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„Biblioteka jest instytucj¹, która samym swoim istnieniem œwiadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnic¹ piœmiennictwa,
przez które cz³owiek wyra¿a swój zamys³ twórczy, inteligencjê, znajomoœæ œwiata i ludzi, a tak¿e umiejêtnoœæ panowania nad sob¹,
osobistego poœwiêcenia, solidarnoœci i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.”

Fragment przemówienia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
podczas poœwiêcenia Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 11 czerwca 1999 r.
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Oddajemy do Pañstwa r¹k publikacjê z okazji 60-lecia istnienia Biblioteki Publicznej w Kroœnie.
Chcemy w ten sposób przybli¿yæ jej pocz¹tki, rozwój i osi¹gniêcia w poszczególnych okresach dzia³alnoœci. Przez te lata nastêpowa³y du¿e

zmiany w zakresie gromadzenia zbiorów, strukturze organizacyjnej i zasiêgu jej oddzia³ywania. Wi¹za³y siê one zarówno ze zmianami admini-
stracyjnymi, jak i z dostosowywaniem dzia³añ Biblioteki do zmieniaj¹cych siê i stale rosn¹cych potrzeb u¿ytkowników.

Niezale¿nie od nazwy instytucji, stopnia podporz¹dkowania formalno-prawnego ca³y czas zabiegano o podnoszenie standardów placówki.
Pocz¹tek lat 90. przyniós³ ogromne i zasadnicze zmiany w polskiej rzeczywistoœci zarówno ustrojowej, jak i spo³eczno-gospodarczej. ¯ywio-

³owo rozwija³ siê rynek mediów elektronicznych, co nie pozosta³o bez wp³ywu na biblioteki. Zmiany kulturowe i technologiczne zachodz¹ce
obecnie w Polsce i na œwiecie implikuj¹ przeobra¿enia, jakim ulegaj¹ biblioteki. Cele pozostaj¹ te same, ale transformacji podlega ich charakter
i zadania. Powszechne jest przekonanie, ¿e o rozwoju pañstwa decyduje poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa. A przecie¿ biblioteki publiczne s¹
najbardziej dostêpnymi instytucjami kultury i stanowi¹ wa¿ny element systemu oœwiaty, a wiedzê i informacjê, w przekazywaniu której uczest-
nicz¹, uznaje siê za najcenniejsz¹.

Stale wierzê, ¿e podnoszenie skutecznoœci i efektywnoœci dzia³ania bibliotek ma znacz¹cy wp³yw na kszta³towanie demokratycznego spo³e-
czeñstwa i pozytywne zmiany w najbli¿szym otoczeniu.

Kroœnieñska Biblioteka dobrze wkomponowa³a siê w rozwój spo³eczno-kulturalny Krosna i regionu. Stale wychodzi naprzeciw potrzebom
u¿ytkowników i stara siê nie tylko je zaspokajaæ, ale te¿ rozbudzaæ, miêdzy innymi poprzez ró¿norodnoœæ dzia³añ animacyjno-kulturalnych dla
ró¿nych grup mieszkañców Krosna.

Od 1 stycznia 1999 r. instytucja funkcjonuje pod nazw¹ Kroœnieñska Biblioteka Publiczna, jest bibliotek¹ miejsk¹ podporz¹dkowan¹ samorz¹-
dowi miasta Krosna na prawach powiatu grodzkiego. Pe³ni te¿ zadania biblioteki powiatowej dla bibliotek gminnych powiatu ziemskiego.

Kroœnieñska Biblioteka posiada dzisiaj wiele atutów:
- aktualne, uniwersalne i ró¿norodne zbiory,
- dogodne dla u¿ytkowników rozmieszczenie placówek filialnych oraz godziny udostêpniania zbiorów i us³ug,
- bogata oferta us³ug animacyjno-czytelniczych dla ró¿nych grup u¿ytkowników,
- przyjazna i profesjonalna kadra,
- zaawansowany stopieñ komputeryzacji procesów bibliotecznych i dostêp do informacji poprzez Internet,
- funkcjonalne i estetyczne lokale,
- dobra wspó³praca z wieloma placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi oraz stowarzyszeniami na terenie miasta, regionu i w skali

ogólnopolskiej,
- efektywna wspó³praca kulturalna i zawodowa z bibliotekami publicznymi w Euroregionie Karpackim,

WSTÊP
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- utrwalony wizerunek instytucji otwartej na wszelkie zmiany w otoczeniu spo³ecznym,
- wysoki wskaŸnik czytelnictwa (ponad 40%), który stawia j¹ w czo³ówce bibliotek publicznych w Polsce,
- organizowanie seminariów i konferencji lokalnych, regionalnych i miêdzynarodowych,
- uczestnictwo pracowników Kroœnieñskiej Biblioteki w pracach zespo³ów tematycznych w skali ogólnopolskiej,
- promocja dzia³añ KBP na ró¿nych szczeblach.
Metod zmieniania Biblioteki jest wiele. Raz zapocz¹tkowane przekszta³cenia instytucji musz¹ byæ kontynuowane, bo domaga siê ich niezwy-

kle ciekawa i inspiruj¹ca rzeczywistoœæ, której trzeba nie tylko sprostaæ, ale dzia³aæ tak, aby wyzwalaæ lepsz¹ jakoœæ.
Na funkcjonowanie bibliotek publicznych nie ma dzisiaj gotowych regu³. Mo¿liwa jest wszelka kompilacja funkcji: elitarnej, masowej czy

rynkowej. Sukces lub pora¿ka biblioteki uzale¿niona jest zarówno od lokalnego samorz¹du, profesjonalnej kadry, jak i od mo¿liwoœci rozwoju
spo³eczno-gospodarczego kraju.

S³owa podziêkowania i szacunku kierujê do Bibliotekarzy, którzy w przesz³oœci przyczynili siê do rozwoju placówki i do tych, którzy obecnie
dziêki zaanga¿owaniu buduj¹ w codziennoœci atmosferê sprzyjaj¹c¹ rozwojowi intelektualnemu spo³ecznoœci lokalnej.

Dla mnie osobiœcie czternaœcie lat kierowania Bibliotek¹ w Kroœnie to wielki zaszczyt, szczególnie zaœ dlatego, ¿e miar¹ oceny dzia³ania
placówki jest czytelnik, a tych w ostatnich latach goœcimy œrednio oko³o siedmiuset dziennie.

Mam nadziejê, ¿e Kroœnieñska Biblioteka Publiczna bêdzie siê dalej rozwijaæ, a przy ¿yczliwym wsparciu mieszkañców i w³adzy samorz¹do-
wej bêdzie wspó³tworzyæ intelektualny i kulturalny obraz Krosna i regionu.

Teresa Leœniak
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Biblioteka Publiczna w Kroœnie istnieje od 60 lat i nieprzerwanie
s³u¿y mieszkañcom miasta i okolicy. Usytuowana w mieœcie oddalo-
nym od prê¿nych oœrodków kulturalnych i edukacyjnych stara³a siê przez
lata zaspokajaæ aspiracje oœwiatowe i kulturalne kszta³c¹cej siê m³o-
dzie¿y i nad¹¿aæ za rozwijaj¹cym siê technologicznie bibliotekarstwem
polskim.

Lata 1947-1954

Perspektywy dla tworzenia i rozwoju bibliotek w Polsce w okresie
powojennym stworzy³ wydany 17 kwietnia 1946 r. Dekret o bibliote-
kach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który stanowi³ zapowiedŸ
realizacji jednolitej polityki bibliotecznej podporz¹dkowanej potrzebom
spo³ecznym. W myœl tego dokumentu przyjêto plan organizacji sieci
ogólnopolskiej na lata 1946-50, który mo¿na podzieliæ na dwa etapy:
-  lata 1946-1947 - tworzenie powiatowych bibliotek publicznych,
-  lata 1948-49 i 1949-50 - organizacja sieci bibliotek publicznych
we wszystkich gminach miejskich i wiejskich.

W tym samym czasie nastêpowa³o równoleg³e organizowanie punk-
tów bibliotecznych przez powiatowe biblioteki publiczne zgodnie z roz-
dzielnikiem opartym na kryterium gêstoœci zaludnienia i liczbie obwo-
dów szkolnych.

Organizacja sieci bibliotek publicznych w województwie rzeszow-
skim przebiega³a wed³ug za³o¿eñ centralnych. Kuratorium Okrêgu
Szkolnego w Rzeszowie opracowa³o Program Rozwoju Sieci, który by³
realizowany przez powiatowe inspektoraty szkolne. Zgodnie z przyjê-
tym programem w³adze miasta Krosna i powiatu kroœnieñskiego przy-
st¹pi³y do organizowania sieci bibliotecznej pod koniec 1946 roku.

Nie zachowa³y siê oficjalne dokumenty potwierdzaj¹ce fakt powo-
³ania Biblioteki. Jedynie pierwsza ksiêga inwentarzowa i data pierw-
szego wpisu do inwentarza - 14 stycznia 1947 r. pozwalaj¹ ustaliæ datê
powstania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kroœnie. Dokumentem
potwierdzaj¹cym powo³anie kierownika Biblioteki jest znalezione
w zbiorach prywatnych pismo Bronis³awy Mercik do Ministra Oœwia-
ty w Warszawie z dn. 11 paŸdziernika 1947 r. w sprawie rezygnacji
z funkcji kierowniczki. Z pisma tego wynika, ¿e Bronis³awa Mercik,

Ksiêga inwentarzowa z 1947 roku

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI W KROŒNIE
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nauczycielka, zosta³a powo³ana do pe³nienia obowi¹zków
kierownika w dn. 7 stycznia 1947 r. Dla Biblioteki przy-
dzielono pocz¹tkowo lokal w poczekalni Inspektoratu
Szkolnego (Rynek 8), a nastêpnie pokój o powierzchni
25 m2 w budynku przy ul. Staszica 1. Ze wzglêdu na nie-
porozumienia z sekretarzem Starostwa Powiatowego i brak
funduszy, Bronis³awa Mercik zrezygnowa³a z pracy. Kie-
rowanie Bibliotek¹ powierzono prawdopodobnie w 1948
roku Izabeli Gonet, która w tym samym roku ukoñczy³a
trzytygodniowy kurs bibliotekarski w Jarocinie.

Przez ca³y 1947 rok trwa³y prace zwi¹zane z organi-
zacj¹ Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz sieci biblio-
tek gminnych i punktów bibliotecznych. Wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia 1947 r. Biblioteka posiada³a 1.477 ksi¹-
¿ek. Oficjalne otwarcie dla czytelników nast¹pi³o dopiero
w pierwszym kwartale 1948 roku. W tym samym roku Bi-
blioteka znacznie o¿ywi³a swoj¹ dzia³alnoœæ. Na koniec
roku posiada³a 2.377 pozycji (w sk³ad zbiorów wchodzi³o
5 roczników czasopism, 2 mapy i 210 fotografii), obs³ugi-
wa³a 28 punktów bibliotecznych w terenie, zarejestrowa³a
820 czytelników i wypo¿yczy³a 3.837 ksi¹¿ek.

Od pocz¹tku 1948 roku w³adze Krosna podjê³y stara-
nia o utworzenie odrêbnej placówki bibliotecznej dla miesz-
kañców miasta. W styczniu powsta³ Miejski Komitet Biblioteczny
(z przewodnicz¹cym Jerzym Krzy¿anowskim), który ju¿ w marcu 1948
roku uzyska³ dwuizbowy lokal o powierzchni 96 m2 w Rynku pod
nr 14 i czyni³ starania o uruchomienie biblioteki miejskiej.

Zorganizowanie placówki powierzono Romanowi Filipowiczowi,
znanemu w mieœcie bibliofilowi, emerytowanemu mistrzowi kominiar-
skiemu. W ci¹gu roku zdo³ano zgromadziæ ksiêgozbiór licz¹cy 1.656
woluminów (w tym 288 wol. stanowi³y dary spo³eczeñstwa, 120 wol.
przekaza³a Naczelna Dyrekcja Bibliotek Ministerstwa Oœwiaty, 1.248
wol. zakupiono w wydawnictwach „Ksi¹¿ka”, „Wiedza” i „Czytelnik”).

Pomocy przy gromadzeniu i opracowaniu zbiorów udzieli³a m³o-
dzie¿ liceów ogólnokszta³c¹cych w Kroœnie - mêskiego i ¿eñskiego. Ze
wzglêdu na brak przygotowania fachowego i z³y stan zdrowia kie-
rownika Biblioteki w³adze zdecydowa³y siê zatrudniæ z dn. 1 grudnia
1948 r. Józefa Panka, nauczyciela posiadaj¹cego ukoñczony kurs dla
bibliotekarzy gminnych w £añcucie.

Zród³o utrzymania Biblioteki Miejskiej stanowi³y œrodki finansowe
przeznaczane z kasy samorz¹dowej, dotacje bud¿etowe oraz op³aty za
korzystanie ze zbiorów wnoszone przez czytelników. Wynosi³y one
miesiêcznie 50 z³ dla osoby doros³ej i 35 z³ dla m³odzie¿y.

Zaproszenie Miejskiego Komitetu Bibliotecznego w Kroœnie

´
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Uroczyste otwarcie Bibliote-
ki Miejskiej wraz z czytelni¹ na-
st¹pi³o 15 stycznia 1949 r., co po-
twierdza zapis w kronice. Zajmo-
wa³a ona wówczas pomieszczenia
przy w Rynku 14.

W pierwszym roku dzia³alno-
œci Biblioteka osi¹gnê³a bardzo
dobre wyniki czytelnictwa. Zare-

jestrowano 1.370 czy-
telników i 29.680 wy-
po¿yczeñ (Krosno li-
czy³o wówczas 14 tys.
mieszkañców). Po-
cz¹tkowe lata dzia³al-
noœci nie pozwala³y na
prowadzenie zró¿ni-
cowanych form upo-
wszechniania czytel-
nictwa (po œmierci Ro-
mana Filipowicza w marcu 1949 roku, przez rok pracowa³a
w Bibliotece tylko jedna osoba).

W miarê powiêkszania siê ksiêgozbioru zajmowane by³o
pomieszczenie funkcjonuj¹cej w pierwszych dwóch latach
czytelni a¿ do jej zupe³nej likwidacji w 1960 roku. Ze wzglêdu
na nieliczne zachowane dokumenty trudno przeœledziæ roz-
wój Publicznej Biblioteki Miejskiej w Kroœnie w pocz¹tko-
wym okresie dzia³alnoœci. Z „Karty rejestracyjnej bibliote-
ki” z 1953 roku wynika, ¿e Biblioteka posiada³a ju¿ 7.150
ksi¹¿ek i 2.126 czytelników oraz 1 punkt biblioteczny. Pla-

cówk¹ kierowa³y Izabela Gonet do 1953 roku, nastêpnie Maria Jaskot
w latach 1953-1956.

Karta rejestracyjna Biblioteki z 1953 roku

Józef Panek,
kierownik Biblioteki

w l. 1955-1960
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Lata 1955-1974

Rok 1954 przyniós³ zmianê w strukturze organizacyjnej Biblioteki
w Kroœnie. W oparciu o pismo Ministerstwa Kultury z dn. 16 lipca 1954 r.
po³¹czono Powiatow¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w jedn¹ struktu-
rê. Uleg³ równie¿ zmianie stan zatrudnienia. PiMBP otrzyma³a nowy
statut zatwierdzony przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Kroœnie Uchwa³¹ Nr 17/113/54.

W strukturze Biblioteki wyodrêbniono: Dzia³ Instrukcyjno-Meto-
dyczny, który podlega³ bezpoœrednio kierownikowi Biblioteki, Dzia³
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Dzia³ Udostêpniania Zbio-
rów, w sk³ad którego wchodzi³y: wypo¿yczalnia dla doros³ych z wy-
dzielonym ksiêgozbiorem dla dzieci, czytelnia dla doros³ych oraz ko-

mórka informacyjna. Zatrudniano ogó³em 6 pracowników, a na kierow-
nika placówki powo³ano z dn. 1 paŸdziernika 1955 r. Józefa Panka.

Na koniec 1955 roku PiMBP posiada³a 25.978 ksi¹¿ek, 2.973 czy-
telników, nadzorowa³a 9 bibliotek gromadzkich i 72 punkty bibliotecz-
ne, w tym 3 w dzielnicach rolniczych Krosna.

W trzy lata póŸniej Biblioteka wyd³u¿y³a czas otwarcia wypo¿y-
czalni z 5 do 7 godzin dziennie, przejê³a dwa punkty biblioteczne:
w œwietlicy PSS i Fabryce Obuwia i rozpoczê³a szersz¹ dzia³alnoœæ kul-
turalno-oœwiatow¹.

Lata 60. to okres rozwoju sieci biblio-
tek, zarówno w mieœcie, jak i na wsi.
W 1960 roku liczba bibliotek w powiecie
kroœnieñskim wzros³a o 2. PiMBP przepro-
wadzi³a siê w 1961 roku do 4-izbowego po-
mieszczenia w budynku przy ul. Staszica
4, a w rok póŸniej (1 stycznia 1962 r.) otwo-
rzy³a Oddzia³ dla Dzieci. Funkcjê kierow-
nika Oddzia³u powierzono Danucie Laskoœ.

W mieœcie biblioteki osiedlowe prowa-
dzone dot¹d spo³ecznie zosta³y przekszta³-
cone w filie Biblioteki Powiatowej. By³y to:
Filia nr 1 w Polance (1963 r.) i Filia nr 2
w Suchodole (1965 r.)

Mimo braku pomieszczeñ o wystarcza-
j¹cej powierzchni, Biblioteka organizowa³a ró¿ne imprezy kulturalne
dla dzieci i liczne spotkania z pisarzami (g³ównie w szko³ach, œwietli-
cach i domach kultury). Uczestniczyli w nich m.in. El¿bieta Jackiewi-
czowa, Ma³gorzata Hillar, Andrzej Szczypiorski, Jalu Kurek, Julian
Kawalec, Adam W³odek, Józef Hen, Zbigniew Nienacki i inni.

Bra³a równie¿ udzia³ w ró¿nych akcjach spo³ecznych, m.in. zbiórce
pieniêdzy na budowê Powiatowej Poradni PrzeciwgruŸliczej w Kro-
œnie.

Wnêtrze Biblioteki, 1957 rok

Marian Terlecki,
dyrektor Biblioteki

w l. 1965-1993
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W latach 1961-65 kierownikiem PiMBP by³
Henryk Olbrycht, nauczyciel, który ukoñczy³ kurs
kwalifikacyjny z zakresu bibliotekarstwa, a od 1965
roku obj¹³ tê funkcjê Marian Terlecki.

Ci¹g³ym problemem Biblioteki by³ brak odpo-
wiednich pomieszczeñ. Wieloletnie starania o zmia-
nê lokalu doprowadzi³y do czêœciowej poprawy do-
piero w lutym 1972 roku, kiedy wykupiono parter
w budynku przy ul. Wielkiego Proletariatu 6 (obec-
nie Grodzka), a w rok póŸniej piêtro i pozosta³¹
czêœæ prywatnej nieruchomoœci.

Z pomieszczeñ przy ul. Staszica 4 przeniesiono
tu Dzia³ Udostêpniania Zbiorów, Dzia³ Gromadze-
nia i Opracowania Zbiorów, Dzia³ Organizacyjno-
Administracyjny i Ksiêgowoœæ. Dzia³ Instrukcyjno-
Metodyczny pozosta³ w budynku przy ul. Staszica
1, a Oddzia³ dla Dzieci zaj¹³ parterowy budynek
przy ul. Ordynackiej 8, niestety ciemne pomiesz-
czenie o powierzchni 54 m2. W budynku przy
ul. Wielkiego Proletariatu 6 wydzielono pomiesz-
czenie dla czytelni, o której w 1973 roku dzienni-
karz gazety codziennej „Nowiny” tak pisa³: „Pierw-
sza, co prawda skromna czytelnia publiczna w na-
szym mieœcie, chocia¿ czynna jest dopiero od kilku
miesiêcy, zdoby³a sobie liczny kr¹g sta³ych bywal-
ców [...]. Dzieñ w dzieñ goœci po kilkadziesi¹t osób”.
PiMBP w Kroœnie prowadzi³a szerok¹ dzia³alnoœæ
oœwiatow¹ i popularyzatorsk¹, o czym œwiadczy choæby wzmianka
w tym samym artykule o nagrodzie Ministerstwa Kultury i Sztuki przy-
znanej placówce w ogólnopolskim konkursie „Bli¿ej teatru”.

W dn. 20 maja 1971 r. na osiedlu Tysi¹clecia w Kroœnie otwarto Fi-
liê nr 4, któr¹ usytuowano tymczasowo w budynku administracji osie-
dla przy ul. Janka Krasickiego (obecnie Magurów). Zajmowa³a 25 m2

i posiada³a w dniu otwarcia 3 tys. ksi¹¿ek. Filiê tê przeniesiono w 1975
roku do pomieszczenia o powierzchni 265 m2 w pawilonie us³ugowym
przy ul. Krakowskiej 124, gdzie mieœci siê do dziœ. Od 1974 roku dzia-
³a³a równie¿ biblioteka w dzielnicy Bia³obrzegi, która zosta³a przekszta³-
cona w Filiê nr 5 dopiero 18 marca 1975 r.

Siedziba Biblioteki przy ul. Wielkiego Proletariatu 6
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Lata 1975-1998

W takiej sytuacji lokalowej i organizacyjnej zasta³a Bibliotekê re-
forma administracyjna kraju, która w 1975 roku podnios³a placówkê
kroœnieñsk¹ do rangi biblioteki wojewódzkiej.

Zarz¹dzeniem Nr 50 z dn. 27 sierpnia 1975 r. Wojewoda Kroœnieñ-
ski, organizator Biblioteki zdecydowa³ o przekszta³ceniu PiMBP. Bi-
blioteka otrzyma³a nowy statut, który okreœli³ strukturê i zakres dzia³a-
nia. Na dyrektora placówki powo³ano Mariana Terleckiego, a na za-
stêpcê - Teresê Maj.

W roku zmiany Biblioteka zatrudnia³a 26 pracowników, posiada³a
wraz z filiami 77.156 ksi¹¿ek i 9.843 sta³ych czytelników. W zwi¹zku
ze zwiêkszeniem zadañ Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego (nadzór nad
sieci¹ bibliotek publicznych w województwie) do zespo³u pracowni-
ków w³¹czono 11 etatów instruktorów z dzia³ów instrukcyjno-meto-

dycznych dawnych po-
wiatów: brzozowskiego,
jasielskiego, kroœnieñ-
skiego, bieszczadzkiego
i sanockiego, którzy
sprawowali nadzór nad
sieci¹ 173 bibliotek.

WBP wyd³u¿y³a do
10 godzin czas otwarcia
wypo¿yczalni i czytelni,
a tak¿e wprowadzi³a
nowe formy pracy kul-
tura lno-oœwiatowej
wzbogacaj¹c je o czêste
w owym czasie sesje po-
pularnonaukowe i kon-
ferencje czytelnicze.

W 1977 roku zatrudnia³a 41 pracowników, w tym 27 pracowników
merytorycznych, posiada³a 4 filie w mieœcie i 4 punkty biblioteczne
(Fabos, Internat Miêdzyszkolny, Spó³dzielnia Inwalidów, Wojewódz-
kie Przedsiêbiorstwo Handlu Wewnêtrznego). Wychodz¹c naprzeciw
zmienionemu zapotrzebowaniu na us³ugi czytelnicze, utworzy³a w 1978
roku Dzia³ Informacyjno-Bibliograficzny, w którym zatrudniono 1 pra-
cownika. Dzia³ ten zajmowa³ siê tworzeniem kartotek bibliograficz-
nych, w szczególnoœci kartoteki regionalnej oraz prac¹ kulturalno-oœwia-
tow¹, to jest organizacj¹ spotkañ autorskich i sesji popularnonaukowych.
W zwi¹zku ze zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ czytelników i odwiedzin w wy-
po¿yczalni, Biblioteka wprowadzi³a kopertowy system rejestracji wy-
po¿yczeñ.

Lata przekszta³ceñ 1975-77 odbi³y siê niekorzystnie na wynikach
czytelnictwa w mieœcie i dopiero rok 1978 przyniós³ zatrzymanie nie-
korzystnych tendencji.

W drugiej po³owie lat 70. WBP by³a koordynatorem dzia³alnoœci
kulturalnej dla sieci bibliotek publicznych w województwie. Organizo-
wa³a liczne imprezy oœwiatowe typu inauguracja Dni Kultury, Oœwia-
ty, Ksi¹¿ki i Prasy, Dni Ksi¹¿ki Spo³eczno-Politycznej oraz spotkania
z pisarzami. W roku 1976, który og³oszono Rokiem Bibliotek i Czytel-
nictwa, Biblioteka w Kroœnie zorganizowa³a konferencjê czytelnicz¹
na temat „Znaczenie i rola literatury spo³eczno-politycznej”, sesjê z oka-
zji 30. rocznicy og³oszenia Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiora-
mi bibliotecznymi, spotkanie z zespo³em redakcyjnym miesiêcznika
„Profile” oraz liczne spotkania z pisarzami.

Szczególne znaczenie mia³ rok 1978, w którym przypad³y obchody
60-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, 10. rocznica ustawy
o bibliotekach i 30. rocznica powstania biblioteki publicznej w Kroœnie.
Sesja popularnonaukowa z udzia³em pracowników Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego i Uniwersytetu Œl¹skiego towarzysz¹ce obchodom, wybicie
okolicznoœciowego medalu i wydanie okolicznoœciowego ekslibrisu by³y
jednymi z wa¿niejszych przedsiêwziêæ w tym roku. Spoœród uznanych
twórców w latach 70. Bibliotekê odwiedzili: Les³aw Bartelski, Tade-

Medal wybity z okazji
30-lecia Biblioteki, 1978 rok
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usz Nowak, Leszek Elektorowicz, Piotr Kuncewicz, Halina Auderska,
Tadeusz Œliwiak i inni. Odbywali oni spotkania w bibliotekach i szko-
³ach na terenie województwa kroœnieñskiego. Jednym z wiêkszych
przedsiêwziêæ popularyzatorskich, które wspó³organizowa³a kroœnieñ-
ska placówka, by³y Kroœnieñskie Dni Literatury w kwietniu 1979 roku
z udzia³em oko³o 40 pisarzy, poetów i wydawców.

Lata 70. by³y korzystne dla rozwoju sieci miejskiej WBP. W 1981
roku uzyskano pomieszczenie o powierzchni 129 m2 na ul. Mickiewi-
cza 15 (dzisiejsze osiedle ks. Markiewicza), do którego przeniesiono
z ul. Ordynackiej Oddzia³ dla Dzieci. By³y tam warunki do otwarcia
czytelni z 16 miejscami. W tym samym budynku otwarto Filiê nr 6 dla
doros³ych.

W rezultacie przejêcia ksiêgozbiorów po bibliotekach zwi¹zkowych
w 1983 roku utworzono kolejne filie biblioteczne: Filiê nr 3 przy
ul. Marksa (obecnie Paderewskiego) i Filiê nr 7 w Turaszówce. W sumie
w 1983 roku dzia³a³o w Kroœnie 7 filii i 2 punkty biblioteczne. Od 1985
roku uruchomiono bibliotekê objazdow¹ (bibliobus) - autobus Jelcz ada-
ptowany na potrzeby biblioteki, który obs³ugiwa³ 8 tras wiejskich daw-
nego powiatu jasielskiego i kroœnieñskiego. Bibliobus szybko zyska³ po-
pularnoœæ i sympatiê mieszkañców, rejestrowa³ rocznie 700 czytelników,
ale ze wzglêdów ekonomicznych funkcjonowa³ tylko do 1991 roku.

Sytuacja lokalowa biblioteki g³ównej by³a jednak wci¹¿ niekorzyst-
na. W 1981 roku pod wzglêdem bazy zajmowa³a jedno z ostatnich miejsc
w kraju. W czytelni o powierzchni 26 m2 by³o tylko 9 miejsc, a wypo-
¿yczalnia ³¹cznie z magazynami zajmowa³a 130 m2. Na tej powierzchni
pomieszczono 51,5 tys. ksi¹¿ek oraz 7.740 p³yt i kaset z ksi¹¿k¹ mó-
wion¹ gromadzonych dla planowanego Dzia³u Zbiorów Audiowizual-
nych. Katalog zbiorów Wypo¿yczalni mieœci³ siê w korytarzu, brak by³o
magazynu ksi¹¿ek oraz miejsca na organizowanie spotkañ z pisarzami.

Lata 1982-83 (stan wojenny w Polsce) charakteryzowa³y siê s³abym
zaopatrzeniem w ksi¹¿ki i ograniczeniem dostêpu do prasy (zamykanie
pism, cenzura). Mimo to Biblioteka odnotowa³a wzrost czytelnictwa
(7%), a 25% mieszkañców by³o czytelnikami Biblioteki.

Tadeusz Turczyñski w Bibliobusie, 1985 rok
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Wa¿nym wydarzeniem w historii Biblioteki w Kroœnie by³ rok 1987.
Dziêki staraniom ówczesnej dyrekcji Biblioteki: Mariana Terleckiego
i Teresy Maj, po 40 latach funkcjonowania w ma³ych i nieodpowied-
nich lokalach Biblioteka przenios³a siê do pomieszczenia o powierzch-
ni 1.084 m2 w pawilonie us³ugowym przy ul. Wojska Polskiego 41.
Usytuowano tu wypo¿yczalniê z wolnym dostêpem do ksi¹¿ek, czytel-
niê z 15 miejscami, Dzia³ Informacyjno-Bibliograficzny, w którym wy-
dzielono ksiêgozbiór regionalny oraz pokaŸny zbiór regionalnych dru-
ków ulotnych, a tak¿e Dzia³ Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Tu
przeniesiono tak¿e Dzia³ Organizacyjno-Administracyjny i Ksiêgowoœæ.
Uroczyste otwarcie placówki nast¹pi³o 28 maja. Biblioteka zosta³a ca³-
kowicie wyposa¿ona w nowe meble, a nowoczesn¹ aran¿acjê wnêtrza
zaprojektowa³a Ewa Cisowska i in¿ynier Janusz B³a¿ejczak. W parê
miesiêcy póŸniej oddano po kapitalnym remoncie i adaptacji budynek
o powierzchni 187 m2 przy ul. Ordynackiej 8, do którego powróci³ Od-
dzia³ dla Dzieci. W zwi¹zku z otwarciem wypo¿yczalni dla doros³ych
przy ul. Wojska Polskiego niecelowe by³o utrzymywanie Filii nr 6 w bu-
dynku wie¿owca na tym samym osiedlu. Filiê zlikwidowano 5 lutego
1987 r., a do jej pomieszczeñ wprowadzi³ siê jeszcze w tym samym
miesi¹cu Dzia³ Instrukcyjno-Metodyczny (z ul. Staszica 1).

W rok póŸniej (w listopadzie 1988) w WBP przy ul. Wojska Pol-
skiego rozpocz¹³ dzia³alnoœæ d³ugo oczekiwany Dzia³ Zbiorów Audio-
wizualnych z ksi¹¿k¹ mówion¹, przeznaczony do obs³ugi niewidomych
i niedowidz¹cych. W momencie otwarcia dysponowa³ 875 tytu³ami li-
teratury dla doros³ych, 173 tytu³ami dla dzieci i m³odzie¿y, p³ytotek¹
licz¹c¹ 1.035 pozycji, 265 przeŸroczami i 555 tytu³ami taœm magneto-
fonowych. W tym samym roku otwarto w wyremontowanej niedawno
siedzibie Oddzia³u dla Dzieci (ul. Mickiewicza 15) Filiê nr 8 przezna-
czon¹ dla czytelnika dzieciêco-m³odzie¿owego.

Rozbudowa sieci bibliotek oraz rozszerzenie us³ug spowodowa³o
wzrost zatrudnienia w WBP. W 1987 roku Biblioteka zatrudnia³a
60 pracowników, w tym 51 pracowników merytorycznych.

Dyrekcja Biblioteki czyni³a starania o reaktywowanie Filii nr 6 na
nowym Osiedlu Traugutta. Natomiast w budynku przy ul. Wielkiego
Proletariatu 6 rozpoczêto remont. Pod koniec lat 80. prowadzono drob-
ne remonty w Filii nr 1 w Polance i Filii nr 2 w Suchodole.

Czytelnia przy ul. Wielkiego Proletariatu 6
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W roku 1990 wesz³a w ¿ycie ustawa o samorz¹dzie terytorialnym,
która wnios³a du¿e zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania bi-
bliotek publicznych. Biblioteki zosta³y podporz¹dkowane samorz¹dom,
jedynie WBP jako jednostka pañstwowa by³a nadal finansowana z bu-

d¿etu pañstwa. W zwi¹zku z tym w 1990 roku wyst¹pi³o zagro¿enie
likwidacji dzia³aj¹cych w mieœcie filii bibliotecznych.

Mimo podjêcia przez Radê Miasta w Kroœnie uchwa³y (z dn. 30
grudnia 1991 r.) o wspó³finansowaniu filii bez zmiany ich struktury
organizacyjnej, w sierpniu 1992 roku Dyrektor Wydzia³u Infrastruktu-
ry i Spraw Obywatelskich Urzêdu Wojewódzkiego w Kroœnie zwróci³
siê do Dyrektora WBP o rozpoczêcie starañ w sprawie ca³kowitego fi-
nansowania placówek przez Radê Miasta. Od wyników sporu miêdzy
Urzêdem Wojewódzkim a Rad¹ Miasta zale¿a³ zarówno los filii, jak
i zatrudnionych tam pracowników. Ostatecznie w dn. 15 lutego 1993
roku Rada Miasta podjê³a uchwa³ê o wspó³finansowaniu filii.

Wprowadzenie ustawy o samorz¹dzie terytorialnym spowodowa³o
ograniczenia i zmiany sposobu nadzoru instrukcyjno-metodycznego.
Od 1992 roku zosta³ zlikwidowany centralny zakup nowoœci realizo-
wany przez WBP na rzecz bibliotek w województwie, a w rok póŸniej

Wypo¿yczalnia, ul. Wielkiego Proletariatu 6
Za lad¹ Helena Szelc

Otwarcie Biblioteki przy ul. Wojska Polskiego 41, 28 maja 1987 r.
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WBP wprowadzi³a jako now¹ formê instrukta¿u tzw. konsultacje przy-
warsztatowe z udzia³em przedstawicieli lokalnych w³adz samorz¹do-
wych. Mia³y one zapobiec procesowi likwidacji i ³¹czeniu placówek
bibliotecznych na terenie województwa kroœnieñskiego. W styczniu
1994 roku na stanowisko dyrektora powo³ano Teresê Leœniak, która
jesieni¹ 1993 roku wygra³a konkurs, a w rok póŸniej Bogus³awê Bê-
ben, która pe³ni³a i pe³ni nadal funkcjê zastêpcy dyrektora.

Wraz z objêciem funkcji dyrektora przez Teresê Leœniak Biblioteka
oprócz zadañ statutowych podjê³a szereg dzia³añ marketingowych ma-
j¹cych na celu zmianê sposobu myœlenia o placówce. Zaczêto organi-
zowaæ kiermasze ksi¹¿ek poza Bibliotek¹, na Euroregionalnych Tar-
gach „Kontakt” i Targach Turystycznych odbywaj¹cych siê w Kroœnie,
a w wypo¿yczalni utworzono sta³y punkt sprzeda¿y ksi¹¿ek o regionie
pozyskiwanych od lokalnych wydawców. Szczególny nacisk po³o¿ono
na prace czytelniczo-animacyjne z dzieæmi i m³odzie¿¹, dzia³alnoœæ kul-
turalno-oœwiatow¹ i sta³¹ relacjê z mediami (o Bibliotece zaczêto wiê-
cej pisaæ w lokalnej prasie).W radiu „Fakty” i „Fara” realizowano
z udzia³em przedstawicieli Biblioteki cykliczne audycje o ksi¹¿kach.
Kilkakrotnie równie¿ Teresa Leœniak bra³a udzia³ w audycjach na te-
mat bibliotekarstwa publicznego w Polsce prezentuj¹c Bibliotekê na
antenie drugiego programu Polskiego Radia. Dla Wojewódzkiej Bi-
blioteki w Kroœnie wa¿nym wydarzeniem by³a wizyta Micha³a Jagie³-
³y, ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki.

Znacz¹cym wydarzeniem dla WBP by³o rozpoczêcie od 1995 roku
procesu komputeryzacji. Zakupiono program biblioteczny SOWA i roz-
poczêto tworzenie bazy danych o ksi¹¿kach zaczynaj¹c od opracowa-
nia nowoœci. W kolejnych latach wprowadzano ksi¹¿ki zakupione przed
1995 rokiem oraz utworzono bazê czytelników. Pierwszy etap tego pro-
cesu zakoñczono uruchomieniem w marcu 2000 roku komputerowego
systemu rejestracji czytelników i wypo¿yczeñ w Wypo¿yczalni G³ów-
nej. Stoisko Biblioteki na Euroregionalnych Targach „Kontakt”, 2001 rok

Stoj¹ (od lewej): Teresa Leœniak - dyrektor Biblioteki,
El¿bieta Sereda i Agata Kafel
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Lata 90. to dla Biblioteki okres aktywnoœci w wielu obszarach.
Dokonano remontów i modernizacji placówek w mieœcie (generalny
remont Filii nr 4 i Filii nr 8), nawi¹zano wspó³pracê z bibliotekami
w Euroregionie Karpackim (S³owacja, Ukraina i Wêgry), co zaowo-
cowa³o pierwsz¹ miêdzynarodow¹ konferencj¹ dla bibliotekarzy
(Iwonicz Zdrój 1996), rozpoczêto systematyczn¹ publikacjê „Kata-
logu literatury popularnonaukowej zakupionej do Wypo¿yczalni
i Czytelni” i pó³rocznika „Kroœnieñskie Zeszyty Biblioteczne” (od
1997 roku do dziœ ukaza³o siê 20 numerów).

W paŸdzierniku 1997 roku w budynku Przedszkola Miejskiego
nr 8 na osiedlu Traugutta otwarto przeniesion¹ z ul. Waryñskiego
(obecnie Pu¿aka) Filiê nr 3. By³o to mo¿liwe dziêki uzyskaniu dofi-
nansowania z Urzêdu Miasta Krosna. W parê dni póŸniej Biblioteka

obchodzi³a swoje 50-lecie. Na uroczystoœæ, która mia³a miejsce
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie, z³o¿y³y siê okolicz-
noœciowe wyst¹pienia, wrêczenie odznaczeñ zas³u¿onym biblio-
tekarzom, sesja poœwiêcona bibliotekarstwu publicznemu z udzia-
³em prof. Jadwigi Ko³odziejskiej (Biblioteka Narodowa) i mgr
Krystyny KuŸmiñskiej (Ministerstwo Kultury i Sztuki) oraz refe-
rat o powstaniu i rozwoju Biblioteki Publicznej w Kroœnie. Rów-
nie¿ z tej okazji pracownicy Biblioteki przygotowali wystawê ob-
razuj¹c¹ 50 lat dzia³alnoœci Biblioteki oraz bibliografiê prac o pla-
cówce licz¹c¹ 166 pozycji.

Uruchomienie komputerowego systemu udostêpniania
w Wypo¿yczalni, 2000 rok

Piotr Komornicki Wojewoda Kroœnieñski wrêcza dyplom Teresie Leœniak,
Dyrektorce WBP z okazji jubileuszu 50-lecia, 1997 rok
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Lata 1999-2006

Niekorzystn¹ dla Biblioteki zmianê przyniós³ rok 1999, kiedy w wy-
niku realizacji drugiego etapu reformy samorz¹dowej utraci³a status
biblioteki wojewódzkiej, zmuszona by³a ograniczyæ zatrudnienie oraz
zlikwidowaæ Dzia³ Instrukcyjno-Metodyczny (1 marca 1999 rok).

W dniu 11 marca 1999 r. Rada Miasta Krosna podjê³a uchwa³ê w spra-
wie przejêcia, finansowania i nadania statutu Bi-
bliotece zmieniaj¹c równoczeœnie jej nazwê na Kro-
œnieñska Biblioteka Publiczna. W dniu 29 marca
1999 r. na zebraniu Dyrekcji KBP z przedstawicie-
lami za³ogi podjêto decyzjê o zwolnieniu 8 pracow-
ników i zmniejszeniu wymiaru czasu pracy 2 pra-
cownikom. Z 59 etatów w 1998 roku utrzymano 46.
Zmieniono regulamin organizacyjny i strukturê or-
ganizacyjn¹ placówki, w której wyodrêbniono na-
stêpuj¹ce dzia³y i samodzielne stanowiska pracy:
Dyrektor, Zastêpca Dyrektora, Dzia³ Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów, Wypo¿yczalnia Zbiorów
(Wypo¿yczalnia Ksi¹¿ek, Zbiory Audiowizualne,
introligator), Czytelnia G³ówna, Dzia³ Informacyj-
no-Regionalny, Oddzia³ dla Dzieci, Dzia³ Sieci i In-
strukta¿u, Filie miejskie (7), Dzia³ Organizacji,
Kadr, Administracji, Archiwum i S³u¿by BHP,
Dzia³ Ksiêgowoœci, Samodzielne Stanowiska. Ta
struktura organizacyjna z niewielkimi zmianami
funkcjonuje do chwili obecnej.

Lata 1999-2001 to dla Kroœnieñskiej Biblioteki
trudny okres ze wzglêdu na zmianê organizatora
i ograniczenia œrodków finansowych. Mimo tego
uda³o siê w 1999 roku zakupiæ kolejne modu³y pro-
gramu SOWA (wypo¿yczalnia, statystyka, program

do obs³ugi kartotek SOWA 2), uzupe³niaæ zbiory, a w 2000 roku utwo-
rzyæ 2 stanowiska komputerowe dla czytelników w Czytelni, w tym jed-
no do przegl¹dania multimedialnych Ÿróde³ informacji oraz zainstalo-
waæ stanowisko komputerowe zakupione ze œrodków PFRON w Zbio-
rach Audiowizualnych.

Od lipca 1999 roku w Dziale Informacyjno-Regionalnym rozpoczêto
opracowanie w programie SOWA 2 bibliografii regionalnej Krosna i po-

Prezydent Krosna Piotr Przytocki i Teresa Leœniak,
Dyrektor Biblioteki podczas otwarcia Czytelni
przy ul. Wojska Polskiego, 24 marca 2004 r.
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wiatu kroœnieñskiego. Posiadany sprzêt i oprogramo-
wanie umo¿liwi³y przyœpieszenie prac zwi¹zanych
z budow¹ bazy danych zbiorów ksi¹¿kowych. Baza,
obejmuj¹ca 91% ksiêgozbioru Wypo¿yczalni G³ów-
nej i 83% zbiorów Czytelni G³ównej, s³u¿y³a do li-
stopada wy³¹cznie pracownikom; w grudniu zosta³y
udostêpnione dwa stanowiska dla czytelników z ka-
talogiem elektronicznym.

W 2001 roku w Czytelni G³ównej udostêpniono
czytelnikom 3 stanowiska do korzystania z Internetu.

Kontynuowano równie¿ prace remontowe w bu-
dynku g³ównym: wymieniono grzejniki centralnego
ogrzewania (2000 r.), a w Czytelni zamontowano pod-
noszone blaty do stolików, pozyskuj¹c dodatkowe
miejsca dla czytelników (w sumie 20).

W 2002 roku zlikwidowano czytelniê dla dzieci
przy ul. Ordynackiej 8. Na miejsce czytelni przenie-
siono po niezbêdnym remoncie z ul. Wojska Polskie-
go 41 Dzia³ Zbiorów Audiowizualnych. Dzia³ ten po-
siada³ ju¿ w³asn¹ bazê danych zbiorów. W tym samym
roku opracowano w³asn¹ stronê internetow¹ Kroœnieñ-
skiej Biblioteki i opublikowano j¹ w sieci.

Dziêki zrozumieniu przez w³adze miasta potrzeby
powiêkszenia powierzchni lokali bibliotecznych, od wrzeœnia 2003 roku
rozpoczêto prace remontowe w pomieszczeniach po dawnym klubie
nocnym na drugim piêtrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 41 z prze-
znaczeniem na now¹ siedzibê Czytelni i Dzia³u Informacyjno-Regio-
nalnego. Przeniesienie tych agend i uroczyste otwarcie nast¹pi³o
24 marca 2004 r. Na powierzchni 388 m2 oprócz Czytelni i Dzia³u In-
formacyjno-Bibliograficznego, w których wprowadzono komputerow¹
rejestracjê odwiedzin i wypo¿yczeñ, znalaz³ pomieszczenie Salonik
Artystyczny jako miejsce organizacji spotkañ literackich i wystaw.

Parê miesiêcy póŸniej uruchomiono jako oddzieln¹ agendê Czytel-

niê Internetow¹ z 9 stanowiskami dostêpu do Internetu oraz przenie-
sion¹ z ul. Mickiewicza 15 Filiê nr 8. Dzia³y te znalaz³y siê na pierw-
szym piêtrze przy ul. Wojska Polskiego i zosta³y uroczyœcie otwarte
21 wrzeœnia 2004 r.

Rok 2004 by³ korzystny dla Kroœnieñskiej Biblioteki nie tylko ze
wzglêdu na poprawê warunków pracy i prowadzone remonty (na pierw-
szym piêtrze budynku wymieniono okna z metalowych na plastikowe,
przebudowano i poszerzono szatniê), ale równie¿ ze wzglêdu na kon-
tynuacjê procesu komputeryzacji. Wprowadzono program SOWA
w technologii klient/serwer, wykonano okablowanie Czytelni Interne-

Otwarcie wystawy „Nie tylko czardasz”
podczas Dni Kultury Wêgierskiej w Kroœnie, 9 maja 2003 r.
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towej i zainstalowano system zabezpieczeñ obejmuj¹cy sprzêt i opro-
gramowanie. Dokonywano dalszych zakupów sprzêtu komputerowe-
go. W Dziale Zbiorów Audiowizualnych utworzono bazê czytelników
i rozpoczêto komputerow¹ rejestracjê wypo¿yczeñ.

Rozpoczêto tak¿e tworzenie bazy zbiorów Oddzia³u dla Dzieci i fi-
lii miejskich.

W Saloniku Artystycznym zainaugurowano dwa cykle: „Œrody Ar-
tystyczne” (druga œroda miesi¹ca - wernisa¿) i „Œrody Literackie”
(czwarta œroda miesi¹ca - spotkanie z pisarzem), które spotka³y siê z du-
¿ym zainteresowaniem œrodowiska. Animatork¹ i pomys³odawczyni¹
cyklów by³a Teresa Leœniak, a realizatorem Jan Tulik, znany w œrodo-
wisku kroœnieñskim poeta i prozaik, zatrudniony od wrzeœnia 2004 roku.

Od stycznia 2004 roku Kroœnieñska Biblioteka mog³a ju¿ realizo-
waæ funkcjê powiatow¹. By³o to mo¿liwe dziêki decyzji Rady Miasta
z dn. 1 grudnia 2003 r. o zmianie statutu i w³¹czeniu nadzoru meryto-
rycznego nad bibliotekami w powiecie kroœnieñskim do zakresu zadañ
KBP oraz podpisaniu w dn. 3 grudnia 2003 r. umowy miêdzy Prezy-
dentem Krosna i Starost¹ Powiatu Kroœnieñskiego.

Obowi¹zki instruktora w wymiarze 1/2 etatu powierzono Markowi
Bobusi, który sprawuje nadzór merytoryczny nad 38 bibliotekami pu-
blicznymi w powiecie kroœnieñskim.

Po 2000 roku KBP odnotowa³a systematyczny rozwój czytelnic-
twa. W kolejnych latach wzrasta³ wskaŸnik wypo¿yczeñ na 100 miesz-
kañców: z 681 wol. w roku 2000 do 1.280 wol. w 2005 roku. Dotyczy-
³o to równie¿ wskaŸnika zasiêgu czytelnictwa, który wynosi³ 36 czy-
telników na 100 mieszkañców w roku 2000, by w 2005 roku osi¹gn¹æ
40,6. Mimo nierównomiernego dop³ywu œrodków finansowych, Biblio-
teka wzbogaca³a i aktualizowa³a swoje zbiory. Ksiêgozbiór Biblioteki
G³ównej wraz z filiami wynosi³ 199.520 wol. w 2000 r., a w cztery lata
póŸniej - 210.542 wol.

Zadbano o ró¿norodn¹ i bogat¹ ofertê prasow¹ zarówno dla dzieci
i m³odzie¿y, jak i dla doros³ych. Sprzyja³ temu gwa³towny rozwój ryn-
ku prasowego tak w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Ze wzglêdu

Kroœnieñski Konkurs Literacki, Maria Niezgoda laureatka,
w g³êbi Bogus³awa Bêben, Zastêpca Dyrektora KBP,

16 grudnia 2004 r.
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jednak na ograniczenia finansowe liczba prenumerowanych gazet i cza-
sopism utrzymywa³a siê w omawianym okresie na podobnym pozio-
mie (ponad 100 tytu³ów).

W latach 2000-2006 Kroœnieñska Biblioteka kontynuowa³a zapo-
cz¹tkowan¹ w 1996 roku wspó³pracê z bibliotekami w Euroregionie Kar-
packim. By³y to wspólne konferencje, wizyty i realizacja wspólnych

projektów. Szczególnie owocna
okaza³a siê wspó³praca z biblioteka-
mi wêgierskimi (WiMBP w Nyire-
gyháza) i s³owackimi (WBP
w Prešovie, Biblioteka w Svidniku).
Z tymi ostatnimi KBP zrealizowa³a
dwa projekty o charakterze trans-
granicznym (2002, 2005).

KPB uczestniczy³a w ¿yciu kul-
turalnym Krosna poprzez udzia³
w imprezach o zasiêgu miejskim
typu Jarmark Kroœnieñski, Kro-
œnieñskie Dni Rodziny, Ferie Zimo-
we, Lato w Mieœcie, Dni Kultury
Wêgierskiej oraz organizacjê licz-
nych konkursów plastycznych i li-
terackich o Kroœnie i regionie. Wy-
darzenia kulturalne o charakterze
ogólnomiejskim i miêdzynarodo-
wym stwarza³y okazjê do uroczy-
stych wizyt w Kroœnieñskiej Biblio-
tece. Byli tu miêdzy innymi: Ry-
szard Kaczorowski - ostatni Prezy-
dent RP na uchodŸstwie (2002,
2006), István Kovács, konsul gene-
ralny Republiki Wêgierskiej w Pol-
sce, Atilla Szalai, dyrektor Wêgier-

skiego Instytutu Kultury w Warszawie, Mihaly Gyór, ambasador Wê-
gier w Polsce i inni.

Niezale¿nie od tych dzia³añ, od 2000 roku corocznie jesieni¹ Bi-
blioteka og³asza³a Kroœnieñski Konkurs Literacki, który cieszy³ siê du-
¿ym zainteresowaniem pisz¹cej m³odzie¿y z Krosna i powiatu kroœnieñ-
skiego. Do kalendarza sta³ych imprez oœwiatowych Biblioteki wszed³

Goœcie i uczestnicy Kroœnieñskiego Konkursu Literackiego, 2004 rok
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równie¿ blok imprez poœwiêconych
Miêdzynarodowemu Dniowi Ksi¹¿-
ki i Praw Autorskich oraz organizo-
wana od 2003 roku Miêdzynarodowa
Jesieñ Literacka Pogórza. Liczne za-
jêcia animacyjne dla dzieci z wyko-
rzystaniem ró¿nych form i metod pra-
cy (konkursy, inscenizacje, gry i za-
gadki) organizowa³y filie miejskie.
Niektóre imprezy sta³y siê tradycyjn¹
form¹ dzia³ania, np. „Spotkania Wtor-
kowe” w Filii nr 4 czy cykliczne, wio-
senne i jesienne konkursy g³oœnego
czytania „Czytam, bo lubiê” w Filii
nr 8, a tak¿e realizowana we wszyst-
kich filiach akcja czytelnicza „Ca³e
Krosno czyta dzieciom”. Rok przed
wejœciem Polski do Unii Europejskiej
placówki filialne zrealizowa³y pro-
gram zatytu³owany „Poznajemy kra-
je Unii Europejskiej”. Comiesiêczne
programy imprez kulturalnych Bi-
blioteki od 2001 roku s¹ og³aszane na
stronie internetowej, anonsowane
w lokalnych gazetach, a od 1999 roku
publikowane w „Podkarpackim Infor-
matorze Kulturalnym” w Rzeszowie.

Od 2001 roku, zwykle w czerwcu organizowany jest w bibliotecz-
nej szatni kiermasz ksi¹¿ek ph. „Tanie czytanie”. Biblioteka oferuje za
symboliczn¹ z³otówkê ksi¹¿ki wycofane ze zbiorów. Niezale¿nie od
tego w omawianych latach KBP uczestniczy³a przygotowuj¹c kiermasz
wydawnictw regionalnych w Euroregionalnych Targach „Kontakt”
(w ostatnich dwóch latach w Euroregionalnych Targach Turystycznych).

Lata 2003-2006 to okres stabilizacji w KBP. Dokonywano w tym
czasie regularnych zakupów nowoœci, zaopatrywano Bibliotekê G³ówn¹
i filie w sprzêt komputerowy, kontynuowano wiele remontów, które tym
samym podnosi³y standard us³ug.

Promocja albumu „Krosno na starych pocztówkach i dokumentach”,
Czytelnia, 18 maja 2005 r.
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W ramach programu „Ikonka” Biblioteka bezp³atnie pozyska³a z Mi-
nisterstwa Nauki i Informatyzacji komputery z dostêpem do Internetu,
które zainstalowano w Filii nr 4. Komputery zakupione ze œrodków w³a-
snych otrzyma³y Filia nr 8 i Oddzia³ dla Dzieci.

Estetykê wnêtrza poprawi³a nowa aran¿acja korytarza w Bibliotece
G³ównej, w którym zamontowano nowe, harmonizuj¹ce z kolorystyk¹
pozosta³ych pomieszczeñ tablice informacyjne.

Prowadzono dalsze prace remontowe: odnowiono balustradê balko-
now¹ i napis zewnêtrzny na II piêtrze budynku, odnowiono parkiet
w Wypo¿yczalni G³ównej, przeprowadzono remont instalacji elektrycz-
nej i wymianê oœwietlenia pomieszczeñ na I piêtrze, zainstalowano sys-
tem alarmowy przeciwpo¿arowy i antynapadowy, zainstalowano klima-
tyzacjê w Saloniku Artystycznym i Dziale Gromadzenia i Opracowa-
nia Zbiorów.

W chwili obecnej Kroœnieñska Biblioteka Publiczna mo¿e poszczy-
ciæ siê nie tylko nowoczesnymi i funkcjonalnymi lokalami, ale tak¿e
dobrymi wynikami w zakresie rozwoju czytelnictwa oraz bogat¹ i ró¿-
norodn¹ dzia³alnoœci¹ kulturalno-animacyjn¹ zarówno dla doros³ych,
która ma miejsce w Saloniku Artystycznym, jak i dla dzieci w filiach
na terenie miasta.

Wspó³pracuje z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami organi-
zuj¹c spotkania, prelekcje i wystawy. Wspó³dzia³a miêdzy innymi ze
Stowarzyszeniem Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej, kroœnieñskim Od-
dzia³em PTTK, Klubem Fantastyki „Elizjum”, Polskim Zwi¹zkiem Nie-
widomych w Kroœnie i innymi.

Na lekcje przysposobienia bibliotecznego do Biblioteki przybywaj¹
liczne grupy gimnazjalistów i uczniów szkó³ œrednich Krosna i okolic.
Tu odbywaj¹ praktyki i sta¿e studenci i absolwenci szkó³ wy¿szych oraz
s³uchacze Pañstwowego Pomaturalnego Studium Kszta³cenia Anima-
torów Kultury i Bibliotekarzy w Kroœnie.

Od 1999 roku Biblioteka stara siê o dofinansowanie dzia³alnoœci kul-
turalno-edukacyjnej, kieruj¹c wnioski do Urzêdu Marsza³kowskiego
w Rzeszowie, Ministerstwa Kultury i Urzêdu Miasta Krosna. W latach

1999-2006 opracowa³a wiele projektów, na które otrzyma³a wsparcie
finansowe, m.in. na dwa projekty polsko-s³owackie (w 2002 i 2005
roku). Niezmiernie wa¿ne by³o wsparcie finansowe dla Kroœnieñskiej
Biblioteki w latach 1999-2005 z Ministerstwa Kultury i Sztuki, dziêki
któremu przeprowadzono niezbêdne remonty, zakupiono sprzêt kom-
puterowy i uzupe³niono ksiêgozbiór.

W omawianym okresie Biblioteka kontynuowa³a równie¿ dzia³al-
noœæ wydawnicz¹ (materia³y konferencyjne i „Kroœnieñskie Zeszyty
Biblioteczne”) oraz wspó³pracowa³a z bibliotekami, g³ównie wêgier-
skimi w Euroregionie Karpackim uczestnicz¹c w konferencjach i przyj-
muj¹c zaprzyjaŸnione grupy bibliotekarzy (z Zalaegerszeg, Nyiregyházy
i Miskolca). Rozwija³a wspó³pracê z bibliotekami i organizacjami kra-
jowymi. W 2005 i 2006 roku podczas Krajowych Targów Ksi¹¿ki
w Warszawie prezentowa³a swoje wydawnictwa na stoisku Polskiego
Zwi¹zku Bibliotek.

W 2005 roku KBP posiada³a 7 filii bibliotecznych na terenie Kro-
sna, 220.962 wol. ksi¹¿ek i 2.356 tomów czasopism oprawnych, pre-
numerowa³a 110 tytu³ów gazet i czasopism, udostêpnia³a katalog zbio-
rów w Internecie.

Zatrudnia³a 54 pracowników.
Bogate zbiory i atrakcyjna oferta kulturalna Biblioteki, liczne ini-

cjatywy podejmowane w skali kraju sprawiaj¹, ¿e Kroœnieñska Biblio-
teka Publiczna jest postrzegana jako wa¿na instytucja kultury w œrodo-
wisku i jedna z lepszych bibliotek publicznych w kraju, o czym œwiadcz¹
liczne dyplomy i wyrazy uznania powa¿nych gremiów bibliotekarskich.
Miêdzy innymi w 1997 roku Minister Kultury i Sztuki przyzna³ Biblio-
tece Dyplom Honorowy za zas³ugi w upowszechnianiu kultury, w 2003
roku Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wyró¿ni³
j¹ Medalem Bibliotheca Magna Perennisque.

Wanda Belcik



26

Dyplom Honorowy dla KBP Dyplom Medalu Bibliotheca Magna Perennisque
dla KBP w Kroœnie, 2003 r.
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Filia nr 1 (Polanka, ul. Decowskiego 42)

Filia usytuowana jest w najwiêkszej dzielnicy miasta Krosna, w bu-
dynku Osiedlowego Domu Kultury i zajmuje lokal o powierzchni 67 m2.

Historia placówki siêga sierpnia 1955 roku, kiedy do-
konano pierwszego zapisu w ksiêdze inwentarzowej. Po
roku funkcjonowania biblioteka posiada³a 400 ksi¹¿ek i 170
zarejestrowanych czytelników. Prace biblioteczne powie-
rzono Wandzie Majkut, która prowadzi³a placówkê przez
kilkanaœcie lat: pocz¹tkowo jako punkt biblioteczny (do
marca 1963 roku), a nastêpnie jako Filiê nr 1 Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kroœnie (do 1972 roku).
Nastêpnymi pracownikami byli kolejno: Tadeusz Bêben,
Bogus³awa Bêben, Agata Kozub, Ewa Staroñ, Renata Tu-
lik, Bogus³awa Markowicz, Barbara Malinowska. Obec-
nie Filiê prowadzi Agnieszka Bogacz.

Biblioteka zawsze mieœci³a siê w Osiedlowym Domu
Kultury z tym, ¿e w 1997 roku z pierwszego piêtra budyn-
ku zosta³a przeniesiona do wiêkszego pomieszczenia na
parterze.

Ju¿ w latach 50. prowadzi³a dzia³alnoœæ kulturalno-oœwia-
tow¹, organizowa³a konkursy czytelnicze, prelekcje, wysta-
wy, g³oœne czytanie bajek dla dzieci i ksi¹¿ek dla doros³ych.
W bibliotece odbywa³y siê liczne szkolenia i kursy dla biblio-
tekarzy. Czêsto bibliotekarka wyje¿d¿a³a do punktów biblio-
tecznych na wieœ z pogadankami i wystêpami przygotowa-
nymi przez dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 7.

Obecnie Filia nr 1 w Polance posiada 13 tys. ksi¹¿ek

dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y. Rocznie rejestruje 600 czytelników.
W czytelni, która posiada bogaty ksiêgozbiór podrêczny i 11 tytu³ów
bie¿¹cych gazet i czasopism, oferuje od 1 wrzeœnia 2006 roku 2 stano-
wiska komputerowe z dostêpem do Internetu.

Filia nr 1 w Polance, obecnie

SIEÆ FILII MIEJSKICH
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Wspó³pracuj¹c z instytucjami kultury i placówkami oœwiatowymi
dzia³aj¹cymi na terenie dzielnicy, Filia prowadzi bogat¹ dzia³alnoœæ
kulturalno-oœwiatow¹. Ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy siê wœród dzieci

organizowany wspólnie z Rad¹ Dzielnicy Polanka coroczny cykl zajêæ
pt. „Ferie zimowe w bibliotece”.

Agnieszka Bogacz

Filia nr 2 (Suchodó³, ul. Grunwaldzka 2)

Placówka mieœci siê w Domu Ludowym wybudowanym
w 1908 roku, gdzie ju¿ w 1886 roku istnia³ drewniany bu-
dynek funkcjonuj¹cy jako miejsce spotkañ mieszkañców
dzielnicy Suchodó³ (by³y tam m.in. sklepik wiejski i czy-
telnia). Tradycje kulturalne kontynuowano tu równie¿
w okresie miêdzywojennym. W 1924 roku w ramach za³o-
¿onej przez J. Steligê Czytelni Ludowej dzia³a³a pierwsza
biblioteka wiejska, w której spotykali siê cz³onkowie kó³-
ka teatralnego, orkiestry i chóru mieszanego. Animatorami
¿ycia kulturalnego byli Stanis³aw Luœnia - re¿yser amator-
skich przedstawieñ, W³adys³aw Niepokój - artysta malarz
i inni.

Jako Filia nr 2 Biblioteki w Kroœnie placówka dzia³a od
1965 roku. Pierwszego zapisu w ksiêdze inwentarzowej
dokonano 15 sierpnia 1964 r. (by³a to powieœæ Jerzego
Andrzejewskiego „Ciemnoœci kryj¹ ziemiê”). W latach
1964-1984 w Filii zatrudniony by³ Tadeusz Przyby³a, któ-
ry propagowa³ czytelnictwo poprzez przygotowywanie wy-
stawek nowoœci oraz organizowanie g³oœnego czytania ba-
œni dla dzieci. W nastêpnych latach pracowa³y kolejno: Ma-
ria Pelczar, Ma³gorzata Raœ, Agata £ukañko, Jolanta Gan-
carska i Beata Koza. Obecnie zatrudnione s¹ El¿bieta Sta-
roñ i Magdalena Tabasz (³¹cznie 1 etat).

Bibliotekarki pracuj¹ce w Filii nr 2 kontynuowa³y dobre tradycje
pracy kulturalno-oœwiatowej. Oprócz lekcji przysposobienia bibliotecz-

nego dla uczniów miejscowej Szko³y Podstawowej nr 5 organizowa³y
wieczory poezji, projekcje bajek dla dzieci oraz filmów przygodowych

Filia nr 2 w Suchodole, obecnie
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dla m³odzie¿y. Od 1995 roku w szerszym zakresie organizowano kon-
kursy plastyczne dla najm³odszych, wieczory baœni oraz turnieje wie-
dzy. Okresowo, w 1996 roku organizowano cykl pod has³em „Popo³u-
dnie w bibliotece” poœwiêcony rozwi¹zywaniu krzy¿ówek, rebusów i za-
gadek opartych g³ównie na literaturze piêknej i popularnonaukowej.
Zajêcia te s¹ systematycznie wzbogacane.

Biblioteka zajmuje dwuizbowe pomieszczenie o powierzchni 53 m2,
w którym wyodrêbniono k¹cik czytelniczy. Posiada ponad 12 tys. ksi¹-
¿ek dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y. Prenumeruje 8 tytu³ów gazet i cza-
sopism bie¿¹cych.

Magdalena Tabasz

Filia nr 3  (Osiedle Traugutta, ul. Kisielewskiego 15)

Placówka funkcjonuje jako Filia kroœnieñskiej Bi-
blioteki od 4 maja 1983 r. Podstaw¹ jej dzia³alnoœci
by³ ksiêgozbiór licz¹cy 8.500 woluminów przejêty
od likwidowanej Biblioteki Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników Zak³adu Przemys³u Lniarskiego „Kro-
snolen” w Kroœnie. Lokal biblioteczny o powierzch-
ni 29 m2 mieœci³ siê na ty³ach Przychodni przy ul.
Marksa 64 (obecnie ul. Paderewskiego). W bibliote-
ce by³o wówczas zarejestrowanych 88 czytelników,
przewa¿nie pracowników zak³adu.

W dniu 24 stycznia 1991 r. nast¹pi³a przeprowadz-
ka do suteren biurowca „Krosnolnu” mieszcz¹cego
siê przy ul. Waryñskiego 43 (obecnie Pu¿aka). Po-
wierzchnia placówki zwiêkszy³a siê do 57 m2, ale wa-
runki pracy nie by³y lepsze. W 1993 roku do ksiêgo-
zbioru Filii w³¹czono ksi¹¿ki ze zlikwidowanego Bi-
bliobusu i zamkniêtej Filii nr 6, powiêkszaj¹c w ten
sposób jej zasoby do 23 tys. woluminów. W tym cza-
sie wzros³a tak¿e do 156 liczba czytelników. Zatrud-
niano 1 osobê w niepe³nym wymiarze czasu pracy.

Filia nr 3 na Osiedlu Traugutta
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Dziêki dobrej wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi Krosna uda³o
siê pozyskaæ i wyremontowaæ lokal w budynku Przedszkola nr 8 przy
ul. Kisielewskiego 15, do którego 13 paŸdziernika 1997 r. przeniesiono
bibliotekê.

Na powierzchni 78 m2 funkcjonuje wypo¿yczalnia z wydzielonym
k¹cikiem czytelnianym, w którym znajduje siê 8 miejsc dla czytelni-
ków. Maj¹ oni do dyspozycji 10 tytu³ów gazet i czasopism bie¿¹cych.

Obecnie ksiêgozbiór Filii liczy 18 tys. woluminów. Filia obs³uguje

zarówno doros³ych, jak i dzieci, rejestruje 1.300 sta³ych czytelników.
W ostatnich latach systematycznie wspó³pracuje z Przedszkolem

nr 8 oraz Szko³¹ Podstawow¹ nr 15. Prowadzi pogadanki oparte na po-
pularnej literaturze dzieciêcej, lekcje biblioteczne i konkursy oraz cie-
sz¹cy siê du¿ym powodzeniem cykl „Ca³a Polska czyta dzieciom”.

W Filii pracowa³a Teresa Maj, a obecnie Danuta Tesznar i Jolanta
Gancarska.

Danuta Tesznar

Filia nr 4 (ul. Krakowska 124)

Filiê nr 4 utworzono w 1971 roku i wtedy tak¿e
odby³a siê uroczystoœæ otwarcia dla czytelników. Bi-
blioteka zajmowa³a lokal o powierzchni 25 m2 przy
ul. Krasickiego na Osiedlu Tysi¹clecia. W chwili
otwarcia ksiêgozbiór liczy³ 3 tys. woluminów,
a pierwszymi pracownikami by³y: Danuta Molisak
(kierownik) i Magdalena Krukierek.

Ze wzglêdu na niekorzystne warunki lokalowe
pracê kulturalno-oœwiatow¹ prowadzono w s¹siadu-
j¹cej z Bibliotek¹ œwietlicy Spó³dzielni Mieszkanio-
wej „Jutrzenka”, gdzie odbywa³y siê wieczory ba-
œni, spotkania autorskie i inne imprezy.

W 1975 roku Filiê przeniesiono do lokalu o po-
wierzchni 265 m2 przy ul. Krakowskiej 124, w któ-
rym placówka mieœci siê do dziœ. W oddzielnych po-
mieszczeniach zorganizowano wypo¿yczalniê dla do-
ros³ych i dla dzieci, czytelniê i magazyn. W tym cza-

Filia nr 4, obecnie
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sie ksiêgozbiór powiêkszy³ siê do 24 tys. woluminów, a korzysta³o z nie-
go 1.300 sta³ych czytelników.

Od pocz¹tku Biblioteka dostosowywa³a siê do potrzeb i oczekiwañ
œrodowiska i prowadzi³a ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ i kul-
turalno-oœwiatow¹. Pod k¹tem potrzeb u¿ytkowników gromadzono ksiê-
gozbiór, a tak¿e organizowano imprezy kulturalne. Na spotkania autor-
skie zapraszano wielu znanych pisarzy, m. in. Wojciecha ¯ukrowskie-
go, Janusza Przymanowskiego, Wandê Chotomsk¹, Hannê Kral i in-
nych. Dla najm³odszych czytelników Biblioteki zainicjowano „Wieczory
bajek”, w czasie których dzieci przygotowywa³y inscenizacje przedsta-
wiane póŸniej dla publicznoœci. „Cesarski s³owik”, „Skoczek Toczek”,
„Królowa œniegu” czy „Dziewczynka z zapa³kami” to tytu³y niektórych
tylko przedstawieñ. Dla dzieci organizowano tak¿e ró¿ne konkursy i za-
bawy, a tak¿e popularne w owym czasie „choinki” i zabawy noworocz-
ne.

Ju¿ wtedy Filia wspó³pracowa³a ze szko³ami, m.in. studenci Pañ-
stwowego Studium Kulturalno-Oœwiatowego i Bibliotekarskiego odby-
wali tu swoje praktyki zawodowe (pierwsza w 1983 roku), przygoto-
wuj¹c z dzieæmi przedstawienia kukie³kowe. Dla doros³ych natomiast
organizowano spotkania z ciekawymi ludŸmi oraz popularne wówczas
odczyty. W dokumentacji Biblioteki zachowa³y siê informacje o odczy-
cie na temat wyprawy w Himalaje (z 1976 roku), Konstytucji 3 Maja
w polskiej œwiadomoœci i tradycji narodowej (z 1991 roku).

Od 1994 roku w Filii nr 4 prezentowane s¹ prace plastyczne twór-
ców nieprofesjonalnych z Krosna i okolic. Pierwszymi wystawiaj¹cy-
mi byli: Micha³ Pelczar (malarstwo), Janusz Kubit (rzeŸba), Genowefa
Œwi¹tek (rêkodzie³o artystyczne). Swój dorobek artystyczny prezento-
wali równie¿ we wspomnianym roku uczniowie Pañstwowego Liceum
Sztuk Plastycznego z Krosna (na wystawach indywidualnych i zbioro-
wych). Swoje dzie³a wystawiaj¹ tu nadal twórcy-amatorzy z regionu,
corocznie oko³o 10 osób.

Rok 1995 by³ rokiem du¿ych zmian w funkcjonowaniu Filii. Prze-
prowadzono gruntowny remont w pomieszczeniach, w kolorystyce po-

jawi³ siê akcent zieleni, koloru, który do dziœ wyró¿nia „czwórkê”.
Œciana, na której prezentowano prace plastyczne, po niezbêdnej mo-

dernizacji zaczê³a pe³niæ funkcjê minigalerii. Wœród wystawiaj¹cych
s¹ obecnie tak¿e profesjonaliœci. Zorganizowano tu wystawy malar-
stwa Zdzis³awa Twardowskiego, Henryka Wichniewicza, Niny Rost-
kowskiej, Ewy Cisowskiej, Iwony Jankowskiej-Kozak, Jacka Go³¹bka

Wypo¿yczalnia Filii nr 4 przy ul. Krakowskiej 124
Za lad¹ Cecylia Skorupska
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i Andrzeja Kijowskiego, prezentowano rzeŸby Edwarda Marsza³ka,
Jerzego Gierlaszyñskiego, Antoniego £uczki i fotografie Antoniego
Derwicha, Edwarda Marsza³ka, Wac³awa Turka, Stanis³awa Klimka.

W „czwórce” wystawiali tak¿e Anna Kobak-Pisowacka (tkanina ar-
tystyczna), Barbara Ba³uka (kompozycje z suchych traw) oraz uczest-
nicy Warsztatów Terapii Zajêciowej z Krosna.

Dla uatrakcyjnienia pracy z  dzieæmi stworzony zosta³ w³asnym na-
k³adem bibliotekarek teatrzyk z ma³¹ scenk¹ dla przedstawieñ kukie³-
kowych. Przedstawienia takie chêtnie przygotowywane przez dzieci
by³y i s¹ sta³ym punktem programu zajêæ w czasie ferii zimowych.
Z nich zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania Festiwalu Bajek, czyli prze-
gl¹du teatrzyków szkolnych. Pierwszy Festiwal odby³ siê w 2003 roku,
a w latach nastêpnych odbywa³y siê kolejne jego edycje.

Spotkania Wtorkowe (kiedyœ wieczory bajek) to utrwalona w tra-
dycji Filii nr 4 forma pracy z dzieæmi. Choæ nadal odbywaj¹ siê we
wtorki, zmieni³y swój charakter. Zosta³y wzbogacone o tematyczne kon-
kursy wiedzy, gry i zabawy z wykorzystaniem ksi¹¿ek popularnonau-
kowych, konkursy fotograficzne, recytatorskie i plastyczne. Du¿¹ po-
pularnoœci¹ ciesz¹ siê równie¿ dru¿ynowe turnieje wiedzy rozgrywane
miêdzy szko³ami (na przyk³ad: „¯ycie i twórczoœæ Adama Mickiewi-
cza”, „Potop Henryka Sienkiewicza” czy „Ignacy £ukasiewicz i histo-
ria przemys³u naftowego w Polsce”).

Tradycj¹ Filii sta³y siê tak¿e spotkania poetyckie dla m³odzie¿y, or-
ganizowane najczêœciej w zwi¹zku z przypadaj¹cymi w danym roku
rocznicami literackimi. Spotkania te maj¹ ró¿ne formy. Czasem bywa
to wzbogacona prezentacj¹ i recytacj¹ lekcja biblioteczna, czasami wie-
czór poetycko-muzyczny, czasem s¹ to rozmowy o poezji lub warszta-
ty literackie. Te ostatnie prowadzili w Filii nr 4: Jan Tulik, Wac³aw
Turek i Krystyna Kulman.

Dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹ w spotkaniach ze znanymi twórcami
literatury dzieciêcej i m³odzie¿owej. Goœcili tu: Wanda Chotomska,
Marta Fox i Krzysztof Petek.

Od 2001 roku Filia uczestniczy w akcji „Ca³a Polska czyta dzie-
ciom”, która przebiega tu pod has³em „Wspólnie czytamy”. Wspólnie
z dzieæmi czytali m.in.: Teresa Leœniak - dyrektor Kroœnieñskiej Bi-
blioteki, Stanis³aw Klimek - lekarz, rodzice i dziadkowie dzieci oraz
chêtni do tego doroœli czytelnicy Filii nr 4.

Od 2004 roku nawi¹zano bli¿sz¹ wspó³pracê z Przedszkolem nr 2
i nr 4 w Kroœnie, która polega na uczestnictwie w planowanych we-
d³ug przedszkolnych programów zajêciach z dzieæmi i dostarczaniu nie-
zbêdnej lektury.

Do doros³ych adresowane s¹ spotkania z pisarzami (Andrzej Szczy-
piorski, Jerzy F¹fara, Leon Chrapko, Wac³aw Turek) i autorami wy-
staw plastycznych (m.in. Zdzis³aw Twardowski, Barbara i Zbigniew
Marchewkowie, Anna Munia, Iwona Jankowska-Kozak i inni).

Od 2004 roku bibliotekarka z Filii nr 4 odwiedza co miesi¹c miesz-
kañców Domu Pomocy Spo³ecznej nr 2 w Kroœnie. Wyg³asza tam po-
gadanki na „£atwe i trudne tematy” (to tytu³ cyklu), dobieraj¹c przy
tym odpowiedni¹ lekturê. Spotkania te, choæ nie maj¹ jeszcze d³ugiej
tradycji, sta³y siê form¹ popularyzacji czytelnictwa wœród seniorów.

Przez 35 lat funkcjonowania Filii nr 4 pracowa³y tu nastêpuj¹ce oso-
by: Danuta Molisak, Magdalena Krukierek, Cecylia Skorupska, Maria
Michna, Gra¿yna Ziembicka, a obecnie zatrudnione s¹ Bo¿ena Krucz-
kowska, Gra¿yna Bukowska, Joanna Gondela i Magdalena Tabasz.

Obecnie Filia nr 4 posiada 30 tys. ksi¹¿ek, prenumeruje 28 tytu³ów
gazet i czasopism bie¿¹cych dla m³odzie¿y i doros³ych. Posiada czytel-
niê z 30 miejscami, 3 komputery z dostêpem do Internetu oraz ksero-
kopiarkê. W 2004 roku jedno stanowisko komputerowe sfinansowa³
PFRON. Filia rejestruje 2.000 czytelników. Od 2006 roku wprowadza
do wspólnej bazy dane o w³asnych zbiorach.

Bo¿ena Kruczkowska
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Filia nr 5 (Bia³obrzegi, ul. Kopernika 17)

Powstanie bia³obrzeskiej biblioteki siêga prze³omu XIX i XX wie-
ku, kiedy na Podkarpaciu z inicjatywy kó³ek Rolniczych i Towarzystw
Szkó³ Ludowych zaczê³y powstawaæ pierwsze Czytelnie Ludowe. Ich
celem by³o upowszechnianie wiedzy poprzez wypo¿yczanie czasopism
i broszur o tematyce rolniczej, gospodarczej i ogólnej.

W tym czasie powsta³a równie¿ pierwsza bia³obrzeska Czytelnia
Ludowa. Do jej za³o¿enia przyczynili siê: Szymon Hejnar - ówczesny
wójt, Jan P³oszaj - pisarz gminny i Wawrzyniec Zenon - listonosz. Bi-
bliotekarzem zosta³ Piotr Delimat, a zbiór biblioteczny powsta³ g³ów-
nie z darowizn mieszkañców Bia³obrzegów. W 1904
roku Biblioteka mia³a swój statut oraz fundusze na
zakup nowoœci (z wpisowego i miesiêcznych sk³a-
dek czytelników). W 1922 roku pieczê nad biblio-
tek¹ objê³a nowo za³o¿ona organizacja „Teatr i Chór
Ludowy”. Zbiór biblioteczny szybko siê powiêksza³,
szczególnie o lektury szkolne. Czasopisma objêto
systematyczn¹ prenumerat¹.

W 1939 roku stan ksiêgozbioru przekroczy³ 2.000
tomów. Niestety, w wyniku dzia³añ wojennych 80%
zbiorów uleg³o zniszczeniu i w momencie tworzenia
nowej placówki w 1952 roku ksiêgozbiór liczy³ za-
ledwie 419 tomów.

Po uruchomieniu na nowo biblioteki funkcjê bi-
bliotekarzy pe³nili: Jan Miezin, Jan Rygiel, Józef
Hebzda i Halina Krzanowska. W latach 50. bibliote-
ka funkcjonowa³a jako punkt biblioteczny Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kroœnie. Mie-
œci³a siê w starym Domu Ludowym, który po pew-

nym czasie rozebrano, a biblioteka musia³a przerwaæ dzia³alnoœæ ze
wzglêdu na brak pomieszczenia zastêpczego.

Dopiero w kilka lat póŸniej, po oddaniu do u¿ytku nowego Domu
Ludowego w 1974 roku otwarto ponownie bibliotekê w Bia³obrzegach.
Oficjalnie jako Filia nr 5 Biblioteki Publicznej w Kroœnie rozpoczê³a
swoj¹ dzia³alnoœæ 18 marca 1975 r. Jej pierwszym pracownikiem by³a
Krystyna Malinowska. PóŸniej kolejno pracowa³y tutaj: Helena Szelc,
Barbara Fryc, Maria Marcinik, Anna Konieczkowska, Bogus³awa Mar-
kowicz, Agnieszka Bogacz. Od 2003 roku na stanowisku bibliotekarza
pracuje El¿bieta Staroñ.

Filia nr 5, obecnie
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W pierwszych dziewiêciu miesi¹cach istnienia biblioteki zosta³o
w niej zarejestrowanych 134 czytelników i 832 odwiedzin. Obecnie licz-
ba sta³ych czytelników wynosi ponad 200 osób, miesiêcznie bibliotekê
odwiedza ponad 100 osób, g³ównie dzieci i m³odzie¿, które nie ograni-
czaj¹ siê jedynie do wypo¿yczania ksi¹¿ek. Chêtnie bior¹ udzia³ w or-
ganizowanych konkursach, szczególnie w konkursach wiedzy. Do sta-
³ych cyklów nale¿¹: „Chcê wiedzieæ wiêcej o ...”, „Z legend¹ przez
Polskê” (konkurs wiedzy po³¹czony z g³oœnym czytaniem), „Europej-
ska zagadka miesi¹ca”, „Nie wiesz? Dowiesz siê w bibliotece”.

Równie¿ konkursy i zabawy plastyczne przyci¹gaj¹ m³odych czy-
telników. Biblioteka sta³a siê dla nich miejscem spotkañ z rówieœnika-
mi i sposobem na po¿yteczne spêdzanie czasu. Tutaj przychodz¹ po
szkole, by wspólnie z bibliotekark¹ odrabiaæ zadania domowe, przy-
gotowywaæ siê do zajêæ szkolnych, a tak¿e po to, by podzieliæ siê swo-
imi troskami, radoœciami i problemami.

Filia nr 5 organizuje równie¿ spotkania z uczniami Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Kroœnie. Grupa dzieci wraz z wy-
chowawc¹ bierze udzia³ w comiesiêcznych zajêciach zatytu³owanych
„Spotkajmy siê”, które s¹ dla nich okazj¹ do poznania pracy bibliote-
karza i funkcjonowania biblioteki. Wychowankowie Oœrodka bior¹ rów-
nie¿ udzia³ w konkursach wiedzy i konkursach plastycznych, a ka¿de
spotkanie poœwiêcone jest innej tematyce, np. porom roku, œwiêtom,
wa¿nym rocznicom.

Dziêki systematycznej wspó³pracy z Dzielnicowym Domem Ludo-
wym, pracownik biblioteki ma dostêp do komputera i Internetu, z któ-
rego nieodp³atnie mog¹ korzystaæ tak¿e czytelnicy. W przysz³oœci bêd¹
te¿ mogli uczestniczyæ w organizowanych wspólnie z Domem Ludo-
wym podwieczorkach po³¹czonych z zajêciami bibliotecznymi.

El¿bieta Staroñ

Krystyna Malinowska w Filii nr 5 (Bia³obrzegi),
 lata 70.
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Filia nr 7 (Turaszówka, ul. Rzeszowska 1)

Budynek, w którym mieœci siê Filia nr 7 Kroœnieñskiej Biblioteki
Publicznej w Turaszówce, zosta³ wybudowany w 1949 roku. Mieœci³
siê tu Zak³adowy Dom Kultury „Górnik”, kino i biblioteka, któr¹ pro-
wadzi³a J. Hrabal, a w póŸniejszym okresie I. Jaworska.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kroœnie przejê³a bibliotekê
w dzielnicy Turaszówka w 1983 roku. Ksiêgozbiór by³ nieopracowany
i podzielony tylko na podstawowe dzia³y, np. beletrystyka, matematy-
ka, fizyka, chemia. Nie prowadzono dziennika statystycznego ani do-
kumentacji zwi¹zanej z zakupem ksi¹¿ek. Istnia³
tylko niekompletny katalog alfabetyczny. Biblio-
teka nie prenumerowa³a prasy bie¿¹cej.

W 1983 roku zapisanych by³o 229 sta³ych czy-
telników, którzy odwiedzili bibliotekê 2.306 razy.

Po przeprowadzonym remoncie - wymianie
instalacji elektrycznej oraz malowaniu - w stycz-
niu 1984 roku placówka zaczê³a dzia³aæ jako Fi-
lia nr 7 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Kroœnie. Równoczeœnie z otwarciem Filii pro-
wadzono zaleg³e i bie¿¹ce prace biblioteczne, sta-
rano siê odzyskaæ ksi¹¿ki od d³u¿ników, nawet
z lat 60.

Placówka systematycznie rozwija³a swoj¹
dzia³alnoœæ. W 2005 roku liczba zarejestrowa-
nych czytelników wynosi³a 827, zaœ liczba wy-
po¿yczonych ksi¹¿ek ponad 15 tys.

Dobrze rozwija siê wspó³praca z Rad¹ Osie-
dla Turaszówka. Biblioteka bierze aktywny udzia³
w ¿yciu osiedla, w³¹czaj¹c siê do wielu imprez
kulturalnych, np. do¿ynki, Dni Kultury Chrzeœci-
jañskiej, a tak¿e wspó³pracuje z ko³em plastycz-

nym prowadzonym przez Osiedlowy Dom Kultury w Turaszówce.
Filia nr 7 wspó³pracuje tak¿e z Zespo³em Szkó³ nr 2, w sk³ad które-

go wchodz¹ Szko³a Podstawowa nr 12 i Gimnazjum nr 5.
Dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 12 organizuje pogadanki, kon-

kursy, lekcje wstêpno-zapoznawcze, dla uczniów Gimnazjum nr 5 -
lekcje biblioteczne. Wspó³dzia³a równie¿ z Publicznym Przedszkolem
nr 11 (wspólne poznawanie biblioteki, zajêcia i konkursy plastyczne,
udzia³ biblioteki w festynach integracyjnych organizowanych przez
przedszkole).

Filia nr 7 w Turaszówce, obecnie
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Wspó³pracuje tak¿e ze Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-Wychowaw-
czym (organizacja wycieczek do biblioteki, pogadanek, zajêæ plastycz-
nych).

W okresie 22 lat jej funkcjonowania pracowa³y tu nastêpuj¹ce oso-
by: Irena Jaworska, Barbara Fryc, Ewa Ga³uszka, Maria Jamroga i od
1987 roku do chwili obecnej Dorota Rec.

Lokal, w którym mieœci siê Filia nr 7 zosta³ wyremontowany w 2003
roku (m.in. pomalowano pomieszczenia).

W roku 2006 wzbogaci³a siê o trzy komputery z dostêpem do Inter-
netu, co rozszerzy³o zakres jej us³ug i stworzy³o nowe mo¿liwoœci do-
stêpu do informacji.

Filia nr 7 spe³nia wszystkie warunki, by w³aœciwie s³u¿yæ œrodowi-
sku. Gwarantuje wysoki poziom us³ug, jest otwarta dla ka¿dego czytel-
nika. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ przyczynia siê do rozwoju kultury w osiedlu
Turaszówka.

Dorota Rec

Filia nr 8 (ul. Wojska Polskiego 41)

Biblioteka zosta³a otwarta dla czytelników 5 marca 1988 roku jako
Filia nr 8 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kroœnie przy ul. Mic-
kiewicza 15 na Osiedlu XXX-lecia PRL (obecnie Osiedle ks. Markie-
wicza). By³a i jest bibliotek¹ dla dzieci i m³odzie¿y do lat 16.

Jej pomieszczenia stanowi³y dwa mieszkania o powierzchni 129 m2

zaadaptowane na potrzeby instytucji. W jednym znajdowa³a siê wypo-
¿yczalnia, a w drugim czytelnia.

Pomys³ otwarcia biblioteki dla m³odzie¿y na nowym osiedlu miesz-
kaniowym powsta³ ju¿ na pocz¹tku lat 80., ale zaczêto go realizowaæ
dopiero w roku 1986.Wi¹za³o siê to z wyprowadzeniem Oddzia³u dla
Dzieci, który wczeœniej mia³ tu siedzibê ze wzglêdu na remont budyn-
ku przy ul. Ordynackiej 8. Po przeniesieniu Oddzia³u postanowiono
pozosta³e pomieszczenia wykorzystaæ na osiedlow¹ bibliotekê dzieciêc¹.

Danuta Laskoœ - kierowniczka Oddzia³u, otrzyma³a polecenie gro-
madzenia ksiêgozbioru dla nowej filii. Pierwszego wpisu do inwenta-
rza dokona³a 6 marca 1986 r. - by³y to „Baœnie” Hansa Christiana An-
dersena. Oprócz nowo zakupionych ksi¹¿ek powstaj¹ca placówka otrzy-
ma³a pokaŸny dar z Oddzia³u dla Dzieci i dziêki temu w listopadzie
1987 roku ksiêgozbiór liczy³ 8.780 woluminów.

Wystrój wnêtrza opracowa³a Ewa Cisowska z Krosna, architekt
wnêtrz. Filia otrzyma³a wyposa¿enie z rezerw WBP, nie by³y to jednak
meble odpowiednie dla czytelnika dzieciêcego.

W pierwszym roku dzia³alnoœci (1988 r.) biblioteka zarejestrowa³a
1.550 czytelników w wypo¿yczalni. W nastêpnych latach ich liczba
utrzymywa³a siê na sta³ym poziomie 1.150 osób.

Czytelnikami Filii byli uczniowie szkó³ podstawowych, grupy przed-
szkolaków od lat 2 oraz m³odzie¿ gimnazjalna.

Zmianom uleg³ te¿ ksiêgozbiór, który jest dostosowany do aktual-
nych potrzeb czytelniczych. Zwiêkszy³ siê do 18.000 woluminów, ale
w ci¹gu 18 lat istnienia biblioteki by³ wielokrotnie selekcjonowany ze
wzglêdu na zmiany, jakie zasz³y na rynku wydawniczym. Œwiat ksi¹¿ki
dzieciêcej od roku 1990 przeszed³ wrêcz rewolucyjne zmiany. Ksi¹¿ki
s¹ kolorowe, piêknie ilustrowane, dostosowane do mo¿liwoœci percep-
cyjnych czytelników. Dlatego powsta³y nowe dzia³y ksi¹¿ek, takie jak:
ksi¹¿ki-zabawki, literatura poznawcza czyli popularnonaukowa dla naj-
m³odszych, komiksy (ok. 1.500 pozycji), dzia³ literatury w jêzykach
obcych (ponad 100 wol.) i literatury religijnej.

W czytelni u¿ytkownicy korzystali z ksiêgozbioru, który z 300 egz.
wzrós³ do ok. 3.000 woluminów, ponadto z czasopism dzieciêcych i m³o-
dzie¿owych. One tak¿e zmienia³y siê wraz z zainteresowaniami u¿yt-
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kowników. Dzieci korzysta³y te¿ z telewizji i wideo. Biblioteka prowa-
dzi³a w czytelni liczne konkursy plastyczne, lekcje biblioteczne, kon-
kursy literackie, recytatorskie, g³oœnego czytania. Mali czytelnicy byli
bardzo dumni z wystaw swych prac plastycznych.

1 wrzeœnia 2004 r. Biblioteka zosta³a przeniesiona do pomieszczeñ
zajmowanych wczeœniej przez Czytelniê G³ówn¹ na I piêtrze budynku
przy ul. Wojska Polskiego 41. Nowa lokalizacja, nowy wystrój wnêtrza
opracowany równie¿ przez Ewê Cisowsk¹, wiêksza powierzchnia (wy-
po¿yczalnia - 74 m2, czytelnia - 77 m2.) wywo³a³y wielkie zaintereso-
wanie czytelników, zarówno dzieci, jak i doros³ych. Wiêksza powierzch-
nia pozwala lepiej wyeksponowaæ ksiêgozbiór, a to umo¿liwia efek-
tywniejsze jego wykorzystanie. Czytelnia podzielona jest obecnie na
dwie czêœci: tzw. „K¹cik Malucha” przeznaczony dla dzieci najm³od-
szych i czêœæ dla dzieci starszych, które mog¹ korzystaæ
z encyklopedycznego ksiêgozbioru podrêcznego, czasopism
i komputera z dostêpem do Internetu. W czytelni wykorzy-
stywany jest te¿ telewizor, odtwarzacz DVD i wideo, które
s¹ pomocami na zajêciach prowadzonych z uczniami. W ci¹-
gu dwóch lat biblioteka zarejestrowa³a o 700 czytelników
wiêcej, tym samym wzros³a liczba odwiedzin i wypo¿yczo-
nych ksi¹¿ek. Ksiêgozbiór jest uzupe³niany systematycz-
nie, by sprostaæ nowym potrzebom u¿ytkowników. Podob-
nie ma siê rzecz z czasopismami.

Od 1 stycznia 2004 r. wszystkie ksi¹¿ki rejestrowane s¹
w centralnym katalogu komputerowym Kroœnieñskiej Bi-
blioteki, który jest dostêpny w Internecie. Do wprowadze-
nia ca³oœci zbiorów pozosta³a tylko 1/3 ksiêgozbioru, a wte-
dy mo¿na bêdzie stosowaæ komputerow¹ rejestracjê czy-
telników i wypo¿yczeñ.

Nowy lokal przyczyni³ siê do wzrostu zainteresowania
imprezami organizowanymi w Filii nr 8. Zwiêkszy³a siê licz-

ba uczestników konkursów g³oœnego czytania pt. „Czytam, bo lubiê”,
zarówno w edycji wiosennej, jak i jesiennej. Ogromne zainteresowa-
nie budz¹ cykle konkursów recytatorskich: „Wiersze spod choinki”,
„O Mamie wiersz ci powiem”, a tak¿e liczne konkursy plastyczne
koñcz¹ce siê wernisa¿ami prac pokonkursowych w czytelnianej Galerii
Ma³ych Artystów. W konkursach literackich nierzadko uczestnicz¹ dzieci
ze szkó³ podstawowych i gimnazjów z ca³ego miasta, a nawet powiatu.

Czytelnicy spêdzaj¹ tu równie¿ ferie zimowe, w czasie których bior¹
udzia³ w cyklach gier i zabaw zwi¹zanych z ksi¹¿k¹. Podobnie jest pod-
czas wakacji.

Maria Marcinik

Filia nr 8, ul. Wojska Polskiego 41,  obecnie
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Odzia³ dla Dzieci

Dzia³ Dzieciêcy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kro-
œnie powsta³ w styczniu 1962 roku na polecenie WiMBP w Rzeszowie.
Kierownikiem Dzia³u i jego jedynym pracownikiem zosta³a Danuta
Laskoœ. Wypo¿yczalnia dla dzieci posiada³a w roku otwarcia 2.800 wo-
luminów i zarejestrowa³a 45 czytelników, a na koniec tego samego roku
mia³a ju¿ 3.814 woluminów i 1.067 czytelników. Dla najm³odszych
czytelników raz w tygodniu organizowano wieczory baœni. Du¿ym wy-
darzeniem by³ bal noworoczny, który odby³ siê miesi¹c po otwarciu
biblioteki, a uczestniczy³o w nim 150 dzieci. W latach 60. bardzo in-
tensywnie popularyzowano czytelnictwo. W Oddziale dla Dzieci w Kro-
œnie odbywa³y siê liczne spotkania ze znanymi pisarzami dzieciêcymi:
Czes³awem Janczarskim, Mari¹ Kêdziorzyn¹, Edmundem Niziurskim,
Halin¹ Rudnick¹, Janem Kucharskim.

Rok 1970 zapisa³ siê w pracy Oddzia³u wa¿nym wydarzeniem: Bi-
blioteka otrzyma³a wiêksze, trzyizbowe pomieszczenie w centrum mia-
sta przy ul. Ordynackiej 8. Wiêksze z nich przeznaczono dla wypo¿y-
czalni i wprowadzono wolny dostêp do pó³ek. W drugim pomieszcze-
niu by³a czytelnia. Przy bibliotece zacz¹³ doœæ prê¿nie dzia³aæ Aktyw
Czytelniczy i Ko³o Przyjació³ Biblioteki. Ca³y czas w omawianym okre-
sie organizowano konkursy: literackie, wiedzy, pogadanki, wieczory
baœni, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie.

Ze wzglêdu na pogarszaj¹ce siê warunki lokalowe i brak miejsca na
zbiory, dyrekcja Wojewódzkiej Biblioteki postanowi³a przeprowadziæ re-
mont i rozbudowê budynku, dlatego w maju 1981 roku Oddzia³ przeniós³
siê do pomieszczenia zastêpczego przy ul. Mickiewicza 10, który zajmo-
wa³ do wrzeœnia tego roku, by po raz drugi w tym samym roku przeprowa-
dziæ siê do wiêkszego lokalu o powierzchni 129 m2, z czytelni¹ na 16 miejsc
oraz pokojem baœni przy ul. Mickiewicza 15. Do maja 1987 roku praca
w Oddziale bieg³a normalnym trybem, po czym rozpoczêto przygotowa-
nia do przeprowadzki na ul. Ordynack¹ 8. Z ksiêgozbioru Oddzia³u Dzie-
ciêcego wy³¹czono 6 tys. ksi¹¿ek dla tworz¹cej siê Filii nr 8.

W dniu 20 listopa-
da 1987 r. odby³o siê
uroczyste otwarcie
Oddzia³u dla Dzieci,
który posiada³ 187 m2

powierzchni w koloro-
wym, specjalnie dla
dzieci zaaran¿owanym
wnêtrzu z odpowied-
nimi meblami biblio-
tecznymi wykonanymi
wed³ug projektu kro-
œnianki Ewy Cisow-
skiej, architekta wnêtrz.
Biblioteka cieszy³a siê
du¿ym zainteresowa-
niem m³odych czytel-
ników i zachwyca³a
rodziców. Dlatego dwa
lata póŸniej rejestro-
wano ju¿ 2.642 sta³ych
czytelników i 52.160 wypo¿yczonych ksi¹¿ek.

Wa¿nym wydarzeniem by³a wizyta Ministra Kultury i Sztuki prof.
Aleksandra Krawczuka (25 marca 1989 r.). Now¹ form¹ w pracy Od-
dzia³u wprowadzon¹ w tym samym roku by³a obs³uga dzieci niepe³no-
sprawnych (dostarczanie im ksi¹¿ek do domu przez bibliotekarki).

Rok 1992 by³ kontynuacj¹ prac nad selekcj¹ ksiêgozbioru, która za-
owocowa³a sporz¹dzeniem zbiorczego wykazu selekcji dla bibliotek
dzieciêcych województwa kroœnieñskiego. W czerwcu 1993 roku wspó³-
organizowano szkolenie kierowników oddzia³ów dla dzieci wojewódz-
twa kroœnieñskiego. W tym samym roku biblioteka w³¹czy³a siê do ak-
cji „Ferie zimowe w mieœcie”, na które przygotowano dla dzieci ró¿ne
konkursy: literackie, konkursy wiedzy, plastyczne, rozrywki umys³o-

Wypo¿yczalnia Oddzia³u dla Dzieci,
ul. Ordynacka 8,

lata 70.
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we oraz zabawy. Akcja ta kontynuowana jest rokrocznie do chwili obec-
nej. W roku 1995 biblioteka w³¹czy³a siê do dwóch konkursów o cha-
rakterze ogólnopolskim. W jednym z nich (konkurs wydawnictwa „Re-
bis”) czytelnicy Oddzia³u Biblioteki w Kroœnie zostali nagrodzeni ksi¹¿-
kami. Wiêkszoœæ konkursów organizowanych przez bibliotekê by³a i jest
odnotowywana w lokalnej prasie. Konkursy te maj¹ charakter cyklicz-
ny. S¹ to konkursy o tematyce œwi¹tecznej, zwi¹zane z porami roku,
œwiêtami rodzinnymi oraz patriotycznymi. Nowoœci¹ w pracy Od-
dzia³u by³o przygotowanie i wystawienie insceni-
zacji „Eko-Kapturek” (1996 r.) „Dajmy dzieciom
radoœæ i s³oñce” (2001 r.).

Od paŸdziernika 1999 roku rozpoczêto prowadze-
nie (raz w tygodniu) zajêæ z dzieæmi ze œwietlicy
Szko³y Podstawowej nr 1, które kontynuowano przez
kilka lat. W zwi¹zku z przeniesieniem Szko³y Pod-
stawowej nr 1 do innej czêœci miasta i zmniejszeniem
siê liczby czytelników zaistnia³a koniecznoœæ likwi-
dacji czytelni dzieciêcej, co nast¹pi³o w lipcu 2002
roku. O jeden etat zmniejszono obsadê kadrow¹ Od-
dzia³u.

W okresie od 1962 do 2002 roku w Oddziale dla
Dzieci pracowa³y nastêpuj¹ce osoby: El¿bieta Bu-
czek, Stanis³awa Borek, Renata Goleñ, Agnieszka
Bardanaszwili, Monika Lenik, Maria Mi¹sik, El¿bieta
Misiewicz, Ewa Zych, a obecnie Gra¿yna Dubiel
i Gra¿yna Kurowska.

Obecnie w dawnej czytelni dzieciêcej mieœci siê
Dzia³ Zbiorów Audiowizualnych, w którym odby-
waj¹ siê konkursy recytatorskie i piêknego czytania
oraz spotkania autorskie (w kwietniu 2003 roku od-

by³y siê tu spotkania autorskie A. Grabowskiego, A. Patey-Grabow-
skiej, Z. Konopiñskiego).

W ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” od 2005 roku biblio-
tekarki z Oddzia³u dla Dzieci czytaj¹ dzieciom z klas „0” Szko³y Pod-
stawowej nr 6, a zajêcia te urozmaicaj¹ zabawy i konkursy.

Gra¿yna Dubiel

Oddzia³ dla Dzieci, ul. Ordynacka 8, obecnie
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Laureaci konkursu piêknego czytania, Oddzia³ dla Dzieci, 24 kwietnia 2006 r.
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Dzia³ Zbiorów Audiowizualnych (pierwotna nazwa: Dzia³ Zbiorów
Specjalnych) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kroœnie otwarty
zosta³ 2 listopada 1988 r.

Zlokalizowany by³ w budynku Biblioteki G³ównej przy ul. Wojska
Polskiego 41, obecnie ma swoj¹ siedzibê przy ul. Ordynackiej 8. Utwo-
rzono go g³ównie z myœl¹ o ludziach niepe³nosprawnych, niewidomych
i niedowidz¹cych.

Trzon zbioru stanowi tzw. „ksi¹¿ka mówiona”. S¹ to kasety magne-
tofonowe, a ostatnio tak¿e p³yty CD, nagrywane w Studiu Ksi¹¿ki Mó-
wionej Zwi¹zku Niewidomych w Warszawie. Korzystaj¹ z nich zarówno
ludzie z wadami wzroku, chorzy, jak te¿ zupe³nie zdrowi i sprawni -
dzieci, m³odzie¿ szkolna, nauczyciele, emeryci. Ponad po³owa czytel-
ników - s³uchaczy to osoby, które ukoñczy³y 55 rok ¿ycia. Obcowanie
z tak¹ form¹ ksi¹¿ki jest dla nich wygodniejsze i ³atwiejsze.

Zbiory Dzia³u gromadzone s¹ od 1979 roku i licz¹ obecnie 38 tys.
kaset, tj. ok. 3.800 tytu³ów literatury piêknej polskiej i obcej, t³umaczo-
nej na jêzyk polski, literatury popularnonaukowej, m³odzie¿owej. Du¿¹
ich czêœæ stanowi¹ lektury szkolne.

„Ksi¹¿ka mówiona” czytana jest przez znakomitych lektorów.
Osobn¹ grupê stanowi¹ pozycje dla dzieci. W zbiorach Dzia³u znajduj¹
siê tak¿e p³yty gramofonowe i p³yty CD z nagraniami muzyki klasycz-
nej oraz taœmy magnetofonowe.

Du¿ym, licz¹cym siê zbiorem s¹ kasety magnetowidowe z nagra-
niami audycji literackich, historyczno-literackich, geograficzno-przy-
rodniczych, artystyczno-estetycznych czy te¿ piœmienniczo-drukar-
skich. Znajduj¹ siê tu tak¿e zekranizowane lektury szkolne, wiele przed-
stawieñ teatralnych i zarejestrowanych na taœmie znacz¹cych wydarzeñ
kulturalno-rozrywkowych oraz ciesz¹ce siê ogromn¹ popularnoœci¹ bajki
dla dzieci.

W zbiorach Dzia³u znajduj¹ siê cykle filmowe, które tematycznie
zwi¹zane s¹ z programami realizowanymi przez placówki oœwiatowe.
Oto kilka przyk³adów: cykl humanistyczny - „Pawlikowska-Jasnorzew-
ska - Bo na có¿ ¿ycie bez mi³oœci”; cykl historyczny - „Uzbrojona wol-
noœæ”; cykl artystyczno-estetyczny - „Filmowe interpretacje sztuki” czy
piœmienniczo-drukarski - „Dzieje bibliotek”. PokaŸny dzia³ stanowi¹
tak¿e filmy dokumentuj¹ce imprezy kulturalno-oœwiatowe odbywaj¹-
ce siê w Bibliotece G³ównej i jej filiach. Jest to filmowa kronika z „¿y-
cia” kroœnieñskiej placówki.

Rozpoczêty w 2003 roku cykl biblioterapeutyczny ph. „Bibliotera-
pia - nowa forma ksi¹¿ki” jest ju¿ sta³ym elementem pracy edukacyj-
no-wychowawczej skierowanej do osób z ró¿nymi rodzajami niepe³-
nosprawnoœci. W zajêciach wykorzystywane s¹ zasady biblioterapii
z elementami innych terapii twórczych (arteterapia, muzykoterapia, po-
ezjoterapia, chromoterapia, ludoterapia, terapia plastyczna i inne). Po-
nadto dla osób chorych, ich rodzin i bliskich (do których „ksi¹¿ka mó-
wiona” dowo¿ona jest do domów) tworzona jest adnotowana biblio-
grafia ksi¹¿ek z cyklu: „Ksi¹¿ki, które pomagaj¹ ¿yæ”. W zajêciach bi-
blioterapeutycznych bior¹ udzia³ uczniowie ze Szko³y Specjalnej w Tu-
raszówce (m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim),
dzieci ze Œwietlicy Terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 z Od-
dzia³ami Integracyjnymi w Kroœnie oraz cz³onkowie Polskiego Zwi¹z-
ku Niewidomych - Ko³o w Kroœnie.

„Dzieci poznaj¹ œwiat” - to trwaj¹cy od 1995 roku program eduka-
cyjno-wychowawczy realizowany przez Dzia³ Zbiorów Audiowizual-
nych i placówki oœwiatowe Krosna. Ma on charakter cykliczny i pro-
wadzony jest przez ca³y rok szkolny. Problematyka zajêæ, zgodna z pro-
gramem nauczania, opracowywana jest indywidualnie dla ka¿dej z grup.
Metody i formy pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ omawiane s¹ szczegó³o-

DZIA£ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH



42

wo z nauczycielami lub opiekunami, a scenariusze zajêæ wykorzy-
stywane s¹ póŸniej przez studentów kroœnieñskiego Pañstwowego
Pomaturalnego Studium Kszta³cenia Animatorów Kultury i Biblio-
tekarzy, studentów Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej b¹dŸ te¿
bibliotekarzy w terenie.

I tak w 1995 roku zrealizowano projekt ph. „Dzieñ dobry, Panie
Andersenie”, w którym dzieci (przedszkolaki) uczy³y siê p³yn¹cej
z baœni mi³oœci do œwiata i ludzi, wra¿liwoœci na ludz-
kie cierpienie, strach, niedolê. Po¿egnano Pana An-
dersena bardzo uroczyœcie i z du¿ym rozmachem. Po-
nad 220 osób stoj¹c przed portretem wielkiego Duñ-
czyka œpiewa³o:

„Dzieñ dobry, Panie Andersenie,
My nie rzucamy s³ów na wiatr,
Bêdziemy staraæ siê codziennie,
¯eby ³abêdzie ujrza³ œwiat”.

W roku 1996 Kroœnieñska Biblioteka w³¹czy³a siê
do œwiatowej walki o ochronê przyrody. Wyrazem
tego by³a realizacja rocznego programu „Zostawcie
nam skrawek b³êkitnego nieba”. Myœl¹ przewodni¹
by³o zrozumienie przykazania zawartego w „Zielo-
nej antologii”: „... pomyœl o tym - nie posiadasz Zie-
mi na w³asnoœæ - jesteœ tylko jej stró¿em...”.

Dwa lata trwa³a realizacja programu „Przedszkol-
ny savoir-vivre”, w którym uczestniczy³y trzy kro-
œnieñskie przedszkola. Trzy czarodziejskie s³owa:
„proszê”, „dziêkujê”, „przepraszam” rozbrzmiewa³y
w murach Biblioteki i salach przedszkolnych. Przez
ca³y czas trwania programu dzieci walczy³y o zdo-
bycie tytu³u „Przedszkolny mistrz savoire-vivre-u”.

W roku szkolnym 1998/99 program zatytu³owany by³ „A to Polska
w³aœnie...”. W trakcie jego realizacji poprzez tradycjê, historiê, legen-
dy i tañce narodowe dzieci uczy³y siê mi³oœci do kraju ojczystego i za-
k¹tków Ziemi Kroœnieñskiej. Kolejne lata to programy:
- „Od kamienia do gwiazd” - program wprowadzaj¹cy dzieci w ma-
giczny œwiat techniki podporz¹dkowanej potrzebom wspó³czesnego
cz³owieka,

Dzia³ Zbiorów Audiowizualnych, ul. Ordynacka 8
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- „Pozwólcie zakwitn¹æ naszym marzeniom” czyli poezja, proza, teatr
z elementami dramy, który da³ przedszkolakom szansê bycia pisarzem
(tworzenie „ksi¹¿ki mówionej”), artyst¹ plastykiem, aktorem, rzeŸbia-
rzem (lepienie najs³ynniejszego nosa œwiata i piêknie grawerowanej
zastawy do bajki „Stoliczku, nakryj siê”), re¿yserem (teatrzyk „Cali-
neczka”) czy piosenkarzem (œpiewaliœmy „W zielonym lesie ros³a”),
- muzykom i wielkim kompozytorom poœwiêcony by³ program „Mu-
zyka w czterech porach roku”,
- „Czarodzieje marzeñ i snów” to program realizowany z dzieæmi z klas
I-III, w którym poznawa³y pojêcia: akceptacja, szacunek, wyrozumia-
³oœæ, choroba, kalectwo, obojêtnoœæ, znieczulica, przyjaŸñ, mi³oœæ, dom
i rodzina,
- „Zaczarowany kuferek czasu czyli w krêgu kroœnieñskich legend” -
to przypomnienie, ¿e „S¹ ludzie i miejsca, o których pamiêæ nie ginie.
Pokolenia pokoleniom przekazuj¹ o nich wieœci, czêsto spowijane w ma-
giczne pajêcza s³ów. I ludzie ci, lub miejsca, staj¹ siê legend¹. W wielu
wersjach, wielu odmianach”.

W roku 2006 w Dziale Zbiorów Audiowizualnych rozbrzmiewa³y
s³owa: „Szalom, szalom” - „pokój, pokój” i by³a to odpowiedŸ na ogól-
nopolski apel Fundacji Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego i Ambasa-
dy Królestwa Niderlandów o odszukanie i upamiêtnienie miejsc i ludzi
pochodzenia ¿ydowskiego mieszkaj¹cych w najbli¿szej nam okolicy.
Program pt. „Przy szabasowych œwiecach” realizowany wspólnie z Gim-
nazjum nr 3 w Kroœnie by³ œwietn¹ okazj¹ do kszta³towania wœród m³o-
dzie¿y postawy otwartoœci i tolerancji, szacunku i ¿yczliwoœci dla
wszystkich narodów i ras. By³ te¿ „Znakiem Obecnoœci i Pamiêci”.

Dzia³ Zbiorów Audiowizualnych wspó³pracuje z wieloma instytu-
cjami i stowarzyszeniami z Krosna, m.in. z Polskim Zwi¹zkiem Nie-
widomych, Polskim Czerwonym Krzy¿em, Stowarzyszeniem Mi³oœni-
ków Ziemi Kroœnieñskiej.

Danuta Grzybek Katalogi biblioteczne w budynku przy ul. Wielkiego Proletariatu 6
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Stanowiska komputerowe z dostêpem do katalogu
w Wypo¿yczalni G³ównej, obecnie
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Przez wiele lat Biblioteka w Kroœnie nie mia³a odpowiednich wa-
runków lokalowych do organizowania spotkañ z pisarzami, sesji, kon-
ferencji i spotkañ bibliotekarzy, dlatego korzysta³a z uprzejmoœci ró¿-
nych instytucji w Kroœnie. W latach 70. i 80. pomieszczeñ u¿ycza³y Pañ-
stwowa Szko³a Muzyczna, Klub ZUN i Osiedlowy
Dom Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej, w latach
90. Biblioteka korzysta³a z sali w Biurze Wystaw Ar-
tystycznych. Niektóre imprezy kulturalno-oœwiato-
we, np. spotkania z pisarzami, tematyczne cykle
odczytów, seminaria organizowano w Czytelni Filii nr 4
przy ul. Krakowskiej 124. Tam równie¿ oraz w Od-
dziale dla Dzieci przy ul. Ordynackiej 8 odbywa³y
siê w latach 2000-2003 coroczne podsumowania Kro-
œnieñskiego Konkursu Literackiego.

Z chwil¹ uzyskania dodatkowej powierzchni
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 41 pojawi³a
siê realna szansa wydzielenia pomieszczenia, które
s³u¿y³oby jako miejsce spotkañ i ekspozycji wystaw.
Sala ta otrzyma³a nazwê Saloniku Artystycznego,
zajmuje powierzchniê 44 m2 i funkcjonuje od
24 marca 2004 r. We wrzeœniu 2004 roku zatrudnio-
no Jana Tulika, znanego w œrodowisku kroœnieñskim
pisarza, poetê i animatora kultury, któremu powie-
rzono prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej w Salo-
niku. Rozpoczêto wówczas realizacjê dwu cyklicz-
nych imprez: wernisa¿y plastyki w ka¿d¹ drug¹ œrodê

miesi¹ca (Œrody Artystyczne) i spotkañ literackich w ka¿d¹ czwart¹
œrodê miesi¹ca (Œrody Literackie). Inicjatywa ta spotka³a siê z du¿ym
zainteresowaniem lokalnych œrodowisk twórczych (malarzy i pisarzy),
a tak¿e zyska³a uznanie uczestników spotkañ.

Salonik Artystyczny - wnêtrze

SALONIK ARTYSTYCZNY
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W okresie ponad dwu lat funkcjonowania zapre-
zentowano ogó³em 36 wystaw. By³y to wystawy fo-
tografii, malarstwa, rzeŸby i numizmatów. Prezento-
wali siê g³ównie twórcy indywidualni zamieszkali
w regionie. Swój dorobek twórczy wystawiali: An-
drzej Szwast, Leon Chrapko, £ukasz Zajdel, Nina
Rostkowska, Marlena Makiel-Hêdrzak, Witold Po-
pielski, Tadeusz Marsza³ek, Joanna Topolska, Ma-
ciej Syrek, W³odymyr Romaniw, Anna Munia, Ewa
W³odzik-Burdzy, Marek Burdzy, Ewa Zajdel-Œlemp,
Jolanta Kolendowska, Iwona Jankowska-Kozak, El¿-
bieta Weso³kin, Stanis³aw Materniak, Janusz Folta,
Marzena Rostkowska, Dawid Podkul, Urszula Gor-
tat, Waldemar Czado, Dominika Paczkowska i inni.

Spoœród wystaw zbiorowych na uwagê zas³uguj¹:
wystawa prac uczniów Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Kroœnie z okazji 25-lecia Szko³y,
wystawa nagrodzonych prac konkursowych „Krosno
na pocztówce”, wystawa pokonkursowa „Leœne fo-
tografie”, „Dawniej denar i srebro - dzisiaj czeki i eu-
ro” - wystawa ze zbiorów Zbigniewa Wiêcka, „Kar-
packie Parki Krajobrazowe” (wystawa fotografii
przyrodniczej), „Przemys³ naftowy w kolekcjoner-
stwie” (ze zbiorów Zbigniewa Wiêcka, Mariana Ter-
leckiego i Antoniego Kubita).

Wyj¹tkowo organizowano krótkotrwa³e ekspozycje towarzysz¹ce im-
prezom ogólnomiejskim, np. wystawa „Nadzieja wolnoœci - wêgierska
rewolucja 1956” i promocjom ksi¹¿ek. Do ka¿dej wystawy przygoto-
wywano staranne, kolorowe foldery informacyjne oraz okolicznoœcio-
we afisze.

Istnienie Saloniku Artystycznego zaktywizowa³o œrodowisko lokal-
nych pisarzy, którzy przybywali tu w charakterze zaproszonych goœci -
jako autorzy wieczoru b¹dŸ jako uczestnicy. W ramach „Œród Literac-

kich” odby³o siê 36 spotkañ. Goœæmi Saloniku byli nastêpuj¹cy twórcy
z regionu: Andrzej Szwast, Dawida Ryll, Andrzej Stasiuk, Stanis³aw
Materniak, Alojzy Caba³a, Jan Belcik, Edward Marsza³ek, Janusz Ka-
sza, Leon Chrapko, Bronis³awa Betlej, Miros³aw Nahacz, Józef Janow-
ski, Piotr £opatkiewicz, Halina Kurek, Jerzy F¹fara.

Podczas „Œród Literackich” swoj¹ twórczoœæ prezentowali równie¿
pisarze i poeci spoza regionu. Byli to: Beata Ostrowicka, Hanna Kowa-
lewska, Wanda Chotomska, Anna Zalewska, Cezary Le¿eñski, Stani-

Ryszard Kaczorowski, Prezydent RP na uchodŸstwie podczas otwarcia wystawy
„Nadzieja wolnoœci ; wêgierska rewolucja 1956”

w Saloniku Artystycznym, 26 sierpnia 2006 r.
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s³aw Szewczenko, Andrzej Grabowski, Micha³ Jagie³³o, El¿bieta Dzi-
kowska, Karol Maliszewski, Joanna Babiarz, Lam Quang My, Joanna
Siedlecka, Wojciech Kochlewski, Miko³aj £oziñski, Zbigniew Branach,
Andrzej Krzysztof Torbus, Kazimierz Ivosse i Dorota Jaworska. Szcze-
gólnie du¿¹ frekwencj¹ cieszy³y siê wieczory autorskie Andrzeja Sta-
siuka, Micha³a Jagie³³y i El¿biety Dzikowskiej.

Wiele inicjatyw popularyzatorskich i wystawienniczych mo¿na by³o
zrealizowaæ dziêki wsparciu takich instytucji jak: Zespó³ Karpackich
Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych,
Bieszczadzki Oddzia³ GOPR, Wydawnictwo „Ruthenus”, Stowarzysze-
nie Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej, Stowarzyszenie „Portius” i in-
nych.

Salonik sta³ siê miejscem spotkañ dla stowarzyszeñ regionalnych
(Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej, Kroœnieñski Oddzia³
PTTK) i okazjonalnie dla stowarzyszeñ m³odzie¿owych (Klub Fanta-
styki „Elizjum”, Ko³o M³odych Gimnazjalistów z Gimnazjum nr 3
w Kroœnie). Tu odbywa³y siê tak¿e imprezy o charakterze ponadregio-
nalnym: II i III Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne, polsko-s³o-
wacka Biesiada Literacka (2005), spotkania w ramach Miêdzynarodo-
wej Jesieni Literackiej Pogórza.

Sta³a obecnoœæ ró¿norodnych ekspozycji i regularna oferta spotkañ
literackich sprawi³a, ¿e Salonik „dopracowa³” siê sta³ej grupy odbior-
ców. W ten sposób, po wielu latach oczekiwañ, popularyzatorskie dzia-
³ania Biblioteki adresowane do doros³ych znalaz³y swoje miejsce reali-
zacji. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e stan¹ siê jednym z elementów trady-
cji oœwiatowej Biblioteki w Kroœnie.

Wanda Belcik

Wernisa¿ rysunku Marleny Makiel-Hêdrzak, 12 stycznia 2005 r.
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Wernisa¿ malarstwa Dominiki Paczkowskiej (afisz, zaproszenie)
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Utworzenie Czytelni Internetowej by³o naturaln¹ konsekwencj¹ roz-
poczêtej w 1995 roku komputeryzacji Biblioteki. W pierwszej kolejno-
œci zosta³y jej poddane czynnoœci zwi¹zane z opracowaniem formal-
nym i rzeczowym zbiorów. Mimo skromnych pocz¹tków - trzy stano-
wiska komputerowe w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów -
poprzez systematyczn¹ rozbudowê bazy sprzêtowej, rozbudowê sieci
wewn¹trzbibliotecznej, w 2000 roku mo¿liwe by³o
uruchomienie komputerowego systemu obs³ugi czy-
telników w Wypo¿yczalni G³ównej, a rok póŸniej
oddanie do dyspozycji czytelników w Czytelni G³ów-
nej trzech stanowisk komputerowych z dostêpem do
Internetu.

Po rewolucyjnych zmianach zwi¹zanych ze zna-
cz¹cym wzrostem powierzchni lokali bibliotecznych,
dla u¿ytkowników zainteresowanych korzystaniem
z elektronicznych Ÿróde³ informacji utworzono Czy-
telniê Internetow¹. Czytelnia rozpoczê³a dzia³alnoœæ
1 wrzeœnia 2004 r., a jej uroczyste otwarcie nast¹pi³o
21 wrzeœnia.

Jako g³ówne cele Czytelni okreœlono zapewnie-
nie zorganizowanego dostêpu do Internetu oraz po-
pularyzacjê wykorzystania techniki komputerowej
w edukacji, samokszta³ceniu i poszukiwaniu informa-
cji ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki
europejskiej. W Czytelni Internetowej mieœci siê bo-

wiem Punkt Informacji Europejskiej utworzony na pocz¹tku 2002 roku
jako jeden z pierwszych w woj. podkarpackim.

W Czytelni Internetowej zainstalowano 8 stanowisk komputerowych,
zakupionych czêœciowo ze œrodków przekazanych przez Ministerstwo
Kultury, z oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym nie tylko przegl¹danie
zasobów Internetu. Na ka¿dym stanowisku komputerowym dostêpny

Czytelnia Internetowa

CZYTELNIA INTERNETOWA
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jest pakiet OpenOffice (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, pre-
zentacja, rysunek), mo¿na te¿ uruchamiaæ programy multimedialne.
Rezultaty pracy mo¿na zapisywaæ jako dokumenty elektroniczne na
dyskietkach i CD lub w postaci tradycyjnych wydruków.

Zmiana warunków dostêpu do Internetu oraz baz danych i zbiorów
multimedialnych Biblioteki zosta³a zaakceptowana przez u¿ytkowni-
ków. W pierwszych czterech miesi¹cach pracy Czytelni zarejestrowa-
no ich 1.293, a w roku 2005 - 6.809.

Czytelnia Internetowa to nie tylko punkt dostêpu do Internetu. Tutaj
powstaje wiêkszoœæ materia³ów promocyjnych Biblioteki w³¹cznie z ak-
tualizowaniem serwisu internetowego i s¹ przygotowywane do druku
wydawnictwa Biblioteki. Tutaj tak¿e organizowaliœmy warsztaty kom-
puterowe dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach samorz¹do-
wych w powiecie kroœnieñskim.

Stanis³aw Wójtowicz
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Za pocz¹tek wspó³pracy Biblioteki w Kroœnie z zagranicznymi in-
stytucjami kultury mo¿na przyj¹æ rok 1987. Wówczas to, w dniach 8-
12 wrzeœnia Wojewódzka Biblioteka Publiczna by³a wspó³organizato-
rem imprezy kulturalnej pod has³em „Panorama kultury czechos³owac-
kiej”.

Przygotowa³a w wypo¿yczalni wystawê ksi¹¿ek Wydawnictwa „Al-
batros”, która by³a prezentowana do 19 wrzeœnia i podziwiana za wy-
soki poziom edytorski i artystyczny wydawnictw. Organizatorami im-
prezy byli: Praski Oœrodek Kultury, attaché ambasady czechos³owac-
kiej w Warszawie, a ze strony polskiej Wydzia³ Kultury Urzêdu Woje-
wódzkiego w Kroœnie.

W trzy lata póŸniej, w listopadzie 1990 roku, w ramach oficjalnej
wymiany kulturalnej miêdzy Krosnem a Koszycami czteroosobowa
delegacja bibliotekarek z WBP zapozna³a siê z dzia³alnoœci¹ Biblioteki
Miejskiej w Koszycach i jej agendami w mieœcie. W maju 1991 roku
kole¿anki z Koszyc przyby³y do Krosna z rewizyt¹. Zapozna³y siê
z funkcjonowaniem WBP i jej filii miejskich, a tak¿e odwiedzi³y Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Sanoku.

Kontakty te mia³y jednak charakter oficjalny, nie przynios³y wy-
miernych efektów i wkrótce zosta³y zaniechane.

Ponowne nawi¹zanie wspó³pracy na szersz¹ skalê sta³o siê mo¿liwe
dopiero po przemianach ustrojowych w Polsce i w krajach Europy Œrod-
kowo-Wschodniej w latach 90.

Sprzyja³o jej utworzenie w 1993 roku Euroregionu Karpackiego,
który obejmowa³ po³udniowo-wschodni¹ czêœæ Polski (woj. kroœnieñ-
skie, przemyskie i rzeszowskie), pó³nocn¹ czêœæ S³owacji, zachodni¹
Ukrainê i pó³nocne Wêgry. Euroregion Karpacki dawa³ obietnice orga-

nizacyjnego wsparcia wspó³pracuj¹cym podmiotom gospodarczym,
oœwiatowym i kulturalnym.

Z inicjatywy Teresy Leœniak, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej w Kroœnie we wrzeœniu 1996 roku zorganizowano w Iwoniczu
Zdroju pierwsz¹ konferencjê dla bibliotekarzy z krajów cz³onkowskich
Euroregionu. Konferencja, jak wskazywa³ jej temat: „Biblioteki publicz-
ne Euroregionu Karpackiego w okresie przemian ustrojowych”, mia³a
byæ swego rodzaju sonda¿em na temat stanu bibliotekarstwa powszech-
nego w Euroregionie, poszukiwaniem wspólnych obszarów do przy-
sz³ej wspó³pracy. Nie przeceniaj¹c roli tej konferencji, trzeba stwier-
dziæ, ¿e by³ to bodaj najwa¿niejszy krok we wspó³pracy bibliotekar-
skiej wszystkich 4 krajów nale¿¹cych wówczas do Euroregionu. Kon-
ferencja w Iwoniczu Zdroju zgromadzi³a bibliotekarzy s³owackich z po-
wiatów koszyckiego i preszowskiego, wêgierskich okrêgów Miskolc,
Nyíregyháza, Eger, Debrecen i Szolnok, ukraiñskich z Iwanofrankow-
ska i U¿gorodu oraz liczne grono bibliotekarzy polskich z województw
kroœnieñskiego, przemyskiego i rzeszowskiego. W konferencji wziêli
tak¿e udzia³ przedstawiciele Euroregionu Karpackiego, Ministerstwa
Kultury i Sztuki, Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych z trzech województw
Polski po³udniowo-wschodniej. Podczas konferencji wyg³oszono
15 referatów na temat kondycji bibliotek publicznych we wszystkich
krajach cz³onkowskich, ich statusu finansowego, prawnego, zakresu
œwiadczonych us³ug oraz stopnia wykorzystania techniki komputero-
wej w procesach bibliotecznych. Konferencja da³a sposobnoœæ wzajem-
nego poznania siê bibliotekarzy ¿yj¹cych podobnymi problemami w jak-
¿e niedalekim s¹siedztwie. Organizatorom umo¿liwi³a pokazanie za-

WSPÓ£PRACA Z ZAGRANIC¥
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bytkowych miast Podkarpacia (Krosna, Iwonicza Zdroju) i przekaza-
nia ksi¹¿ek, folderów i materia³ów informacyjnych o obszarach polskich
Euroregionu Karpackiego. Uczestnicy konferencji zobowi¹zali siê do
wzajemnego informowania o ciekawszych inicjatywach i wydarzeniach.

Materia³y z konferencji WBP opubliko-
wa³a wspólnie ze Stowarzyszeniem Biblio-
tekarzy Polskich. Konferencjê wspar³a fi-
nansowo Fundacja Karpacka - Polska oraz
Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich w Warszawie.

Kolejne konferencje euroregionalne
z udzia³em wszystkich krajów Euroregio-
nu Karpackiego organizowali koledzy wê-
gierscy. WBP w Kroœnie przygotowa³a od
strony merytorycznej i organizacyjnej wy-
jazd delegacji polskiej na II euroregionaln¹
konferencjê, która odby³a siê w Noszvaj
k. Egeru w paŸdzierniku 1998 roku. Przy-
gotowano wówczas 4 referaty dotycz¹ce
regulacji prawnych w bibliotekach pol-
skich, nadzoru merytorycznego i kompu-
teryzacji zgodnie z tematyk¹ konferencji.
Referaty te wyg³osi³y przedstawicielki wo-
jewódzkich bibliotek z Krosna, Przemyœla,
Rzeszowa i Tarnowa. Doœwiadczenia wê-
gierskie zw³aszcza w zakresie komputery-
zacji i organizacji szkoleñ dla biblioteka-
rzy oraz relacja z konferencji by³y przed-
miotem artyku³ów opublikowanych w pra-
sie fachowej i lokalnej („Bibliotekarz”
1998/3, „Podkarpacki Informator Kultural-
ny” 1998).

Wspó³praca bibliotek publicznych w Euroregionie Karpackim by³a
tematem referatu, który Teresa Leœniak, dyrektor KBP wyg³osi³a pod-
czas miêdzynarodowej konferencji poœwiêconej wspó³pracy bibliotek
w Euroregionie Nysa w 1999 roku w Szczyrku.

Konferencja bibliotekarzy Euroregionu Karpackiego,
4-6 wrzeœnia 1996 r.
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W drugiej po³owie lat 90. Teresa Leœniak wielokrotnie wyje¿d¿a³a
z delegacjami, g³ównie œwiata biznesu do krajów cz³onkowskich Euro-
regionu Karpackiego, by przedstawiaæ rolê bibliotek publicznych w roz-
woju spo³ecznoœci lokalnych. Bra³a udzia³ w konferencjach prasowych,
podczas których promowa³a wspó³pracê miêdzy instytucjami kultury
krajów cz³onkowskich Euroregionu Karpackiego.

Kroœnieñska Biblioteka koordynowa³a wspó³pracê bibliotek w Eu-
roregionie Karpackim równie¿ w nastêpnych latach. Podczas miêdzy-
narodowej konferencji, któr¹ organizowa³ Polski Zwi¹zek Bibliotek we
wrzeœniu 2001 roku w Przysieku k. Torunia zaprosi³a przedstawicieli
bibliotek wêgierskich z Egeru i Nyíregházy, którzy wyg³osili tam refe-
raty. Wêgierskie doœwiadczenia dotycz¹ce bibliotekarskich szkoleñ za-
wodowych okaza³y siê bardzo interesuj¹ce dla bibliotekarzy polskich,
podobnie zreszt¹ jak rozwi¹zania prawne dotycz¹ce wêgierskiego bi-
bliotekarstwa.

Nastêpn¹ konferencjê z udzia³em bibliotekarzy ze wszystkich kra-
jów Euroregionu Karpackiego zorganizowali koledzy z Wêgier w ma-
ju 2002 roku w Sóstó k. Nyíregyházy. Jej tematem by³y mniejszoœci
narodowe i us³ugi oferowane dla nich w bibliotekach. Komunikat
na temat 6-letniej wspó³pracy Biblioteki w Kroœnie z bibliotekami Eu-
roregionu Karpackiego wyg³osi³a Wanda Belcik.

Od 1998 roku KBP aktywnie wspó³pracowa³a z bibliotekami wê-
gierskim i s³owackimi, co by³o wynikiem gotowoœci stron do podejmo-
wania wspólnych przedsiêwziêæ, jak i zbli¿onego stopnia rozwoju bi-
bliotek w tych krajach.

Praktyczna realizacja tej wspó³pracy to tak¿e udzia³ w konferencjach,
na które KBP wysy³a³a swoich referentów. W maju 2003 roku podczas
konferencji „Ksi¹¿ka i czytelnik dzieciêcy” w Lipovcach k. Prešova,
dyrektor Teresa Leœniak wyg³osi³a referat o „Formach pracy z czytel-
nikiem dzieciêcym w KBP”, w marcu 2006 roku Bogus³awa Bêben
i Wanda Belcik przedstawi³y komunikaty na temat sieci bibliotek pu-
blicznych w Polsce i doœwiadczeñ w realizacji wspó³pracy miêdzyre-
gionalnej na konferencji ph, „Zwi¹zki regionalne - wspó³praca euro-

pejska” zorganizowanej przez Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Nyíregyházie.

Kroœnieñska Biblioteka zachêca³a do udzia³u bibliotekarzy z s¹sia-
duj¹cych krajów do uczestnictwa w konferencjach organizowanych
w Polsce. We wrzeœniu 2003 roku Teresa Leœniak i Anna Popiková z Bi-
blioteki w Svidníku wziê³y udzia³ w miêdzynarodowej konferencji „Bi-
blioteki pogranicza w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej : nowe
wyzwania - nowe mo¿liwoœci” w miejscowoœci Wigry. Dyrektor Kro-
œnieñskiej Biblioteki zaprezentowa³a referat na temat realizowanych
przez KBP projektów miêdzynarodowych.

Miêdzynarodowa wspó³praca zainicjowana przez Kroœnieñsk¹ Bi-
bliotekê jest wysoko oceniana w skali ogólnopolskiej, o czym œwiad-
czy konferencja w Bibliotece Narodowej w Warszawie w paŸdzierniku
2004 roku zorganizowana przez Instytut Ksi¹¿ki i Czytelnictwa wspól-
nie z Bibliotek¹ w Kroœnie. Uczestniczyli w niej bibliotekarze biblio-
tek publicznych Wêgier, S³owacji i Ukrainy oraz Zofia Kordela-Bor-
czyk - dyrektor Fundacji Karpackiej-Polska i Dawid Lasek - prezes Sto-
warzyszenia na Rzecz Euroregionu Karpaty. Konferencji towarzyszy³a
wystawa wydawnictw o Euroregionie Karpackim przygotowana przez
KBP w Kroœnie.

Odrêbny rozdzia³ wspó³pracy miêdzynarodowej stanowi¹ spotka-
nia w ramach wymiany doœwiadczeñ oraz udzia³ w ró¿nych wydarze-
niach w relacjach polsko-wêgierskich i polsko-s³owackich.

Od 1996 roku na te dobre relacje z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce wydarze-
nia:
- udzia³ delegacji polskiej w uroczystym uruchomieniu Internetu w Bi-
bliotece w Bardejovie (listopad 1996),
- czterodniowy pobyt delegacji bibliotekarek z Krosna w bibliotekach
wêgierskich (Miskolc, Mezõkövesd, Eger, Sárospatak - maj 1997),
- wizyta delegacji bibliotekarek ze Svidníka w celu opracowania wspól-
nego projektu (grudzieñ 2001),
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- wizyta delegacji z Krosna w celu poznania Biblioteki w Svidníku (gru-
dzieñ 2002),
- udzia³ Teresy Leœniak w uroczystoœci jubileuszu 50-lecia Biblioteki
w Svidníku (czerwiec 2003),
- wizyta dyrektora Kamila Beòko i Zuzanny Sejkovej ze Svidníka w Kro-
œnie w celu podpisania umowy na realizacjê wspólnego projektu (lipiec
2003),
- udzia³ Teresy Leœniak w oficjalnym otwarciu Centrum Kultur Pogra-
nicza w partnerskim mieœcie Zalaegerszeg (styczeñ 2004), któremu to-
warzyszy³a miêdzynarodowa konferencja, podczas której Dyrektor Bi-
blioteki w Kroœnie wyg³osi³a referat o wspó³pracy KBP z bibliotekami
wêgierskimi oraz omówi³a realizacjê wybranych projektów,
- wizyta delegacji KBP w Prešovie w celu omówienia projektu „Miej-
sca od innych dro¿sze” (listopad 2004),
- wizyta bibliotekarek z Prešova w Kroœnie w celu poznania warunków
realizacji projektu (marzec 2005),
- wizyta bibliotekarzy z WBP w Zalaegerszeg w celu poznania Biblio-
teki w Kroœnie (kwiecieñ 2006),
- wycieczka bibliotekarzy z Nyíregyházy i Miskolca do Kroœnieñskiej
Biblioteki (maj 2006),
- podpisanie umowy z Bibliotek¹ w Svidníku na opracowanie bibliografii
polsko-s³owackiej w ramach projektu Interreg III (paŸdziernik 2006).

Wspomniane wy¿ej wizyty i spotkania zaowocowa³y zmian¹ my-
œlenia, przyczyni³y siê do umocnienia kontaktów zawodowych i wy-
zwoli³y chêæ realizacji wspólnych projektów kulturalnych.

W latach 2002-2005 Kroœnieñska Biblioteka zrealizowa³a przy
wsparciu finansowym Fundacji Karpackiej - Polska dwa projekty z bi-
bliotekami s³owackimi.

Jednym z nich by³ projekt zrealizowany z Poddukliansk¹ kniznic¹
w Svidníku zatytu³owany „Promocja interkulturowego dialogu w Eu-
roregionie Karpackim”. Projekt mia³ na celu upowszechnienie wiedzy
o przygranicznych powiatach kroœnieñskim i swidnickim wœród dzieci

i m³odzie¿y, zainicjowanie kontaktów miêdzy lokalnymi organizacja-
mi i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz zgromadzenie materia³ów
o wspó³pracuj¹cych regionach w bibliotekach po obu stronach granicy.
Realizacja projektu trwa³a od marca do listopada 2002 roku i obejmo-
wa³a: konkurs wiedzy i konkurs plastyczny o Svidníku i Kroœnie prze-
znaczony dla m³odzie¿y w wieku 10-12 lat w obu bibliotekach, wy-
mianê m³odzie¿y, konferencjê na temat „Rola bibliotek i stowarzyszeñ
spo³eczno-kulturalnych w integracji miêdzykulturowej spo³ecznoœci
lokalnych”, która odby³a siê w Kroœnie oraz spotkanie ludzi pióra za-
mieszka³ych w s¹siaduj¹cych powiatach. To ostatnie wydarzenie mia³o
miejsce w Svidníku.

Projekt udokumentowano publikacj¹ materia³ów konferencyjnych.
Swego rodzaju dokumentacj¹ by³y prace plastyczne dzieci i m³odzie¿y,
które przedstawia³y zabytkowe obiekty Krosna i Svidníka i by³y wy-
stawiane w obu bibliotekach.

Od marca do paŸdziernika 2005 roku Kroœnieñska Biblioteka wspól-
nie z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Prešovie realizowa³a pro-
jekt „Miejsca od innych dro¿sze”. Ten projekt mia³ charakter literacki,
a jego celem by³o rozpoznanie œrodowisk literackich we wspó³pracuj¹-
cych regionach, zbadanie na ile motywy regionalne s¹ obecne we wspó³-
czesnej literaturze polskiej i s³owackiej oraz zainspirowanie pisz¹cej
m³odzie¿y do korzystania z podañ i legend obecnych w kulturze za-
mieszkiwanych przez ni¹ regionów. Zrealizowano: konkurs literacki
dla m³odzie¿y ph. „Moja ma³a ojczyzna - baœnie, podania, legendy”,
dwa spotkania pisarzy o charakterze warsztatowym w Prešovie i w Kro-
œnie oraz konferencjê na temat: „Tradycja i historia regionów we wspó³-
czesnej literaturze polskiej i s³owackiej”, która odby³a siê w KBP w Kro-
œnie.

Materialnym rezultatem projektu by³y trzy publikacje w wersji pol-
sko-s³owackiej: nagrodzone prace literackie m³odzie¿y polskiej i s³o-
wackiej, almanach literacki zatytu³owany „Miejsca od innych dro¿sze”
i materia³y konferencyjne.
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Wspó³praca Kroœnieñskiej Biblioteki
z bibliotekami s³owackim i wêgierskimi
by³a kontynuowana w 2006 roku. O nie-
których inicjatywach wspomniano wy¿ej.
W³¹czenie do tej wspó³pracy bibliotek
ukraiñskich jest trudne ze wzglêdu na z³o-
¿on¹ sytuacjê finansowo-organizacyjn¹
tych instytucji.

Mimo to uda³o siê w maju 2006 roku
zaprosiæ na miêdzynarodow¹ konferencjê
Larysê Luhov¹, wicedyrektora Lwowskiej
Biblioteki Obwodowej dla Dzieci. Konfe-
rencja zatytu³owana „Animacja czytelni-
cza w bibliotekach dzieciêcych w Eurore-
gionie Karpackim - perspektywy wspó³-
pracy” zgromadzi³a oprócz bibliotekarzy
polskich delegacje bibliotekarek ze
Svidníka, Prešova i Nyíregyházy. By³a
wa¿nym forum wymiany doœwiadczeñ
o problemach czytelniczych dzieci i spo-
sobach ich rozwi¹zywania w bibliotekach
Euroregionu Karpackiego. KBP opubliko-
wa³a materia³y pokonferencyjne.

W 2006 roku minê³a 10. rocznica za-
inicjowania przez Bibliotekê w Kroœnie
wspó³pracy bibliotek publicznych w Euro-
regionie Karpackim. Biblioteka jest nadal liderem tej wspó³pracy przede
wszystkim po stronie polskiej.

Mimo pewnych problemów, wyraŸnie widaæ jakoœciow¹ zmianê

w kontaktach zawodowych miêdzy s¹siadami, s¹ te¿ efekty materialne
w postaci publikacji - co dobrze rokuje na najbli¿sz¹ przysz³oœæ.

Wanda Belcik

Konferencja „Biblioteki publiczne w Euroregionie Karpackim”,
Biblioteka Narodowa, 26 paŸdziernika 2004 r.
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Polsko-s³owackie warsztaty literackie, 23 czerwca 2005 r.
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Nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi w powiecie kro-
œnieñskim Powiatowa i Miejska Biblioteka w Kroœnie zaczê³a pe³niæ
od 1954 roku, gdy w strukturze organizacyjnej placówki wyodrêbnio-
no Dzia³ Instrukcyjno-Metodyczny, który podlega³ bezpoœrednio kie-
rownikowi Biblioteki. By³ to okres tworzenia i kszta³towania siê sieci
bibliotek publicznych, tak na wsi, jak i w mieœcie, w którym ju¿ od
1947 roku kroœnieñska Biblioteka uczestniczy³a poprzez organizacjê
œrodowiskowych punktów bibliotecznych w Kroœnie.

G³ównym zadaniem powsta³ego Dzia³u by³a opieka merytoryczna
nad istniej¹c¹ ju¿ w powiecie kroœnieñskim sieci¹ bibliotek, w sk³ad
której wchodzi³y: 1 biblioteka miejska, 9 bibliotek gromadzkich
i 72 punkty biblioteczne. Pierwszym instruktorem by³a Helena Krzyw-
da-Skalska, która zas³u¿y³a siê szczególnie dla rozwoju bibliotek wiej-
skich w powiecie (kupowa³a sprzêt biblioteczny, opracowywa³a ksiê-
gozbiory, szkoli³a pracowników bibliotek). Organizatorem szkoleñ dla
bibliotekarzy by³ równie¿ kierownik Biblioteki Józef Panek. W latach
powojennych wystêpowa³y trudnoœci w znalezieniu odpowiedniej ob-
sady personalnej do prowadzenia placówek bibliotecznych, które by³y
czêsto prowadzone spo³ecznie.

Trudne warunki pracy, z³a komunikacja, k³opoty finansowe, brak
ksi¹¿ek powodowa³y, ¿e wyniki czytelnicze w powiecie by³y skromne.
W 1958 roku Józef Panek, ówczesny kierownik PiMBP w Kroœnie pisa³
w sprawozdaniu rocznym: „Aby zwiêkszyæ liczbê czytelników w punk-
tach bibliotecznych, musimy je jeszcze czêœciej wizytowaæ, udzielaæ im
wiêkszej pomocy i instrukta¿u i zaopatrywaæ je w ksi¹¿ki”.

Dzia³ Instrukcyjno-Metodyczny do 1961 roku mieœci³ siê w lokalu
dawnej PBP, tj. w Rynku pod nr 8, a od 1961 roku - w dwuizbowym
pomieszczeniu budynku prywatnego przy ul. Staszica 1.

Pracownicy Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego dokonywali zaku-
pów nowoœci wydawniczych dla bibliotek terenowych w powiecie, prze-
prowadzali skontra ksiêgozbiorów, przygotowywali niezbêdne pomo-
ce metodyczne (schematy klasyfikacji zbiorów, scenariusze wystaw
i lekcji bibliotecznych, wykazy literatury). Przeprowadzali tak¿e ró¿-
norodne akcje oœwiatowe o zasiêgu powiatowym, konkursy, spotkania
z pisarzami itp.

W 1970 roku instruktorzy podlegali ju¿ bezpoœrednio kierownikowi
Dzia³u, którym by³a do 1985 roku Helena Krzywda-Skalska. W tym
czasie zwiêkszy³a siê tak¿e obsada kadrowa Dzia³u.

W 1974 roku instruktorzy PiMBP nadzorowali 10 bibliotek gmin-
nych (Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Rymanów, Bratkówka, Chorków-
ka, Jaœliska, Korczyna, Miejsce Piastowe i Zarszyn), 34 filie biblio-
teczne i 83 punkty biblioteczne).

W 1975 roku, w zwi¹zku z reform¹ administracyjn¹ kraju i prze-
kszta³ceniem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Woje-
wódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹, rozszerzono zakres zadañ Dzia³u Instruk-
cyjno-Metodycznego w Kroœnie i zwiêkszono stan zatrudnienia. Dzia³
obj¹³ opiek¹ merytoryczn¹ sieæ bibliotek publicznych w województwie
kroœnieñskim, tj. 2 biblioteki miejskie w Jaœle i Sanoku, 8 miejsko-gmin-
nych z siedzibami w Bieczu, Brzozowie, Dukli, Iwoniczu Zdroju, Je-
dliczu, Lesku, Rymanowie i Ustrzykach Dolnych, 34 biblioteki gmin-
ne oraz 128 filii bibliotecznych i 7 oddzia³ów dla dzieci. W Dziale pra-
cowa³o 15 instruktorów, w tym 11 w dzia³ach instrukcyjno-metodycz-
nych dawnych powiatów, po reformie administracyjnej nazwanych od-
dzia³ami terenowymi w Brzozowie, Jaœle, Lesku, Sanoku i Ustrzykach
Dolnych.

Ca³y czas poszukiwano rozwi¹zañ, które mia³y na celu scalenie sie-

DZIA£ALNOŒÆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA BIBLIOTEKI W KROŒNIE
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ci bibliotecznej w województwie.
Wprowadzono miêdzy innymi
scentralizowan¹ formê gromadze-
nia i opracowania zbiorów, kadra
instruktorów realizowa³a zadania na
rzecz bibliotek ni¿szego stopnia or-
ganizacyjnego. W ramach doskona-
lenia zawodowego wprowadzono
seminaria ogólne i tematyczne. Ze-
spó³ instruktorów rozpocz¹³ pracê
nad ujednoliceniem procesów bi-
bliotecznych, miêdzy innymi opra-
cowano: schematy uk³adu ksi¹¿ek
na pó³kach, wykazy dzia³ów kata-
logu rzeczowego wed³ug wielkoœci
zbiorów, zasady katalogowania itp.
Prace te zaowocowa³y wydaniem
poradnika: „Wskazówki metodycz-
ne do prac wykonywanych w bi-
bliotekach publicznych wojewódz-
twa kroœnieñskiego” (1988), który
otrzyma³y wszystkie placówki bi-
blioteczne w województwie.

Dzia³ Instrukcyjno-Metodyczny
nadzorowa³ w latach 80. równie¿
akcje czytelnicze w terenie: przygo-
towywa³ zbiorcze plany i sprawoz-
dania z „Akcji Lato” i „Akcji Zima”
w województwie kroœnieñskim
i koordynowa³ przebieg konkursów o zasiêgu wojewódzkim, np. w 1984
roku konkurs „Na najlepsz¹ bibliotekê w gminie”.

W 1987 roku Dzia³ przeniesiono z ul. Staszica 1 do pomieszczeñ
przy ul. Mickiewicza 15 (11 piêtro).

W roku 1990 wesz³a w ¿ycie ustawa o samorz¹dzie terytorialnym,
która wnios³a du¿e zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania
bibliotek. Biblioteki publiczne zosta³y podporz¹dkowane samorz¹dom
i uzyska³y samodzielnoœæ finansow¹. Spowodowa³o to zmiany w funk-

Henryk Olbrycht, kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kroœnie,
w g³êbi Helena Krzywda, kierownik Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego, lata 60.
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cjonowaniu Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego. Pojawi³o siê pytanie
o zakres nadzoru merytorycznego i o funkcjê, któr¹ w nowej rzeczywi-
stoœci organizacyjno-prawnej maj¹ pe³niæ dzia³y instrukcyjno-metodycz-
ne. Takie pytania postawiono podczas narady, która odby³a siê w lutym
1992 roku w WBP w Kroœnie, a uczestniczyli w niej dyrektorzy i kie-
rownicy bibliotek z terenu województwa kroœnieñskiego oraz przed-
stawiciele Wydzia³u Infrastruktury Spo³ecznej i Spraw Obywatelskich
Urzêdu Wojewódzkiego. W zwi¹zku z ograniczeniem zakresu zadañ
w 1992 roku w WBP zlikwidowano centralny zakup nowoœci wydaw-
niczych dla bibliotek terenowych, a konieczne i celowe okaza³y siê czêst-
sze kontakty instruktorów z burmistrzami i wójtami, aby zapobiec li-
kwidacji i ³¹czeniu bibliotek. Dzia³ Instrukcyjno-Metodyczny wprowa-
dzi³ wówczas tzw. „konsultacje przywarsztatowe” z udzia³em przed-
stawicieli w³adz samorz¹dowych, które przyczyni³y siê do rozwi¹zania
wielu problemów bibliotek samorz¹dowych. Od roku 1993 zmniejsza-
no obsadê kadrow¹ w Oddzia³ach Terenowych WBP (we wspomnia-
nym roku by³o ju¿ tylko 7 instruktorów w oddzia³ach) a¿ do zupe³nej
likwidacji Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego w dniu 1 marca 1999 r.

Od 1 stycznia 1999 r. do 30 listopada 2003 r. nadzór merytoryczny
nad bibliotekami publicznymi na terenie powiatu kroœnieñskiego spra-
wowa³ Dzia³ Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rzeszowie. W tym czasie zespó³ instruktorów
odwiedzi³ wszystkie biblioteki gminne. Zapozna³ siê z pe³n¹ dokumen-
tacj¹ bibliotek, warunkami pracy, kadr¹ biblioteczn¹ itd. Nadzór meto-
dyczny Bibliotece kroœnieñskiej przywrócono dopiero 4 lata póŸniej.

W wyniku porozumienia pomiêdzy Starost¹ Powiatu Kroœnieñskie-
go a Prezydentem Miasta Krosna, od 1 grudnia 2003 r. Kroœnieñska
Biblioteka Publiczne w Kroœnie pe³ni zadania biblioteki powiatowej.
Uchwa³¹ Nr XIV/300/2003 Rady Miasta Krosna z dnia 22 listopada
2003 r. wprowadzono odpowiednie zmiany w statucie KBP w Kroœnie,
nadanym Uchwa³¹ Nr V/101/99 z dnia 11 marca 1999 r.

Funkcjê instruktora w wymiarze 1/2 etatu sprawuje starszy kustosz
Marek Bobusia, wczeœniej wieloletni instruktor PiMBP i WBP w Kroœnie.

KBP realizuje funkcjê biblioteki powiatowej zgodnie z Ustaw¹ z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Biblioteki powiatowe pe³ni¹ pierwszoplanow¹ rolê w ca³ej zrefor-
mowanej sieci bibliotecznej. Dotyczy to zw³aszcza takich dziedzin jak:
szkolenie kadr i doskonalenie zawodowe, zakup i dystrybucja nowoœci
wydawniczych w obrêbie powiatu, normalizacja procesów bibliotecz-
nych, sporz¹dzanie bibliografii regionalnych, automatyzacja itd.

Zadania, ujête w planach pracy, a dotycz¹ce pe³nienia funkcji bi-
blioteki powiatowej, realizowane s¹ w ramach doskonalenia zawodo-
wego bibliotekarzy. KBP w Kroœnie organizuje, zgodnie z sugestiami
bibliotekarzy z bibliotek terenowych, corocznie cztery seminaria kwar-
talne z ustalonymi wczeœniej przez bibliotekarzy tematami. Dotychcza-
sowe seminaria dotyczy³y zarówno spraw merytorycznych, jak i for-
malno-administracyjnych. Tematy wiod¹ce referowali specjaliœci z KBP
w Kroœnie oraz zaproszeni goœcie:
- prof. dr hab. Oskar Czarnik - Dyrektor Instytutu Ksi¹¿ki i Czytelnic-
twa Biblioteki Narodowej w Warszawie,
- Micha³ Jagie³³o - Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie,
- Jan Wo³osz - pe³nomocnik Biblioteki Narodowej w Warszawie
ds. wspó³pracy z bibliotekami publicznymi, redaktor naczelny miesiêcz-
nika „Bibliotekarz”,
- Zbigniew Œwiêch - znany krakowski pisarz, dziennikarz, autor best-
sellerowego cyklu historycznego „Kl¹twy, mikroby i uczeni”,
- Joanna Pasztaleniec-Jarzyñska - pe³nomocnik dyrektora Biblioteki
Narodowej ds. wspó³pracy z bibliotekami publicznymi.

Bibliotekarze bibliotek publicznych w powiecie kroœnieñskim uczest-
nicz¹ tak¿e w konferencjach tematycznych i szkoleniach zawodowych
organizowanych przez Kroœnieñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. Realizowa-
ne s¹ plany wyjazdów instruktora do bibliotek i filii bibliotecznych,
które pozwalaj¹ na szczegó³ow¹ analizê pracy poszczególnych placó-
wek, udzielanie bezpoœredniej pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz
eliminacjê stwierdzonych uchybieñ.
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Dzia³ania te maj¹ na celu poprawê jakoœci œwiadczonych us³ug oraz
ujednolicenie procesów bibliotecznych w ramach sieci powiatowej.

Do bibliotek gminnych na terenie powiatu systematycznie dostar-
czane s¹:
- „Katalog nowoœci literatury popularnonaukowej zakupionej do czy-
telni, wypo¿yczalni i filii miejskich KBP” wraz z pe³n¹ klasyfikacj¹
zakupionych nowoœci; katalog ten stanowi³ istotn¹ pomoc dla bibliote-
karzy opracowuj¹cych nowe nabytki,
- „Kroœnieñskie Zeszyty Biblioteczne” - pismo wydawane przez KBP,
- ró¿norodne zestawienia bibliograficzne.

Instruktor ds. sieci zbiera, opracowuje i gromadzi wszelkie materia-
³y statystyczne i inne dotycz¹ce bibliotek publicznych w powiecie, pó³-
roczne i roczne na potrzeby WiMBP w Rzeszowie, Starostwa Powiato-
wego w Kroœnie, Urzêdu Miasta w Kroœnie. W ramach pe³nienia funk-
cji powiatowej KBP w Kroœnie koordynowa³a równie¿ dzia³ania zwi¹-
zane z zakupem ksi¹¿ek, na które Ministerstwo Kultury przekazuje
dotacje celowe. Doradza³a przy wyborze dostawcy (g³ównym kryte-
rium by³a cena, bogactwo oferty i termin dostawy ksi¹¿ek) i wyborze
kupowanych ksi¹¿ek (szczególnie literatury popularnonaukowej).

Na terenie powiatu kroœnieñskiego na dzieñ 31 grudnia 2005 r. funk-
cjonowa³o 37 bibliotek i filii bibliotecznych, z tego 4 w mieœcie i 33 na
wsi. Sieæ tê uzupe³nia³y Oddzia³y dla Dzieci dzia³aj¹ce przy bibliote-
kach w Iwoniczu Zdroju, Chorkówce i Korczynie.

Wszystkie biblioteki gminne powiatu kroœnieñskiego charakteryzuj¹
swój status organizacyjno-prawny jako zgodny z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami prawa. Posiadaj¹ akty o ich utworzeniu, aktualne statuty i wpi-
sy do rejestru placówek kultury.

Zbiory bibliotek publicznych w powiecie wynosi³y 384.675 ksi¹-
¿ek, w tym w bibliotekach miejskich 79.758 woluminy, a 304.917 w bi-
bliotekach na wsi.

Z bibliotek publicznych powiatu kroœnieñskiego w 2005 roku ko-
rzysta³o 14.867 czytelników, co stanowi³o 13,6% wszystkich miesz-
kañców.

Czytelnicy bibliotek publicznych powiatu kroœnieñskiego wypo-
¿yczyli na zewn¹trz w 2005 roku 254.466 ksi¹¿ek. W bibliotekach miej-
skich wypo¿yczenia wynios³y 86.718 woluminów, co stanowi³o 34,0%
ogó³u wypo¿yczeñ. W placówkach na terenie wsi udostêpniono 167.748
ksi¹¿ek, co stanowi 66,0% ca³oœci wypo¿yczeñ.

Przeciêtnie statystyczny czytelnik placówki bibliotecznej wypo¿y-
czy³ w 2005 roku 17,11 ksi¹¿ki, a liczba wypo¿yczeñ na 100 miesz-
kañców wynosi³a 232,6 wolumina.

Na stanowiskach bibliotekarskich w powiecie kroœnieñskim w 2005
roku by³o zatrudnionych ogó³em 40 bibliotekarzy, w tym 19 na pe³-
nych etatach. Wœród ogó³u zatrudnionych 10 bibliotekarzy posiada
wykszta³cenie wy¿sze bibliotekarskie, co stanowi 25% ogó³u zatrud-
nionych, 12 bibliotekarzy posiada wykszta³cenie na poziomie studium
bibliotekarskiego - daje to 30% ogó³u kadry, a pozosta³ych 18 bibliote-
karzy posiada wykszta³cenie wy¿sze inne, œrednie i œrednie zawodowe.
Stabilizacja zawodowa na stanowiskach bibliotekarskich od kilkunastu
lat jest bardzo du¿a. Œwiadczy o tym sta¿ pracy bibliotekarzy. Ponad
20% z nich posiada sta¿ pracy 10-15 lat, a ponad 50% - powy¿ej 15 lat.

O komputeryzacji w bibliotekach gminnych powiatu kroœnieñskie-
go mo¿na mówiæ w odniesieniu do dwóch bibliotek, tj. GBP w Jedli-
czu i GBP w Miejscu Piastowym. Biblioteki te posiadaj¹:
- specjalistyczne oprogramowanie do katalogowania zbiorów (program
SOWA),
- katalogi on line,
- czytelniê internetow¹ (GBP w Jedliczu).

Znaczna czêœæ zbiorów w obydwu bibliotekach jest skatalogowana
w bazie danych.
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W 2006 roku GBP w Kroœcienku Ni¿nym zakupi³a program biblio-
teczny SOWA 2 i przyst¹pi³a do tworzenia bazy danych o zbiorach na
terenie gminy.

Komputery bez specjalistycznego oprogramowania posiadaj¹ biblioteki
gminne w Dukli, Chorkówce, Korczynie i Wojaszówce z/s w Odrzykoniu.

W ramach programu „Ikonka” realizowanego przez Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji, polegaj¹cego na u³atwieniu dostêpu spo³eczeñ-
stwa do Internetu, w roku 2005 dostarczono zestawy komputerowe wraz
z osprzêtem (3 komputery w zestawie) do bezp³atnego wykorzystania
przez u¿ytkowników bibliotek. Otrzyma³y je nastêpuj¹ce biblioteki i filie
biblioteczne: Jedlicze (filia w ¯arnowcu), Rymanów, Chorkówka, Kor-
czyna, Kroœcienko Wy¿ne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka-Odrzykoñ.

Poza programem „Ikonka” fundusze na komputeryzacjê bibliotek
pochodz¹ ze œrodków w³asnych.

Du¿o czasu i wysi³ku biblioteki w powiecie kroœnieñskim przezna-
czaj¹ na formy promocji us³ug i zbiorów, prowadz¹c m.in. lekcje bi-
blioteczne, dyskusje nad ksi¹¿k¹, spotkania autorskie, a tak¿e ró¿nego
rodzaju quizy i konkursy. W 2004 roku Kroœnieñska Biblioteka Publicz-
na by³a organizatorem konkursu pod has³em: „Wakacyjny wypoczynek
- pe³en bankowych nowinek”. Spotkania konkursowe odbywa³y siê w ra-
mach ogólnopolskiego programu og³oszonego przez Narodowy Bank
Polski i Bibliotekê Narodow¹ w Warszawie pt. „Z ekonomi¹ na ty”.
W realizacji tego projektu uczestniczy³y oprócz KBP w Kroœnie, Bi-
blioteka Gminna w Chorkówce i Gminna Biblioteka Publiczna w Kor-
czynie. Kroœnieñski projekt zyska³ wyró¿nienie i zakwalifikowany zo-
sta³ do drugiego etapu konkursu.

Marek Bobusia
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Seminarium z udzia³em Jana Wo³osza, 2 grudnia 2005 r.
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Przeprowadzka Biblioteki
Moje pierwsze wspomnienie zwi¹zane z Bibliotek¹ to koniec lat 40.

ubieg³ego wieku. Wtedy w³aœnie moja mamusia, wracaj¹c z targu w Kro-
œnie, przynios³a kilka ksi¹¿ek, mówi¹c ¿e wypo¿yczy³a je w Bibliotece,
któr¹ organizuje p. Józef Panek.

Z przeczytanych wówczas pozycji pozosta³ mi „Kubuœ Puchatek”
i „Chatka Puchatka” Milne'a. PóŸniej by³am czytelnikiem Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Kroœnie w czasie nauki w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym. Wtedy jeszcze nie myœla³am o zawodzie bibliotekarza. Dopiero w rok
po maturze zdecydowa³am siê na wyjazd do Jarocina i naukê bibliotekar-
stwa. I znowu los zetkn¹³ mnie z Bibliotek¹ w Kroœnie, bo tu w styczniu
1957 roku odby³am miesiêczn¹ praktykê bibliotekarsk¹.

Po 20 latach pracy na drugim koñcu Polski znowu w 1977 roku znala-
z³am siê w wówczas ju¿ Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kroœnie
jako kierownik Dzia³u Udostêpniania Zbiorów.

Pierwsze lata by³y bardzo trudne, ogromna ciasnota w pomieszczeniach
bibliotecznych, zimno, brak w ksiêgarniach ciekawych, wartoœciowych po-
zycji, zalew literatury propagandowej, a wkrótce czas strajków i braku
wszystkiego.

Trudnoœci gospodarcze pocz¹tku lat 80. paradoksalnie okaza³y siê ko-
rzystne dla Biblioteki. Wtedy w³aœnie dziêki staraniom dyr. Terleckiego
i zastêpcy dyr. Teresy Maj uda³o siê pozyskaæ miejsce dla Biblioteki w ju¿
rozpoczêtej budowie pawilonu us³ugowego. Oczywiœcie trzeba by³o do-
stosowaæ projekt do potrzeb Biblioteki, czym zaj¹³ siê in¿. Janusz B³a¿ej-
czak, bior¹c pod uwagê sugestie pracowników.

Minê³o kilka pracowitych lat i nadszed³ wreszcie kwiecieñ 1987 roku,
kiedy z Kroœnieñskich Fabryk Mebli rozpoczêto dowo¿enie ca³kowicie
nowego wyposa¿enia, a póŸniej ustawianie go na wczeœniej zaplanowa-
nych miejscach. Tylko rega³y na czasopisma do magazynu czytelni i wóz-

ki biblioteczne zosta³y zamówione w specjalistycznych firmach. Marzenie
o nowym, obszernym lokalu zaczê³o siê spe³niaæ.

Od 13 kwietnia Biblioteka otwarta by³a dla czytelników tylko na jedn¹
zmianê, gdy¿ czêœæ pracowników zaczê³a pakowanie ksi¹¿ek i czasopism,
przygotowuj¹c je do przeprowadzki.

Aby unikn¹æ pracoch³onnego przesuwania ksi¹¿ek na rega³ach w no-
wym lokalu, wczeœniej szczegó³owo wyliczy³am, ile miejsca potrzeba dla
poszczególnych dzia³ów literatury i oznaczy³am pocz¹tek ka¿dego dzia³u
na pó³kach. Bibliotekarki niezajête obs³ug¹ czytelników wi¹za³y sznurka-
mi ksi¹¿ki z pó³ek, oznaczaj¹c dzia³ i numer kolejnej paczki, aby sprawnie
ustawiæ ksi¹¿ki na nowym miejscu. Spakowany ksiêgozbiór kierowca p.
Zbigniew Frydrych przewozi³ „Nys¹” i razem z bibliotekarkami wnosi³
paczki na górê.

18 maja wypo¿yczalnia i czytelnia zosta³y zamkniête dla czytelników.
Pakowano i przewo¿ono resztê ksiêgozbioru i czasopism, które dot¹d by³y
jeszcze udostêpniane czytelnikom.

Trwa³y prace przy uk³adaniu ksiêgozbioru, przygotowywaniu nowych
rozdzielaczy i odpowiednich napisów.

W czasie pó³tora miesi¹ca si³ami pracowników Biblioteki spakowano,
przewieziono i przygotowano do udostêpniania w nowych pomieszczeniach
57.244 ksi¹¿ek i ponad tysi¹c roczników czasopism i tylko na 10 dni po-
zbawiono czytelników mo¿liwoœci korzystania ze zbiorów.

Ostatni dzieñ przed otwarciem Fabryki Mebli dostarczy³y jedn¹ skrzyniê
katalogow¹ (reszta nie by³a jeszcze gotowa) i pracownicy do póŸnych godzin
wieczornych przek³adali katalog alfabetyczny ze starych skrzynek.

Jeszcze suszy³ siê œwie¿o polakierowany parkiet w wypo¿yczalni.
Wszystko b³yszcza³o i pachnia³o œwie¿oœci¹.

28 maja 1987 r. po uroczystym otwarciu powitaliœmy pierwszych czy-
telników w nowym lokalu przy ul. Wojska Polskiego 41.

Janina Szmyd

WSPOMNIENIA, REFLEKSJE
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Wycinek z pamiêtnika
Moje spotkania z Bibliotek¹ Miejsk¹ w Kroœnie zaczê³y siê jeszcze, gdy

czyta³am bajeczki bêd¹c ma³ym dzieckiem. Wspominam dobrych biblio-
tekarzy, którzy wprowadzili mnie w œwiat baœni i fantazji - by³a to pani
Irena Dymnicka i pan Józef Panek.

Gdy ukoñczy³am liceum, moim marzeniem by³o zostaæ bibliotekark¹.
Czasopismo „Filipinka” przes³a³o mi do domu adres Szko³y Bibliotekar-
skiej w Jarocinie woj. Poznañ. W tym okresie by³o to Centrum Szkolenia
Bibliotekarzy. Tam ukoñczy³am Studium Bibliotekarskie w 1962 roku.
Czêsto wraca³am do Jarocina na kursy specjalistyczne, np. praca z dzieæ-
mi. Praktyki odbywa³am w Kroœnie - ówczesnym dyrektorem by³ pan Hen-
ryk Olbrycht.

Pocz¹tki mojej pracy w bibliotekarstwie by³y w woj. kieleckim - w Bu-
sku Zdroju na stanowisku instruktora bibliotek gminnych; adres tej pla-
cówki podano mi w Jarocinie.

Po prawie 10 latach wróci³am do mojego Krosna i tutaj zaczê³am pra-
cowaæ w WBP, w œrodowisku, gdzie siê wychowa³am.

Filia nr 4 mieœci siê w dzielnicy mojego dzieciñstwa - to s¹ Bia³obrzegi
i ul. Krakowska. Ci ludzie mnie znali i moj¹ rodzinê, tutaj chcia³am byæ
wszystkim pomocna - dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym.

Pracowa³yœmy na pe³nych trzech etatach - biblioteka by³a czynna pra-
wie ca³y dzieñ. Tutaj pracowa³y razem ze mn¹ dwie panie: Magdalena Kru-
kierek i Cecylia Skorupska. Po ich odejœciu na emeryturê zosta³y zatrud-
nione pani Maryla Pelczar i pani Gra¿yna Bukowska. W tym czasie dyrek-
torem WBP by³ pan Marian Terlecki. Mam wiele uznania dla pana Terlec-
kiego, wszystkie nasze zamierzenia by³y realizowane w miarê mo¿liwo-
œci.

Bogaty ksiêgozbiór WBP powodowa³, ¿e w dziedzinie s³u¿by informa-
cji bibliograficznej pomaga³a nam pani Wanda Pietrzkiewicz.

Czêstym goœciem naszej biblioteki by³a obecnie urzêduj¹ca pani Tere-
sa Leœniak, która pracowa³a w szkolnictwie i w naszym lokalu prowadzi³a
kursy i lekcje pokazowe dla bibliotekarzy szkolnych.

Mieliœmy du¿y lokal, piêkn¹ czytelniê i tutaj u nas odbywa³a siê praca
z czytelnikiem zbiorowym.

Organizowaliœmy: dyskusje, odczyty, spotkania autorskie, wieczory
z baœni¹ dla dzieci i wystawy.

Przy Filii nr 4 dzia³a³ teatrzyk amatorski. Prowadziliœmy Kronikê Bi-
blioteki, gdzie wpisa³o siê wiele znanych osobistoœci, pisarzy, np. Woj-
ciech ¯ukrowski, Janusz Przymanowski, Zbigniew Flisowski, Joanna
Chmielewska, Wanda Chotomska, Hanna Krall, Alicja Patey-Grabowska
oraz inni. W naszej Bibliotece odbywa³y siê spotkania Ko³a Przyjació³
PTTK - opiekê sprawowa³a pani Magdalena Krukierek.

Wspó³pracowa³yœmy z Wojewódzkim Domem Kultury i z PSS „Prak-
tyczna Pani”. Na spotkania przychodzi³a m³odzie¿ ze szkó³ s¹siaduj¹cych
z nasz¹ Bibliotek¹, ze Szko³y Podstawowej nr 3 i nr 10 oraz z ówczesnego
Technikum Mechanicznego.

Bêd¹c na emeryturze z sentymentem wracam w te mury, w piêkne od-
nowione wnêtrza, gdzie nowe panie bibliotekarki kontynuuj¹ nasz¹ pracê
i unowoczeœniaj¹ ten oœrodek kultury zgodnie z postêpem czasu.

Danuta Molisak
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Zapewne na pocz¹tku dla cz³owieka ksiêg¹ by³a Natura. A ksiêgê
Natury czytali, i uczyli siê z niej, zw³aszcza ludzie obdarowani szcze-
gólnym pragnieniem zadawania pytañ o zaobserwowane cuda œwiata.
I pewnie obdarzeni wiêksz¹ wra¿liwoœci¹, która w ludzkich umys³ach
wyzwala³a owe pytania o Wszechœwiat. Z pozoru to domniemanie, lecz
w gruncie rzeczy jakby pewnik - bo czy¿ zmieni³o siê coœ do tej pory
w tej materii? My tak¿e poszukujemy odpowiedzi na pytanie o sens
naszego istnienia na Ziemi. Nadal dziwimy siê cudom Wszechœwiata,
który nas otacza jak warstwy ob³oków. I nie pojmujemy cudu mo¿e
najwa¿niejszego, jakim jest cz³owiek. Pragniemy wiedzieæ „sk¹d przy-
szliœmy, dok¹d zmierzamy”.

Hieratycznie brzmi¹ce s³owo Ksiêga budzi nasz szacunek; niekiedy
napawa nas ono metafizycznym lêkiem. Bo Ksiêga to Biblia, to spisana
najwa¿niejsza Prawda. Lecz ka¿da, nawet najskromniejsza ksi¹¿ka, ma
coœ z tej wielkiej Ksiêgi, gdy¿ jest jej cz¹stk¹. Mo¿e cz¹stk¹ maleñk¹,
jednak jej cz¹stk¹. Z tych w³aœnie Ksi¹g, a zw³aszcza drobniejszych
ksi¹¿ek, sk³adaj¹ siê zasoby naszych bibliotek. A kiedy kalendarze pod-
powiadaj¹ nam, ¿e biblioteki te osi¹gaj¹ jakiœ okreœlony wiek, ¿e mija
ich okr¹g³a rocznica, próbujemy ten miniony czas oceniæ, rodzi siê po-
trzeba wspomnieñ.

Jeszcze tak niedawno kroœnieñska ksi¹¿nica œwiêtowa³a pó³wiecze
swego istnienia; nadal mam przed oczyma napis na b³êkitnej szarfie,
mówi¹cy o tym. A tu ju¿ mija szósta dekada jej funkcjonowania. Jesz-
cze wspominam bibliotekê w „pa³acyku”, jak siê w Kroœnie mawia³o,
na Grodzkiej, a tu od lat biblioteka ta „mieszka” na osiedlu im. ks. Bro-
nis³awa Markiewicza. I z niepokojem konstatujê, ¿e nie tyle bibliotece
przybywa lat, co mnie; nam wszystkim. Jak w anegdocie: ¿e to nasze
dzieci starzej¹ siê na naszych oczach…

Ksi¹¿ka towarzyszy³a mi zawsze. Biblioteczne katalogi pozna³em
w podstawówce - te wyœwiechtane, pod³ym lakierem odnawiane skrzy-
neczki z kartami. Potem w nastêpnej szkole, choæ ju¿ wtedy nieœmia³o
kupowa³em niektóre pozycje - chcia³o siê je mieæ na w³asnoœæ; tak ju¿
pozosta³o. Kroœnieñsk¹ bibliotekê zacz¹³em odwiedzaæ ucz¹c siê w stu-
dium, a szuka³em w niej nie tylko lektur. Gdy podj¹³em pracê w miej-
scowym domu kultury, pozna³em i szefa tej ksi¹¿nicy, pana Mariana
Terleckiego, którego ciep³y stosunek do ludzi i ksi¹¿ek w³aœnie, czyni³
mnie jeszcze bardziej odwa¿nym w szperaniu w rega³ach.

Nikt nie przewiduje swego, a có¿ dopiero cudzego losu. Nie mo-
g³em wiêc wiedzieæ, ¿e kole¿anka, z któr¹ kiedyœ jecha³em na seme-
straln¹ przerwê stukaj¹c¹ rytmicznie ciuchci¹ do Jas³a, bêdzie kiedyœ
dyrektorem Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej. I ¿e teraz tak¿e moj¹
szefow¹. Tamten obrazek w wagonie jakoœ dziwnie utrwali³ siê w mo-
jej pamiêci; czy po to, by dziœ pomyœleæ o tej nieprzewidywalnoœci losu?

Przebywaj¹c w bibliotekach zawsze korci³o mnie ogarnianie ich spe-
cyficznej atmosfery. I podgl¹danie reakcji czytelników. Jedni, nieco prze-
straszeni, ogl¹dali siê na wszystkie strony i to oni byli obiektami bar-
dzo interesuj¹cymi. Gdy¿ to zazwyczaj ci, który stanêli pomiêdzy rega-
³ami po raz pierwszy. Jeœli byli to ludzie m³odzi, przyszli pewnie po
zadane lektury. Jeœli starsi? Najczêœciej pytali o lektury dla swych po-
ciech. Choæ starsi czytelnicy to przewa¿nie ci, którzy czytaj¹ od dziec-
ka (przewa¿nie, tu nie ma regu³).

Z zaciekawieniem patrzy³em tak¿e na tych, którzy zdecydowanie
wyjmowali ksi¹¿kê z pó³ki lub o ni¹ pytali, nie by³o w¹tpliwoœci - to
czytelnicy rutyniarze. Dochodzi³a do tych obserwacji jeszcze kategoria
czytelniczych potrzeb: jedni szukali prozy „do czytania”, inni ksi¹¿ek
tzw. fachowych. Ale zdarza³o siê, ¿e pytali i o poezjê, o konkretnych

KSIÊGI USKRZYDLONE
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autorów. I to napina³o struny mojej wyobraŸni, coœ siê nowego we mnie
budzi³o, no bo w³aœnie zaczyna³em pisaæ wiersze… Wiêc nat³ok pytañ
pl¹ta³ nici mojej logiki myœlenia. Zgadywa³em wiêc: to polonistka?
M³oda poetka? Stary pisarz? A¿ korci³o mnie podejœæ i spytaæ o to czy-
telnika poezji, lecz gdzie¿ tam! Trzeba by³o na to nie lada odwagi.

Oczywiœcie z latami na ksi¹¿ki spogl¹dam inaczej. Naturalnie szu-
kam poezji, ale jak¿e bardzo fascynuje mnie proza, mo¿e jaszcze bar-
dziej eseistyka, filozoficzne rozprawki, oczywiœcie ksi¹¿ki o osobliwo-
œciach minionych epok - s³owem, znajdujê wiele „poezji” w zupe³nie
niepoetyckich ksi¹¿kach.

Teraz o ksi¹¿ce myœlê jeszcze inaczej, ogl¹dam j¹ pewnie z innej
perspektywy. Zw³aszcza, gdy na przyk³ad s³ucham m¹drych ludzi, któ-
rzy tak¿e widz¹ ksi¹¿kê poprzez œwiat³a i barwy pryzmatu. Mnich An-
thony de Mello w jednej ze swych uroczych i pouczaj¹cych przypo-
wieœci powiada, ¿e ksi¹¿ka jest jakby narzêdziem, koniecznym w d¹-
¿eniu do m¹droœci. Daje przyk³ad pewnego mistrza, przekornie pytaj¹-
cego swych uczniów: „Jaki ma sens wasza nauka i wasze praktyki po-
bo¿ne? Czy osio³ staje siê m¹dry przez to, ¿e ¿yje w bibliotece, albo czy
mysz osi¹ga œwiêtoœæ przez to, ¿e chowa siê w jakimœ koœciele? Skon-
sternowani uczniowie pytaj¹ wiêc, czego im wiêcej potrzeba. Wtedy
mistrz odpowiada: serca!” Otó¿ serca trzeba, by ksi¹¿ki uczy³y, czyni-
³y nas m¹drzejszymi.

Innym razem ten sam de Mello pisze o m³odzieñcu s³yn¹cym z nie-
zwyk³ego wykszta³cenia, wiêc w³adca pyta mistrza, czy to prawda.
A mistrz na to - nie bez dozy ironii odpowiada: „Prawdê mówi¹c, ten
facet czyta tyle, ¿e nie wiem, jak móg³by znaleŸæ czas, aby cokolwiek
wiedzieæ”... I w tym tak¿e jest coœ z prawdy. Bo mo¿na przeczytaæ przy-
s³owiowe tony zaczernionego papieru, pozostaj¹c na starcie, czyli przy
pierwszej czytance ze zdaniem pokrytym ju¿ mchem klasyki - „Ala ma
kota”. Z drugiej strony - czy¿ nie o wiele lepiej, ¿e ktoœ traktuje ksi¹¿kê
jako rozrywkê choæby i nie utrudnia innym ¿ycia? Retoryczne to pyta-
nie.

Powa¿na konferencja, jak¹ przygotowa³a w mijaj¹cym (2006) roku
Kroœnieñska Biblioteka Publiczna, w której uczestniczyli bibliotekarze
z ca³ego województwa podkarpackiego uœwiadomi³a mi, ¿e futurystycz-
ne wizje bibliotek na œwiecie nie mog¹ omin¹æ i naszej. ¯e prócz ksi¹-
¿ek gromadzi siê literaturê na kasetach i p³ytach, ¿e digitalizacja, czyli
utrwalanie za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych nawet wydarzeñ kul-
turalnych w danym regionie, to ju¿ praktyka powszechna, to ju¿ nowy
rodzaj „pisania” ksi¹¿ek i ich gromadzenia - ksi¹¿ek bez papieru, bez
miêkkich czy twardych ok³adek, które treœæ dzie³a nios³y jak na skrzy-
d³ach. Oczywiœcie i nasza biblioteka posiada powa¿ne zbiory „ksi¹g
bez papieru” i  pomna¿a ich zbiory.

Ale gdyby kiedyœ dosz³o do tego, ¿e bêd¹ tylko ksi¹¿ki „pisane” na
jakichœ tam plastykowych materia³ach, czy¿ nie bêdziemy têskniæ za
tymi, które pozwalaj¹ nam przewróciæ stronê aby zerkn¹æ, czy to, co
przeczytaliœmy wczeœniej, w³aœciwie zapamiêtaliœmy? Mnie trudno
wyobraziæ sobie zupe³ny brak ksi¹¿ek „bez papieru”, choæ nie raz zmu-
szony jestem korzystaæ z zapisanych na kr¹¿ku. Jednoczeœnie wcale
nie mogê odrzuciæ myœli, ¿e w przysz³oœci biblioteki nie bêd¹ potrze-
bowaæ zbyt solidnych rega³ów…

Podobnie jest z gazetami: wprawdzie czytam je w Internecie. Ale
wyznam: i tak póŸniej kupujê gazetê „papierow¹”. Lecz czy nasze wnuki
bêd¹ jeszcze têskniæ za gazet¹ z kiosku…

Druk liczy sobie lata od Gutenberga (XV w.). Ksi¹¿ki istnia³y jed-
nak daleko wczeœniej. Mówimy o pergaminach, papirusach. Wspomi-
namy zwoje z Qumraò (II w. p.n.e.), p³on¹c¹ Bibliotekê Aleksandryjsk¹
(wczeœniejsz¹, III w. p.n.e.); i wtedy wraca wstydliwe dla ludzkoœci
skojarzenie, z podœwiadomoœci wynurza siê taki oto obraz: stosy ksi¹g
w ogniu w epoce nowo¿ytnej, w tym wcale nierzadkie przypadki auto
da fé w minionym stuleciu.

Wiemy, ¿e najstarsz¹ (dot¹d znan¹) bibliotekê kry³y piaski pustyni
w dorzeczu Eufratu i Tygrysu (niektórzy tam lokuj¹ biblijny raj), czyli
na terenach dzisiejszego - o absurdzie - Iraku, miejscu jak¿e wobec myœli
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humanistycznej niestosownym… Ta odkryta przed wiekiem bibliote-
ka, z³o¿ona z glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym, za-
sypana pustynnym piachem, mówi nam o niezwykle piêknej literaturze
Sumerów, stworzonej przed oko³o czterema tysi¹cami lat przed nasz¹
er¹.

Zatem cz³owiek sprzed szeœciu tysiêcy lat wcale nie by³ g³upszy
i mniej wra¿liwy od tego, który buduje trzecie milenium! Jest to pew-
ne. Tylko dekoracje (w tym stopieñ cywilizacji) ulega³y zmianom. W te-
atrze œwiata jedynie scenografia podlega³a przeobra¿eniom. Poszerza³a
siê wiedza o wszechœwiecie (pewnie inna wiedza ginê³a; s¹ podstawy,
by tak przypuszczaæ), zaœ dramat ludzkoœci pozosta³ ten sam.

O tym równie¿ czyta³em w ksi¹¿kach naszej biblioteki. Dlatego nie-
chaj ona trwa. Niech rozwija siê tak dynamicznie, jak w ostatnich la-
tach. Tego ¿yczê nie tylko sobie, bibliotekarzom, ale chyba przede
wszystkim Czytelnikom.

Jan Tulik
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Wykaz konferencji, sesji i seminariów zorganizowanych przez Bibliotekê w Kroœnie

3 V 1976 Sesja z okazji 30. rocznicy og³oszenia Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi
[b.d.]*

9 V 1976 Spotkanie z zespo³em redakcyjnym miesiêcznika spo³eczno-regionalnego „Profile”
[Wojewódzki Dom Kultury, Krosno]

18 V 1976 Z dziejów drukarstwa w regionie kroœnieñskim. Odczyt dra Andrzeja Jagusztyna
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

22 XI 1976 Znaczenie i rola literatury spo³eczno-politycznej. Konferencja czytelnicza (X Dni Ksi¹¿ki Spo³eczno-Politycznej)
[Klub Technika ZUNiG, Krosno]

30 V 1977 Polska poezja wspó³czesna. Sesja popularnonaukowa zorganizowana pod patronatem redakcji miesiêcznika „Poezja”
[Klub Technika ZUNiG, Krosno]

24 X 1977 Tematyka ludowa w literaturze radzieckiej. Sesja popularnonaukowa
[Klub Technika ZUNiG, Krosno]

21 XI 1977 Konferencja czytelnicza po³¹czona z wojewódzk¹ inauguracj¹ XI Dni Ksi¹¿ki Spo³eczno-Politycznej Cz³owiek - Œwiat -
Polityka
[Wojewódzki Dom Kultury, Krosno]

10 IV 1978 X rocznica og³oszenia ustawy o bibliotekach. Sesja popularnonaukowa
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

* W nawiasach podano miejsce wydarzenia
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3 V 1978 Wojewódzka inauguracja Dni Kultury, Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy. Sesja popularnonaukowa
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

20 XI 1978 Wojewódzka inauguracja Dekady Ksi¹¿ki Spo³eczno-Politycznej. XII Dni Ksi¹¿ki Cz³owiek - Œwiat - Polityka
[Jasielski Dom Kultury]

27 XI 1978 Wojewódzka Konferencja Czytelnicza
[Klub Technika ZUNiG, Krosno]

19 III 1979 Wojewódzka konferencja bibliotekarzy z okazji Miêdzynarodowego Roku Dziecka
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

4 V 1979 Wojewódzka inauguracja Dni Kultury, Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

6 IX 1979 Wspó³czesna literatura dla dzieci i m³odzie¿y. Sesja popularnonaukowa
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

20 XI 1979 Inauguracja Dni Ksi¹¿ki Spo³eczno-Politycznej Cz³owiek - Œwiat - Polityka
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

5 V 1980 Polska literatura wspó³czesna. Sesja popularnonaukowa
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

4 V 1981 Henryka Sienkiewicza ¿ywot i sprawy. Sesja inauguruj¹ca Dni Kultury, Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

3 V 1983 Fredro - poeta rzeczywistoœci. Sesja inauguruj¹ca Dni Kultury, Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy
[Wojewódzki Dom Kultury, Krosno]

4 V 1984 Polska literatura wspó³czesna. Sesja inauguruj¹ca Dni Kultury, Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy
[Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno]
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7 V 1985 W krêgu literatury dzieciêcej i m³odzie¿owej. Sesja literacka
[Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno]

2 V 1986 Wspó³czesne funkcje kultury. Inauguracja Dni Kultury, Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy
[Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Lesko]

20 XI 1986 Sta³oœæ i zmiennoœæ nauki. Inauguracja Dni Ksi¹¿ki Spo³eczno-Politycznej
[Miejska Biblioteka Publiczna, Jas³o]

20 XI 1987 Rewolucja paŸdziernikowa - epokowe wydarzenie w historii ludzkoœci. Sesja popularnonaukowa inauguruj¹ca
Dni Ksi¹¿ki Spo³eczno-Politycznej
[Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno]

4 V 1988 Wojewódzka inauguracja Dni Kultury, Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy
[Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno]

21 XI 1988 Wojewódzka inauguracja Dni Ksi¹¿ki Spo³eczno-Politycznej
[Urz¹d Miasta i Gminy, Brzozów]

4 V 1989 Wojewódzka inauguracja Dni Kultury, Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy
[Klub Miêdzynarodowej Ksi¹¿ki i Prasy]

7 IX 1989 Wrzesieñ 1939 roku w kraju i regionie. Sesja popularnonaukowa
[Urz¹d Wojewódzki, Krosno]

4-6 IX 1996 Biblioteki publiczne w okresie przemian. Konferencja bibliotekarzy Euroregionu Karpackiego
[Sanatorium „Wis³a”, Iwonicz Zdrój]

23 X 1997 Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Publicznej w Kroœnie
[Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno]

7 V 1998 Seminarium dla pracowników filii miejskich WBP
[Filia nr 4 KBP, Krosno]
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12 V 1998 Seminarium dla pracowników oddzia³ów dla dzieci zorganizowane przez KBP
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

3 X 2002 Rola bibliotek i stowarzyszeñ spo³eczno-kulturalnych w integracji miêdzykulturowej spo³ecznoœci lokalnych. Konferencja
[Urz¹d Miejski, Krosno]

23 IV 2003 Forum lokalnych wydawców
[Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno]

16 III 2004 Seminarium dla bibliotekarzy powiatu kroœnieñskiego z udzia³em prof. Oskara Czarnika
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

6 V 2004 Rola informacji europejskiej w budowaniu spo³eczeñstwa demokratycznego. Konferencja
[Czytelnia G³ówna KBP, Krosno]

26 X 2004 Biblioteki publiczne w Euroregionie Karpackim. Konferencja
[Biblioteka Narodowa, Warszawa]

17 III 2005 Biblioteki publiczne a spo³ecznoœæ lokalna - wyzwania na dziœ i jutro. Konferencja bibliotekarzy
[Czytelnia G³ówna KBP, Krosno]

21 IV 2005 Seminarium dla bibliotekarzy powiatu kroœnieñskiego z udzia³em Micha³a Jagie³³y, dyrektora Biblioteki Narodowej
w Warszawie
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

7 IX 2005 Tradycja i historia regionów we wspó³czesnej literaturze polskiej i s³owackiej. Sesja popularnonaukowa
[Czytelnia G³owna KBP, Krosno]

2 XII 2005 Seminarium dla bibliotekarzy powiatu kroœnieñskiego z udzia³em Jana Wo³osza
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]
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30 V 2006 Animacja czytelnicza w bibliotekach dzieciêcych w Euroregionie Karpackim - perspektywy wspó³pracy.
Konferencja bibliotekarzy Euroregionu Karpackiego
[Czytelnia G³ówna KBP, Krosno]

29 VI 2006 Seminarium dla bibliotekarzy powiatu kroœnieñskiego z udzia³em Joanny Pasztaleniec-Jarzyñskiej,
pe³nomocnika dyrektora Biblioteki Narodowej ds. bibliotek publicznych
[Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu, ¯arnowiec]

5 X 2006 Prawne aspekty dzia³alnoœci instytucji kultury.
Seminarium szkoleniowe dla dyrektorów instytucji kultury i przedstawicieli w³adzy samorz¹dowej powiatu kroœnieñskiego
z udzia³em Mariusza Trojanowskiego
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

28 XI 2006 Sukces rynkowy w dzia³alnoœci spo³eczno-kulturalnej - szanse i bariery.
Seminarium szkoleniowe dla pracowników instytucji kultury, nauczycieli i s³uchaczy PPSKAiB
z udzia³em dr Barbary Jedlewskiej
[Czytelnia G³ówna KBP, Krosno]
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17     X 1962 Jan Zych

  9    XI 1962 El¿bieta Jackiewiczowa

1963 Maria Kêdziorzyna

1964 Czes³aw Janczarski

1965 Edmund Niziurski

12    XI 1965 Ernest Bryll

26    XI 1965 Ma³gorzata Hillar,
Zbigniew Bieñkowski

1966 Halina Rudnicka

19    III 1966 Andrzej Szczypiorski

10     V 1966 Jalu Kurek

23     V 1966 Jan Boles³aw O¿óg

26    VI 1966 Julian Kawalec

13  VII 1966 Jan Brzoza

1967 Jan Kucharski

26     X 1967 Adam W³odek

26    XI 1967 Józef Hen

16     X 1968 Zbigniew Nienacki

16    XI 1968 Gerard Górnicki

14     X 1972 Zbigniew Domino

14     X 1972 Roman Turek

14     X 1972 Maria Siedmiograj

14     X 1972 Tadeusz Sokó³

14     X 1972 Jan £ysakowski

30    XI 1976 Les³aw Bartelski

    V 1977 Tadeusz Nowak

  5     V 1977 Stefan Majchrowski

25     V 1977 Leszek Elektorowicz

    V 1977 Aleksander Rymkiewicz

  3    VI 1977 Eugeniusz Kabatc

  IX 1977 Roman Œliwonik

Wykaz spotkañ autorskich zorganizowanych przez Bibliotekê w Kroœnie
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25   XI 1977 Franciszek Bernaœ

  9     V 1978 Zbigniew Domino

10     V 1978 Stefan Majchrowski

12     V 1978 Cezary Chlebowski

12     V 1978 Maciej Zenon Bordowicz

18     V 1978 Leszek Elektorowicz

22     X 1978 Bohdan Drozdowski

22   XI 1978 Wojciech Zyms

  5     II 1979 Marian Reniak

  6     II 1979 Jan Stanis³aw Kopczewski

19    III 1979 I. Wêgie³ek

  6    IV 1979 Krzysztof G¹siorowski

  6    IV 1979 Stanis³aw Adamczyk

  6    IV 1979 Stefan Chmielnicki

  6    IV 1979 Piotr Kuncewicz

  6    IV 1979 Zbigniew Flisowski

  6    IV 1979 Jerzy Chodkowski

  7    IV 1979 Tadeusz Jasiñski

  7    IV 1979 Zdzis³aw Wróbel

  7    IV 1979 Zbigniew Krempf

  7    IV 1979 Zdzis³aw Brudnicki

        IV 1979 Zbigniew Strza³kowski

18     V 1979 Tadeusz Œliwiak

22     V 1979 Jan Marx

20   VII 1979 Jerzy Grzymkowski

23    XI 1979 Andrzej Tokarczyk
Wojciech Zyms
Waldemar Krajewski

27    XI 1979 Anna Stroñska

18       I 1980 Andrzej Szomañski

30       I 1980 Józef Krajnik

25    III 1980 Wac³aw Korabiewicz

15    IV 1980 Janusz Przymanowski
Zofia Bystrzycka
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18    IV 1980 Alfons Filar

  3     V 1980 Zbigniew Siatkowski

  6     V 1980 Wojciech Natanson
Ryszard Matuszewski

19     V 1980 Tadeusz Œliwiak

21     V 1980 Tadeusz Staich

23     V 1980 Hanna Krall

30     V 1980 Józef Wies³aw Ziêba

  3    VI 1980 Wanda Chotomska

27    XI 1980 Andrzej Mozo³owski

25    III 1981 Bronis³aw Dostatni

  7     V 1981 Adam Ziemianin

21     V 1981 Wojciech ¯ukrowski

  5     V 1983 Krzysztof Boruñ

23     V 1983 Krystyna Nepomucka

18     X 1983 Monika Warneñska

25  XII 1983 Jan £ysakowski

21     II 1984 Edward Klein

15    III 1984 Edward Klein

12    IV 1984 Edward Klein

21   XI 1984 Artur Bata

27   XI 1984 W³adys³aw Jarnicki

30     V 1985 Adam Ziemianin

  4   VI 1985 Tadeusz Œliwiak

 11   VI 1985 Joanna Chmielewska

25   XI 1985 Jan Koprowski

30   IV 1986 Olgierd Budrewicz

  3   VI  1986 Anna Kowalska

11   XI  1986 W³adys³aw Strumski

24   XI  1986 Romuald Karaœ

11     V 1987 Ewa Nowacka

  4   VI 1987 Aleksander Omiljanowicz

  4   VI 1987 Stanis³aw Myœliñski

  9    V 1988 Edward Kurowski
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23    V 1988 Alicja Patey-Grabowska

21   XI 1988 Ewa Lipska

  2    V 1989 Maria Józefacka

  3    V 1989 Ryszard Jegorow

16    V 1989 Tadeusz Drewnowski

 l3   III 1990 Bogna Wernichowska

  3   IV 1990 Krystyna Nepomucka

23    V 1991 Ryszard Ziemba

27  IX 1991 William Stafford

14    V 1992 Jan Belcik

  4   III 1993 Krzysztof Lisowski

  3   III 1995 Adam Szpara

23   III 1995 Bronis³awa Betlej

24    X 1996 Wac³aw Turek

27    II 1997 Jan Tulik

16   IV 1997 Barbara PowroŸnik

25  VIII 1997 Andrzej Szczypiorski

17     III 1998 Florian Œmieja

20      X 1998 Wanda Chotomska

20      X 1999 Marta Fox

18     XI 1999 Wac³aw Turek

  7     XI 2000 Krzysztof Petek

  7   XII 2000 Jerzy Janusz F¹fara

23     IV 2001 Janusz Szuber

  6    VI 2001 Jan Tulik

  8     X 2001 Zbigniew Œwiêch

23     IV 2002 Antoni Libera

24      II 2003 Maria £otocka

23    IV 2003 Andrzej Grabowski

10   VII 2003 Izabela Sowa

23      X 2003 Alicja Patey-Grabowska
Ryszard Rodzik
Lech Konopiñski
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22      X 2003 Krzysztof Kuczkowski
Wojciech Kass

23     IV 2004 Beata Ostrowicka
Hanna Kowalewska

10      V 2004 Andrzej Szwast

  9     VI 2004 Wanda Chotomska

19      X 2004 Anna Zalewska
Cezary Le¿eñski
Stanis³aw Szewczenko

24     XI 2004 Dawida Ryll

26        I 2005 Andrzej Stasiuk

23     III 2005 Jan Belcik

20     IV 2005 Andrzej Grabowski

21     IV 2005 Micha³ Jagie³³o

11    VII 2005 El¿bieta Dzikowska

17  VIII 2005 Edward Marsza³ek

25     IX 2005 Janusz Kasza

20     X 2005 Leszek ¯uliñski
Karl Grenzler
Stefan Jurkowski
Jan Tulik

17   XI 2005 Karol Maliszewski

23   XI 2005 Joanna Babiarz
Lam Quang My

25      I 2006 Leon Chrapko

22    III 2006 Miros³aw Nahacz

26    IV 2006 Joanna Siedlecka

24     V 2006 Józef Janowski

14    VI 2006 Miko³aj £oziñski

28    VI 2006 Halina Kurek

26  VII 2006 Edward Marsza³ek

23 VIII 2006 Jerzy Janusz F¹fara

27   IX 2006 Zbigniew Branach

17     X 2006 Kazimierz Ivosse
Dorota Jaworska
Andrzej Krzysztof Torbus

18     X 2006 Krzysztof Petek
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Wykaz wystaw zorganizowanych przez Bibliotekê w Kroœnie

10 IX 1976 „Region kroœnieñski w literaturze 1944-1976”
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]*

30 V 1977 „Polska poezja wspó³czesna”
[Klub Techniki ZUNiG, Krosno]

10 IV 1978 „Bibliotekarstwo w Polsce Ludowej” (z okazji 10. rocznicy ustawy o bibliotekach)
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

3 V 1978 „30 lat Biblioteki Publicznej w Kroœnie”
[Pañstwowa Szko³a Muzyczna, Krosno]

28 V 1987 „Biblioteka Publiczna w Kroœnie 1947-1987”
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

8/12 IX 1988 Ksi¹¿ki Wydawnictwa „Albatros” (Czechos³owacja)
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

X 1989 Ekslibrisy patriotyczne. Wystawa ze zbiorów Józefa T. Czosnyki
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

V 1991 „Wszelka w³adza spo³ecznoœci ludzkiej pocz¹tek swój bierze z woli narodu”
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

XII/I 1991/92 Pocztówki z Podkarpacia. Wystawa ze zbiorów Zbigniewa Oprz¹dka i Mariana Terleckiego
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno, Krosno]

* W nawiasach podano miejsce wydarzenia
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VI 1994 Wystawa malarstwa Micha³a Pelczara
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

IX 1994 RzeŸba sakralna Janusza Kubita
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

X 1994 Wystawa prac uczennic Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kroœnie
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

XII 1994 Wystawa rêkodzie³a artystycznego Genowefy Œwiêch
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

II 1995 Wystawa malarstwa i rzeŸby S³awomira Szweda
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

III 1995 „Instrumenty muzyczne”. Wystawa malarstwa uczennic Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kroœnie
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

V 1995 Wystawa prac plastycznych Zbigniewa Habrata
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

VIII 1995 Wystawa rysunków i akwarel S³awomira Szweda
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

XII 1995 Wystawa kompozycji pó³przestrzennych uczniów Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kroœnie
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

IV 1995 „Dramat katyñski”
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

V 1995 „Czerwony Krzy¿ widziany oczami dziecka”. Wystawa prac
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]
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VI 1995 Wystawa reprintów Wydawnictwa „Ruthenus”
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

IX 1996 Wystawa malarstwa Micha³a Pelczara
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

X 1996 Wystawa fotografii Wac³awa Turka
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

XII 1996 „Ig³¹ malowane”. Wystawa haftu artystycznego Stanis³awy Po³omskiej
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

I 1997 „Koñ malowany” (motyw konia w malarstwie polskim)
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

I 1997 „Œwiêci, rycerze i muzykanty w drewnie zaklêci”. Wystawa p³askorzeŸby Edwarda Marsza³ka
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

IX 1997 Wystawa tkaniny artystycznej Anny Kobak-Pisowackiej
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

X 1997 Malarstwo olejne Anny Smak
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

IV/V 1997 „Poeci lat 90.”
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

XI 1997 Wystawa prac Stanis³awa Bocheñskiego „Areo - Kosmos - Spray”
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

I 1998 „Lasy i po³oniny”. Wystawa fotografii Antoniego Derwicha
[Filia nr 4 WBP, Krosno]
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II 1998 Tkactwo dekoracyjne. Wystawa prac uczniów ZSZ nr 1 w Kroœnie
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

III 1998 „Ogrody zoologiczne”
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

IV 1998 „Dusio³ki”. Wystawa rzeŸby Edwarda Marsza³ka
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

IV 1998 Wystawa rzeŸby Tomasza Belczyka
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

VI 1998 „W rocznicê pobytu Jana Paw³a II”
[Wypo¿yczalnia WBP, Krosno]

IX 1999 Wystawa prac malarzy zwi¹zanych z Kroœnieñskim Domem Kultury: E. Kalinieckiej, E. W³odzik-Burdzy, M. Wy¿ykowskiej,
E. Weso³kin, R. Rabati, M. Bukowskiego, W. Jahna
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

XI 1999 Malarstwo Henryka Wichniewicza
[Filia nr 4 WBP, Krosno]

I 2000 Wystawa malarstwa Zdzis³awa Twardowskiego
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

I 2000 „Ksi¹¿ka obcojêzyczna w zbiorach Biblioteki”
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

II 2000 Prace dzieci (rezultat zajêæ feryjnych)
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

III 2000 „Leœne fascynacje” Tomasza Belczyka
[Filia nr 4 KBP, Krosno]
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IV 2000 „Drzewa”. Wystawa fotografii Edwarda Marsza³ka
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

IV 2000 Prace konkursowe o tematyce Wielkanocnej
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

III 2001 „Zbigniew Habrat : rysunek - malarstwo : impresje z drogi”
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

VIII 2001 „Prymas Tysi¹clecia”
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

XI 2001 „Wolnoœæ to nie cel, lecz szansa”
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

XII 2001 Œwi¹teczne karty pocztowe ze zbiorów Zbigniewa Wiêcka
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

I/II 2002 Akwarele Ewy Cisowskiej
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

II 2002 Prace Barbary i Zbigniewa Marchewków
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

IV 2002 Wielkanocne karty pocztowe ze zbiorów Zbigniewa Wiêcka
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

V 2002 „Motyw rodziny w poezji i prozie”
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

V 2002 Nina Rostkowska - malarstwo
[Filia nr 4 KBP, Krosno]
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VII/VIII 2002 „Nauczyciel z Drohobycza”
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

VII/VIII 2002 „Wiem wszystko o Kroœnie”. Wystawa prac dzieci ze S³owacji
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

XI 2002 „Historia Polski w pamiêtnikach”
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

I 2003 „Impresje z drogi”. Malarstwo Zbigniewa Habrata
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

II 2003 Malarstwo Iwony Jankowskiej-Kozak
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

III 2003 „Drobiazgi malarskie Anny Muni”
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

IV 2003 Malarstwo Andrzeja Kijowskiego
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

V 2003 „Nie tylko czardasz” (o literaturze wêgierskiej)
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

VI 2003 „Fredro a ziemia kroœnieñska”
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

IX 2003 RzeŸba Jerzego Gierlaszyñskiego
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

IX 2003 „45 lat Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej”
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]
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X 2003 „... jak fioletowy zapach frezji” - malarstwo Urszuli Gortat
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

I 2004 „Podkarpackie wêdrówki Stanis³awa Wyspiañskiego”
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

II 2004 „Leœne fotografie” - prace konkursowe
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

V 2004 „Odwrócone zwierciad³o” - rysunek Andrzeja Szwasta
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

VII 2004 „Dawniej denar i srebro, dzisiaj czeki i euro”. Wystawa numizmatów ze zbiorów Zbigniewa Wiêcka
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

VIII 2004 „Krosno na pocztówce”. Wystawa pokonkursowa prac dzieci
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

IX 2004 „Uczniowie i szko³a” - 25-lecie Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kroœnie
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

X 2004 Malarstwo Leona Chrapko
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

X 2004 „Wydawnictwa Euroregionu Karpackiego”
[Biblioteka Narodowa, Warszawa]

X 2004 Fotografie Stanis³awa Klimka
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

XI 2004 „Cmentarze wojenne” - fotografia Andrzeja Zajdla
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]
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XI 2004 Malarstwo i rysunek Dawida Podkula
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

XII 2004 Malarstwo Niny Rostkowskiej
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

I 2005 Rysunki Marleny Makiel-Hêdrzak
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

I/II 2005 Renata Pelczar - Malarstwo
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

II 2005 „W stronê œwiat³a i koloru” - malarstwo Witolda Popielskiego
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

III 2005 „Miêdzy niebem a ziemi¹”. Wystawa prac plastycznych Doroty Zieliñskiej
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

III 2005 Malarstwo Tadeusza Marsza³ka
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

IV 2005 Joanna Topolska - grafika
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

IV 2005 Wystawa prac uczniów Technikum Odzie¿owego w Kroœnie
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

IV 2005 Dorota Zieliñska - malarstwo olejne
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

IV 2005 Stanis³aw Kocoñ - rzeŸba w drewnie, snycerstwo
[Filia nr 4 KBP, Krosno]
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V 2005 RzeŸby Macieja Syrka
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

V 2005 Prace mieszkañców Domu Opieki Spo³ecznej w Kroœnie
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

VI 2005 „Krosno znane i nieznane” - malarstwo W³odymyra Romaniwa
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

VI 2005 „Prosto z Krosna” - wystawa nagrodzonych fotografii dzieciêcych
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

VII 2005 Malarstwo Anny Muni
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

VIII 2005 Pastele - Tadeusz Marsza³ek
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

IX 2005 Malarstwo Ewy i Marka Burdzych
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

IX 2005 Iwona Jankowska-Kozak - „Krosno w malarstwie”
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

X 2005 Rysunek i grafika Ewy Zajdel-Œlemp
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

X 2005 Zdzis³aw Twardowski - „Dwa spojrzenia”
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

XI 2005 Malarstwo Agnieszki Kolendowskiej
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]
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XII 2005 Malarstwo Iwony Jankowskiej-Kozak
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

XII 2005 RzeŸby Antoniego £uczki
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

I 2006 Malarstwo El¿biety Weso³kin
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

II 2006 „Parki narodowe USA” - fotografie Stanis³awa Materniaka
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

II/III 2006 Malarstwo Ma³gorzaty Twardzik-Wilk
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

III 2006 Wystawa fotografii Janusza Folty
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

III/IV 2006 „Bieszczadzkie tematy” - rzeŸba i malarstwo Andrzeja Kijowskiego
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

IV 2006 Malarstwo Marzeny Rostkowskiej
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

IV 2006 „Biblioteki XXI wieku”
[Wypo¿yczalnia KBP, Krosno]

V 2006 Malarstwo Dawida Podkula
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

V 2006 „Bieszczadzkie tematy”. Wystawa malarstwa Agnieszki S³owik-Kwiatkowskiej
[Filia nr 4 KBP, Krosno]
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VI 2006 Urszula Gortat - malarstwo
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

VI/VIII 2006 Prace Kacpra Kafla
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

VII 2006 Malarstwo Jolanty Kolendowskiej
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

VII 2006 „Karpaty Wschodnie” - fotografia Waldemara Czado
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

VIII 2006 Karpackie parki krajobrazowe. Wystawa fotografii przyrodniczej
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

VIII 2006 „Nadzieja wolnoœci: wêgierska rewolucja 1956”. Wystawa fotografii
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

IX/X 2006 Malarstwo Wies³awy G³uch
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

X 2006 „Przemys³ naftowy w kolekcjonerstwie”. Wystawa monet, medali, pocztówek, kufli
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

XI 2006 Dominika Paczkowska - malarstwo
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]

XI/XII 2006 Malarstwo Doroty Silniewicz
[Filia nr 4 KBP, Krosno]

XII 2006 Fotografia GOPR
[Salonik Artystyczny KBP, Krosno]
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Kierownicy i Dyrektorzy Biblioteki w Kroœnie
(na podstawie zachowanej dokumentacji)

Imiê i nazwisko Funkcja Okres pe³nienia funkcji kierowniczej

Józef Panek Kierownik 1.10.1955 - 30.11.1960

Henryk Olbrycht Kierownik 1.12.1961 - 31.08.1965

Marian Terlecki Dyrektor 1.09.1965 - 15.09.1993

Teresa Maj Zastêpca dyrektora 1.10.1975 - 30.11.1992

Teresa Leœniak Dyrektor 1.01.1994 -

Bogus³awa Bêben Zastêpca dyrektora 1.02.1995 -

Pracownicy Biblioteki w Kroœnie

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia

Krystyna  Aftanas M³odszy bibliotekarz 16.01.1980 - 30.04.1980

Emilia Albrycht WoŸna 1.05.1969 - 20.10.1970

Anna Babiak M³odszy bibliotekarz 1.04.1984 - 31.08.1986

Beata Belcik Sprz¹taczka 1.01.1998 -
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Wanda Belcik Starszy kustosz - kierownik 1.03.1978 -

Maria Bernacka M³odszy bibliotekarz 15.10.1975 - 14.01.1986

Bogus³awa Bêben Starszy kustosz - zastêpca dyrektora 16.02.1981 -

Tadeusz Bêben Pomocnik  bibliotekarza 1.01.1974 - 31.07.1980

Anna Biedka Starszy bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 31.03.1994
OT WBP w Brzozowie

Tadeusz Bigos Referent ds. administracyjnych 1.12.1981 - 31.08.1983

Bogus³aw Bobusia Pomocnik bibliotekarza 16.12.1974 - 30.09.1975

Jolanta Bobusia Sprz¹taczka 1.08.1996 -

Krystyna Bobusia M³odszy bibliotekarz - instruktor 1.08.1987 - 15.02.1989

Marek Bobusia Starszy kustosz - instruktor 1.11.1973 -

Stefania Bobusia Sprz¹taczka 1.03.1979 - 30.04.1987

Agnieszka Bogacz Starszy bibliotekarz 27.11.1989 -

Stanis³awa Borek Starszy bibliotekarz 1.10.1968 - 12.12.1999

Ewa Braja M³odszy bibliotekarz 5.09.1989 - 28.04.1996

Maria Brückner Starszy referent administracyjny 1.05.1964 - 12.11.1975

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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El¿bieta Buczek Bibliotekarz - instruktor 12.11.1962 - 15.12.1974

Gra¿yna Bukowska Starszy bibliotekarz 1.08.1982 -

Maria Bukowska Starszy bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 17.08.1994
OT WBP w Jaœle

Pawe³ Bukowski Kustosz - instruktor 1.03.1991 - 30.11.1997
OT WBP w Jaœle

Wac³aw Cichoñ Kierowca 1.04.2000 -

Jolanta Cieliñska M³odszy bibliotekarz 1.10.1977 - 31.01.1979

El¿bieta Czekañska M³odszy bibliotekarz 16.08.1977 - 31.10.1978

Józefa Czekañska Sprz¹taczka 1.09.1975 - 31.01.1979

Robert Czeluœniak M³odszy bibliotekarz 16.10.1978 - 31.12.1979

Bronis³awa Data Starszy woŸny 1.01.1960 - *

Marta Dobrowolska-Prajsnar Starszy bibliotekarz 1.10.1975 - 31.07.2004

Katarzyna Drozd Kasjer 1.03.1996 - 10.01.1997

Gra¿yna Dubiel Starszy bibliotekarz - kierownik 1.01.1971 - 31.12.2006

Ewa Dudzik Sprz¹taczka 1.10.2004 -

Stefania Dyl¹g Pomocnik bibliotekarza 15.03.1972 - 31.12.1973

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Irena Dymnicka Bibliotekarz - kierownik 1.12.1949 - 30.04.1953
i 16.10.1955 - 31.10.1963

Czes³awa Faber Kustosz - instruktor 1.10.1985 - 31.10.1990
OT WBP w Jaœle

Pawe³ Fekner Specjalista ds. komputeryzacji 1.09.2004 - 31.10.2004

Janusz Folta Konserwator - plastyk 16.04.1987 - 15.11.1988
i 1.12.1988 - 31.03.1989

Jan Fortuna Starszy bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 31.07.1994
OT WBP w Jaœle

Janina Froñ Pomocnik bibliotekarza 16.03.1988 - 31.03.1990
- sprz¹taczka

Barbara Fryc M³odszy bibliotekarz 16.08.1980 - 28.02.1985

Zbigniew Frydrych Kierowca 1.07.1977 - 15.08.1995

Jolanta Gancarska Starszy kustosz 1.09.1995 -

S³awomir Giba Starszy bibliotekarz - kierownik 15.12.2000 -

Maria Glazar Starszy bibliotekarz 1.04.1976 - 1.03.1997

Marta G³owa-Tomoñ Pomocnik bibliotekarza 15.05.1998 - 27.05.1999

Jerzy G³owa Palacz centralnego ogrzewania Sezonowo w latach:
1987 - 1998

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Emilia Gnaciñska Sprz¹taczka 1.10.1975 - 20.11.1984

Renata Goleñ-Tulik Starszy bibliotekarz 1.09.1981 - 9.09.1984
i 1.02.1995 -

Joanna Gondela Kasjer - referent 4.11.2002 - 28.06.2003
Pomocnik biblioteczny i 15.12.2004 -

Agata Grzybek M³odszy bibliotekarz 1.12.2003 - 3-.06.2006

Danuta Grzybek Starszy bibliotekarz - kierownik 16.01.1976 - 8.10.2005
Starszy bibliotekarz i 2.11.2005 - 8.12.2006

Bo¿ena Gudelun M³odszy bibliotekarz 1.07.1987 - 30.07.1996

Kazimiera Guzik Sprz¹taczka 1.09.1984 -31.12.1991

Alicja Guzik-Stefanik M³odszy bibliotekarz 1.11.1974 - 15.04.1978

Monika Hanus Bibliotekarz 1.06.2005 - 30.11.2005

Wies³awa Jakubik-Wilk Pomocnik bibliotekarza 1.03.1974 - 31.07.1974
i 1.05.1975 - 31.07.1975

Maria Jamroga-Giba Starszy bibliotekarz - kierownik 16.08.1985 -

Zofia Janas Sprz¹taczka 1.01.1985 - 15.06.1985
i 15.09.1985 - 31.07.1996

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Felicja Janik Starszy bibliotekarz 1.10.1973 - 28.03.1991
Szatniarz sezonowo w latach: 1994 i 1995

Franciszek Jankowski Robotnik gospodarczy 1.01.1972 - 15.08.1972

Bo¿ena Janocha M³odszy bibliotekarz 1.08.1987 - 30.06.1994

Maria Janocha Starszy referent 1.09.1987 - 16.03.1992

Joanna Jaszek Sta¿ystka 15.09.1979 - 31.03.1980

Marek Jaumieñ Palacz centralnego ogrzewania Sezonowo w latach:
1998 - 1999

Irena Jaworska Bibliotekarz 1.09.1983 - 16.11.1984

Wanda Jewiarz M³odszy bibliotekarz 6.05.1977 - 15.06.1978

Maria Józefczyk Sprz¹taczka 27.09.1988 - 30.09.1988

Agata Kafel Starszy bibliotekarz 16.09.1991 -

Grzegorz Karczmarczyk Kierowca 16.08.1995 - 31.03.2000

Stanis³awa Kasprzyk WoŸna 1.08.1960 - 31.07.1961

Ma³gorzata Kasza M³odszy bibliotekarz 1.12.1998 - 31.05.1999

Ma³gorzata Kazimierczak-Okoniewska M³odszy bibliotekarz 1.08.1978 - 15.10.1979

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia



96

Wanda Kêdzierska Bibliotekarz - kierownik 1.09.1976 - 31.08.1979

Helena Kielar Sprz¹taczka 1.11.1983 -28.02.1991

Agnieszka Kielska-Bardanaszwili M³odszy bibliotekarz 1.02.1982 - 31.03.1984

Agnieszka Kolanko Szatniarz Sezonowo w latach: 1996 - 1999
Sprz¹taczka i 1.10.1999 -

Stanis³awa Kolanko Sprz¹taczka 1.02.1979 - 14.11.1997

Adolfa Ko³odziejska Szatniarz Sezonowo w latach:
1987 - 1999

Anna Konieczkowska M³odszy bibliotekarz 1.11.1987 - 30.11.1989

Renata Konop Sta¿ystka 15.09.1981 - 4.01.1982

El¿bieta Koœ Starszy bibliotekarz 1.08.1987 -

Ewa Kowalska-Stasiak Sta¿ystka 1.10.1984 - 31.01.1985

Marta Kowalska M³odszy bibliotekarz 1.10.1997 - 30.09.1998

Beata Koza Starszy bibliotekarz 1.09.1994 -

Marcin Kozak Szatniarz Sezon 2000/2001

Zofia Kozak Szatniarz Sezonowo w latach:
1991 - 1995 i 1999 - 2000

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Wac³aw Kozdrój Kustosz 1.08.1982 - 31.08.1995

Agata Kozub Starszy bibliotekarz 15.01.1986 - 30.09.1999

Bo¿ena Kruczkowska Starszy kustosz - kierownik 1.08.1995 -

Magdalena Krukierek Starszy bibliotekarz 1.10.1956 - 31.12.1989

Irena Kubal Bibliotekarz 1.08.1966 - 30.09.1968

Stanis³awa Kubit Sprz¹taczka 1.01.1962 - 31.08.1980

Wanda Kubit G³ówny ksiêgowy 1.06.1969 - 15.03.1994
G³ówny specjalista ds. emeryt.-rent. i 16.03.1994-30.06.1999

El¿bieta Kurda Specjalista ds. finansowych 1.06.1987 -

Gra¿yna Kurowska Starszy bibliotekarz 1.09.1977 -

Maria Kwiatanowska Starszy bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 28.02.1999
OT WBP w Lesku

Danuta Laskoœ Starszy bibliotekarz - kierownik 15.04.1955 - 28.03.1991
i 29.02.1991 - 30.06.1991

Katarzyna Laskoœ-Zrebiec M³odszy bibliotekarz 1.09.1992 - 31.08.1993

Monika Lenik Starszy bibliotekarz 1.04.1982 - 31.07.1989

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia

´
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Ma³gorzata Leœniak Szatniarz Sezonowo w latach:
Specjalista 2002 - 2004
ds. informacji elektronicznej i 1.09.2004 -

Teresa Leœniak Dyrektor 1.01.1994 -

Ligia Leœniowska Szatniarz Sezonowo w latach:
1987 - 1991

Robert Lis Starszy bibliotekarz - introligator 16.08.1986 -

Joanna £ach M³odszy bibliotekarz 1.08.2005 -

Halina £opatkiewicz Starszy bibliotekarz - instruktor 6.07.1997 - 27.12.1998
OT WBP w Jaœle 1

Monika Machowicz Kustosz 1.10.2006 -

Marzena Maciaœ M³odszy bibliotekarz 1.06.1995 - 31.12.1996
i 1.08.1997 - 30.06.1999

Marzena Madzula Szatniarz Sezonowo w latach:
2001 - 2002

Teresa Maj Starszy kustosz - zastêpca dyrektora 1.10.1975 - 30.11.1992
Starszy kustosz - instruktor i 1.12.1992 - 31.12.1999

Wanda Majkut Pomocnik bibliotekarza 1.03.1963 - 31.03.1972

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Barbara Malinowska Starszy kustosz - kierownik 15.12.1975 - 15.03.2003

Krystyna Malinowska Kierownik Dzia³u 1.11.1972 - 31.12.2003
Organizacyjno-Administracyjnego i 5.01.2004 - 30.09.2006
Specjalista ds. kadrowo
-administracyjnych

Lucyna Malinowska-Turoñ M³odszy bibliotekarz 15.11.2004 - 30.09.2006
Starszy referent ds. administracji i 1.10.2006 -
i informacji elektronicznej

Maria Marcinik Starszy kustosz - kierownik 1.08.1979 -

Barbara Marczuk Pomocnik biblioteczny 1.12.1989 - 30.06.1990

Bogus³awa Markowicz-Prajznar M³odszy bibliotekarz 16.08.1995 - 30.06.1999

Mariola Mastalerz Specjalista ds. administracyjnych 1.08.1987 -

Anna Mercik M³odszy bibliotekarz 1.09.1983 - 31.03.1984

Maria Mi¹sik M³odszy bibliotekarz 1.10.1983 - 7.04.1989

Maria Michna Starszy bibliotekarz 1.10.1984 -

Kazimiera M³ynarczyk Starszy referent 1.01.1977 - 31.03.1977

Danuta Molisak Bibliotekarz - kierownik 1.01.1971 - 31.07.1995

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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W³adys³awa Mularczyk WoŸna 15.03.1961 - 12.04.1969

Maria Nawracaj Sprz¹taczka 16.11.1983 - 30.11.1987

Halina Niepokój-Miko³ajczak M³odszy bibliotekarz 1.10.1951 - 30.06.1952

Anna Nowak WoŸna 15.10.1988 - 6.03.1989

Jadwiga Nowak Bibliotekarz 15.11.1977 - 31.01.1982

Renata Ogonowska M³odszy bibliotekarz - instruktor 1.08.1983 - 15.11.1984
OT WBP w Lesku

El¿bieta Olszyk Sprz¹taczka 17.07.1990 - 15.09.1999

Andrzej Omachel M³odszy bibliotekarz 16.02.1986 - 30.09.1986

Józef Panek Starszy bibliotekarz 1.12.1948 - 30.09.1955
Starszy bibliotekarz 1.10.1955 - 30.11.1960
- kierownik PiMBP
Starszy bibliotekarz 1.12.1960 - 30.04.1976
- kierownik dzia³u

Ma³gorzata Patla Kustosz 1.08.1986 -

Dorota Pec Starszy bibliotekarz 1.01.1997 - 30.09.2003

Leszek Perliñski Konserwator urz¹dzeñ
audiowizualnych 1.10.1988 - 31.08.1990

Lucyna Pernal Pomocnik biblioteczny 1.05.1990 - 30.06.1990

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Halina P³aza Starszy bibliotekarz 3.11.1963 - 31.01.1999

Dawid Podkul Szatniarz Sezonowo w latach:
2000/2001, 2003/2004
i 19.10.2006 -

Marta Podkul Starszy bibliotekarz 1.09.1980 -

Helena Podsobiñska Starszy bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 16.08.1981
OT WBP w Lesku

Alicja Prajsnar Referent ds. administracyjno 1.10.1997 - 31.08.1999
-finansowych

Jan Prajsner Kierowca 8.06.1995 - 7.07.1995
i 1.08.1997 - 31.08.1997

Tadeusz Przyby³a Bibliotekarz 15.08.1964 - 16.11.1984

Danuta Pud³owska Sprz¹taczka 1.08.1997 - 31.05.2004

Bo¿ena Pyznarska M³odszy bibliotekarz - instruktor 1.07.1986 - 15.12.1990
OT WBP w Lesku

Ma³gorzata Raœ M³odszy bibliotekarz 16.09.1987 - 31.08.1991

Mariola R¹pa³a Sprz¹taczka 1.04.1995 - 31.12.1997

Dorota Rec Starszy bibliotekarz 1.10.1987 -

Dorota Rêdziak M³odszy bibliotekarz 1.08.1984 - 31.08.1985

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Miros³awa Sawicka Starszy bibliotekarz 1.05.1989 -

Gra¿yna Senetelska-Dereñ M³odszy bibliotekarz 1.11.1981 - 19.02.1982

El¿bieta Sereda Kustosz 1.09.1988 -

Piotr Sêk M³odszy bibliotekarz 1.04.2004 -

Helena Skalska Kustosz - kierownik 1.06.1951 - 3.09.1984

Cecylia Skorupska Magazynier biblioteczny 1.07.1974 - 28.06.1991

Ma³gorzata S³owik M³odszy bibliotekarz 1.08.2005 -

Maria Sowa Sprz¹taczka 1.01.1988 - 30.06.1988

Dioniza Stanek Sprz¹taczka 1.03.1952 - *

Felicja Starakiewicz Starszy bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 15.06.1994
OT WBP w Lesku

El¿bieta Staroñ Bibliotekarz 1.04.2003 -

Ewa Staroñ M³odszy bibliotekarz 1.08.1987 - 31.07.1998

Ewa Str¹czek Sprz¹taczka 5.07.1988 - 25.07.1988

Beata Szarek Kustosz 1.09.1988 -

Jadwiga Szarek-Œwierczek Starszy bibliotekarz 1.08.1974 - 31.08.1983

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Maria Szczypka Sprz¹taczka 1.04.1954 - 31.08.1959

Helena Szelc Bibliotekarz 1.01.1953 - 30.11.1985

Janina Szmyd Starszy bibliotekarz - kierownik 1.09.1977 - 30.04.1997
Specjalista ds. techniki bibliotecznej i 1.06.1997 - 30.06.1999

Helena Szubra Sprz¹taczka 1.04.1987 - 25.10.1989

S³awomir Szwed Plastyk 1.09.1995 - 31.10.1995

Magdalena Tabasz Szatniarz Sezonowo w latach: 2002 - 2003
Bibliotekarz i 15.12.2003 -

Marian Terlecki Starszy kustosz - dyrektor 1.09.1965 - 31.12.1993
G³ówny specjalista i 1.01.1994 - 31.12.1994
ds. instrukta¿owo-metodycznych

Danuta Tesznar Starszy kustosz - kierownik 1.01.1978 -

Maria Tomasik M³odszy bibliotekarz 1.08.1984 - 15.06.1985

Maria Tomoñ Sprz¹taczka 1.11.1970 - 31.08.1975

Ewa Topolska Sta¿ystka 1.02.1979 - 30.06.1979

Aleksandra Torma Starszy bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 28.02.1999
OT WBP w Sanoku

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Zofia Traczewska Bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 30.09.1977
OT WBP w Lesku

Kazimiera Trybiec Kustosz - instruktor 1.09.1958 - 31.12.1981

Aneta Trygar Plastyk 1.11.1995 - 31.12.1995

Jan Tulik Specjalista ds. dzia³alnoœci 1.09.2004 -
kulturalno-oœwiatowej

Stanis³aw Turczyñski Konserwator 1.04.1989 - 31.07.1991

Tadeusz Turczyñski Kierowca bibliobusu 1.03.1985 - 31.07.1991

El¿bieta Turoñ M³odszy bibliotekarz 1.08.1987 - 2.04.1999

Józefa Tybur Starszy bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 30.09.1985
OT WBP w Jaœle

Marta Urba Pomocnik biblioteczny 20.05.1998 - 14.11.1998
i 1.12.1998 - 31.05.1999

Jadwiga Wac³awik Starszy bibliotekarz 1.12.2006 -

Stanis³awa Wajs Starszy kustosz - kierownik 1.08.1969 - 30.06.2005
i 11.07.2005 - 31.12.2005

El¿bieta W¹sek M³odszy Bibliotekarz 1.09.1973 - 8.07.1974

Ma³gorzata Wêgrzyn M³odszy bibliotekarz 1.11.1994 - 15.03.1995
1.12.2006 -

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Wies³aw Wietecha Palacz centralnego ogrzewania Sezonowo od 15.10.1999 -

Wies³awa Witkowska Starszy bibliotekarz 1.04.1984 -

Leonarda Wójcik Starszy bibliotekarz 1.11.1974 - 31.08.1983

Stanis³aw Wójtowicz Starszy bibliotekarz - kierownik 2.07.1984 -

W³adys³aw Wójtowicz M³odszy bibliotekarz 1.02.1973 - 30.08.1973

El¿bieta Zajdel Pomocnik bibliotekarza 1.09.1987 - 30.09.1987

Maria Zajdel G³ówna ksiêgowa 16.10.1975 -

Danuta Zajdel-Zaj¹czkowska M³odszy bibliotekarz 16.10.1979 - 31.07.1980

Mariola Zarzycka Sta¿ystka 1.02.1979 - 30.06.1979

Bogus³awa Zawi³owicz Starszy kustosz 1.04.1979 -

Gra¿yna Ziembicka Kustosz - kierownik 1.03.1986 -

Urszula Ziobro M³odszy bibliotekarz 1.05.1997 - 31.08.1997

Ewa Zych Starszy kustosz - kierownik 1.08.1987 -

Janina Zygmunt Sprz¹taczka 1.12.1989 - 31.03.1995

Agata Zywar Kustosz 1.09.1995 -

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Maria ¯elaznowska Starszy bibliotekarz - instruktor 1.10.1975 - 30.09.1996
OT WBP w Brzozowie

Janina ¯elechowska Starszy bibliotekarz - kierownik 1.03.1954 - 31.08.1958
i 1.12.1963 - 31.08.1973

Imiê i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia
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Fot. 28. Filia nr 4, obecnie
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Fot. 36. Dzia³ Zbiorów Audiowizualnych, ul. Ordynacka 8
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Fot. 44. Czytelnia Internetowa
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Fot. 45. Konferencja bibliotekarzy Euroregionu Karpackiego, 4-6 wrzeœnia 1996 r.

Fot. 46. Konferencja „Biblioteki publiczne w Euroregionie Karpackim”, Biblioteka Narodowa, 26 paŸdziernika 2004 r.

Fot. 47. Henryk Olbrycht, kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kroœnie, w g³êbi Helena Krzywda, kierownik
Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego, lata 60.
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