element projektu był starannie dopracowany, co jest
zasługą zarówno Biblioteki Krośnieńskiej, jak i Biblioteki Publicznej
w Svidniku. Szczególnie ważny, jak obserwowaliśmy w Krośnie, był
konkurs wiedzy o Svidniku. W obu kategoriach - wiedzowej i plastycznej - wzięło udział 103 uczniów z 8 krośnieńskich szkół podstawowych. Do konkursu wiedzy o Krośnie po stronie słowackiej
zgłosiło się nieco mniej uczniów, ale liczba nagrodzonych była podobna. W czerwcu miała miejsce wymiana grup laureatów - dzieci
słowackie zwiedzały Krosno i pobliski rezerwat Prządki w Czarnorzekach, dzieci polskie obejrzały Skansen i Bibliotekę w Svidniku.
Obie grupy spotkały się dwukrotnie. Wymieniono też prace plastyczne, które były wystawiane w galeriach bibliotecznych w Krośnie i Svidniku.
Materialnym śladem konferencji (drugi element projektu)
jest zbiór referatów wygłoszonych przez gości słowackich, przedstawicieli placówek kultury i stowarzyszeń z powiatu krośnieńskiego.
W zbiorze zamieszczono 6 referatów i 3 komunikaty oraz
materiał fotograficzny. Wynika z nich jasno, że zarówno referenci
słowaccy jak i polscy podkreślali integracyjny aspekt działalności
własnych instytucji, mówili o wspólnych inicjatywach kulturalnych
realizowanych w przeszłości i obecnie oraz o związkach kulturalnych społeczności mieszkających po obu stronach granicy.
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Konferencja zorganizowana w Krośnie wzbudziła zainteresowanie nie tylko licznie przybyłej delegacji administracji samorządowej ze Svidnika i Preszowa, ale także bibliotekarzy i mediów.
Ostatni element projektu - biesiadę literacką twórców regionalnych zorganizowała w dniu 21 listopada Biblioteka w Svidniku. Uczestniczyli w niej ze strony słowackiej dr Józef Šelepec (poeta
z Preszowa), Julius Panko i Imrich Mako (poeci ze Svidnika), po
stronie polskiej poeci: Jan Tulik, Wacław Turek i Jan Belcik (wszyscy z Krosna). Oprócz prezentacji własnych utworów pisarze i przedstawiciele lokalnej prasy żywo dyskutowali o wartości przekazu
literackiego, możliwościach publikowania w Polsce i w Słowacji
oraz o znaczeniu kontaktów literackich miedzy twórcami, w tym roli
prasy regionalnej w promowaniu debiutantów.
W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa młodzieży świdnickich szkół średnich oraz dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Preszowa, Iveta Hurna. Spotkanie, które miało charakter
informacyjny i być może zaowocuje stałymi kontaktami miedzy
Klubem Literackim w Krośnie a twórcami ze Svidnika.
Dla Podduklianskiej Kniżnicy w Svidniku i Krośnieńskiej
Biblioteki Publicznej spotkanie literackie było akcentem kończącym
współpracę. Obie biblioteki pozyskały partnerów do dalszej współpracy po obu stronach granicy, obie biblioteki wzbogaciły swoje
zbiory o źródła na temat przygranicznych miast i miejscowości. Obie
biblioteki wreszcie przekonały się, że chęć kontaktów i entuzjazm
ludzi pokonać mogą trudności finansowe i barierę języka.
Wanda Belcik
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Biblioteczne jubileusze
W 2002 roku jubileusze pracy zawodowej obchodziły następujące osoby:
- Barbara Malinowska (Filia nr 1) - 35-lecie,
- Grażyna Kurowska (Oddział dla Dzieci) - 25-lecie,
- Danuta Tesznar (Filia nr 3) - 25-lecie,
- Wiesława Witkowska (Czytelnia Główna) - 20-lecie.
Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie pracy zawodowej jednej z Jubilatek.

Grażyna Kurowska - starszy bibliotekarz, pracownik
Oddziału dla Dzieci Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Urodziła się 27 maja 1956 r. w Kolbuszowej. Szkołę podstawową ukończyła w Dobieszynie. W 1975 roku zdała maturę w Liceum
Ogólnokształcącym w Jedliczu. Dwa lata później ukończyła Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Krośnie. Pracę w zawodzie bibliotekarza rozpoczęła 1 września 1977
roku w Oddziale dla Dzieci. Przez cały okres pracowała z dziećmi - początkowo w wypożyczalni, a obecnie w czytelni. W 1978
roku wzięła udział w kursie w Jarocinie z zakresu pracy z czytelnikiem dziecięcym. 25-lecie pracy - 1 września 2002 r. W 1997
roku otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

1 lipca

29 lipca 9 sierpnia

W krośnieńskiej Bibliotece rozpoczęła praktykę
studentka historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praktykę zakończyła 15 lipca.
W Wypożyczalni i Czytelni przeprowadzono skontrum księgozbioru, po raz pierwszy z zastosowaniem programu komputerowego.

9-11 września

W Ciechocinku odbyła się konferencja „Biblioteka
dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji” zorganizowana przez Polski Związek Bibliotek. Uczestniczyła Wanda Belcik (krótka informacja i wnioski w numerze).

16-18 września

Danuta Grzybek uczestniczyła w konferencji „Rola
bibliotek w edukacji czytelniczej i wychowaniu
w rodzinach osób niepełnosprawnych”.

19-21 września

Bogusława Bęben uczestniczyła w konferencji
„Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych” w Chełmie.

21 września

Krośnieńską Bibliotekę odwiedził były Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski z małżonką. Gość interesował się
żywo zbiorami i działalnością Biblioteki. Na pamiątkę spotkania od pracowników otrzymał adres
i kwiaty.

25 września

Krośnieńska Biblioteka opublikowała w Internecie
swoją witrynę (www.kbp.krosno.pl) opracowaną
przez Bogusławę Bęben i Stanisława Wójtowicza

3 października

W sali Urzędu Miejskiego w Krośnie odbyła się
polsko-słowacka konferencja na temat ,,Rola bibliotek i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych
w integracji międzykulturowej społeczności lokalnych” z udziałem bibliotekarzy i przedstawicieli
stowarzyszeń i władz samorządowych. Konferencję zorganizowały Krośnieńska Biblioteka Publiczna i Biblioteka Publiczna w Svidniku.
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15 października

W Filii nr 8 odbył się konkurs pięknego czytania
pod hasłem „Czytam, bo lubię : Jesień” z udziałem
uczniów klas IV i V.

23 października

Po prawie miesięcznej przerwie uruchomiono
Dział Zbiorów Audiowizualnych. Dział został
przeniesiony z ul. Wojska Polskiego 41 na ul. Ordynacką 8 do wyremontowanego pomieszczenia
byłej czytelni dla dzieci. W budynku pozostała tylko wypożyczalnia dla dzieci. W dniu 29 października w obecności prezydenta Krosna Romana
Zimki i naczelnika wydziału Wiesława Wołka oraz
koleżanek nastąpiło oficjalne otwarcie Działu.

28 października

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rzeszowie odbył się I Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Oddział Stowarzyszenia w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej
reprezentowali: Wanda Belcik, Bogusława Bęben,
Marek Bobusia i Stanisława Wajs. Koleżance Wajs
powierzono funkcję skarbnika w Zarządzie Okręgu.

12 listopada

W Filii Nr 8 odbył się konkurs recytatorski „Polska
w poezji dziecięcej”, w którym zaprezentowało się
29 uczestników. Konkurs odbywa się corocznie
z okazji Święta Niepodległości.

14 listopada

Koleżanka Grażyna Kurowska obchodziła jubileusz 25-lecia pracy zawodowej. Uroczystość odbyła
się w Oddziale dla Dzieci przy ul. Ordynackiej 8.

21 listopada

W Bibliotece Publicznej w Svidniku (Słowacja)
odbyła się biesiada literacka z udziałem pisarzy
z Krosna (Jan Belcik, Jan Tulik, Wacław Turek)
i Svidnika (Imrich Mako, Józef Šelepec, Julius
Panko). Spotkanie, które współorganizowała Krośnieńska Biblioteka Publiczna, było podsumowaniem 8 miesięcy współpracy kulturalnej obu bibliotek. 28 listopada Obradowało Kolegium Biblioteki. Zastanawiano się nad wykorzystaniem pomieszczenia po Zbiorach Audiowizualnych, omawiano zmiany w Kodeksie pracy oraz sprawy bieżące Biblioteki

16

5 grudnia

Wernisaż wystawy Zbigniewa Habrata w Filii nr 4

6 grudnia

W Dziale Zbiorów Audiowizualnych przy ul. Ordynackiej 8 odbyło się spotkanie mikołajkowe, które zorganizowały wspólnie Krośnieńska Biblioteka
Publiczna i Koło Polskiego Związku Niewidomych
w Krośnie. Gry i zabawy dla dzieci prowadziły
Agata Grzybek i Katarzyna Guzik z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

10 grudnia

W Filii nr 8 odbył się konkurs recytatorski pod
hasłem „Wiersze spod choinki”. Prezentowało się
51 uczestników z klas II i III szkół podstawowych.
Najlepsi otrzymali nagrody.

12 grudnia

Bogusława Bęben i Wanda Belcik spotkały się z
Dyrekcją Biblioteki Wojewódzkiej w Preszowie
(Słowacja) w celu omówienia harmonogramu działań związanych z realizacją projektu „Czytelnictwo
dzieci i młodzieży w Euroregionie Karpackim”.

16 grudnia

Dyrektor Teresa Leśniak uczestniczyła w konferencji bibliotek szkolnych Krosna i powiatu krośnieńskiego.

17 grudnia

W Filii nr 4 przy ul. Krakowskiej 124 odbyło się
podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu ph. „Zachwyciło mnie”. Uczestniczył naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego. Na
konkurs napłynęło 66 wierszy 59 autorów. Przyznano 3 nagrody i 5 wyróżnień. Była to III edycja
Krośnieńskiego Konkursu Literackiego.

17 grudnia

W Filii nr 7 przeprowadzono konkurs recytatorski
wierszy zimowych i świątecznych „W noc Bożego
Narodzenia”.

31 grudnia

W Wypożyczalni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie świątecznonoworoczne pracowników Biblioteki z udziałem
zastępcy prezydenta Krosna, Bronisława Barana.
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