Bibliotekarzy do prezentacji rezultatów
swojej twórczości zaprosiliśmy w następujących kategoriach:

I. Twórczość literacka
utwory drukowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach;
II. Twórczość publicystyczno-naukowa
opublikowana w wydawnictwach zwartych
i czasopismach (oryginały lub kopie zachowujące wygląd oryginału) oraz w postaci
projektów i prezentacji itp:
 regionalistyka obejmująca historię,
geografię, etnografię, turystykę itd.,
 bibliotekarstwo i inna tematyka,
III. Twórczość plastyczna
i dziedzin pokrewnych:
 malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba;
 tkactwo artystyczne;
 rękodzieło artystyczne i użytkowe;
 modelarstwo w wielu dziedzinach;
 fotografia i film, w tym dokumentacja
wizualna uprawianych form teatralnych;
 edytorstwo
książek
i
czasopism,
zwłaszcza ciekawych opracowań graficznych;
IV. Kolekcjonerstwo
tradycyjne, sztuki i inne merytorycznie
opracowane do ekspozycji z wartościami
poznawczymi.
V. W „Zasadach uczestnictwa …” przewidzieliśmy też możliwość prezentacji muzycznych – ta kategoria nie doczekała się
jeszcze realizacji.

Organizatorzy wystawy:
Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
Patronat: Zarząd Główny SBP
Burmistrz Miasta Żary

W roku 2004 po raz pierwszy
zaprosiliśmy bibliotekarzy do
publicznego
zaprezentowania
swojego
dorobku
twórczego
i kolekcjonerskiego. Wystawy pokłosia pasji
twórczych bibliotekarzy prezentowane są naprzemian w Galerii Ekslibrisu MBP Żary i placówkach GBP. Uroczyste otwarcie tych prezentacji zazwyczaj uświęcają obchody Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek. Tegoroczna 8. Wystawa Krajowa wernisaż ulokowała w Filii
GBP w Mirostowicach Dln.
W ekspozycji można obejrzeć prace twórcze
19 bibliotekarzy w czterech kategoriach: prace
artystyczne, rękodzieło, literatura i publicystyka popularno-naukowa.
Celem tego przeglądu, od początku, jest
ukazanie realizowanych zainteresowań naszego środowiska zawodowego. W codziennym
kontakcie z mieszkańcami naszych „małych
ojczyzn” dajemy się poznać poprzez krótkie
kontakty, które koncentrują się głównie wokół
książki. Nasze prywatne pasje twórcze mogą
umykać uwadze społecznościom lokalnym.
Dlatego też, proponujemy czytelnikom i bibliotekarzom możliwość pełniejszego poznania
się, inspirowanego dokonaniami twórczymi w
postaci takich właśnie wystaw. Do eksponowania tej wystawy u siebie zapraszamy inne
biblioteki.
J.W.T & B.K.
Kontakt:
o
MBP Żary tel. 68 374 37 36
e-mail: mbpzary@wp.pl
o
GBP Żary-Bieniów, tel. 68 374 16 88
e-mail: bieniowGBP@wp.pl
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