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Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2005 r.)

Biblioteka, wśród wielu funkcji jakie ma spełniać, powinna również propagować 
swoją działalność oraz ukazywać różnorodność form pracy, a także zachęcać do 

aktywności czytelniczej i przybliżać społeczności jej funkcjonowanie.
Okazją do takiego właśnie zaprezentowania działalności Biblioteki Pedago

gicznej w Radzyniu Podlaskim stały się ogólnopolskie obchody Tygodnia Bibliotek 
(8-15 maja 2005 r.), przebiegające pod hasłem: Biblioteka Otwarta Dla Ciebie. W tych 
dniach staraliśmy się ukazać w szerszym aspekcie pracę naszej placówki.

Chcąc przybliżyć działalność biblioteki, przekazywane były do mediów in
formacje o zbiorach i formach działania. Pragnęliśmy w ten sposób zainteresować jak 
najszerszy krąg osób do skorzystania z oferty przedstawionej w ramach obchodów, a 
tym samym oferty bibliotecznej.

W czasie trwania obchodów można było zwiedzić bibliotekę, a także zapisać 
się w poczet czytelników bez opłaty czyli tzw. „wpisowego". Osobom zalegającym ze 
zwrotem zbiorów pozwoliliśmy je oddać do biblioteki bez naliczania kar.

Najbardziej zainteresowanymi odbiorcami naszych działań były szkoły, dla
tego też dla uczniów przygotowaliśmy spotkania w bibliotece. Motywem przewod
nim tych kontaktów było zaznajomienie młodzieży z rodzajami zbiorów, katalogami 
i sposobami korzystania z nich. Staraliśmy się również ukazać kierunki rozwoju i 
różnorodność działań biblioteki. Głównymi odbiorcami tej formy byli uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów wraz z nauczycielami.

Natomiast dla nauczycieli bibliotekarzy zostało zorganizowane spotkanie w 
ramach Powiatowego Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, którego współzałożycielem i 
organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim. W trakcie tego 
spotkania miały miejsce dwa wykłady: jeden z nich dotyczył przypisów bibliograficz
nych i bibliografii załącznikowej wg Normy PN-ISO 690: Dokumentacja. Przypisy bi
bliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Drugi natomiast obejmował swoją tematyką 
mało znaną twórczość Mariana Hemara. Oprócz wykładów miała też miejsce dysku
sja o problemach współczesnego bibliotekarstwa , a głównie o przyszłości bibliotek 
szkolnych.

W Tygodniu Bibliotek rozstrzygnięty został też konkurs na Ekslibris Bibliote
ki Pedagogicznej Filii w Radzyniu Podlaskim, organizowany przy współpracy z Ra
dzyńskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji. Wręczenie nagród laureatom nastąpiło 
jednak już po zakończeniu obchodów. Sponsorem wszystkich nagród było Przedsię
biorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim.

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek, które odbyło się w niedzielę 15 maja, 
przygotowaliśmy dla mieszkańców Radzynia Dzień Otwarty. W ciągu całego dnia 
była czynna wypożyczalnia i czytelnia. Osoby przybywające do naszej placówki 
oprócz skorzystania z zasobów bibliotecznych, mogły nabyć nowości wydawnicze na
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kiermaszu, który tego dnia miał miejsce. Oprócz oferty Hurtowni „Karol" z Lublina, 
również swoje wydawnictwa przedstawił ROKiR wraz z Archiwum Państwowym i 
Instytutem Badawczym „Libra".

W niedzielne przedpołudnie , mając na względzie zachęcenie dzieci do od
wiedzenia naszej biblioteki zorganizowaliśmy spotkanie z grupą teatralną działającą 
przy ROKiR , która to grupa przedstawiła etiudę teatralną, a także czytała dzieciom 
bajki z podziałem na role.

Jednakże wydarzeniem tego dnia stały się wykłady poprowadzone przez 
Stanisława Szczęsnego, wykładowcę z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie
go z Warszawy. Szczególne zainteresowanie wzbudził wykład: „ Chrystusowy Athle
ta. O pojęciu odwagi w pismach Karola Wojtyły -  Jana Pawła II", kolejny o lżejszej 
formie, a zatytułowany: „Gdzie jestem, kiedy czytam? Wykład o książkach i sposo
bach lektur" również wzbudził żywe zainteresowanie zgromadzonej publiczności.

Tydzień Bibliotek który miał miejsce w naszej placówce, przyczyni się za
pewne do lepszego odbioru naszej biblioteki przez społeczność, a także do lepszego 
rozpoznania przez użytkowników oferty bibliotecznej, a co za tym idzie zwiększenia, 
czy też rozwoju czytelnictwa.

W związku z tym, że działania zorganizowane w tych dniach cieszyły się du
żym zainteresowaniem, pragnęlibyśmy stworzyć warunki do podobnych spotkań w 
latach następnych. Myślą która nam przyświeca, jest zintensyfikowanie czytelnictwa, 
a konkretnie zachęcenie różnych grup do uczestnictwa w tej formie kultury.
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