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Po raz trzynasty zapraszamy Państwa do lektury Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych. Mamy nadzieją, że mimo oznaczenia
kolejności zeszytu, możemy liczyć na Państwa zainteresowanie.
Tradycyjnie już pierwszy zeszyt w nowym roku zawiera informację o działalności Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w roku
minionym. Ponadto zamieszczamy w numerze sprawozdania z udziału pracowników Biblioteki w seminariach i warsztatach. W związku
z przejściem na emeryturą pani Barbary Malinowskiej przypominamy Jej sylwetką zawodową. Nowością w bieżącym numerze Zeszytów
jest omówienie wyników badań efektywności służby informacyjnej
Biblioteki.
Powtarzając za anonimowym autorem: „Dum spiro, spero” ponawiamy zaproszenie do dzielenia się informacjami o sukcesach i problemach, przemyśleniami i pomysłami. Strony Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych są dla Państwa zawsze gościnnie
otwarte.
Redakcja
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Krośnieńska Biblioteka Publiczna w 2002 roku. Działalność merytoryczna

Zbiory biblioteczne
Na koniec 2002 roku zbiory Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej obejmowały:
- 206.263 książki (w tym w Bibliotece Głównej 101.453 woluminy),
- 34.131 jednostek zbiorów specjalnych (w tym 31.411 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych),
- 2.036 czasopism oprawnych.
W ciągu roku włączono do zbiorów 8.655 woluminów za
kwotę 140.015,79 PLN oraz 631 jednostek zbiorów specjalnych za
kwotę 9.787,66 PLN. 7.434 woluminy pochodziły z zakupów dokonywanych w księgarniach i hurtowniach zgodnie z wymogami Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r., pozostałe 1.221 woluminów to dary i książki przekazane przez czytelników
w zamian za pozycje zagubione.
W Bibliotece Głównej i w filiach czytelnicy mogli korzystać ze 126 tytułów (217 egzemplarzy) czasopism bieżących. Na
prenumeratę prasy wydatkowano w ciągu roku 27.599,23 PLN.
Godząc dostrzegane przez bibliotekarzy i zgłaszane przez
czytelników potrzeby czytelniczo-informacyjne z możliwościami
finansowymi Biblioteki kształtowano strukturę zbiorów, która w wyniku doboru nowości i ubytkowania książek przedstawiała się następująco:
- w Bibliotece Głównej: literatura piękna dla dzieci i młodzieży
- 10%, literatura piękna dla dorosłych - 46%, literatura popularnonaukowa - 44%,
- w filiach: literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 37%, literatura piękna dla dorosłych - 45%, literatura popularnonaukowa
- 18%.

5

W 2002 roku przeprowadzono inwentaryzację księgozbiorów Czytelni i Wypożyczalni Głównej, po raz pierwszy wykorzystując moduł obsługi skontrum programu SOWA.
W Bibliotece Głównej i filiach nr 1, 2, 3 i 4 przeprowadzono selekcję księgozbiorów usuwając 2.384 woluminów. Łącznie
wycofano ze zbiorów 6.030 książek zniszczonych, nieprzydatnych ze
względu na treść lub formę wydawniczą, nie wypożyczanych przez
co najmniej 20 lat i dekompletów.
Czytelnicy i udostępnianie zbiorów
W 2002 roku w Wypożyczalni Głównej, Zbiorach Audiowizualnych i filiach zarejestrowano 18.684 stałych czytelników,
którym wypożyczono 346.287 książek i 38.138 jednostek inwentarzowych „książki mówionej”. Podczas odwiedzin w czytelniach
38.614 użytkowników korzystało z 154.027 wydawnictw zwartych
i ciągłych oraz 501 jednostek zbiorów specjalnych (druków ulotnych, map, płyt).
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zrealizowano 15 zamówień, wypożyczając w ten sposób 13 książek.
Z dostępu do Internetu w Czytelni Głównej korzystały 554
osoby.
Łącznie w ciągu roku publiczne placówki biblioteczne
w Krośnie były odwiedzane 182.762 razy. Użytkownikom udostępniono 548.899 książek, wydawnictw ciągłych i innych dokumentów.
W czytelniach udzielono odpowiedzi na 18.307 pytań czytelniczoinformacyjnych. Zorganizowano 1.470 imprez kulturalnooświatowych, w których brało udział 10.079 uczestników.
Przeliczenie podanych wskaźników statystycznych na
średnie dzienne pozwala stwierdzić, że placówki biblioteczne były
odwiedzane dziennie przez 744 osoby, którym udostępniano 2.107
książek i wydawnictw ciągłych oraz 203 kasety „książki mówionej”.
Dziennie udzielano 65 informacji, a w zajęciach animacyjnych
uczestniczyło 41 osób.
W porównaniu do 2001 roku wzrosły wskaźniki:
- zakupu książek na 100 mieszkańców - 15,24
- zakupu książek na 100 czytelników - 41,30
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- liczby wypożyczeń na 100 mieszkańców - 825,5
- liczby czytelników na 100 mieszkańców - 36,9.
Wyższa była również średnia cena zakupionej książki 17,39 PLN.
Działalność informacyjno-bibliogrąficzna
W 2002 roku w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej udzielono użytkownikom indywidualnym łącznie 18.307 informacji,
z tego 11.578 w Czytelni Głównej i Dziale InformacyjnoRegionalnym. Ponadto pracownicy Czytelni Głównej pomagali korzystającym z Internetu i elektronicznego katalogu Biblioteki.
W Dziale Informacyjno-Regionalnym wykonano 9 zestawień bibliograficznych {Rymanów w XIX wieku, Załuscy, Juliusz
Słowacki - bibliografia przedmiotowa, Systemy informatyczne zarządzaniu, Romantyczna koncepcja artysty, Mikołaj Rej - bibliografia przedmiotowa, Uzdrowiska w Polsce, Historia hotelarstwa w regionie krośnieńskim, Bezrobocie w woj. podkarpackim) oraz kalendarz rocznic historyczno-literackich w 2003 roku. Kontynuowano
opracowanie kartoteki zagadnieniowej w systemie elektronicznym,
digitalizację Słownika Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
i uzupełnianie zbiorów o tematyce regionalnej.
We wszystkich placówkach bibliotecznych na bieżąco uzupełniano istniejące katalogi kartkowe.
Działalność wydawnicza i popularyzacja czytelnictwa
W 2002 roku Biblioteka wydała materiały z konferencji
Rola bibliotek i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w integracji
międzykulturowej społeczności lokalnych (Krosno, 3 października
2002 r.), 10. i 11. numer Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych,
Katalog literatury popularnonaukowej zakupionej do Czytelni Głównej i Wypożyczalni Głównej (6 numerów), Katalog wydawnictw regionalnych na Targi Euroregionalne KONTAKT.
Opracowano również materiały do Kroniki Krośnieńskiej
Biblioteki Publicznej, informacje dotyczące działalności kulturalnoedukacyjnej Biblioteki do Podkarpackiego Informatora Kulturalnego, oferty edukacyjne dla szkół (Biblioteka na cztery pory roku,
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Program imprez kulturalno-oświatowych : październik - listopad grudzień), wnioski do Ministerstwa Kultury (3) i Fundacji Karpackiej (1) o dofinansowanie działalności. Przygotowano informacje dla
lokalnych mediów i liczne materiały informacyjno-reklamowe dla
potrzeb Biblioteki Głównej i filii.
Od stycznia do maja na antenie Radia FARA prezentowano
omówienia literatury popularnonaukowej (6 audycji).
Kontynuowano akcję „Cała Polska czyta dzieciom” organizując we wszystkich filiach Biblioteki cykliczne zajęcia krzewiące
i utrwalające nawyki czytelnicze wśród dzieci i młodzieży. Temu
celowi służył realizowany przez Dział Zbiorów Audiowizualnych
cykl edukacyjny „Dzieci poznają świat”. W 2002 roku cykl zatytułowany był „Muzyka w czterech porach roku”. W 15 spotkaniach
brało udział 401 uczestników.
Głównym wydarzeniem kwietniowych obchodów Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich było spotkanie z Antonim Libera.
Formą upowszechniania czytelnictwa i popularyzacji zbiorów bibliotecznych były liczne wystawy książek związane z rocznicami historycznymi i literackimi.
Komputeryzacja
W zakresie komputeryzacji, szczególnie w odniesieniu do
bazy sprzętowej, w roku 2002 nie nastąpiły istotne zmiany. Dzięki
zakupom drobnych części udało się usprawnić działanie sprzętu
funkcjonującego w Bibliotece Głównej. Na te zmiany i zakup licencji na użytkowanie oprogramowania Biblioteka mogła przeznaczyć
2.497,87 PLN.
W Bibliotece opracowano własną stronę internetową i opublikowano ją pod adresem www.kbp.krosno.pl.
Odnotowano również postęp w tworzeniu elektronicznych
baz katalogowych: do bazy zbiorów wprowadzono 2.816 woluminów (2.333 rekordy), utworzono bazę zbiorów specjalnych, na bieżąco uzupełniano kartotek zagadnieniową, osiągając na koniec roku
stan 83.094 opisanych jednostek (53.783 rekordy).
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Dostęp do książek osób niepełnosprawnych
Czytelnikom z różnymi dysfunkcjami obsługę biblioteczną
zapewnia Dział Zbiorów Audiowizualnych Biblioteki, jedyna tego
rodzaju placówka w powiecie krośnieńskim. Główną część jego
zbiorów stanowi 30.803 jednostki inwentarzowe „książki mówionej”, udostępniane na zewnątrz (także dostarczane do domu czytelnika) lub na miejscu.
W 2002 roku w Dziale Zbiorów Audiowizualnych zarejestrowano 688 stałych czytelników, którym wypożyczono 48.084
kasety „książki mówionej”. Dział współpracował z krośnieńskim
oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża, domami opieki społecznej
w Krośnie i Miejscu Piastowym, Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Miejskim Przedszkolem nr 5.
Inne formy działalności
Biblioteka Główna prezentowała wydawnictwa regionalne
podczas wiosennej edycji Targów Regionalnych. W Wypożyczalni
Głównej czynny był stały punkt sprzedaży publikacji lokalnych
twórców i wydawców.
W Bibliotece Głównej i filiach zorganizowano kiermasz
taniej książki, który cieszył się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających biblioteki.
Podczas II Krośnieńskich Dni Rodziny Biblioteka promowała wartości rodzinne, organizując liczne spotkania, wystawy i konkursy o tematyce prorodzinnej.
W Bibliotece Głównej i filiach prowadzono lekcje biblioteczne i zajęcia ze studentami oraz przyjmowano wycieczki. W 2002
roku przyjęto 105 grup młodzieży (2.222 osoby) ze szkół podstawowych i średnich z Krosna i okolic. Uczniowie poznawali sposoby
wyszukiwania informacji w kartkowych i elektronicznych katalogach
bibliotecznych oraz zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
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Biblioteka zorganizowała trzy konkursy dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów:
- wiedzowo-plastyczny „Mosty przyjaźni” - część programu
współpracy Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki
Publicznej w Świdniku (Słowacja), którego celem było zachęcenie młodzieży do poznawania kultury i walorów turystyczno-krajoznawczych przygranicznych terenów Polski i Słowacji,
- „Zachwyciło mnie” - III edycja Krośnieńskiego Konkursu Literackiego,
- „Mistrz Wiedzy Ogólnej” - finał wielomiesięcznego turnieju,
którego uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą.
W ramach programu współpracy polsko-słowackiej Promocja interkulturowego dialogu i współpracy w Euroregionie Karpackim Biblioteka była organizatorem konferencji Rola bibliotek
i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w integracji międzykulturowej
społeczności lokalnych (Krosno, 3 października). Dzięki wsparciu
finansowemu Fundacji Karpackiej możliwe było wydanie materiałów konferencyjnych w języku polskim i słowackim. Częścią programu współpracy było również spotkanie w Świdniku literatów
zamieszkałych w powiatach krośnieńskim i świdnickim (listopad).
Ze strony polskiej w „literackiej biesiadzie” uczestniczyli Jan Belcik,
Jan Tulik i Wacław Turek.
Gośćmi Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w 2002 roku
byli m.in. Ryszard Kaczorowski - Prezydent RP na Uchodźstwie
oraz Antoni Libera - autor powieści Madame, tłumacz literatury angielskiej.
Wśród wielu imprez organizowanych w Oddziale dla Dzieci i filiach na uwagę zasługują wystawy w mini galerii Filii nr 4,
promujące lokalnych twórców i kolekcjonerów. W 2002 roku prezentowano tutaj prace malarskie Niny Rostkowskiej, Barbary i Zbigniewa Marchewków, Idziego Dąbrowskiego, Zbigniewa Habrata,
fotografie Edwarda Marszałka, Jyrki Portina, rzeźby Janusza Kubita,
kompozycje kwiatowe Barbary Bałuki, kolekcję kart pocztowych
Zbigniewa Więcka.
oprac. St. Wójtowicz
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Działalność informacyjna Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
w ocenie użytkowników. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Czytelni Głównej
Wysokie wskaźniki statystyczne charakteryzujące rezultaty
działalności informacyjnej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej skłoniły nas do podjęcia próby ustalenia, w jaki sposób przekładają się
one na poziom satysfakcji użytkowników usług informacyjnych.
Interesowało nas także określenie możliwości zaspokojenia potrzeb
informacyjnych w obecnym stanie dostępu do źródeł informacji.
Badanie przeprowadziliśmy posługując się kwestionariuszem ankiety rozprowadzanym wśród odwiedzających Czytelnię
i Wypożyczalnię Biblioteki. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. W ciągu 2 miesięcy (luty - marzec) do udziału w badaniu
zdołaliśmy zaprosić 90 osób.
Decydujący wpływ na wyniki ankiety, widoczny zwłaszcza
w odniesieniu do częstotliwości korzystania z usług informacyjnych
i przyczyn poszukiwania źródeł informacji wywarła struktura uczestników badania. W strukturze grupy według wieku najliczniej reprezentowane były osoby w wieku 20-24 lata - 67,8%. Dla pozostałych
przedziałów wiekowych proporcje przedstawiały się następująco: 2544 lata - 16,7%, 16-19 lat - 14,4% i 45-60 lata - 1,1%. W badaniu nie
uczestniczyły osoby powyżej 60 roku życia.
Struktura wiekowa grupy znalazła odzwierciedlenie w podziale badanych według zajęcia. 84,5% respondentów to osoby uczące się w szkołach różnych stopni i typów: studenci (71,2%) i uczniowie (13,3%). Pozostałą część grupy badanej stanowili pracownicy
umysłowi (8,8%), niezatrudnieni (4,4%), robotnicy (1,1%) i inni
(1,1%).
Podział uczestników badania według wykształcenia przedstawiał się następująco: średnie ogólne - 38,9%, średnie zawodowe 25,6%, licencjat - 18,8%, wyższe - 11,1% i podstawowe 5,6%. W badaniu chętniej uczestniczyły kobiety stanowiące 70% respondentów.
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Wszyscy uczestnicy badania są użytkownikami usług informacyjnych Czytelni. Najliczniejsza grupa respondentów (57,8%
badanych) korzysta z nich w razie potrzeby. Kolejne pod względem
liczebności grupy deklarują częste (31,1%) i bardzo częste (11,1%)
odwiedzanie Czytelni.
Najczęściej wymienianą przyczyną korzystania ze źródeł
informacji było przygotowanie się do lekcji i zajęć (81,1%). Konieczność aktualizacji posiadanej wiedzy wskazało 18,9% badanych.
Wskazywano również inne niż czysto użytkowe przyczyny: rozwijanie zainteresowań (31,1%) i samokształcenie (22.2%).*
Z katalogu usług dostępnych w Czytelni respondenci niemal równie licznie wskazywali pomoc bibliotekarza w wyszukiwaniu źródeł informacji (57,8%) i korzystanie z nich (56,7%). Niewiele
mniejszą popularnością cieszy się wykonywanie kserokopii (46,7%).
22,2% respondentów deklaruje korzystanie z katalogów bibliotecznych, natomiast 7,8% - z dostępu do Internetu i usług internetowych.*
Od kilku lat w zbiorach Czytelni znajdują się źródła informacji na nośnikach elektronicznych, a od 2001 roku możliwy jest
również dostęp do Internetu. Wyniki ankiety wskazują, że korzystający z usług informacyjnych preferują źródła tradycyjne (83,3%).
2,2% użytkowników równie chętnie korzysta z obu rodzajów źródeł.
Jako uzasadnienie wyboru źródeł tradycyjnych respondenci wskazywali przyzwyczajenie, łatwiejsze korzystanie, brak umiejętności
obsługi komputera, większe zaufanie, łatwiejszy dostęp, brak komputerów w większości bibliotek, wygodę oraz brak czasu. Zwolennicy źródeł na nośnikach elektronicznych określali je jako łatwiejsze
w korzystaniu, a zapisaną na nich informację - szybciej dostępną.
Zdecydowana przewaga osób korzystających z tradycyjnych źródeł informacji sprawia, że zbiory tego rodzaju źródeł ciągle
postrzegane są jako niewystarczające. W naszym badaniu księgozbiór oceniło tak 38,9% respondentów, a zestaw czasopism - 30,0%,
przy czym zakres wskazanych dziedzin wiedzy i liczba tytułów czasopism utrudnia dokonanie jakichkolwiek uogólnień. Jednocześnie
jest to potwierdzenie problemów, jakie napotyka placówka
* ankietowani mogli wskazywać więcej niż jedną odpowiedź, stad wskaźniki procentowe nie sumują się do 100
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nastawiona na obsługę szerokiego kręgu odbiorców. Rozwiązaniem
może być zapewnienie swobodnego dostępu do rozproszonych źródeł informacji i fachowej pomocy w ich wyszukiwaniu.
Mimo dostrzeganych braków w zbiorach, ankietowani pozytywnie ocenili obecne możliwości dostępu do źródeł informacji za
pośrednictwem Czytelni. Jako bardzo dobre oceniło je 22,2% respondentów, dobre - 73,3%, a niewystarczające - 1,1%. Pozostali nie
mają zadania na ten temat.
Zdecydowana większość uczestników badania potrafi samodzielnie korzystać z katalogów bibliotecznych. Tę umiejętność
deklarowało 93,3% ankietowanych w przypadku katalogów kartkowych i 78,8% w odniesieniu do katalogów elektronicznych. 67,8%
uczestników badania potwierdziło umiejętność samodzielnego korzystania z Internetu i usług internetowych. W tym miejscu warto
przypomnieć, że 57,8% badanych użytkowników usług informacyjnych Czytelni korzysta z pomocy bibliotekarza w wyszukiwaniu
źródeł informacji.
Pytani o stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych
przez katalogi, księgozbiór i zestaw czasopism, jako satysfakcjonujące ankietowani wymienili w kolejności: katalogi (25,6%), księgozbiór (24,4%) i zestaw czasopism (18,9%). Jako dobre zostały ocenione katalogi (64,4%), księgozbiór (57,8%) i zestaw czasopism
(54,4%). Jako niewystarczające badani ocenili księgozbiór (11,1%),
zestaw czasopism (8,9%) i katalogi (2,2%). Zdania na ten temat nie
miało 7,8% badanych w przypadku katalogów, 6,7% - księgozbioru i
17,8% - zestawu czasopism.
Uczestnicy badania mieli możliwość wskazania utrudnień
w korzystaniu z usług informacyjnych Czytelni. Najczęściej wymieniali małą ilość stanowisk komputerowych (5) oraz małą powierzchnia Czytelni (3). Jednokrotnie wymieniano brak źródeł informacji,
przestarzały sprzęt, mało precyzyjne hasła przedmiotowe, konieczność oczekiwania na kserokopie, niewygodne krzesełka oraz pracujący głośno odkurzacz. Według opinii ankietowanych sytuację poprawiłoby udostępnienie kolejnych stanowisk komputerowych (5),
poprawa zaopatrzenia w nowości wydawnicze ze wszystkich dziedzin (2) oraz zakup jeszcze jednej kserokopiarki (2). Inne propozycje
poprawy dostępu do źródeł informacji to zwiększenie pomocy
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bibliotekarza i liczby miejsc w Czytelni, wprowadzenie możliwości
samodzielnego kopiowania dokumentów, zniesienie opłat za korzystanie z Internetu oraz wprowadzenie nakazu całkowitej ciszy.
Odpowiadając na pytanie, czy personel Czytelni spełnia
oczekiwania w zakresie świadczonych usług informacyjnych, ankietowani wykorzystali dwie z czterech proponowanych możliwości:
twierdząco odpowiedziało 88,9%, pozostali wybrali opcję - „częściowo”.
Na koniec należy dodać, że 97,8% uczestników badania
deklaruje znajomość zasad korzystania ze zbiorów i usług Czytelni.
Pozwala to postawić tezę, że w zdecydowanej większości mają oni
świadomość uwarunkowań działalności informacyjnej wynikających
z konieczności stosowania wewnętrznych przepisów bibliotecznych.
Przeprowadzone badanie obejmowało większość aspektów
działalności informacyjnej i jako takie miało charakter sondażowy.
W przypadku tego rodzaju badań ważniejsze od wyników są ujawniające się trendy. Niewykluczone więc, że badanie w zmodyfikowanej formie zostanie powtórzone w odniesieniu do wybranego
segmentu działalności informacyjnej z uwzględnieniem przyjętych
mierników jej efektywności.
Wyniki obecnego badania, szczególnie wskazywane przez
użytkowników usług utrudnienia i ograniczenia korzystania ze źródeł
informacji, nie zaskoczyły nas. Większość z nich była przedmiotem
analiz, a możliwości ich usunięcia były uwzględniane w planach
pracy Biblioteki. Dzięki temu, a głównie podejmowanym w tym
zakresie działaniom, możliwa będzie poprawa warunków prowadzenia działalności informacyjnej w nowym lokalu na II piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 41. Zmieni się również organizacja
dostępu do sieciowych zasobów informacyjnych, dzięki czemu użytkownicy informacji w mniejszym stopniu będą odczuwać niedostatek jej źródeł tradycyjnych źródeł.
Stanisław Wójtowicz
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Edukacja regionalna w bibliotece
Kurs, w którym uczestniczyłam w Jarocinie w dn. 18-21 lutego obejmował całość zagadnień związanych z szeroko pojmowaną
edukacją regionalną, która zapisana jest zarówno w statutach bibliotek publicznych jak i programach szkolnych (regionalna ścieżka
edukacyjna na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 21.05.2001 r.
w Dz. U. z 2001 roku Nr 61). W ciągu 26 godzin zapoznano uczestników z najważniejszymi zagadnieniami, które wchodzą w zakres
edukacji regionalnej, to jest: roli badań regionalnych w edukacji
regionalnej, edukacji regionalnej w szkole, metodach badań dziedzictwa kulturowego w regionie, typologii i charakterystyce dokumentów życia społecznego, kartotekach bibliograficznych i tekstowych, formach popularyzacji wiedzy o regionie w bibliotekach, regionaliach w Internecie, w szczególności sposobowi ich wyszukiwania w sieci i tworzeniu regionalnego zasobu informacyjnego off-line.
Szczególną wartość miało dla mnie spotkanie z regionalistą
i kolekcjonerem mgr Eugeniuszem Czarnym w Muzeum Regionalnym w Jarocinie, które uświadomiło praktyczną wartość niełatwych
zabiegów wokół dokumentowania życia lokalnej społeczności.
Wspomniany regionalista utożsamiany w mieście z prowadzoną
przez siebie instytucją szczyci się nie tylko szczególnym zbiorem
eksponatów i materiałów ulotnych na temat kolejnictwa w Jarocinie,
ale także bogatym zbiorem na temat historii miasta i jego mieszkańców. Jest ponadto gorliwym inspiratorem różnorodnych działań
oświatowych służących lokalnej społeczności. Wizyta we wspomnianym Muzeum uświadomiła mi również, że gromadzeniu źródeł
o treści regionalnej musi towarzyszyć nie tylko wiedza, ale także
pasja kolekcjonerska, bez której owo gromadzenie staje się zajęciem
czczym i jakby pozbawionym sensu.
Współczesny świat odchodzi od źródeł tradycyjnych skupiając się na informacji na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie. Temu sposobowi wyszukiwania i zapisywania informacji regionalnej poświęcone było 6 godzin warsztatów w pracowni komputerowej. Tworzenie regionalnych zasobów informacyjnych ściągniętych z sieci na dysk lokalny jest bardzo cenne ze względu na aktualność informacji. Wymaga od bibliotekarza poza umiejętnością posługiwania się Internetem znajomości zasad bibliografowania
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dokumentów elektronicznych.
Odrębnym zagadnieniem jest popularyzacja wiedzy o regionie i jej cele. Okazuje się, że form jest mnóstwo przy czym wiele
z nich można realizować w szkole przy udziale młodzieży, nauczycieli, bibliotekarzy bibliotek szkolnych lub przy współudziale lokalnych stowarzyszeń, samorządów, gazet regionalnych czy parafii. To
zresztą wynika z założeń edukacji regionalnej, która polega na tworzeniu młodzieżowego ruchu opiekunów tradycji w oparciu o rodzinę, kościół, stowarzyszenia i organizacje społeczne. Jest to ruch
sprzeciwiający się naśladownictwu wzorów amerykańskich w kulturze.
Formy popularyzacji to zarówno: kluby wiedzy o miejscowości, szkolne koła młodych regionalistów, koła badaczy kultury
regionu i krajoznawczo-turystyczne, środowiskowa straż nad zabytkami, miejscami pamięci jak również lekcje biblioteczne, wycieczki,
spotkania z regionalistami, konkursy, wystawy, kiermasze, plenery,
dyskusje, konferencje, publikacje i wiele, wiele innych form.
Wiele się mówi o regionalizmie, edukacji regionalnej, ale
realizacja tego zadania jest sprawą trudną. Wynika to zarówno z braku źródeł i opracowań regionalnych, z odchodzenia od zainteresowania historią, osłabienia więzi rodzinnych, zaniku rodzin wielopokoleniowych, zaniku pasji kolekcjonerstwa jak również niebezpiecznej dla dziedzictwa kultury polskiej szybkości przystosowywania się
do wzorów kultury zachodniej głównie amerykańskiej. Wiedza regionalna jest wiedzą o nas samych w przeszłości i teraźniejszości,
wiedzą o mitach, obrzędach, języku, historii, architekturze. Pozwala
nam rozpoznać własne dziedzictwo kulturowe.
Te i inne refleksje o istocie i wartościach upowszechniania
wiedzy regionalnej, a zarazem o procesach utrudniających to działanie wygłaszali: prof. Marian Walczak, dr Danuta Wańka i dr Ewa
Jędrysiak.
Istnieje potrzeba autorefleksji nad własną pracą zawodową.
Taką okazał się dla mnie kurs w Jarocinie. Zrodziło się w trakcie
tego kursu kilka pomysłów na udokumentowanie spraw regionalnych, które mam nadzieję zrealizować w Krośnieńskiej Bibliotece.
Wanda Belcik
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V ogólnopolskie warsztaty „Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej”
Warsztaty odbyły się w dniach 20-22 maja 2003 r. w Bibliotece Narodowej. Zorganizowane zostały przez Komisję Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Narodową.
W pierwszym dniu przedstawiono metodykę tworzenia haseł przedmiotowych z wybranymi określnikami (historia, przekłady,
recepcja, stereotyp, zabytki, zbiory) oraz użycie nazw etnicznych
w funkcji określnika.
Kolejny dzień warsztatów poświęcony był opracowaniu
przedmiotowemu dokumentów audiowizualnych. Temat ten przedstawiony został przez Wandę Klenczon i Annę Stolarczyk z Biblioteki Narodowej. Natomiast Piotr Bierczyński z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi zapoznał uczestników z dwoma
tematami:
- tworzenie rekordów wzorcowych dla haseł przedmiotowych
z tematyką regionalną,
- tematyka unijna w językach informacyjno-wyszukiwawczych
w bibliotekach polskich.
W ostatnim dniu warsztatów Irena Augustynowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przedstawiła dwa referaty o opracowaniu książek w bibliotekach niemieckich: „Klasyfikacja literatury dla dzieci i młodzieży w niemieckich
bibliotekach publicznych” i „Tematowanie literatury pięknej dla
dorosłych w bibliotekach niemieckich”.
Ostatnim tematem warsztatów były zagadnienia opracowania przedmiotowego materiałów z dziedziny pedagogiki i oświaty.
Referentką była Wanda Klenczon.
Następne warsztaty odbędą się w październiku br.
Stanisława Wajs
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Maj w krośnieńskiej bibliotece
Maj był dla Krośnieńskiej Biblioteki miesiącem dużej aktywności organizacyjnej, która prawie w całości była związana z kulturą i bibliotekarstwem naszych południowych sąsiadów.
Znaczący udział Biblioteki w programie Dni Kultury Węgierskiej w Krośnie w dn. 9-11 maja polegał na przygotowaniu wystawy, spotkania z poezją Balinta Balassiego, promocji książki poetyckiej i kiermaszu książek. Każdy element tego literackiego segmentu programu był istotnym dopełnieniem obrazu kultury, który
goście węgierscy chcieli nam zaprezentować. Nie można pominąć
udziału zespołu Misztral podczas prezentacji poezji Balinata Balassiego i Istvana Kovacsa, konsula generalnego Węgier w Polsce
w czasie promocji polsko-węgierskiego tomiku poetów podkarpackich. Rangę obu wydarzeń podniosła obecność znakomitych gości ze
strony węgierskiej i polskiej. Uroczysty charakter miało otwarcie
wystawy zatytułowanej „Nie tylko czardasz” w Wypożyczalni Krośnieńskiej Biblioteki, w której również uczestniczyli goście z Węgier. Na wystawie zaprezentowano literaturę piękną, albumy malarskie i książki o muzyce i kompozytorach węgierskich XIX i XX w.
Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany na krośnieńskiej starówce kiermasz książki na którym sprzedawano „Poezje” B. Balassiego, książki pisarzy z regionu i sponsorowany przez
Konsulat Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie polskowęgierski tomik poetycki „Złoto aszu”. W książce znalazły się utwory poetów podkarpackich: Jana Belcika, Janusza Szubera, Jana Tulika i Wacława Turka. Wymienieni poeci, Istvan Kovacs, poeta i historyk, a także inni literaci krośnieńscy podpisywali swoje książki
podczas wspomnianego kiermaszu. Myślę, że dzięki wymienionym
inicjatywom Biblioteki zrobiono krok w kierunku popularyzacji literatury węgierskiej na Podkarpaciu, a równocześnie zaznajomiono
gości węgierskich ze współczesną poezją polską na Podkarpaciu.
Bowiem wiedza o bibliotekach i bibliotekarstwie węgierskim jest bibliotekarzom z Krosna nieobca. Kontakty zawodowe są
podtrzymywane od 1996 r. Podobnie zresztą jak z bibliotekami słowackimi.
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Właśnie w dn. 14 i 15 maja miałam przyjemność uczestniczyć wraz z dyrektor Teresą Leśniak w międzynarodowym seminarium „Książka a czytelnik dziecięcy” zorganizowanym przez Bibliotekę Wojewódzką im. Hviezdoslava w Preszowie. W seminarium
uczestniczyły poza bibliotekami słowackimi: delegacja z Nyiregyhazy (Węgry) i amerykańscy lektorzy-bibliotekarze z Milwaukee pracujący obecnie w Banskiej Bystrzycy.
Mówiono o czytelnictwie dzieci w woj. preszowskim na
podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, o formach aktywizacji czytelniczej dzieci, o problemach dzieci takich jak dysleksja,
dysgrafia, alienacja i formach pomocy w tym zakresie (Stowarzyszenie Rodziców, Szkół i Bibliotekarzy w Nyiregyhaza, Hevi klub
z programem „Jak żyć” w Bratysławie).
Referat o bibliotekach i czytelnictwie dziecięcym wygłosiła
Teresa Leśniak wskazując na ciekawe formy animacji czytelniczej
prowadzone w bibliotekach Krosna. O książce dziecięcej w Słowacji
mówili zaproszeni pisarze, ilustratorzy i wydawcy. Wymieniano
doświadczenia, nawiązywano kontakty. Dla delegacji reprezentującej
Bibliotekę Publiczną w Krośnie był to kolejny etap otwarcia na biblioteki słowackie.
Mamy o czym ze sobą rozmawiać, możemy się od siebie
uczyć, możemy zaoferować swoje doświadczenia i o to chodzi w obecnej i zjednoczonej Europie.
Wanda Belcik
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Sylwetka zawodowa Barbary Malinowskiej
W marcu pracę zawodową w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej zakończyła Barbara Malinowska, starszy kustosz, wieloletnia instruktorka, która przed przejściem na emeryturę prowadziła
osiedlową filię w Polance.
Barbara Malinowska urodziła się 8 marca 1948 r. w Nowej Soli. Tam kończyła szkoły, uzyskała świadectwo dojrzałości
i podjęła pierwszą pracę zawodową w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Przyborowie (1 listopada 1967 - 31 września 1969). Następnie w latach 1969-1972 kierowała Działem Udostępniania Zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli, a od
1973 roku była w tej bibliotece instruktorem. W czerwcu 1975 roku
w związku z reformą administracyjną państwa powierzono jej stanowisko instruktora w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Po niespełna 6 miesiącach ze względów rodzinnych przeniosła się do Krosna, gdzie od 16 listopada 1975 roku pracowała jako
instruktorka w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krośnie. W latach 1985-1999 kierowała
pracą tego działu. Brała aktywny udział w rozbudowie i umacnianiu
sieci bibliotecznej w województwie krośnieńskim, organizowała
seminaria i szkolenia dla bibliotekarzy, organizowała kompleksowe
kontrole bibliotek, nadzorowała pracę Oddziałów Terenowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie, Jaśle, Lesku i Sanoku. Zapobiegała likwidacji i łączeniu bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi i ośrodkami kultury. Po 1994 roku bezpośrednio nadzorowała gminne biblioteki publiczne w Jaśle, Tarnowcu,
Wojaszówce i Zarszynie.
Od 1 lipca 1999 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej objęła funkcję kierownika
Sieci i Instruktażu i równocześnie pracowała w Filii nr 1 w Polance,
gdzie dała się poznać jako sprawna organizatorka imprez oświatowych i życzliwa bibliotekarka.
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Barbara Malinowska posiadała wysokie kwalifikacje bibliotekarskie: w 1971 roku ukończyła Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, a w 1983 roku Bibliotekoznawstwo
i Informację Naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Była odznaczona odznaką Zasłużony Działacz Kultury
(1983), Brązowym Krzyżem Zasługi (1986) i Srebrnym Krzyżem
Zasługi (1997).
W zawodzie bibliotekarza przepracowała 35 lat, z czego 28
w Bibliotece Krośnieńskiej.
Wanda Belcik
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1-15 stycznia

W mini galerii Filii nr 4 prezentował swoje malarstwo
Zbigniew Habrat. Wystawa była zatytułowana „Impresje z drogi”.

29 stycznia

W Oddziale dla Dzieci odbył się konkurs recytatorski
ph. „Śnieg się bieli białością puchu”. Uczestniczyły
dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Była to IV
edycja konkursu.

27 stycznia
- 7 lutego

W filiach miejskich odbywały się cykle różnorodnych
imprez przygotowanych na czas ferii zimowych.
W programie znalazły się konkursy, gry i zabawy literackie, zajęcia plastyczne oraz blok zajęć poświęconych Unii Europejskiej.

6 lutego

W Filii nr 4 otwarto wystawę malarstwa Iwony Jankowskiej-Kozak. Wystawa była czynna do końca lutego.

18-21 lutego

Wanda Belcik uczestniczyła w kursie „Edukacja regionalna w bibliotece” w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Jarocinie
(relacja w numerze).

24 lutego

W Oddziale dla Dzieci odbyło się spotkanie z Marią
Łotocką, poetką pochodzącą z Kresów Wschodnich

12 marca

W Filii nr 4 odbył się wernisaż wystawy malarstwa
Anny Muni, dziennikarki i slawistki, która od kilkunastu lat zajmuje się malowaniem. Na wystawie zaprezentowała swoje „Malarskie drobiazgi”.

14 marca

Koleżeńskie spotkanie z odchodzącą na emeryturę
Barbarą Malinowską (sylwetka bibliotekarki w numerze)
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18 marca

W Urzędzie Miasta Krosna z inicjatywy Prezydenta
Miasta odbyło się miejskie forum kultury, które zgromadziło 23 przedstawicieli instytucji kultury, szkół artystycznych i stowarzyszeń. Bibliotekę reprezentowała
dyrektor Teresa Leśniak. Forum prowadziła Wanda
Belcik. W trakcie wystąpień i dyskusji zgłoszono
wnioski dotyczące funkcjonowania kultury w mieście.

25 marca

W Filii nr 8 odbyła się kolejna edycja konkursu pięknego czytania „Czytam, bo lubię – Wiosna” dla klas II
i III. Uczestniczyło 45 osób ze szkół podstawowych nr
4, 14, 15.

26 marca

Z okazji Światowego Dnia Poezji w Filii nr 4 odbyło
się spotkanie z Krystyną Kulman, nauczycielką
i opiekunką Koła Poetyckiego przy Gimnazjum nr 3
w Krośnie. Krystyna Kulman jest autorką dwóch książek poetyckich, członkiem Związku Literatów Polskich.

31 marca

W Bibliotece Głównej odbyło się ogólne zebranie
pracowników poświęcone omówieniu wyników czytelnictwa w 2002 roku, planów Biblioteki i sprawom
bieżącym.

1 kwietnia

W Filii nr 5 rozpoczęła pracę Elżbieta Przybysz, absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
w Krośnie. Agnieszka Bogacz przeszła do pracy
w Filii nr 1.

1-30 kwietnia

W mini galerii Filii nr 4 wystawiał swoje pejzaże Andrzej Kijowski, nauczyciel w Małopolskim Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie.

8-11 kwietnia

W Filii nr 4 przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych o Unii Europejskiej. Lekcje realizował Stanisław
Wójtowicz, który zajmuje się udzielaniem informacji o
UE w Bibliotece Głównej.

9 kwietnia

W hotelu „Nafta” w Krośnie odbyła się konferencja
ph. „Lokalni partnerzy” zorganizowana przez Szkołę
Liderów z Warszawy i Stowarzyszenie „Krosno tętniące życiem”. Jako przedstawicielka Biblioteki
uczestniczyła Wanda Belcik.
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15 kwietnia

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rzeszowie obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
Bibliotekarzy
Polskich.
W zebraniu uczestniczyła Wanda Belcik, członek Komisji z Krosna.

23 kwietnia

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
Krośnieńska Biblioteka Publiczna zorganizowała
przed południem spotkanie z Andrzejem Grabowskim,
autorem książek dla dzieci w Oddziale dla Dzieci,
a o godz. 12:00 w Biurze Wystaw Artystycznych forum lokalnych wydawców. Zaprezentowało się 7 wydawców z Krosna, którzy dyskutowali ze zgromadzoną publicznością (ok. 50 osób) o poziomie wydawnictw i trudnościach na rynku książki. Spotkanie to było okazją dla bibliotekarzy i innych uczestników do
zapoznania się z dorobkiem wydawniczym krośnieńskich wydawców i wydawnictw. Spotkaniu towarzyszył kiermasz książki.

29 kwietnia

Pod hasłem „Strofy o książce” w Filii nr 8 odbył się
konkurs recytatorski, w którym uczestniczyły dzieci
z klas IV-V szkół podstawowych Krosna.

2 maja

W Czytelni Głównej rozpoczęła prace Agata Zywar,
wcześniej zatrudniona w Dziale Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów. Jej miejsce zajęła Bogusława
Zawiłowicz, a funkcję kierownika Wypożyczalni
Głównej objęła Ewa Zych.

5 maja

Sprzedaż książek ph. „Tanie czytanie” rozpoczął Robert Lis, pracownik Wypożyczalni Głównej. Na miejsce sprzedaży już tradycyjnie przeznacza się pomieszczenie szatni, a sprzedawane są książki wycofane
z księgozbiorów Biblioteki Głównej i filii.
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9 maja

W ramach Dni Kultury Węgierskiej w Krośnie w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej uroczyście otwarto
wystawę wydawnictw węgierskich ph. „Nie tylko
czardasz”. Obecni byli goście z Nyiregyhazy, Sarospatak i Zalaegerszeg i przedstawiciele władz miasta. Po
wystawie oprowadzała Małgorzata Patia. W tym samym dniu w sali Biura Wystaw Artystycznych Biblioteka zorganizowała spotkanie z poezją Balinta Ballassiego. Spotkanie prowadziła Teresa Leśniak, słowo
o poezji węgierskiej wygłosiła Wanda Belcik. Oprawę
muzyczną zapewnił i pieśni Ballassiego śpiewał zespół
„Mistral” z Węgier.

10-11 maja

Na krośnieńskim rynku Elżbieta Sereda i Agata Kafel
sprzedawały książki twórców z regionu. Dwudniowy
kiermasz był również wkładem Biblioteki w Dni Kultury Węgierskiej w Krośnie.

11 maja

W sali Biura Wystaw Artystycznych odbyła się promocja książki „Złoto aszu”, w której zamieszczono
wiersze Jana Belcika, Janusza Szubera, Jana Tulika
i Wacława Turka w tłumaczeniu węgierskim I. Kovacsa i G. Zsilla. Spotkanie zorganizowała Krośnieńska
Biblioteka Publiczna, a prowadziła Teresa Leśniak
i Jan Tulik. Następnie przy stoisku Biblioteki autorzy
podpisywali swoje książki. Gościem honorowym był
Istvan Kovacs, konsul generalny Republiki Węgierskiej w Polsce, poeta i historyk.

14-15 maja

W Lipovcach k. Preszowa (Słowacja) odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Książka a czytelnik
dziecięcy” zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Preszowie przy wsparciu Fundacji
Społeczeństwo Otwarte. W konferencji uczestniczyli
bibliotekarze słowaccy, autorzy książek dla dzieci, ilustratorzy i wydawcy oraz delegacje bibliotekarzy
z Nyiregyhazy i Krosna. Krośnieńską Bibliotekę Publiczną reprezentowały Teresa Leśniak i Wanda Belcik.

20-22 maja

Stanisława Wąjs uczestniczyła w warsztatach na temat
przedmiotowego opracowania zbiorów w Bibliotece
Narodowej w Warszawie (informacja w numerze).
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21 maja

Stanisław Wójtowicz uczestniczył w seminarium nt.
Unii Europejskiej, które odbyło się w sali narad Urzędu Miasta w Krośnie.

22 maja

Z okazji Dnia Bibliotekarza Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizował wycieczkę do Krasiczyna i arboretum w Bolestraszycach.
Uczestniczyło ok. 30 osób.

27 maja

W Oddziale dla Dzieci przeprowadzono konkurs recytatorski „Cała łąka dla Mamy”. Uczestniczyło 34 recytatorów z klas I szkół podstawowych nr 1, 6 i 15.

28 maja

Z okazji Dnia Matki również w Filii nr 8 odbył się
konkurs recytatorski „O Mamie wiersz ci powiem”.
W konkursie udział wzięli pierwszoklasiści ze szkół
podstawowych nr 4 i 14. W obu konkursach najlepszych recytatorów nagrodzono dyplomami i książkami.

4 czerwca

Biblioteka w Świdniku (Słowacja) obchodziła 50-lecie
działalności. W uroczystościach wzięła udział dyrektor
Teresa Leśniak.

5-6 czerwca

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Iwoniczu
Zdroju odbyły się warsztaty podsumowujące program
„Partnerzy lokalni” realizowany przez Stowarzyszenie
Szkoła Liderów i „Partners” Polska. Tematem zajęć
była „Zmiana społeczna”. W zajęciach uczestniczyła
Wanda Belcik.

9 czerwca

W Dziale Zbiorów Audiowizualnych odbyła się promocja III almanachu członków Koła Poetyckiego przy
Gimnazjum nr 3 w Krośnie zatytułowanego „Dziecko
lasu”.

11 czerwca

Bibliotekę Główną przy ul. Wojska Polskiego odwiedziła 10-osobowa grupa przedstawicieli samorządów
z Ukrainy, którzy przybyli do Krosna, aby zapoznać
się z systemem funkcjonowania oświaty i administracji.

16 czerwca

W Dziale Zbiorów Audiowizualnych przy ul. Ordynackiej 8 odbyła się promocja tomiku poetyckiego brata Pawła Kubiaka „Część ze świadomości”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie.
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25 czerwca

Krośnieńską Bibliotekę Publiczną wizytowała Komisja
Kultury Rady Miasta. Komisja zapoznała się z bieżącymi problemami Biblioteki.

27 czerwca

W Teatrze im Siemaszkowej w Rzeszowie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród Zarządu Województwa
Podkarpackiego w dziedzinie kultury. W uroczystości
uczestniczyły Teresa Leśniak i Wanda Belcik, która
otrzymała nagrodę indywidualną Zarządu.
zestawiła i opracowała W. Belcik
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