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W 17. numerze Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych proponujemy
Państwu przede wszystkim sprawozdanie z działalności Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w 2004 roku oraz szerokie omówienie realizacji zadań
powiatowych i sytuacji bibliotek publicznych w powiecie krośnieńskim.
W bieżącym zeszycie wiele miejsca poświęciliśmy sprawozdaniom
z konferencji, seminariów i spotkań bibliotecznych. W numerze znalazły się
więc informacje o obchodach 50-lecia istnienia Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej oraz relacje z konferencji: Miejsce kultury
w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007- 2013, Biblioteki Publiczne
w otoczeniu prawnym.
Dla bibliotekarzy zajmujących się opracowaniem przedmiotowym - nie
tylko materiałów o tematyce regionalnej - przydatne będą uwagi zawarte
w relacji ze spotkania bibliografów - regionalistów.
Tradycyjnie w Krośnieńskich Zeszytach Bibliotecznych zamieściliśmy
Kronikę, która obejmuje pierwsze półrocze 2005 roku.
Życzymy przyjemnej lektury, a wszystkich chętnych zapraszamy do
współpracy.

Redakcja

Działalność merytoryczna Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
w 2004 roku
Zbiory biblioteczne
Zbiory Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie na koniec 2004
roku obejmowały 210.542 woluminy książek (w tym 105.491 wol. w Bibliotece Głównej), 38.953 jednostek zbiorów specjalnych (w tym 34.340
jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych) oraz 2.344 oprawne
czasopisma (w Czytelni Głównej i Oddziale dla Dzieci).
W roku 2004 przybyło 11.724 woluminów o wartości 258.984,84 PLN
oraz 1.878 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych za 9.945,75
PLN.
Struktura przybytków ze względu na źródło pochodzenia przedstawiała
się następująco:
- z zakupu - 10.516 wol. za 234.250,48 PLN (5.608 wol. za 142.555,22
PLN dla Biblioteki Głównej, 4.908 wol. za 92.025,26 PLN dla filii
miejskich),
- z darów - 1.117 wol. za 23.888,36 PLN (585 wol. za 12.410,89 PLN
dla Biblioteki Głównej, 532 wol. za 11.477,47 PLN dla filii miejskich),
- z innych wpływów - 91 wol. za 846 PLN (wszystkie dla filii miejskich).
Prowadzona w KBP polityka gromadzenia zbiorów uwzględnia głównie potrzeby czytelnicze. Znalazło to odzwierciedlenie w strukturze zakupów. W roku 2004 przedstawiała się ona następująco:
- w Bibliotece Głównej: literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 11%,
literatura piękna dla dorosłych - 42,5%, literatura popularnonaukowa 46,5%,
- w filiach miejskich: literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 21,5%,
literatura piękna dla dorosłych - 40,3%,literatura popularnonaukowa 38,2%.
Biblioteka realizowała zakupy nowości w hurtowniach i księgarniach
w oparciu o procedury wynikające z Ustawy o zamówieniach publicznych
z dn. 10 czerwca 1994 roku. z późn. zm.
Na zakup zbiorów w 2004 roku KBP wydatkowała z własnego budżetu
131.942,23 PLN, z Ministerstwa Kultury - kwotę 112.427 PLN. Średnia
cena książki zakupionej w 2004 roku wyniosła 23,25 PLN.
Ponadto uzupełniano zbiory w oparciu o dary czytelników, a także

przyjmując książki w zamian za zagubione (łącznie 1.208 wol. za
24.734,36 PLN).
We wszystkich placówkach prenumerowano czasopisma bieżące. Biblioteka Główna wraz z filiami zapewniała swoim czytelnikom dostęp do
111 tytułów czasopism (213 egzemplarzy). W ciągu roku wydatkowano na
ten cel 27.266,99 PLN. Ponadto Czytelnia Główna i Oddział dla Dzieci
służyły czytelnikom 2.344 oprawnymi tomami czasopism oraz nieoprawnymi rocznikami z lat ubiegłych.
Struktura zbiorów na koniec 2004 roku przedstawiała się następująco:
- literatura piękna dla dzieci - 45 290 wol., tj. 22 %,
- literatura piękna dla dorosłych - 84 925 wol., tj. 40 %,
- literatura popularnonaukowa - 80 327 wol., tj. 38 %
Kompletowanie zbiorów zarówno poprzez pozyskiwanie materiałów
nowych jak i w drodze przejmowania ich od czytelników zarówno w formie darów jak i w zmian za zagubione dokonywano poprzez podejmowanie
świadomych i przemyślanych decyzji. W pełni obiektywne i uzasadnione
wydaje się wzbogacanie zbiorów w oparciu o potrzeby środowiska czytelniczego obecnego i przyszłego. Mając na uwadze ten fakt inaczej kreuje się
strukturę księgozbioru Biblioteki Głównej, a inaczej filii miejskich. Wynika to z różnych potrzeb czytelniczych.
Struktura księgozbioru z podziałem na Bibliotekę Główną i filie:
Struktura księgozbioru
Biblioteka Główna
Filie miejskie
Literatura piękna dla
dzieci i młodzieży
Literatura piękna dla
dorosłych
Literatura popularnonaukowa

11%

32%

43%

38%

46%

30%

Biblioteka Główna posiadała 38.953 jednostek zbiorów specjalnych,
w tym:
- zbiorów audiowizualnych - 36.115 jedn.
- zbiorów elektronicznych - 98 jedn.
- innych zb. specjalnych - 2.740 jedn.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono zgodne z harmonogramem
skontrum księgozbioru Filii nr 8.
Ogółem wycofano 1.689 woluminów, w tym w wyniku selekcji 1.497
jednostek.
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Czytelnicy i czytelnictwo
Zbiory Biblioteki są jej wizytówką, dlatego też dbając o ich jakość i ilość starano się w jak największym stopniu zaspakajać potrzeby naszych
czytelników.
W 2004 roku biblioteki zarejestrowały:
- 18.987 (+ 1%∗) stałych czytelników w wypożyczalniach, którzy odwiedzili je 149.137 (+ 0,5%),
- 39.165 osób (+5 %) odwiedzających czytelnie,
- 636 stałych użytkowników (- 9%) w Zbiorach Audiowizualnych, którzy odwiedzili je 4.141 razy (+ 27%),
- 357.677 książek (+ 1%) udostępnionych na zewnątrz w wypożyczalniach,
- 155.038 wydawnictw zwartych i ciągłych (+6%) udostępnionych na
miejsku i 9.345 wypożyczonych czasopism. (+12%) w czytelniach,
- 68.313 kaset „książki mówionej” (+ 30%) wypożyczonych ludziom
słabo widzącym w Dziale Zbiorów Audiowizualnych,
- 455 jedn. zbiorów specjalnych (dżs, map, płyt i in. - 17,8%) wykorzystanych w Bibliotece Głównej,
- 18 książek wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych ze zbiorów 3 bibliotek, do których skierowano do nich 18 zamówień,
- 1.650 użytkowników Internetu, którzy uiścili opłaty w kwocie 2.801,50
PLN.
W ciągu roku
- biblioteka była odwiedzana 186.652 razy,
- udostępniono 590.828 wydawnictw zwartych, ciągłych i innych
dokumentów,
- w 831 imprezach kulturalno-oświatowych wzięło udział 10.142
uczestników,
- w czytelniach udzielono odpowiedzi na 17.737 pytań czytelniczoinformacyjnych (+6,1%).
Efektywność działań Biblioteki charakteryzują wskaźniku uzyskane
w wyniku przeliczenia wyników całorocznych na średnie dzienne:
∗

liczba odwiedzających - 783,
liczba wykorzystanych materiałów bibliotecznych - 2.461,
wypożyczono do domu - 1.563 jedn. inw.,
oznacza wzrost (+) lub spadek (-) w stosunku do roku 2003
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Liczba mieszkańców Krosna
(dane na 31 XII 2003 r.)
Wskaźnik zakupu książek
(woluminy na 100 mieszkańców)
Wskaźnik zakupu książek
(woluminy na 100 czytelników)
Średnia cena zakupionej książki
(zł)
Wskaźnik wypożyczeń
(woluminy na 100 mieszkańców)
Wskaźnik zasięgu czytelnictwa
(czytelnicy na 100 mieszkańców)

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

udostępniono w czytelniach - 633 tyt. wyd. zwartych i ciągłych
liczba udzielonych informacji - 65,
uczestnicy różnych imprez - 46 osób.
Wskaźniki dotyczące zakupu książek, zasięgu czytelnictwa i aktywności czytelniczej w ujęciu dynamicznym przedstawia poniższa tabela:
Rok 2004

-

48.025 48.142 48.762 48.728
21,8

9,5

15,24

14,2

55,38

24,4

41,30

39,9

23,25

20,36

17,39

18,94

1.230

859

825,5

700

39,5

38,9

36,9

35,6

Struktura wypożyczeń w KBP i filiach w 2004 roku przedstawiała się
następująco:
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 19,6% (9,8 w Bibliotece
Głównej, 33% w filiach),
- literatura piękna dla dorosłych - 53% (55,3% w Bibliotece Głównej,
50% w filiach),
- literatura popularnonaukowa - 27,4% (34,9% w Bibliotece Głównej,
17% w filiach).
Przedstawione dane wskazują, iż największym zainteresowaniem naszych czytelników cieszy się literatura piękna dla dorosłych (ok. 53%).
Czytelnicy najczęściej sięgają po wspomnienia, autobiografie, biografie
osób współcześnie żyjących, powszechnie znanych, powieści psychologiczne, sensacyjne, wojenne i historyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą
się także dzieła laureatów nagród literackich.
Obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost czytelnictwa literatury popularnonaukowej, szczególnie w Bibliotece Głównej (35% ogólnej liczby
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wypożyczeń). Odbiorcami tej literatury są przede wszystkim uczniowie
szkół średnich, młodzież ze szkół pomaturalnych i studenci studiów dziennych i zaocznych. Najczęściej wypożyczane książki obejmują następujące
dziedziny wiedzy: prawo, resocjalizacja, ekonomia, turystyka, organizacja
i zarządzanie, ekologia. Nie słabnącym zainteresowaniem cieszą się lektury, ich opracowania i streszczenia.
Literaturę dla dzieci i młodzieży wypożycza 19,6% czytelników. Są to
głównie książki z I poziomu, komiksy, lektury szkolne, powieści obyczajowe, science-fiction.
Czytelnicy KBP to przedstawiciele różnych grup społecznych od najmłodszych dzieci, po ludzi starszych i niepełnosprawnych. Najliczniej reprezentowaną grupą korzystającą z usług bibliotek jest młodzież ucząca się
i studenci (64%) Osoby niezatrudnione stanowiły 14% naszych czytelników, pracownicy umysłowi 12%. Znikomy procent stanowili rolnicy 0,2%.
Działalność wydawnicza i inne formy popularyzacji czytelnictwa
-

Biblioteka Główna wydała w roku 2004:
„Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne” (nr 13, 14, 15 oraz dwa nr specjalne),
Katalog literatury popularnonaukowej zakupionej do Czytelni Głównej
i Wypożyczalni Głównej (6 numerów)
Katalog Wydawnictw Regionalnych przeznaczony na Targi Euroregionalne „Kontakt” (1 numer)
Ponadto opracowano:
materiały do Kroniki Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
26 biogramów do słownika regionalistów krośnieńskich,
5 informacji nt. działalności kulturalno-edukacyjnej realizowanej
w Bibliotece do Podkarpackiego Informatora Kulturalnego,
10 opracowań o programie kulturalnym Biblioteki na stronę internetową,
4 referaty bibliotekarskie i 1 komunikat na konferencje ogólnopolskie,
4 foldery dotyczące prezentowanych twórców regionalnych,
7 opracowań na temat działalności Biblioteki do miesięcznika „Croscena”,
liczne materiały informacyjne i reklamowe oraz zaproszenia i dyplomy
dla Biblioteki Głównej i filii,
1 projekt współpracy z Biblioteką Wojewódzką w Preszowie (Słowacja) „Miejsca od innych droższe”,
12 wniosków o dofinansowanie działalności kulturalno-edukacyjnej do
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Urzędu Miasta Krosna,
2 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach
wyrównywania różnic między regionami w obszarze C,
- 1 wniosek do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji o uruchomienie
punktu dostępu do Internetu (IKONKA),
- 1 wniosek o dofinansowanie działalności KBP do Ministerstwa Kultury,
- 1 wniosek do zaopiniowania przez UM w Krośnie do Fundacji Billa
i Melindy Gates o „Access to Learning Award 2004”,
- informacje dla lokalnych mediów.
Systematycznemu upowszechnianiu nawyków czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży, krzewieniu czytelnictwa służył realizowany od kilku lat
przez wszystkie filie miejskie cykl głośnego czytania w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
W kwietniu obchodom Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich towarzyszyło spotkanie autorskie Beaty Ostrowickiej i Hanny
Kowalewskiej oraz wystawa „Sławni o książkach”.
KBP była również współorganizatorem XIII Międzynarodowej Jesieni
Literackiej Pogórza. 19 października 2004 roku gośćmi KBP byli Anna E.
Zalewska, Cezary Leżeński i Stanisław Szewczenko.
Ponadto w 2004 roku czytelnicy mieli możliwość uczestniczenia
w spotkaniach autorskich Wandy Chotomskiej, Dawidy Ryll, Andrzeja
Szwasta.
Popularyzacji wiedzy i czytelnictwa służyły też organizowane liczne
konkursy recytatorskie i pięknego czytania, organizowane w Oddziale dla
Dzieci i Filii nr 8.
-

Działalność informacyjno-bibliograficzna
W 2004 roku w Bibliotece Głównej i Filiach miejskich udzielano informacji i porad bibliograficznych.
Biblioteki Krosna udzieliły łącznie 17.737 (+ 6,1%) różnego rodzaju
informacji czytelnikom indywidualnym: studentom, dziennikarzom,
uczniom szkół średnich i pomaturalnych, osobom prywatnym. Utrzymywało się duże zainteresowanie tematyką regionalną, o czym świadczy wciąż
rosnąca liczba udostępnianych książek i czasopism regionalnych.
Czytelnia Główna i Dział Informacyjno-Regionalny zarejestrowały
10.864 udzielone informacje i porady bibliograficzne oraz udzielały pomocy przy korzystaniu z bibliografii tradycyjnych, elektronicznego katalogu
Biblioteki i Internetu.
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W Czytelni Głównej wykonano dla czytelników 64.006 kserokopii
(220 dziennie) ze zbiorów bibliotecznych.
W Dziale Informacyjno-Regionalnym opracowano 4 zestawienia bibliograficzne oraz kalendarz rocznic na 2005 rok.
Tematem zestawień były: Globalizacja, Aktywne metody nauczania,
Obraz Judasza w literaturze i sztuce, Prawo finansowe.
Prowadzono istniejące kartoteki i gromadzono lokalne pisma samorządowe oraz stowarzyszeń. Do zbiorów regionalnych pozyskano kilka tytułów czasopism lokalnych (m.in. Prządki, Nasze Wczoraj, Dziś i Jutro, Biuletyn Informacyjno-Historyczny) oraz sporą grupę druków ulotnych. Zarejestrowano i opracowano 82 zespoły grupowe dżs.
W Dziale Informacyjno-Regionalnym Biblioteki Głównej kontynuowano opracowanie kartoteki zagadnieniowej w systemie elektronicznym.
W związku z przeniesieniem Czytelni Głównej do nowych pomieszczeń
przeprowadzono meliorację kartkowego katalogu książek, usunięto katalog
przedmiotowy (dostępny obecnie w formie elektronicznej). Centralny katalog czasopism uzupełniono o archiwizowane gazety i czasopisma własne
oraz nabytki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i Biblioteki Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie za rok 2003.
We wszystkich placówkach systematycznie uzupełniano istniejące katalogi i kartoteki kartkowe.
Komputeryzacja Biblioteki
-

W 2004 roku Biblioteka Główna zakupiła:
zestawy komputerowe - 23 szt.,
notebook,
drukarki - 6 szt.,
czytnik kodów kreskowych,
multinagrywarkę przenośną Lite-On-CD i DVD,
zasilacze awaryjne - 12 szt.,
oprogramowanie: Fine Reader 7.0 Professional, Corel Draw Graphics
Suite 11 PL, Upgrade Novella 4.11 do Novell for Small Business 6.5,
Windows XP OEM PL, Office Basic Edition 2003 PL,
program komputerowy SOWA w technologii klient/serwer.
Ponadto:
wykonano okablowanie Czytelni Internetowej,
wykonano instalację systemu zabezpieczeń obejmującego sprzęt
i oprogramowanie.
Krośnieńska Biblioteka Publiczna na bieżąco aktualizowała stronę
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domową biblioteki i przedłużyła umowę z ACK Cyfronet AGH na obsługę
domeny kbp.krosno.pl.
21 września 2004 r. otwarto w Bibliotece Głównej Czytelnię Internetową. Do dyspozycji użytkowników oddano 6 stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu, pakietem Open Office oraz możliwością uruchamiania programów multimedialnych. Rezultaty pracy na stanowiskach
komputerowych można zapisywać jako dokumenty elektroniczne na dyskietkach i CD-R lub w postaci tradycyjnych wydruków.
Do 31 grudnia z Czytelni Internetowej skorzystało 1.293 użytkowników.
Do bazy zbiorów Biblioteki Głównej wprowadzono 1.729 woluminów
(2.281 rekordów).
Do bazy zbiorów Oddziału dla Dzieci i filii miejskich wprowadzono
3.841 woluminów (1.843 rekordy).
Zakończono oklejanie zbiorów specjalnych kodami kreskowymi,
utworzono bazę czytelników i rozpoczęto wypożyczanie „książki mówionej” przy pomocy programu komputerowego SOWA.
Dostęp do książek osób niepełnosprawnych
Dział Zbiorów Audiowizualnych KBP prowadził obsługę osób niepełnosprawnych. Jest to jedyna agenda tego rodzaju na terenie powiatu krośnieńskiego. Trzon zbiorów stanowi „książka mówiona” (35.449 jedn.).
Korzystają z niej przede wszystkim ludzie z wadami wzroku, chorzy, unieruchomieni w łóżkach, dzieci dyslektyczne i emeryci.
Zbiory te udostępniane są na zewnątrz, jak również można skorzystać
z nich na miejscu. Czytelnikom, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli korzystać osobiście ze zbiorów, KBP dowoziła książki do domu.
W roku 2004 w Dziale Zbiorów Audiowizualnych zarejestrowano 636
stałych użytkowników, którzy wypożyczyli 68.313 kaset „książki mówionej” (+ 30%). Dział systematycznie współpracował ze Związkiem Niewidomych - Koło w Krośnie oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
Inne formy działalności bibliotecznej
W roku 2004 Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie zorganizowała 831 różnorodnych imprez, w których wzięło udział 10.142 uczestników.
Biblioteka Główna prezentowała wydawnictwa regionalne podczas
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wiosennej edycji Targów Euroregionalnych „Kontakt”.
W Bibliotece Głównej zorganizowano kiermasz „taniej książki”, który
cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko użytkowników Biblioteki.
Filia nr 2 (Dzień Kultury - 26 sierpnia) i Filia nr 7 (Festyn ph. „Dni
Rodziny i Kultury Chrześcijańskiej” - 6 czerwca) wzięły udział w imprezach zorganizowanych przez władze dzielnicy Suchodół i Turaszówka.
W KBP i filiach prowadzono lekcje biblioteczne i zajęcia ze studentami, przyjmowano wycieczki. W 2004 roku przyjęto w Bibliotece Głównej
i filiach bibliotecznych 103 grupy młodzieży (2.114 osób) ze szkół podstawowych i średnich Krosna i okolic. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach
bibliotecznych dotyczących Unii Europejskiej, zapoznawali się z pracą
biblioteki, tradycyjnym i komputerowym sposobem korzystania z zasobów
bibliotecznych.
Upamiętnieniu przypadających rocznic literackich służyły realizowane
przez Bibliotekę Główną i filie liczne wystawy książek.
W Bibliotece Głównej zainaugurowano cykl „Środy Artystyczne”
(druga środa miesiąca - wernisaż) i „Środy Literackie” (czwarta środa spotkanie z pisarzem).
W siedzibie Biblioteki Głównej zaprezentowano 23 wystawy. Przedstawiono następujące tematy:
- w Wypożyczalni: Podkarpackie wędrówki Stanisława Wyspiańskiego,
Zbigniew Bieńkowski o poezji, Bo imię jego jest Polska (rzecz o Tadeuszu Kościuszce), Historia i ludzki los (o Williamie Szekspirze),
Gdy płonie słowo, Aleksander Puszkin - życie i dzieło, Z pokolenia
Kolumbów, Sztuka to wyraz ludzkiej duszy (o Stanisławie I. Witkiewiczu), Pamięci noblistów, Pisarze kresowi XX wieku;
- w Czytelni: Paul Cezanne, Michał Anioł, Józef Mehoffer, Unia Europejska;
- w Saloniku Artystycznym: Leśne fotografie, Sławni o książkach, Odwrócone zwierciadło (wystawa rysunku Andrzeja Szasta), Krosno na
pocztówce (wystawa pokonkursowa), Dawniej denar i srebro - dzisiaj
czeki i euro (wystawa monet i banknotów), Uczniowie i szkoła 19792004 (w 25-lecie działalności Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie), Cmentarze wojenne (wystawa fotografii Łukasza
Zajdla), Malarstwo Leona J. Chrapki, Nina Rostkowska - malarstwo.
W 2004 r. w Filii nr 4 KBP swoje prace plastyczne prezentowali:
Zygmunt Rygiel, Marzena Rostkowska, Jacek i Małgorzata Gołąbkowie,
Stanisław Klimek (fotografia).
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KBP była również organizatorem:
1. Seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu krośnieńskiego. Wykład na temat badań czytelniczych wygłosił prof.
O. Czarnik (marzec 2004, Filia nr 4).
2. Konferencji ph. „Rola informacji europejskiej w budowaniu społeczeństwa demokratycznego”; konferencji towarzyszyła wystawa
wydawnictw o Unii Europejskiej ze zbiorów własnych Biblioteki
(maj 2004, Czytelnia Główna).
3. Wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Biblioteką Narodową cyklu edukacyjnego dla młodzieży powiatu krośnieńskiego pod hasłem „Wakacyjny wypoczynek pełen bankowych nowinek”.
4. Wraz z IKiCz BN w Warszawie konferencji zatytułowanej „Biblioteki publiczne w Euroregionie Karpackim”. Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez KBP ph. „Wydawnictwa
Euroregionu Karpackiego” (październik 2004, Biblioteka Narodowa).
5. Tematycznego 2-tygodniowego bloku zajęć w czasie ferii zimowych z wykorzystaniem różnych form i metod pracy (styczeń
2004).
6. V edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w
Krośnie (wrzesień / grudzień 2004).
7. Festiwalu bajek czyli przeglądu teatrzyków (listopad 2004, Filia nr
4).
8. Konkursu plastycznego ph. „Krosno na pocztówce” i turnieju drużynowego „Wiem wszystko o Krośnie” z okazji Jarmarku Krośnieńskiego (czerwiec 2004, Salonik Artystyczny , Filia nr 4)
Ponadto w KBP organizowano liczne zajęcia animacyjne z wykorzystaniem różnych form i metod pracy (konkursy, inscenizacje, gry i zagadki), prowadzono cyklicznie np. „Wtorkowe Spotkania” w Filii nr 4 przy
ulicy Krakowskiej 124, „Popołudnia z krzyżówką” w Filii nr 8 przy ulicy
Wojska Polskiego 41.
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Główne dokonania Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w 2004 roku
-

-

Do osiągnięć Biblioteki należy zaliczyć:
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)
uzupełnienie księgozbioru w oparciu o dwukrotnie większe środki niż
w latach ubiegłych
poprawę bazy sprzętowej poprzez zakup sprzętu komputerowego
i urządzeń peryferyjnych.
zakup programu SOWA w technologii klient-serwer
współpracę z przedszkolami, szkołami i bibliotekami szkolnymi Krosna i okolic
różnorodną ofertę animacyjno-edukacyjną, umacniającą nawyki czytelnicze wśród dzieci od lat najmłodszych, wspomagającą edukację indywidualną i samokształcenie oraz ułatwiającą rozwój i umiejętności posługiwania się komputerem
KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH DOKONAŃ KBP W 2004 ROKU.

16-27 II – ferie w KBP- cykl zajęć dla dzieci przygotowany i przeprowadzony przez wszystkie filie miejskie.
16 III

Seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu
krośnieńskiego. Z wykładem gościł prof. O. Czarnik.

24 III

Uroczyste otwarcie Czytelni Głównej, Działu InformacyjnoRegionalnego i Saloniku Artystycznego w pomieszczeniach na
II piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 41.

23 IV

Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Praw
Autorskich. W programie spotkania autorskie Beaty Ostrowickiej (autorki książek dla dzieci) i Hanny Kowalewskiej (pisze
książki dla dorosłych).

5-10 V

Wymiana okien w pomieszczeniach Biblioteki Głównej na I
piętrze (prawe skrzydło)

6V

Konferencja ph. Rola informacji europejskiej w budowaniu
społeczeństwa demokratycznego.
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30 VI

Gościła Wanda Chotomska - poetka, autorka książek i audycji
telewizyjnych dla dzieci.

17-18 VI

Z okazji Jarmarku Krośnieńskiego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego ph. „Krosno na pocztówce” oraz przeprowadzono drużynowy turniej ph. „Wiem
wszystko o Krośnie”. Nagrody laureatom wręczył prezydent
Bronisław Baran.

6-21 VII

KBP wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Biblioteką Narodową zrealizowała cykl edukacyjny dla młodzieży powiatu
krośnieńskiego pod hasłem „Wakacyjny wypoczynek pełen
bankowych nowinek”.

21 IX

Uroczyste otwarcie przeniesionej z ul. Mickiewicza 15 dziecięcej Filii nr 8 oraz Czytelni Internetowej. Obie agendy funkcjonują na I piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 41.

15-17 X

KBP uczestniczyła w Euroregionalnych Targach Turystycznych.

19 X

W ramach XIV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza
spotkali się z czytelnikami KBP: C. Leżeński, A. E. Zalewska,
St. Szewczenko.

26 X

W Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja
zatytułowana „Biblioteki Publiczne w Euroregionie Karpackim”. Organizatorem konferencji był IKiCz BN oraz Krośnieńska Biblioteka Publiczna, która przygotowała referaty,
wystawę ph. „Wydawnictwa Euroregionu Karpackiego” oraz
zabezpieczyła obecność bibliotekarzy węgierskich.

11–23 XII

Remont Wypożyczalni Głównej (wymiana okien, remont sanitariatów, malowanie części ścian korytarza)

16 XII

Uroczyste rozstrzygnięcie V edycji Krośnieńskiego Konkursu
Literackiego. Nagrody wręczali Prezydent Miasta Krosna Piotr
Przytocki, Wicestarosta powiatu krośnieńskiego Andrzej Koniecki

W roku 2004 KBP realizowała również zadania z zakresu funkcji powiatowej.
oprac. Bogusława Bęben
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Informacja o bibliotekach publicznych w powiecie krośnieńskim
W wyniku porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Krośnieńskiego
a Prezydentem Miasta Krosna Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie
od 1 grudnia 2003 roku pełni zadania biblioteki powiatowej. Funkcję instruktora w wymiarze 1/2 etatu sprawuje starszy kustosz mgr Marek Bobusia.
KBP realizuje funkcję biblioteki powiatowej zgodnie z Ustawą z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn.
zm.). Zadania ujęte w planie pracy na 2004 rok dotyczące pełnienia funkcji
biblioteki powiatowej zostały zrealizowane.
1.

W ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy KBP zorganizowała:
a. cztery seminaria szkoleniowe z ustalonymi wcześniej przez bibliotekarzy tematami. Dotyczyły one zarówno spraw merytorycznych,
jak i formalno-administracyjnych. Tematy wiodące referowali specjaliści z KBP oraz zaproszeni goście (m.in. z Biblioteki Narodowej w Warszawie),
b. warsztaty biblioteczne poświęcone obsłudze programu „Sowa” dla
zainteresowanych bibliotek z powiatu oraz większych bibliotek
z terenu województwa podkarpackiego. Warsztaty prowadził
główny specjalista z WiMBP w Rzeszowie,
c. konferencję pt. „Wybory do Parlamentu Europejskiego”.

2.

Pomoc merytoryczna - konsultacje w bibliotekach
Zrealizowany został plan wyjazdów instruktora do bibliotek i filii bibliotecznych (40 wyjazdów). Pozwoliły one na szczegółową analizę pracy
poszczególnych placówek, udzielenie bezpośredniej pomocy instrukcyjnometodycznej oraz eliminację stwierdzonych uchybień.
Działania te miały na celu poprawę jakości świadczonych usług oraz
ujednolicenie procesów bibliotecznych w ramach sieci powiatowej.
3.

Materiały informacyjno-pomocnicze
Do bibliotek gminnych na terenie powiatu, systematycznie dostarczany
były:
- „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 nowe nabytki,
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4.

„Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne” - pismo wydawane przez
KBP,
różnorodne zestawienia bibliograficzne.

Funkcje sprawozdawczo-koordynacyjne
Instruktor ds. sieci zbiera, opracowuje i gromadzi wszelkie materiały
statystyczne i inne dotyczące bibliotek publicznych w powiecie, półroczne
i roczne na potrzeby:
a. WiMBP w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Krośnie, Urzędu Miasta w Krośnie
Na podstawie tego materiału oraz innych wyliczanych wskaźników,
funkcjonujących przy ocenie bibliotek, sporządzane były informacje dla
mediów, szczególnie prasy.
b. W ramach pełnienia funkcji biblioteki powiatowej KBP w Krośnie
w ubiegłym roku, pilotowała i udzielała wszelkiej pomocy organizacyjno-prawnej przy realizacji programu „Ikonka”. Program ten,
realizowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, polega na
poszerzeniu możliwości informatycznych i dostępu społeczeństwa
do Internetu. W naszym powiecie zakwalifikowało się do programu 7 następujących bibliotek i filii bibliotecznych: Jedlicze (filia
w Żarnowcu), Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka-Odrzykoń. Gmina Iwonicz
Zdrój nie zgłosiła udziału do programu, natomiast gmina Dukla
zgłosiła akces - ale nie Biblioteka, lecz Gminny Ośrodek Kultury w związku z tym nie otrzymała sprzętu. W styczniu 2005 roku dostarczono i zainstalowano zestawy komputerowe wraz z osprzętem
(3 komputery w zestawie) do bezpłatnego korzystania przez czytelników - użytkowników bibliotek. W ramach programu biblioteki musiały zapewnić bezpośrednie stałe łącze z Internetem oraz
niezbędne wyposażenie tj. biurka, krzesła, drukarki itp.
c. Krośnieńska Biblioteka Publiczna, koordynowała również działania związane z zakupem książek na które Ministerstwo Kultury
przekazało dotacje celowe. Doradzała przy wyborze dostawcy
(głównym kryterium była cena, bogactwo oferty i termin dostawy
książek) i wyborze kupowanych książek (szczególnie literatury
popularno-naukowej) W ramach tej akcji przeprowadzonej dwukrotnie (w lutym i grudniu 2004 roku) biblioteki publiczne na terenie powiatu krośnieńskiego otrzymały środki w wysokości
38.093,00 zł., za które zakupiono 1.786 woluminów.
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Charakterystyka sieci
Na terenie powiatu krośnieńskiego na koniec 2004 roku funkcjonowało
38 bibliotek i filii bibliotecznych, z tego 4 w mieście i 34 na wsi. Ponadto
w trzech bibliotekach gminnych działają oddziały dziecięce.
Wszystkie biblioteki powiatu krośnieńskiego charakteryzują swój status organizacyjno-prawny jako zgodny z obowiązującym stanem prawnym.
Posiadają akty o ich utworzeniu, aktualne statuty i wpisy do rejestru placówek kultury.
Na stanowiskach bibliotekarskich w powiecie krośnieńskim zatrudnionych było ogółem 40 bibliotekarzy w tym 18 na pełnych etatach. Wśród
ogółu zatrudnionych, 14 bibliotekarzy posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie i wyższe, 13 bibliotekarzy ukończyło studium bibliotekarskie,
a pozostałych 13 bibliotekarzy posiada wykształcenie średnie. Bibliotekarze zatrudnieni w bibliotekach powiatu krośnieńskiego spełniają wymogi
dotyczące wykształcenia określone w zarządzeniu Ministra Kultury.
Księgozbiory
Księgozbiory bibliotek publicznych powiatu krośnieńskiego na koniec
2004 roku liczyły 381.959 woluminów, w tym w bibliotekach miejskich
77.747 książek a 304.212 w bibliotekach wiejskich.
Ogółem w roku sprawozdawczym 2004 przybyło do placówek bibliotecznych powiatu krośnieńskiego 12.881 książek, z tego w miastach 3.852,
a na wsi 9.029.
Ze środków własnych biblioteki zakupiły 9.370 książek, ze środków
uzyskanych z dotacji Ministra Kultury 1.786 z innych źródeł 9 woluminów.
Ogółem zakupiono 11.165 woluminów z tego 3.438 do bibliotek miejskich
i 7.727 do placówek na wsi.
Szczególnie istotny wpływ na zwiększony zakup nowości wydawniczych w roku 2004, o 2.095 książek więcej w porównaniu do 2003 roku,
miała dotacja celowa Ministra Kultury. Zwiększony zakup nowości wydawniczych wpłynie niewątpliwie na wyższe wskaźniki czytelnicze bibliotek publicznych powiatu krośnieńskiego w najbliższym czasie.
Statystycznie na jednego mieszkańca powiatu krośnieńskiego, na zakup książek wydano kwotę 1,79 zł, (na mieszkańca województwa podkarpackiego 0,94 zł) a na jednego czytelnika 13,46 zł (wskaźnik dla woje-
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1

wództwa podkarpackiego 4,78 zł).
Średni wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców
powiatu krośnieńskiego w roku 2004 - wyniósł 10,06 wolumina (w woje2
wództwie podkarpackim wskaźnik ten wyniósł 5,2 wolumina). W miastach wskaźnik ten miał wartość 25,3 wol., natomiast na terenie wsi 7,93
wolumina (normatywny wskaźnik zakupu 18 woluminów na 100 mieszkańców, ustalony został zarządzeniem nr 42 MKiS z 24 listopada 1980
roku).
W roku 2004 w bibliotekach publicznych naszego powiatu można było
skorzystać z 201 tytułów czasopism - z tego dla dorosłych było 137 tytułów, 41 dla dzieci i młodzieży a 23 egzemplarze to czasopisma fachowe.
Czytelnictwo
Z usług i zbiorów bibliotek publicznych naszego powiatu skorzystało
39.206 osób, w tym:
- w wypożyczalniach - 14.749
- w czytelniach - 16.627
- w imprezach kulturalno-czytelniczych - 7.830
Posługując się przyjętymi w kraju miernikami statystycznymi, wykazuje się jedynie procent stałych czytelników zarejestrowanych w wypożyczalniach i ten dla naszego powiatu wynosi 13,3%.
- Użytkownikom korzystającym z usług i zbiorów udostępniono
301.949 tytułów, w tym:
- w wypożyczalniach - 255.785 książek
- w czytelniach - 46.164 tytułów wydawnictw zwartych i ciągłych
oraz
- 9.655 informacji bibliograficznych i naukowych
Oprócz udostępniania na zewnątrz biblioteki i filie prowadziły udostępnienia na miejscu w czytelniach i kącikach czytelniczych. W 2004 roku
było w nich 168 miejsc do prezencyjnego korzystania z materiałów bibliotecznych.
Porównując wyniki czytelnicze za lata 2003 i 2004 widoczny jest spadek liczby czytelników o 308 oraz ilości wypożyczeń o 5.201. Zasadniczy
wpływ na taką sytuację miały czynniki obiektywne, tj. zamknięcie bibliotek
spowodowane: remontami, skontrami, długotrwałymi chorobami pracow1

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2004. WiMBP
Rzeszów, 2005, s. 8
2
op. cit., s. 9
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ników. Sytuacja ta miała miejsce w następujących bibliotekach i filiach: BP
w Dukli Filia w Nadolu, Filia w Komborni, Filia w Głowience, Filia
w Faliszówce, GBP w Jedliczu.
Komputeryzacja
O komputeryzacji w bibliotekach gminnych powiatu krośnieńskiego
można mówić w przypadku dwóch bibliotek: GBP w Jedliczu i GBP
w Miejscu Piastowym. Komputery bez oprogramowania posiadają biblioteki gminne w Dukli, Chorkówce i Wojaszówce z/s w Odrzykoniu.
Promocja biblioteki i książki
Dużo czasu i wysiłku bibliotekarze przeznaczają na różne formy promocji usług i zbiorów bibliotek. Należą do nich dyskusje nad książką, lekcje biblioteczne i wycieczki (głównie szkolne) do biblioteki mające na celu
przysposobienie użytkowników do samodzielnego korzystania z biblioteki
i jej zbiorów, organizowanie różnego rodzaju konkursów, quizów promujących książkę lub określoną tematykę, prowadzenie dla najmłodszych czytelników wieczorów bajek. Inne formy promocji bibliotek to także aktualne
wystawki na ważne tematy i okoliczności, gazetki, plakaty itp. Ogółem
w bibliotekach odbyło się 683 różnego rodzaju imprez w których uczestniczyło 7.830 uczestników.
Do niektórych problemów sygnalizowanych przez biblioteki publiczne
zaliczyć należy:
- za niskie środki przeznaczone w budżetach na zakup nowości książkowych,
- często nieodpowiednie lokale, które zajmują biblioteki - małe powierzchnie użytkowe,
- występujące wśród części władz samorządowych niezrozumienie roli
i zadań biblioteki (np. w gminie Dukla podjęto działania zmierzające
do likwidacji jedynej oprócz biblioteki gminnej filii w Nadolu).
W roku 2004 biblioteki w województwie podkarpackim odnotowały
spadki w zakresie podstawowej działalności bibliotecznej. Ubyło placówek
bibliotecznych, czytelników i udostępnień. Osiągane wskaźniki zakupu
książek nie satysfakcjonują bibliotekarzy, gdyż panuje wśród nich przekonanie, że najlepszym sposobem pozyskania czytelników jest podaż atrakcyjnych nowości wydawniczych. Systematyczne obserwacje statystyczne
wykazują, że nie ma spadku zainteresowania książką tam, gdzie samorządy
przeznaczają wystarczające środki finansowe na utrzymanie bibliotek
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(komputeryzacja, imprezy czytelnicze). W warunkach starzenia się zbyt
słabo uzupełnianych księgozbiorów, wielu niedostatków w wyposażeniu,
ograniczeń finansowych i innych utrudnień, trzeba docenić wysiłki bibliotekarzy poszukujących we własnym zakresie rozwiązań zmierzających do
zaspokajania oczekiwań czytelników. Możliwa jest poprawa usług, jak
i poszerzenie kręgu oddziaływania bibliotek, pod warunkiem jednak, że
wysiłki bibliotekarzy zostaną wsparte finansowo przez organizatorów. Biblioteki publiczne są instytucjami kultury, utrzymywanymi z pieniędzy
publicznych i kolejny rok udowodnił, że dotowanie ich działalności jest
społecznie opłacalne.
oprac. Teresa Leśniak
na podst. sprawozdania
p. Marka Bobusi
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Konferencje, seminaria, spotkania

Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej obchodził 50lecie działalności.
W uroczystym spotkaniu w Bibliotece Narodowej 4 kwietnia 2005 r.
udział wzięli przedstawiciele świata kultury, nauki i środowiska bibliotekarskiego z całego kraju.
W imieniu krośnieńskich bibliotekarzy dyrektor Teresa Leśniak przekazała gratulacje i życzenia dalszej pracy naukowej i badawczej, której
wyniki mają niewątpliwy wpływ na upowszechnianie kultury czytelniczej.
Warto dodać, że w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej gościli: w 1997
roku wieloletnia kierownik Instytutu, prof. Jadwiga Kołodziejska i w roku
ubiegłym obecny kierownik, prof. Oskar Czarnik.
TL

11 kwietnia b.r. na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy Ministra Kultury odbyła się konferencja ph. „Miejsce kultury w Narodowym
Planie Rozwoju na lata 2007-2013”. Projekt NPR został przyjęty w styczniu przez Radę Ministrów.
Podczas konferencji Krystyna Gurbiel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki przedstawiła założenia do Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2007-2013. Plan zakłada wykorzystanie w latach 2007-2013 ponad
560 mld zł, z czego większość ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej.
Kwota ta ma zostać rozdysponowana między programy sektorowe (m.in.
gospodarka, edukacja, kultura). Celem programu jest uruchomienie przedsięwzięć, dzięki którym utrzyma się wysoki wzrost gospodarczy, wzmocni
konkurencyjność regionów, doprowadzi do wzrostu zatrudnienia, rozwoju
kultury.
Kwota, która zostanie przeznaczona na finansowanie kultury w Polsce,
zależy od wyników negocjacji. Oficjalnie rozpoczną się one w styczniu
2006 roku. Narodowy Plan Rozwoju ruszy rok później.
Agnieszka Odorowicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury omówiła miejsce i rolę kultury w Narodowym Planie Rozwoju w kontekście
przyjętej przez Radę Ministrów 21 września 2004 r. Narodowej Strategii
Rozwoju Kultury na lata 2004-2013.
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„Ze względu na dystans cywilizacyjny w stosunku do najlepiej rozwijających się państw Unii Europejskiej w okresie 2007-13 Polska ma szansę
być największym beneficjentem finansowych środków unijnych. Jeżeli
kultura nie wykorzysta tej szansy, zaprzepaścimy nadrobienie dystansu w
tej sferze” - powiedziała A. Odorowicz.
Zwróciła też uwagę, że w Polsce publiczne nakłady na kulturę są najniższe w Europie i wynoszą 24 euro na jednego mieszkańca, podczas gdy
w Danii jest to 216 euro, we Francji 198. Średnia europejska to ok. 100
euro.
Zdaniem A. Odorowicz, NPR może pomóc zmniejszyć te różnice.
W ramach projektu planowane są programy dotyczące doskonalenia zawodowego kadr związanych z placówkami kulturalnymi, promocji działalności regionalnych ośrodków kultury, powstawania nowych ośrodków kulturalnych, m.in. sal koncertowych i muzeów, a także rozbudowa i modernizacja już istniejących.
W dyskusji wypowiedzieli się m.in. Kazimierz Kutz - wicemarszałek
Senatu RP, przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów.
Warto zwrócić uwagę, że Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata
2004-2013 jest pierwszym opracowaniem strategicznym dla kultury określającym cele i priorytety polityki kulturalnej Państwa. Niezwykle ważne
jest stwierdzenie (na podstawie badań i analiz), iż rozwój kultury determinuje rozwój społeczno-gospodarczy.
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury dała podstawę do wpisania kultury w różne strategiczne i programy operacyjne, dzięki czemu stało się
możliwe współfinansowanie z budżetu Ministerstwa Kultury projektów
infrastrukturalnych ze środków Unii Europejskiej (m.in. rozbudowa i modernizacja Krośnieńskiego Domu Kultury - promesa Ministra Kultury).
Równie istotne jest, że Narodowa Strategia Rozwoju Kultury definiuje
5 programów narodowych. Są to:

o Narodowy Program Kultury „Znaki Czasu”,
o Narodowy Program Kultury „Promocja Czytelnictwa i Rozwój Sektora Książki”,
o Narodowy Program Kultury „Rozwój Instytucji Artystycznych”,
o Narodowy Program Kultury „Wspieranie Debiutów i Rozwój
Szkół Artystycznych - Maestria”,
o Narodowy Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego”.

26

Nas interesuje głównie program II, który zakłada w strategii wzrost
czytelnictwa w kraju w latach 2004-2013 poprzez:
- poprawę warunków funkcjonowania bibliotek i zwiększenie dostępności do usług bibliotecznych w regionach;
- wzrost jakości usług bibliotecznych;
- zwiększenie roli czytelnictwa w wychowaniu i edukacji;
- poprawę konkurencyjności sektora książki, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki;
- zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą;
- poprawę społeczno-ekonomicznej sytuacji autorów książek oraz tłumaczy.
Tylko wspólne myślenie władzy państwowej, samorządowej, środowisk zawodowo związanych z kulturą oraz społeczeństwa o tym, że kultura
jest dobrem wspólnym, jest podstawowym czynnikiem rozwoju intelektualnego budującego tożsamość i społeczeństwo nastawione na współpracę
i rozwój, poparte wspólnym działaniem, da w przyszłości efekty.
Do przestudiowania polecam materiały pokonferencyjne (dostępne
w Czytelni Głównej Biblioteki, także na CD): Narodowy Plan Rozwoju.
Wstępny Projekt. 2007-1013. Warszawa 2005 oraz Narodowa Strategia
Rozwoju Kultury. Resume. Warszawa 2005
Teresa Leśniak

Biblioteki publiczne w otoczeniu prawnym
Opole, 26-28 kwietnia 2005 r.
Tytuł konferencji - Biblioteki publiczne w otoczeniu prawnym - oraz
szczegółowy program zapowiadały niezwykle interesujące spotkanie
z uwagi na różne interpretowanie w praktyce przepisów prawa przez organy kontrolujące.
Pierwsza grupa referatów dotyczyła aktualnej sytuacji prawnej w obszarze działania bibliotek (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o bibliotekach, ustawa o egzemplarzu obowiązkowym). Niezwykle ciekawie została przedstawiona tematyka prawa bibliotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Możemy być dumni, że mamy oddzielną ustawę o bibliotekach. Niestety, brak
spójności prawnej między różnymi segmentami działalności w obszarze
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kultury, nauki i edukacji skutkuje rozbiciem podobnych działań.
Następna grupa referatów dotyczyła ustaw: o zamówieniach publicznych, o prawie autorskim, o finansach publicznych i o informacji publicznej.
Padło wiele pytań ze strony uczestników konferencji. Niestety, ramy
czasowe nie pozwoliły na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Postulowano więc zorganizowanie następnego spotkania dyrektorów bibliotek
z udziałem prawników i ekspertów jako warsztaty dyskusyjne.
W ostatnim dniu dr Z. Gębołyś z Uniwersytetu Śląskiego przedstawił
Kodeks etyki bibliotekarzy na tle ogólnoświatowej praktyki. Zachęcam do
przestudiowania na stronie: www.ebb.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki.html.
Tekst przyjęty 22.02.2005 r.
Teresa Leśniak

Spotkanie bibliografów - regionalistów
W dniach 19-20 maja b.r. w Miejskiej Bibliotece pod Atlantami
w Wałbrzychu odbyło się XVII posiedzenie zespołu ds. bibliografii regionalnej zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Wałbrzyską Bibliotekę - gospodarza i współorganizatora spotkania.
Do udziału w obradach zaproszono zarówno biblioteki publikujące bibliografię regionalną, jak i te, które rozpoczęły jej opracowywanie (biblioteki powiatowe).
W sumie w spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób, w tym delegacja zaprzyjaźnionych z Wałbrzyską Książnicą bibliotekarzy z Hradec Kralove
(Czechy).
Posiedzenie otworzył dyrektor Cezary Kasiborski i przewodnicząca
zespołu Elżbieta Stefańczyk. Następnie wysłuchaliśmy referatów nt. bibliografii powiatów: Hradec Kralove (Jan Peta) i powiatu wałbrzyskiego
(Alicja Browko).
Kolejne referentki zajęły się problemami opracowania rzeczowego piśmiennictwa regionalnego z zakresu: literatury pięknej (Bożena Wasilewska), kultury (Alicja Browko - Wałbrzych) i sztuki (Wilamowska - Toruń).
Referentki dzieliły się swoimi doświadczeniami i zgłaszały problemy i wątpliwości dotyczące opracowania niektórych zagadnień. W dalszej części
posiedzenia do powyższych odniosła się Wanda Klenczon z Działu Opra28

cowania Rzeczowego Biblioteki Narodowej.
Nie sposób zrelacjonować wszystkie poruszane przez autorki kwestie,
wspomnę więc tylko te, które wydają się najbardziej problematyczne.
Przy opracowaniu tekstów literackich stosuje się temat językowoetniczny i określnik chronologiczny, np.:
Aforyzmy polskie - 20 w.
Poezja polska - 20 w.
Satyra polska - 20 w.
Gdy jest więcej niż 3 tematy, dzieło otrzymuje temat: Literatura polska
- 20 w.
Jeśli tekst literacki ma temat (przedmiot), opis otrzymuje hasła:
Kopernik, Mikołaj (1473-1543) - beletrystyka
Powieść polska - 20 w.
Podobny opis stosuje się do pojedynczego wiersza o tematyce regionalnej, np.:
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) - Katedra św. Jakuba - w literaturze
Poezja polska - 20 w.
Problematyczne okazuje się opracowanie recenzji tekstów literackich.
Określnik - recenzja stosuje się z tematem lub tytułem dzieła oraz po
określniku formalnym, np.:
Powieść polska - 20 w. - recenzja
Powieść polska - historia - 20 w. - szkice - recenzja
Kruk, Erwin (1940-) - beletrystyka - recenzja

lub po tytule, np.:
Gałczyński, K. I. (1905-1953). Kronika olsztyńska - recenzja
Określnik - fragmenty stosuje się po tytułach ksiąg świętych oraz po
tematach z dziedziny literatury i muzyki, np.:
Powieść polska - 20 w. - fragmenty
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) - w literaturze
Dla opracowania lokalnego życia literackiego stosujemy określnik - piśmiennictwo, np.:
Warmia i Mazury - piśmiennictwo - od 1989 r.
Podobnie przy biografiach piszemy np.:
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) - piśmiennictwo biografie - 20 w.
Przy opracowaniu dokumentów regionalnych z zakresu kultury problematyczna może być klasyfikacja działań władz samorządowych w zakresie kultury. Można to rozwiązać stosując opis:
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Samorząd a kultura
Wałbrzych (woj. dolnośląskie) - kultura - finanse
Wałbrzych (woj. dolnośląskie) - samorząd - rok lub daty kadencji
Organizacja forów kultury, głównie przez władze samorządowe może
mieć opis:
Wałbrzych (woj. dolnośląskie) - kultura - zjazdy i konferencje
Samorząd a kultura
W związku z licznymi materiałami dotyczącymi współpracy lokalnych
podmiotów i instytucji z partnerami zagranicznymi pojawia się problem
właściwego użycia zarówno tematu jak i określnika - współpraca kulturalna. Temat łączy się z określnikami dotyczącymi jej zakresu: - bibliotekarstwo, - organizacje, - szkolnictwo itp. Po tematach geograficznych proponowano użyć określnika - współpraca z zagranicą lub - współpraca z ...
(nazwa geograficzna).
Liczne nagrody kulturalne przyznawane przez instytucje zrodziły pytanie, czy używać określnika - nagrody po hasłach korporatywnych. Problemem dla bibliografa są też częste zmiany nazw imprez kulturalnych, np.
w Krośnie ta sama impreza ma dwie różne nazwy w kolejnych latach: „Piknik 25 państw” (2004) i „Parada Narodów Europy” (2005). W przypadku
jednorazowej imprezy rezygnuje się z podawania jej nazwy klasyfikując
następująco: Miejscowość - kultura - imprezy - data podobnie jak występ
teatru z zewnątrz, który również klasyfikuje się jako imprezę, bo nie wyraża on życia teatralnego w regionie. Pojawiło się pytanie, czy dla twórczości
artystów amatorów po określniku geograficznym należy stosować określnik
- sztuka czy - kultura. Pytano również, czy po temacie geograficznym można użyć określnika - radio i telewizja dla wyrażenia działalności lokalnych
mediów.
Referentka z Torunia skupiła się na klasyfikacji materiałów w dziale
Sztuka. I tak stwierdziła, że kradzieże dzieł sztuki otrzymują temat Sztuka
sakralna polska. Pomniki i tablice pamiątkowe przydziela się do działu
Plastyka. Zagadnienia ogólne. Do działu Fotografia trafiają instytucje zajmujące się fotografią, wystawy fotograficzne (zarówno amatorów, jak i
profesjonalistów) i konkursy fotograficzne. W dziale Teatr znajdują się
teatry profesjonalne i amatorskie ze względu na dorobek oraz festiwale
teatralne. Przeglądy teatrów amatorskich i spektakle tych teatrów są w dziale Kultura.
Do przedstawionych zagadnień odniosła się Wanda Klenczon, która
stwierdziła, że bibliografowie powinni stosować hasła przedmiotowe zwarte i krótkie, przy czym tych krótkich haseł powinno być więcej. Obiecała,

30

że w katalogu NUKAT będą wszystkie nowe hasła przedmiotowe, których
powstaje ok. 200 dziennie. Wspomniała, że Biblioteka Narodowa przygotuje dwie instrukcje na temat hasła osobowego i hasła geograficznego. Prosiła
o zgłaszanie problemów związanych z opracowaniem przedmiotowym do
Biblioteki Narodowej.
W drugim dniu spotkania wysłuchaliśmy wystąpienia dyrektora Cezarego Kasiborskiego na temat technicznych aspektów redagowania bibliografii woj. wałbrzyskiego. Posiedzenie zespołu zakończyła Elżbieta Stefańczyk informacją o sprawach organizacyjnych zespołu.
Spotkanie w Wałbrzychu miało oprócz wymiaru merytorycznego interesujący aspekt krajoznawczo-turystyczny. Zwiedziliśmy Zamek Książ
i podziemne miasto Osówka w Głuszycy.
Wanda Belcik

Dzień Działacza Kultury Powiatu Krośnieńskiego
21 maja 2005 r. miałam zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z okazji
Dnia Działacza Kultury, zorganizowanym w Muzeum Historycznym - Pałacu w Dukli.
Pan Zbigniew Braja - Starosta Krośnieński podkreślił rolę i znaczenie
kultury oraz animacji kulturalnej. W referatach omówiono funkcje i zadania społecznego ruchu kulturalnego oraz dorobek regionu w zakresie tradycji ludowej.
Podczas uroczystości wręczono odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”
oraz nagrody Starosty Krośnieńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Pan Marian Duda Dyrektor Departamentu Oświaty i Kultury Urzędu Marszałkowskiego wyraził uznanie dla Starostwa Powiatowego w Krośnie w zakresie upowszechniania kultury oraz gratulacje za organizowanie tego typu spotkań
(jako jedyny powiat w woj. podkarpackim).
W części artystycznej wystąpił zespół ludowy z Komborni z widowiskiem „Przy sobocie po robocie”.
TL
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Hołd Pamięci Ojca Św. Jana Pawła II

6 kwietnia 2005 r. miałam zaszczyt uczestniczyć w Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Krosna, poświęconej pamięci Jana Pawła
II.
Czas spotkania wypełniły głównie wspomnienia osób, które
bezpośrednio spotkały się z Papieżem podczas Jego wizyty w naszym mieście i regionie oraz pielgrzymek krośnian do Watykanu.
W Księdze Kondolencyjnej w imieniu zespołu bibliotekarzy
Krośnieńskiej Biblioteki i własnym złożyłam następujący wpis:

Ojcze Święty, zostawiłeś nam bogate dziedzictwo
zapisane Twoją wiarą i wielką miłością do człowieka.
Strzec go będziemy, by było dla nas i dla przyszłych pokoleń źródłem przemiany serc i umysłów.”

TL
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1 stycznia

Sławomir Giba kieruje Działem Zbiorów Audiowizualnych.
Danuta Grzybek przeszła na rentę i pracuje w niepełnym wymiarze godzin (3/4 etatu).

12 stycznia

W Saloniku Artystycznym swoje rysunki prezentowała Marlena
Makiel Hędrzak. Na wernisaż przybyło 36 osób. Spotkanie
uświetnił występ kwartetu smyczkowego Państwowej Szkoły
Muzycznej w Krośnie, który wykonał utwory oparte na motywach kolęd polskich. Na wiolonczeli grał Wojciech Jaworski.

14-15 stycznia

Dyrektor Teresa Leśniak uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu
Polskiego Związku Bibliotek w Częstochowie

25 stycznia

Obradowało Kolegium Dyrektora Biblioteki w poszerzonym
składzie. Dyrektor Teresa Leśniak przedstawiła plan prac w zakresie administracyjno-prawnym, a zastępca dyrektora Bogusława Bęben - zadania merytoryczne Biblioteki na rok 2005.

25 stycznia

Filia nr 4 wzbogaciła się o 3 stanowiska komputerowe pozyskane
w ramach programu „Ikonka”.

25 stycznia

W Saloniku Artystycznym obradowała Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miasta Krosna, która m.in. zapoznała się z działalnością Biblioteki.

26 stycznia

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, autorem powieści i esejów zamieszkałym w Wołowcu.
W spotkaniu uczestniczyło 95 osób. Autor, który jest współwłaścicielem Wydawnictwa „Czarne”, podpisywał swoje książki.
Spotkanie było szeroko komentowane w prasie.

30 stycznia

Kulig w Czarnorzekach

1 lutego

W Bibliotece zatrudniono na okres 6 miesięcy dwie stażystki,
absolwentki polonistyki. Będą pracować w Wypożyczalni Głównej i Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz w Filii nr
2

9 lutego

Przeprowadzono okresowe szkolenie bhp pracowników Biblioteki.
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9 lutego

W Saloniku Artystycznym otwarto wystawę malarstwa Witolda
Popielskiego, artysty zamieszkałego w Kielcach, a rodzinnie
związanego z Krosnem. Na wernisaż przybyło ok. 30 osób.

11 lutego

Ukazał się 16 numer Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych.

15 lutego

W Saloniku Artystycznym odbył się z udziałem 16 delegatów
zjazd Oddziału SBP. Podsumowano ponad 3-letnią kadencję Zarządu i wybrano nowy Zarząd Oddziału oraz przedstawicieli na
Zjazd Okręgowy w Rzeszowie.

22 lutego

W Filii nr 8 przy ul. Wojska Polskiego 41 odbył się konkurs
recytatorski wierszy o miłości ph. „Mówię do Ciebie”. Uczestniczyło ok. 50 uczniów klas V i VI szkół podstawowych nr 4, 8, 14
i 15 w Krośnie. Przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

23 lutego

W cyklu Środy Literackie w Saloniku Artystycznym odbyło się
spotkanie poświęcone „Świętej górze Athos”. Alojzy Cabała - historyk sztuki i Stanisław Materniak - fotografik opowiadali
o swojej pielgrzymce i 5-dniowym pobycie wśród mnichów na
górze Athos (Grecja). Prelekcji wysłuchało ponad 60 osób.

24 lutego

W Oddziale dla Dzieci przeprowadzono konkurs recytatorski dla
dzieci z klas I-III zatytułowany „W śnieżnej zamieci”. Była to już
szósta edycja tego konkursu. Uczestniczyło 40 recytatorów ze
szkół podstawowych nr 1, 6 i 8 w Krośnie. Laureaci - 3 nagrodzonych i 5 wyróżnionych - otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy.

25 lutego

Zamontowano nowe tablice informacyjne na korytarzu Biblioteki
i w Czytelni Głównej. Wykonano dodatkowe osłony na pojemniki z kwiatami w Czytelni Głównej i Dziale InformacyjnoRegionalnym, co jeszcze bardziej poprawiło estetykę wnętrz.

1 marca

Bibliotekę odwiedziła 4-osobowa delegacja z Wojewódzkiej
Biblioteki w Preszowie z dyrektor Ivetą Hurną. Koleżanki słowackie przyjechały do Krosna, by omówić harmonogram działań
projektu „Miejsca od innych droższe”, który realizują wspólnie
z krośnieńską Biblioteką od marca do października. Projekt
obejmuje konkurs literacki dla młodzieży „Moja mała Ojczyzna baśnie, podania, legendy”, warsztaty literackie dla twórców polskich i słowackich oraz konferencję „Odbicie regionalnych tradycji i historii we współczesnej literaturze polskiej i słowackiej”.
Bibliotekarki z Preszowa zapoznały się z warunkami pracy
w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej, gdzie będzie realizowana
główna część projektu.
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2 marca

W Bibliotece zainstalowano system elektronicznej obsługi bibliotecznej SOWA TCP

4 marca

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Odrzykoniu odbyło się seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy bibliotek i filii z pow.
krośnieńskiego. Tematy fachowe prezentowali pracownicy Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Częścią seminarium było spotkanie ze Zbigniewem Święchem ph. „Polskie idee i koncepcje
budowania wspólnoty europejskiej na przestrzeni tysiąca lat”.
Bibliotekarze skorzystali z możliwości zakupu książek z autografem autora dla swoich placówek.

9 marca

W Saloniku Artystycznym odbył się wernisaż malarstwa Tadeusza Marszałka, zamieszkałego w Krościenku Wyżnem k. Krosna. Artysta, znany w kraju i zagranicą, pokazał w Bibliotece pejzaże i kwiaty wykonane techniką pasteli oraz malarstwo olejne.
Na otwarcie wystawy przybyło ok. 30 osób.

11 marca

Jan Stachyrak, dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych, wygłosił prelekcję na temat form ochrony przyrody
w woj. podkarpackim. Prelekcji, która odbyła się w Saloniku Artystycznym, wysłuchało ok. 30 członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

17 marca

W Czytelni Głównej Biblioteki odbyła się konferencja „Biblioteka publiczna a społeczność lokalna”, na którą przybyło 50 bibliotekarzy z woj. podkarpackiego, przedstawiciele Urzędu Miasta
i Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz goście z Biblioteki Narodowej w Warszawie: Stanisław Czajka i Elżbieta Stefańczyk.
Wygłoszono 2 referaty i 10 komunikatów. Goście spotkali się
w Bibliotece z zastępcą prezydenta Miasta Krosna Bronisławem
Baranem i Starostą Krośnieńskim Zbigniewem Brają.

17 marca

W Filii nr 8 odbył się konkurs pięknego czytania z cyklu „Czytam, bo lubię - Wiosna”. Uczestniczyło 55 uczniów klas II

23 marca

W Saloniku Artystycznym swoje wiersze czytał Jan Belcik.
W spotkaniu zorganizowanym w ramach cyklu „Środy Literackie” uczestniczyły 23 osoby.

30 marca

Maciej Andrzej Zarębski, lekarz, pisarz, podróżnik i prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego wygłosił prelekcję
„Ameryka widziana oczami Polaka” połączoną z prezentacją fotografii. Prelekcji wysłuchało 25 członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
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4 kwietnia

Teresa Leśniak uczestniczyła w obchodach 50-lecia działalności
Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie

6 kwietnia

Bogusława Bęben uczestniczyła w spotkaniu dyrektorów bibliotek w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.

11 kwietnia

Dyrektor Teresa Leśniak uczestniczyła w konferencji ph. „Miejsce kultury w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013”.
Konferencję zorganizowano w Zamku Królewskim w Warszawie

12 kwietnia

Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie. Uczestniczyły: Wanda Belcik, Bogusława Bęben, Elżbieta Koś, Stanisława Wajs. B. Bęben została członkiem Zarządu
Okręgu i zastępcą delegata na Zjazd Krajowy.

13 kwietnia

W Saloniku Artystycznym otwarto wystawę grafiki Joanny Topolskiej, absolwentki Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Na wernisażu były obecne 34 osoby.

19 kwietnia

W Oddziale dla Dzieci odbył się konkurs o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”. Uczestniczyło 33 uczniów klas V szkół podstawowych nr 1, 3, 6 i 15 w Krośnie. Nagrodzono i wyróżniono 6
uczestników.

20 kwietnia

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Czytelni
Głównej Biblioteki odbyło się spotkanie z Andrzejem Grabowskim, autorem książek dla dzieci. Uczestniczyło ok. 60 uczniów
szkół podstawowych. Pisarz, kawaler Orderu Uśmiechu, wręczył
podczas spotkania nagrody laureatom konkursu rysunkowego
„Pocztówka do Pana Andersena”.

21 kwietnia

Również z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
Michał Jagiełło, dyrektor Biblioteki Narodowej, spotkał się przed
południem z bibliotekarzami z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
Rozmawiano o polityce bibliotecznej państwa oraz problemach
bibliotek samorządowych. Uczestniczyło 41 osób.
W godzinach południowych Gość rozmawiał z Prezydentami
Miasta Krosna Piotrem Przytockim i Bronisławem Baranem
i Starostą Krośnieńskim Zbigniewem Brają.
Po południu Michał Jagiełło prezentował swoją twórczość literacką i publicystyczną. Spotkanie odbyło się w Czytelni Głównej, a uczestniczyło 60 osób (m. in. Marian Duda, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie).
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26-28 kwietnia

Dyrektor Teresa Leśniak uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji nt. „Biblioteki publiczne w otoczeniu prawnym” w Opolu

6 maja

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym odbyło
się seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych z pow. krośnieńskiego. Oprócz tematów bibliotecznych
przekazano informację o działalności Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie.

11 maja

W Saloniku Artystycznym otwarto wystawę rzeźby Macieja
Syrka, artysty urodzonego w Krośnie. Na wystawie znalazły się
głównie płaskorzeźby i małe formy figuralne z metalu, kamienia
i drewna. Maciej Syrek cieszy się dużym uznaniem w środowisku. Na wernisaż przybyło 40 osób.

12 maja

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Preszowie odbyło się
polsko-słowackie spotkanie literackie, w którym uczestniczyło 8
poetów z Krosna i Sanoka oraz 6 pisarzy z Preszowa. Spotkanie
poświęcone prezentacjom literackim odbyło się w ramach projektu „Miejsca od innych droższe”, współfinansowanego przez Fundację Karpacką - Polska.

18 maja

W Czytelni Głównej odbyła się promocja albumu Zbigniewa
Więcka „Krosno na starych pocztówkach i dokumentach” wydanego staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
przez Oficynę Wydawniczą APLA. W spotkaniu uczestniczyło
ponad 60 osób.

19 maja

W Saloniku Artystycznym spotkali się członkowie Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury.

20 maja

Wycieczka bibliotekarzy z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
bibliotek i filii z pow. krośnieńskiego do Krynicy i Muszyny. Organizatorem był krośnieński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

21 maja

Dyrektor Teresa Leśniak uczestniczyła w uroczystościach Dnia
Działacza Kultury w Dukli, zorganizowanych przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie

23 maja

Z okazji Dnia Matki w Oddziale dla Dzieci odbył się konkurs
recytatorski dla uczniów klas IV „Dla naszych Mam”. Wzięło
w nim udział 19 uczestników ze szkół podstawowych nr 1, 6, 8
i 15. Nagrodzono 4 uczestników, wyróżniono 2.

23-25 maja

W filiach Biblioteki kilka przedstawień dla dzieci dał słowacki
teatr „Smok” z Preszowa. Aktorzy występowali także w szkołach
podstawowych w Krośnie i okolicy.
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24 maja

Krośnieńską Bibliotekę odwiedziła grupa bibliotekarzy z woj.
lubuskiego. Krótki program zwiedzania miasta i poczęstunek
przygotował Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Krośnie.

25 maja

W Saloniku Artystycznym nowy tom poezji promował Marek
Kusiba z Krosna. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

27 maja

W Nyiregyhaza (Węgry) odbyła się robocza narada w sprawie
wystawy „Wiano” obrazującej dorobek Euroregionu Karpackiego
wniesiony do wspólnej Europy. Krośnieńską Bibliotekę, która
została zaproszona do współpracy, reprezentowały Teresa Leśniak i Wanda Belcik.

8 czerwca

Z okazji Jarmarku Krośnieńskiego w Saloniku Artystycznym
otwarto wystawę „Krosno znane i nieznane”. Wystawę przygotował Wołodymyr Romaniw, malarz pochodzenia ukraińskiego.
Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, o czym świadczyła
zarówno liczna grupa uczestnicząca w wernisażu (ponad 60
osób), jak i ogólna liczba zwiedzających.

9 czerwca

W czytelni Głównej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego „Moja mała Ojczyzna - baśnie, podania, legendy”,
który był częścią polsko-słowackiego projektu „Miejsca od innych droższe”. Na konkurs wpłynęły 52 prace z 14 gimnazjów
z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Nagrody wręczali: Teresa Leśniak - dyrektor Biblioteki i Bronisław Baran - zastępca prezydenta Miasta Krosna.

15 czerwca

Podczas sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego dyrektor Teresa
Leśniak przedstawiła sprawozdanie z realizacji przez Bibliotekę
zadań powiatowych oraz omówiła sytuację bibliotekarstwa publicznego w pow. krośnieńskim. Radni otrzymali opracowanie,
którego skrót zamieszczamy w bieżącym numerze Zeszytów.

16 czerwca

W Filii nr 8 dzieci z krośnieńskich przedszkoli uczestniczyły
w konkursie recytatorskim „Wiersze dla taty”. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Dnia Ojca. Uczestniczyło 13 recytatorów, 6 spośród nich nagrodzono i wyróżniono.

17 czerwca

W Filii nr 4 podsumowano konkurs fotograficzny dla młodzieży
„Prosto z Krosna” zorganizowany w związku z Jarmarkiem Krośnieńskim.

18 czerwca

Dyrektor Teresa Leśniak otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta
Krosna „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury” w kate-
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gorii pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych
i szkół artystycznych.
23 czerwca

Druga część polsko-słowackich warsztatów literackich z udziałem 8-osobowej delegacji z Preszowa odbyła się w Saloniku Artystycznym Biblioteki. Ze strony polskiej uczestniczyło 18 osób
(w tym dziennikarze, przedstawiciele Zarządu Miasta i Starostwa
Powiatowego). Dyskutowano o roli „małej ojczyzny” w inspiracji twórczej w literaturze współczesnej oraz o stosunku młodych
czytelników do dzieł podejmujących tematykę regionalną. Spotkanie było dla obu stron okazją do autorefleksji nad własną
twórczością i inicjatywami podejmowanymi w tym zakresie.

27 czerwca

W Saloniku Artystycznym odbyło się spotkanie emerytów i rencistów, byłych pracowników Biblioteki, z kadrą kierowniczą
KBP i przedstawicielami Zarządu Oddziału SBP. W spotkaniu
uczestniczyło 9 osób spośród 27 zaproszonych.
Zestawiła i opracowała
Wanda Belcik

39

Wydawca:
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 Krosno
tel.: 432 13 70, 432 13 56, 432 52 35
fax: 436 88 82
e-mail: biblioteka@kbp.krosno.pl

Redaguje Zespół:
Wanda Belcik, Danuta Grzybek, Bożena Kruczkowska,
Teresa Leśniak, Stanisław Wójtowicz

40

