Jerzy Gajewski
(na podstawie materiałów przesłanych przez biblioteki powiatowe i miejskie)

KRONIKA ZA 2010 R.
styczeń
22 stycznia
Biblioteka Miejska w Puławach zorganizowała w ramach ferii w bibliotece m.in. bal
karnawałowy „Bal u Czterech Pór Roku”.
22 stycznia
GBP w Spiczynie (pow. Łęczna), jako pierwsza w województwie, zainaugurowała
Rok Chopinowski. Odbył się wernisaż wystawy rysunków Benka Homziuka „Chopinowskie wariacje” oraz mini koncert w wykonaniu Dawida Kowalskiego.
luty
5 lutego
W MBP we Włodawie otwarto wystawę Mariusza Komorowskiego. Prezentowano
obrazy olejne, rysunki i utwory poetyckie.
18 lutego
GBP w Spiczynie zorganizowała bardzo interesujące spotkanie autorskie z ks. Ryszardem Winiarskim, który promował swoją książkę Echa Ewangelii.
marzec
11 marca
W MGBP w Poniatowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Biesiady kulturalne”
pt. Hitlerowski Obóz pracy w Poniatowej. Była to bogata lekcja historii zawarta
w prelekcji i prezentacji multimedialnej.
19 marca
W MBP we Włodawie zorganizowano spotkanie autorskie z Aleksandrem Jurewiczem połączone z promocją książki Dzień przed końcem świata.
31 marca
MBP w Białej Podlaskiej została laureatką w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009” zorganizowanym przez ZG SBP oraz Polską Izbę Książki.
kwiecień
2 i 3 kwietnia
MBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie była współorganizatorem wystawy
plenerowej na Placu Litewskim oraz projekcji filmów dokumentalnych o dzielnicy
La Defense pt. „La Defense”.
7 kwietnia
W WBP im. H. Łopacińskiego odbyło się Lubelskie Forum Bibliotekarzy adresowa-
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ne do dyrektorów bibliotek publicznych województwa. Wykładowcami byli: prof. dr
hab. Anna Giza-Poleszczuk (UW), dr Piotr Kwiatkowski (UMCS), Jacek Wojnarowski (prezes FRSI). Zaprezentowano też film Andrzeja Kulika „Wizyta w Poturzynie” oraz wystawę objazdową „Spotkanie z Fryderykiem Chopinem” przygotowaną
przez Jolantę Ben instruktora WBP.
12 kwietnia
M-PBP im. Anny Kamieńskiej w Świdniku zorganizowała pokaz medialny „Świdnickie spotkania z historią” – dla wszystkich, którzy zapomnieli, jak „barwnie” żyło
się w czasach PRL.
23 kwietnia
Na bogaty Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w WBP im. H. Łopacińskiego
złożyły się m.in.: spotkanie autorskie z Mariuszem Sieniewiczem, autorem Miasta
szklanych słoni; promocja publikacji WBP, w tym film „Copyright by…” oraz losowanie nagród w wojewódzkim konkursie prasowo-czytelniczym „Chopinowskie
inspiracje”, w którym uczestniczyło 1863 czytelników.
23-30 kwietnia
Biblioteka Miejska w Puławach zorganizowała VII Festiwal Książki.
kwiecień- maj
MiPBP w Janowie Lubelskim zorganizowała z okazji 370-lecia miasta wystawę pt.
„Moje miasto Janów dziedzictwem kultury i tradycji” oraz konkurs plastyczny.
maj
4 maja
PBP w Rykach rozpoczęła realizację projektu „Chopin przyjechał – ciąg dalszy”
dofinansowanego (35 000 zł) ze środków MKiDN. Zorganizowano konkursy: multimedialny, literacki, plastyczny oraz wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
Podsumowaniem programu było spotkanie autorskie z Januszem Ekiertem i koncert
Lidii Grychtołówny.
10 – 14 maja
WBP im. H. Łopacińskiego intensywnie włączyła się w obchody ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek organizowanego ph. „Biblioteka - słowa - dźwięki - obrazy”. Inauguracji towarzyszyło otwarcie 3 wystaw chopinowskich: ze zbiorów WBP, pokonkursowa plakatów i zdjęć E. Hartwiga „Spotkanie z Chopinem”. Prof. Jan Orłowski
wygłosił wykład pt. „Chopin w poezji rosyjskiej”. Odbyły się tez spotkania z Katarzyną Borowik i Zenonem Fajferem z Wydawnictwa Ha’art. Imprezom towarzyszyła II Lubelska Aukcja Antykwaryczna oraz dwa koncerty w wykonaniu uczniów
Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie.
Przez cały tydzień odbywały się kiermasze książek oraz spotkania z lubelskimi autorami, którzy podpisywali swoje książki.
11 maja
MBP w Radzyniu Podlaskim obchodziła jubileusz 65-lecia, któremu towarzyszyło
nadanie bibliotece imienia Zenona Przesmyckiego.
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12 maja
Jubileusz 50-lecia z udziałem czytelników, przyjaciół biblioteki i władz samorządowych obchodziła Biblioteka Publiczna Gminy Susiec.
12 maja
W Bychawie odbyła się powiatowa uroczystość otwarcia Roku Chopina w pow. lubelskim. W programie było otwarcie wystawy objazdowej „Chopin i jego muzyka”
oraz wykład prof. Mieczysławy Dembskiej-Trębacz z Warszawy.
10 maja
Miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Klastra Bibliotek Bi@lakich.
W ramach współpracy MBP z Biblioteką Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana
Pawła II, Biblioteką Pedagogiczną i Biblioteką Zamiejscowego Wydziału Akademii
Wychowania Fizycznego uruchomiono portal. Zamieszczono na nim Wirtualny Katalog Bibliotek Bialskich, który daje wgląd do zasobów bibliotek biorących udział
w projekcie oraz katalog Bialskiej Biblioteki Cyfrowej.
14 maja
GBP w Gościeradowie zorganizowała spotkanie ze Zbigniewem Jóźwikiem – artystą grafikiem, połączone z wystawą ekslibrysów.
28 maja
ChBP im. M. P. Orsetti zorganizowała spotkanie z Wojciechem Góreckim, autorem
książki Toast za przodków, połączone z wystawą fotograficzną „Gruzja, Armenia,
Azerbejdżan”.
Maj
W trakcie obchodów Dnia Bibliotekarza pracownicy WBP im. H. Łopacińskiego
przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz powodzian. Zebrane fundusze przekazano dyrektorce GBP w Wilkowie.
Maj- wrzesień
MBP w Kraśniku eksponowała w mieście 16-planszową wystawę (w technologii
wydruku cyfrowego) „Kraśnik – dwadzieścia lat minęło” obrazującą dokonania
miejskiego samorządu.
czerwiec
4-6 czerwca
GBP im. K. Sawczuka w Konstantynowie była organizatorem II Zjazdu byłych
mieszkańców Konstantynowa.
5 czerwca
W WBP im. H. Łopacińskiego miała miejsce IV już Noc u Pana Hieronima – biblioteczna Noc Kultury. Na przebogaty program złożyły się m.in. spotkanie autorskie
Sławomira Shuty, konkursy literackie i wiedzy o Chopinie, warsztaty edukacyjne
związane z papierem i pisaniem gęsim piórem. Wystąpił też zespół akordeonowy
i Chór Katedry Prawosławnej. Imprezom towarzyszyły wystawy: współczesnego
malarstwa polskiego „Sztuka dla Ciebie” oraz dwusetnej rocznicy urodzin F. Chopina.
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7 czerwca
W Instytucie Pamięci Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia nagród
laureatom ogólnopolskiego konkursu „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć”.
Jednym z laureatów została Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie kierowana przez Joannę Puchacz.
8 czerwca
MBP we Włodawie zakończyła Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej: Etiuda
Włodawska – w 200-lecie Powiatu Włodawskiego. Wpłynęło 113 prac złożonych
przez 92 uczestników i 14 placówek oświatowo-wychowawczych. Otwarto też wystawę „Historia powiatu włodawskiego w dokumentach”.
10 czerwca
MBP im. H. Łopacińskiego zakończyła w filiach (nr 21 i 26) cykl 20 wykładów
otwartych z dziejów i myśli o sztuce ph. „Życie sztuki – sztuka życia – życie form”.
Wykłady, których wysłuchało 685 osób, przygotowali pracownicy Instytutu Historii
Sztuki KUL.
23 czerwca
Lubartowskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obchodziło piędziesiątą
rocznicę istnienia i działalności w powiecie. Z tej okazji opracowano i wydano publikację Bibliotekarze Ziemi Lubartowskiej. Szkice do portretu.
25 czerwca
Podczas inauguracji Dni Białej Podlaskiej odznaczono Teresę Stasiuk-Karaś, zastępcę dyrektora MBP, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.
lipiec
15 lipca
WBP im. H. Łopacińskiego przy współpracy z „Kurierem Lubelskim”, NBP Oddział Okręgowy w Lublinie, Polskim Radiem Lublin i ZO SBP zorganizowała wojewódzki konkurs prasowo-czytelniczy „600-lecie bitwy pod Grunwaldem”. Uczestniczyło w nim 825 osób, a nagrodzono 98 osób.
24 lipca
GBP w Drelowie (pow. bialski) świętowała jubileusz 60-lecia funkcjonowania
w społeczności lokalnej.
sierpień
6 sierpnia
W Galerii WBP im. H. Łopacińskiego odbył się wernisaż wystawy „Berdyszak –
Gierowski – Kałucki – Kamoji”. Wystawiane prace pochodziły z kolekcji Waldemara Andzelma, w wystawa była ukoronowaniem dwudziestoletniej działalności
Andzelm Gallery. Na uwagę zasługuje fakt, że ekspozycja została zgłoszona do konkursu na Wydarzenie Kultury Roku 2010.
9 sierpnia
Laureatką XVI edycji Nagrody im. Anny Platto została Elżbieta Przybylska z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim.
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wrzesień
1 września
W MBP w Bychawie wdrożono dla czytelników elektroniczne udostępnianie zbiorów
w systemie bibliotecznym Mateusz.
2 września
W M-PBP im. Anny Kamieńskiej w Świdniku otwarto XII wystawę prac mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inia oraz uczestników zajęć w Centrum
Aktywizacji DPS.
9-10 września
W WBP im. H. Łopacińskiego odbyło się V ogólnopolskie Forum Młodych Bibliotekarzy. Jego hasło: „Jakość bibliotek w naszych rękach”.
17 września
MBP im. Adama Mickiewicza w Lubartowie oraz Światowy Związek Żołnierzy AK,
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zorganizowały uroczystość poświęconą pamięci „Żołnierzy pól bitewnych II wojny światowej”. Imprezie
towarzyszyła tematyczna wystawa.
17 września
MGBP im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Miłośników Książki zorganizowały prelekcję J. Sołdka nt. „Faustyna
Morzycka – siłaczka Żeromskiego”.
21 września
MBP we Włodawie była organizatorem sesji popularnonaukowej (pod patronatem
Burmistrza) – „Wspomnienia Sybiraków z Ziemi Nieludzkiej”.
26 września
Uroczyście otwarto nową Filię Biblioteczną w Malinówce (gm. Cyców). Druga filia
w tej gminie funkcjonuje w nowo wyremontowanej w ramach Programu „Odnowa
i Rozwój Wsi” świetlicy wiejskiej.
październik
8 października
10-lecie istnienia obchodziła PBP w Lublinie. Uroczystość była połączona z powiatowym Dniem Edukacji Narodowej.
12 października
W Galerii WBP im. H. Łopacińskiego wernisaż 2 wystaw cyklu „Nasi sąsiedzi.
Niemcy” oraz „Herlinde Koelbl. Zadomowieni w pisaniu – Pisarze przy pracy. Fotografie i rozmowy” (przygotowanej przez Goethe Institut). Patronat nad ekspozycjami pełnił prof. Andrzej Kidyba – konsul honorowy RFN w Lublinie.
23 października
Urząd Gminy Chełm i GBP z/s w Okszowie dokonały uroczystego otwarcia nowej Filii Bibliotecznej i Centrum Informacyjno-Dydaktyczne w Janowie k/ Chełma
(248 m²).
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listopad
16 listopada
GBPiDK w Łaziskach była organizatorem „Łaziskiej Jesieni Kulturalnej 2010”.
Głównym punktem imprezy była inscenizacja „Wesela Lubelskiego” w wykonaniu
osób dorosłych. Impreza była okazją do pokazania odnowionych wnętrz Biblioteki.
Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” z Opola Lubelskiego zorganizowała
degustację dań z owoców.
18 listopada
PBP w Opolu Lubelskim zorganizowała, pod patronatem Starostwa, imprezę finałową podsumowującą V powiatowy konkurs „Turystyka przyrodnicza w powiecie
opolskim”. Laureatom wręczono 42 nagrody. Wyróżniono też za aktywność GBP
w Józefowie nad Wisłą. W konkursie uczestniczyły 624 osoby.
18 listopada
Jubileusz 10-lecia obchodziła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie.
24 listopada
M-PBP im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, w ramach cyklu „Świdnickie spotkania
z historią”, zorganizowała wieczornicę – wspomnienie o księdzu Janie Hryniewiczu.
25 listopada
W WBP im. H. Łopacińskiego odbyła się promocja V tomu Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich. Wprowadzenie wygłosił prof. Józef Kołodziej.
Materiały wykorzystane przy opracowywaniu I i II tomu tego wydawnictwa przekazano do zbiorów WBP.
grudzień
3-4 grudnia
W WBP im. H. Łopacińskiego odbyły się IV Lubelskie Targi Książki. Swoją ofertę przedstawiło 35 wystawców. Rozstrzygnięto konkurs „Książka Roku 2009” oraz
wręczono Białe Papirusy darczyńcom Biblioteki – Danucie Riabininowej i Lechowi Kokocińskiemu. Zorganizowano 3 spotkania autorskie z: ks. Januszem Kozłowskim, Katarzyną Michalak i Marcinem Wrońskim. Była też Mikołajkowa oferta dla
najmłodszych i kolejna Lubelska Aukcja Antykwaryczna.
14 grudnia
MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie we współpracy ze Szkołą Muzyczną im.
Tadeusza Szeligowskiego zakończyła cykl 11 koncertów muzycznych pt. „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną”. Koncerty odbywały się w Filii nr 2 i wysłuchało
ich 560 osób.
15 grudnia
W WBP im. H. Łopacińskiego odbyła się I Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek.
15 grudnia
MBP w Tomaszowie Lubelskim zorganizowała powiatowe podsumowanie obchodów Roku Chopinowskiego. Wręczono nagrody Starosty Tomaszowskiego dla czy-
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telników – laureatów konkursu plastyczno-literackiego „Poturzyńskim szlakiem
Chopina” oraz dla GBP w Telatynie i Krynicach za najciekawsze programy obchodów.
31 grudnia
Na koniec roku w województwie funkcjonowały 223 biblioteki oraz 375 filii. Placówki te prowadziły 69 oddziałów dla dzieci i 166 punktów bibliotecznych. Zadania
powiatowe pełniło 12 bibliotek miejskich i 9 bibliotek powiatowych. Sieć bibliotek
oferowała użytkownikom ponad 6,2 mln woluminów, a w roku przybyło 177 tys.
nowych książek (8,2 wol./100 mieszkańców). Wojewódzka kadra bibliotekarzy liczyła 1141 osób. Biblioteki zarejestrowały ponad 382 tys. czytelników. Oznacza
to, że 17,7% mieszkańców województwa korzysta z tej najbardziej masowej sieci
instytucji kultury.
grudzień
Placówki MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie obsługiwały w ciągu roku 823
czytelników niepełnosprawnych. W tej grupie znajdowało się 96 czytelników, którym bibliotekarze i wolontariusze dostarczają lekturę w ramach akcji „Książka do
domu”.
grudzień
Gmina Miejska Włodawa w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy”. Wniosek został
przyjęty, koszt realizacji zadania – 3,8 mln zł.
grudzień
Realizując program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” placówki Lubelszczyzny zakupiły 37581 wol. (21,1% ogółu zakupionych
książek) za 791687 zł
grudzień
WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie wydała dwa kolejne tomy Bibliografii Lubelszczyzny obejmujące piśmiennictwo z lat 1991-1995 i 1996-1997. Dotychczas
wydane tomy (10) rejestrują dokumenty opublikowane w latach 1944-2000. Od
stycznia 2000 r. Bibliografia Lubelszczyzny jest prowadzona w formie bazy komputerowej w programie MAK.
grudzień
WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie w ramach koordynacji pracy 43 Dyskusyjnych Klubów Książki zorganizowała w ciągu roku 30 spotkań autorskich. Czytelnicy Lubelszczyzny mieli możliwość poznać twórczość: Anny Brzezińskiej, Marty
Fox, Aleksandra Jurewicza, Agnieszki Martinki, Ireny Matuszkiewicz, Daniela Odiji, Macieja Orłosia, Krystyny Śmigielskiej, Beaty Talda i Aleksandry ZiółkowskiejBoehm. Księgozbiory DKK wzbogaciły się o 433 nowości wydawnicze.
grudzień
W 2010 r. Chełmska Biblioteka Publiczna im. M.P. Orsetti zorganizowała: 8 dużych
wystaw, 17 spotkań autorskich i promocji książek, 21 lekcji bibliotecznych i wy-
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cieczek z młodzieżą. Biblioteczny Ośrodek Telewizyjno-Filmowy „Świat kultury”,
powstały z dofinansowania MKiDN, przeprowadził 9 projekcji dla 517 osób.
W ciągu roku zorganizowano 425 różnych form pracy kulturalno-oświatowych dla
ponad 9000 osób.
grudzień
W I edycji Programu Rozwoju Bibliotek uczestniczyły 54 biblioteki, a łącznie z ich
filiami 135 placówek z sieci wojewódzkiej. Ze szkoleń w WBP z obsługi sprzętu
komputerowego w Czytelni Internetowej skorzystało w ciągu 21 dni – 99 bibliotekarzy. W ramach programu Biblioteka+ „Szkolenia dla bibliotekarzy” przeszkolono
100 kolejnych pracowników bibliotek.
MGBP im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej zrealizowała za 147 tys. zł w ramach programu MKiDN „Infrastruktura bibliotek” projekt pt. „Modernizacja pomieszczeń i
zakup wyposażenia dla MGBP”.
MBP we Włodawie, od 9 lat, wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym organizuje konkurs recytatorski o zasięgu wojewódzkim „Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń”. W 2010 r., w edycji poświęconej twórczości
Marii Konopnickiej „Co słonko widziało”, wzięło udział 100 osób.
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