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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA
W STALOWEJ WOLI

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza jest najstarszą i najbardziej
dostępną placówką kulturalną w Stalowej Woli. Powołana do życia w 1938 roku,
wielokrotnie przekształcana, funkcjonuje dzisiaj w schemacie: Biblioteka Główna, w skład
której wchodzą: Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Multiteka i Wypożyczalnia Książki
Mówionej oraz cztery filie biblioteczne, usytuowane na terenie miejskich osiedli. Od 2000
roku Biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej, obejmując swym działaniem
biblioteki gminne powiatu stalowowolskiego. MBP w Stalowej Woli to prężna i doceniana
instytucja kultury, niosąca niewymierne korzyści społeczności lokalnej.
Baza lokalowa i wykwalifikowana kadra MBP w Stalowej Woli pozwala na profesjonalną
i atrakcyjną obsługę użytkowników powiatu stalowowolskiego. Nowy budynek Biblioteki
Głównej spełnia wszystkie oczekiwania w zakresie obsługi iprowadzenia działalności
kulturalno-oświatowej. Zaletą obiektu, są niewątpliwie liczne ułatwienia dla osób
niepełnosprawnych, wyposażenie w nowoczesny sprzęt multimedialny wykorzystywany do
konkursów, lekcji bibliotecznych czy też imprez dla mieszkańców miasta i powiatu. W
ostatnim czasie poprawiła się również baza lokalowa filii MBP, dzięki systematycznym
remontom i wprowadzaniu koniecznych ułatwień dla użytkowników. Wszystkie placówki
prowadzą elektroniczny system obsługi czytelników, udostępniają bezpłatnie Internet,
oferują różnorodny i bogaty zakres działań kulturalno-edukacyjnych.
Biblioteka stale wzbogaca swoją działalność usługową. Gromadząc, przechowując,
opracowując i udostępniając zbiory biblioteczne dba, aby ich jakość, funkcjonalność,
aktualność i przydatność dla poszczególnych grup czytelników była na najwyższym poziomie.
Na dzień 31.12.2015 r. biblioteka posiadała około 220 tysięcy woluminów, ponad 4 tysiące
zbiorów specjalnych i 100 egzemplarzy tytułów prasowych, dostępnych w czytelniach MBP.
Źródłem informacji o nadchodzących i minionych wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych,
społecznych organizowanych lub współorganizowanych przez MBP, jest aktualizowana na
bieżąco strona internetowa www.biblioteka.stalowawola.pl oraz facebook MBP.
Biblioteka Główna i filie MBP organizują różnorodne, ciekawe, atrakcyjne i dogodne
terminowo, formy pracy z czytelnikami. Oferta kulturalno-oświatowa kierowana jest do
wszystkich grup wiekowych mieszkańców powiatu stalowowolskiego. W 2015r.
zorganizowano 857 imprez/w tym 79 wystaw/, w których uczestniczyło 24 665 osób.
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Wśród działań są stałe formy pracy: lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy,
spotkania autorskie, warsztaty poetyckie, ferie w bibliotece, lato w bibliotece, noc
w bibliotece, DKK dla dzieci i dorosłych i inne. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się
kiermasz taniej książki. MBP co roku przygotowuje ciekawe zajęcia i imprezy
w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek i Stalowowolskich Dniach Książki.
Ponadto, MBP owocnie współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi,
gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi powiatu stalowowolskiego, Zespołem Szkół Specjalnych
w Stalowej Woli, Urzędem Miasta w Stalowej Woli, Powiatem Stalowowolskim, Miejskim
Domem Kultury, Spółdzielczym Domem Kultury, Szkołą Muzyczną, bibliotekami powiatu
stalowowolskiego, Muzeum Regionalnym, Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli,
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy
Polskich – Koło w Stalowej Woli, Stowarzyszeniem Literackim „Witryna”, kinem „Ballada”
i innymi.
Promocja wydarzeń i imprez bibliotecznych odbywa się na łamach prasy lokalnej : „Sztafeta”,
„Echo Dnia”, „Nasz Czas”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Nowiny”; portali internetowych :
www.stalowka.net, www.stalowemiasto.pl, stw24.pl; radia „Leliwa”; Telewizji Miejskiej www.tvmstalowawola.pl, Telewizji Kablowej Stella - www.tvkstella.pl.
MBP w Stalowej Woli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom różnych środowisk społeczności
lokalnej udostępniając nowości wydawnicze, zbiory niezbędne rozwojowi intelektualnemu
dzieci, młodzieży, studentów, osób pracujących i niepracujących oraz pokoleniu seniorów.
Imprezy o charakterze literackim, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, nie tylko
wzbogacają ofertę biblioteki ale przede wszystkim integrują, rozwijają czytelnictwo
i popularyzują szeroko pojętą kulturę mieszkańców powiatu stalowowolskiego.

XIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2016 – „BIBLIOTEKA INSPIRUJE”
W MBP STALOWA WOLA
W dniach 6 -16 maja 2016 r. w Stalowowolskiej Bibliotece Publicznej realizowano bogaty
program imprez przygotowanych w ramach obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek – „Biblioteka inspiruje” dało możliwość
zaprezentowania tych cech biblioteki, które są bodźcem dla czytelnika, aby chciał obcować
z książkami i wywierają na niego pozytywny wpływ, owocujący kulturalnymi zachowaniami
i wyborami w każdej sferze życia.
Różnorodne działania pokazały naszą bibliotekę jako placówkę o wszechstronnych
działaniach, przyjazną dla wszystkich użytkowników i nie mającej żadnych ograniczeń w tym
względzie. Odbyło się wiele interesujących i inspirujących spotkań, imprez kulturalnych,
edukacyjnych, literackich i naukowych. Gorąco i skutecznie zachęcaliśmy do korzystania z
naszych zbiorów.
W Tygodniu Bibliotek odbyło się w MBP Stalowa Wola 66 różnorodnych imprez i wydarzeń,
w których uczestniczyło 3311 osób.
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1. Konkursy
2. Spotkania autorskie
3. DKK dla dzieci
4. DKK dla dorosłych
5. Wykład
6. Głośne czytanie/słuchanie
7. Wycieczki do biblioteki
8. Pasowanie na czytelnika
9. Pogadanki i prezentacje multimedialne
10. Lekcje biblioteczne
11. Zajęcia edukacyjne
12. Zajęcia plastyczne
13. Zajęcia literackie
14. Imprezy artystyczne
15. Imprezy plenerowe
16. Wystawy
17. Kiermasz książek

ilość – 6
ilość – 2
ilość – 1
ilość – 1
ilość – 1
ilość – 19
ilość – 8
ilość – 1
ilość – 6
ilość – 3
ilość – 2
ilość – 1
ilość – 1
ilość – 4
ilość – 1
ilość – 7
ilość – 1

frekw. 286
frekw. 98
frekw. 5
frekw. 14
frekw. 33
frekw. 385
frekw. 179
frekw. 46
frekw. 117
frekw. 78
frekw. 48
frekw. 9
frekw. 18
frekw. 850
frekw. 130
frekw. 880
frekw. 135

OPIS ZREALIZOWANEGO PROGRAMU WEDŁUG FORM

Konkursy
•„Mistrz Pięknego Czytania”– III miejski konkurs czytania, zorganizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną, Urząd Miasta w Stalowej Woli oraz Spółdzielczy Dom Kultury
w Stalowej Woli. W tym roku czytano „Chłopów” W. S. Reymonta. Finał konkursu, czyli
czytanie fragmentów dzieła przed publicznością poprzedzał casting, w którym wyłoniono
dziewięciu finalistów. Osoby zakwalifikowane do konkursu odtwarzały role postaci
z „Chłopów” pod czujnym okiem reżysera z SDK Marii Bembenek (przed konkursem trwały
intensywne próby). Konkursowe czytanie przebiegało w scenerii wiejskiej chaty, uczestnicy
byli ubrani w stroje ludowea oprawę muzyczną i wokalną zapewniła Orkiestra Muzyki
Ludowej działająca przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz zespół „Malwa” z Turbii. Komisja
konkursowa przyznała tytuł Mistrza Pięknego Czytania, natomiast publiczność uhonorowała
jednego z finalistów Nagrodą Publiczności. Laureaci konkursu odebrali gratulacje od Agaty
Krzek, przewodniczącej Komisji Kultury Urzędu Miasta w Stalowej Woli i Haliny Wołos,
naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta, a z rąk dyrektor MBP Ewy Biały –
nagrody pieniężne.(Biblioteka Główna)
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•„Ilustracje do wierszy Stanisława Jachowicza”– kolejna edycja konkursu plastycznego dla
przedszkolaków z cyklu „Kolorowy świat bajek”. Na konkurs wpłynęło 157 prac
ze stalowowolskich przedszkoli, wykonanych techniką dowolną. Warunkiem regulaminowym
było własnoręczne wykonanie, a inspiracją przeczytane bajki i wiersze Stanisława
Jachowicza.(Filia nr 1)

• „Spotkanie z bajką”– konkurs plastyczny dla dzieci z Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli,
podsumowujący całoroczne czytanie bajek w przedszkolu. Na konkurs oddano 31 prac.
(Filia nr 5)
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•„Godziny

przy piórze” - XVI edycja powiatowego konkursu poetyckiego "Moja mała
ojczyzna" - Konkurs został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M.
Wańkowicza, Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
stalowowolskiego. Na konkurs wpłynęło 104 wiersze napisanych przez 52 uczniów : szkół
podstawowych klas IV-VI – 33 osoby, uczniów gimnazjów – 12 osób, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych – 7 osób. (Biblioteka Główna)

•„Bajka i baśń mieszkają w bibliotece” – konkurs literacki. Uczniowie z kl. I z PSP nr 1 mogli
wykazać się wiedzą na temat znanych bajkopisarzy. Dzieci rozwiązywały krzyżówkę
i układały rozsypankę sylabową. Podczas loteryjki literackiej odpowiadały na pytania z
zakresu znajomości bajek, baśni i wierszy polskich poetów. (Filia nr 2)

• „Zgaduj – zgadula jaka to lektura” - konkurs literacki dla klasy II z PSP nr 9, na których
uczniowie rozwiązywali krzyżówkę z tytułami lektur, dopasowywali ilustrację do tytułu
wiersza oraz wykonali szereg zadań związanych z przeczytanymi wcześniej książkami.
(Filia nr 3)
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Spotkania autorskie
•Joanna Siedlecka– autorka głośnych biografii m.in. „Jaśnie panicza” o Witoldzie
Gombrowiczu, „Mahatmy Witkaca” o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu czy „Pana od poezji”
o Zbigniewie Herbercie promowała w Stalowej Woli swoją najnowszą książkę. 12 maja
w Miejskiej Bibliotece Publicznej na spotkaniu autorskim opowiadała o „Biografiach
odtajnionych”. Czytelnicy mogli zakupić książki autorki opatrzone osobistym wpisem
i autografem. (Biblioteka Główna)

•Janusz Paluch- absolwent archeologii UJ w Krakowie, zawodowo związany jest ze

Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury. W literackim dorobku ma m.in. książki „Wczoraj i dziś.
Polacy na Kresach” czy „Rozmowy o Kresach i nie tylko”. Publikacje zawierają wybrane
wywiady przeprowadzone w latach 1995–2010, które ukazały się na łamach „Cracovia
Leopolis” – kwartalnika wydawanego przez Krakowski Oddział Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz nowojorskiego „Przeglądu Polskiego” –
dodatku kulturalnego do „Nowego Dziennika”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie
Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, młodzież z kl. II Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli oraz czytelnicy - sympatycyKresów. Uczestnicy
spotkania mieli okazję kupić książki autora z autografem. (Biblioteka Główna)
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Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych- ,,Książki, które inspirują...co czytaliśmy,
co czytać zamierzamy” - pod takim hasłem odbyło się spotkanie DKK dla dorosłych 11 maja.
Była to rozmowa o książkach, które wywarły na klubowiczach duże wrażenie, do których
warto wracać i odkrywać ich treść na nowo. (Filia nr 2)

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci -

podczas spotkania 14 maja uczestnicy
dyskutowali o książce N. Gaimana- "Na szczęście mleko..." Wszyscy uznali, że książka jest
pełna niesamowitych zwrotów akcji, posiada bogate ilustracje, co powoduje, że czyta się ją
bardzo szybko. Uczestnicy zwrócili uwagę na to, jak absurdalnie tłumaczył się ojciec przed
dziećmi ze swojego spóźnienia. Odszukiwali w tekście fragmenty na poparcie swoich tez
i uznali, że książkę można interpretować na wiele sposobów. (Biblioteka Główna)

Wykład-

„Kiedy Turek napoi konia w Wiśle”- dr Piotr Nykiel z Katedry Turkologii UJ.
Nieznany szerzej fakt obecności wojsk tureckich i walk stoczonych przez 33 tysiące żołnierzy
osmańskich z armią rosyjską w Galicji podczas I wojny światowej, przypomina wystawa
„Kiedy Turek napoi konia w Wiśle”. 11 maja otworzono ją w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli w obecności dr hab. Öztürk Emiroğlu dyrektora
Yunus Emre Enstitüsü . Okolicznościowy wykład wygłosił autor i kurator wystawy dr Piotr
Nykiel z Katedry Turkologii UJ. Tureccy żołnierze toczyli ciężkie boje na naszych terenach 100
lat temu–dowody ich obecności w Galicji datowane są na lata 1916 – 1917. (Biblioteka
Główna)

Głośne czytanie/słuchanie
•„Tupcio Chrupcio : dbam o zęby!” – głośne czytanie w Przedszkolu nr 11 w Stalowej Woli,
którego tematem przewodnim była dbałość o zęby. W ciągu dwóch dni (6-7 maja) czytano
w grupach : 3-, 4- i 5 – latków. (Filia nr 1)
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•„Księżniczka Jula, Smok i Rycerze Niedorajdy”– głośne czytanie w Przedszkolu nr 4
w Stalowej Woli. 6 maja czytano w grupach : 4- i 5-latków. (Filia nr 5)
•„Ciekawski kotek”, „Masza i niedźwiedź” – głośne czytanie w Przedszkolu nr 4 w Stalowej
Woli. W ciągu dwóch dni (12-13 maja) czytano w grupach : 3-,4- i 5-latków. (Filia nr 5)
• „Psia przyjaźń” – głośne czytanie w Przedszkolu nr 9( 3-,4- i 5-latki) o przyjaźni między
psem i człowiekiem. (Biblioteka Główna)
•„W czasie deszczu dzieci się nie nudzą”– głośne czytanie dla dzieci z Przedszkola nr 10 ( 4-, 5
i 6-latki). (Biblioteka Główna)

•„Bajka o panu Zegarze”-głośne słuchanie bajek przez dzieci z Przedszkola Dzieciaki.pl.
(Biblioteka Główna)
•„Miłość wyczytana z nut” – głośne słuchanie audiobooka przez mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej. (Biblioteka Główna)
• „Emil i detektywi” – głośne słuchanie audiobooka przez uczniów kl. IV z PSP nr 7.
(Biblioteka Główna)
•„Biblioteka inspiruje – rozmowy o książkach znanych i nieznanych” – spotkanie literackie
dla członków Parafialnego Klubu Seniora. Uczestnicy wysłuchali fragmentów książki P. Mayle
,,Lekcje francuskiego” raz fragmentu z książki kucharskiej , „Stół z niepowyłamywanymi
nogami”. (Filia nr 2)

Wycieczki do biblioteki - wszystkie placówki MBP w Stalowej Woli realizują wycieczki
dla dzieci i młodzieży, zaznajamiając młodych czytelników z regulaminami poszczególnych
agend, zasadach wypożyczania elektronicznego i innymi informacjami potrzebnymi do
pełnego korzystania z usług biblioteki. W trakcie wycieczek przewidziane są atrakcyjne
zajęcia.
•Wycieczka z Przedszkola nr 4 (3-, 4- i 5-latki). Dzieci oglądały teatrzyk bajkowy,
rozwiązywały rebusy i zagadki. Na zakończenie wycieczki otrzymały pamiątkowe medaliony
i słodycze.(Filia nr 5)
•Wycieczka z Przedszkola nr 6 (3-, 4- i 5-latki). Dzieci zapoznały się z biblioteką, wysłuchały
bajeczki, celnie odpowiadając na pytania dotyczące treści. (Filia nr 1)
• Wycieczki z Przedszkola nr 5– celem wycieczki było zaznajomienie się z księgozbiorem oraz
przedstawienie dzieciom „życzeń książki”. (Filia nr 3)
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• Wycieczka z Przedszkola nr 1 (5-latki) połączona z wymianą książek. (Filia nr 1)
•Wycieczka kl. IV z PSP nr 7 – dzieci zapoznały się z księgozbiorem i specyfiką pracy
poszczególnych agend. (Biblioteka Główna)

Pasowanie na czytelnika– dzieci z Przedszkola nr 6 (4- i 5-latki) wysłuchały listu do
Książki, poznały jej życzenia, uczestniczyły w dyskusji o tym, jak zachowywać się w bibliotece.
Po uroczystym pasowaniu i przyrzeczeniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. (Filia nr 1)

Pogadanki i prezentacje multimedialne
• „Historia pisma”- dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Stalowej Woli uczestniczyły
w pogadance połączonej z prezentacją multimedialną, dotyczącej powstania pisma.
Uczniowie poznali najdawniejsze rodzaje i formy pisma, mieli także okazję zobaczyć
i wypróbować maszynę do pisania, rozwiązywali zaszyfrowaną wiadomość na Kipu, pisali na
woskowej książce i odczytywali pismo obrazkowe zapisane na imitacji glinianej tabliczki.
(Filia nr 1)
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• „Okładka czy obwoluta-budowa książki”- dwuetapowe zajęcia edukacyjne. Pierwsza część
poświęcona była książce. Uczniowie z kl. II z PSP nr 4 poznali nie tylko jej budowę ale także
drogę jaką musi ona przebyć od pisarza do czytelnika. W drugiej części spotkania odbył się
quiz literacki. Dzieci miały okazję sprawdzić dopiero co zdobytą wiedzę o książce oraz
pochwalić się znajomością literatury dziecięcej. (Filia nr 2)

•„Z

książką na wesoło” – pogadanka połączona z zabawami plastycznymi „Bajkowa
zakładka” dla dzieci z Przedszkola Nr 1. Przedszkolaki wysłuchały pogadanki o zachowaniu
w bibliotece oraz sposobach dbania o książeczki, które wypożyczają. Dlatego w dalszym
etapie spotkania wykonywały ,,bajeczne zakładki" które pomogą im w przestrzeganiu zasad
poszanowania swoich książek. (Filia nr 1)
• „Lektury nieobowiązkowe” – dzieci z klas III PSP nr 3 zapoznały się z
lekturaminieobowiązkowymi w szkole. (Filia nr 1)
• „Historia Stalowej Woli” -uczniowie kl. V Z PSP nr 7 po zapoznaniu się z historią budowy
Zakładów Południowych, przyfabrycznego osiedla i jego infrastruktury, rozwiązali krótki,
poświęcony tej tematyce quiz oraz uzupełnili zdania wpisując odpowiednie wyrazy.
(Biblioteka Główna)
•„Nowości wydawnicze dla młodzieży” - prezentacja wybranych nowości wydawniczych
z poszczególnych działów literatury młodzieżowej klasie VI z PSP nr 7. (Biblioteka Główna)

Lekcje biblioteczne
•„Książka może być natchnieniem” – lekcja biblioteczna o budowie książki, połączona z
promocją czytania wśród dzieci - była to magiczna lekcja pt. „Książka może być
natchnieniem”. Elementy budowy książki oraz proces jej powstawania poznały dzieci z kl. I
PSP nr 4. Praca w grupach sprawiła dzieciom wiele radości i pozwoliła wykazać się twórczym
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myśleniem. W drugiej części odbyło się głośne czytanie opowiadania o słoniu Dominiku, do
którego dzieci jako mali ilustratorzy tworzyli własne obrazki. Ta lekcja była podsumowaniem
tygodniowej akcji, której celem było ukazanie inspirującej roli biblioteki. (Filia nr 2)

• „Mądrej głowie dość dwie słowie”– czym są przysłowia, skąd wzięły się i jak powstawały –
o tym dowiedzieli się uczniowie klas IV i IV z PSP nr 1, w czasie lekcji bibliotecznej.
Sprawdziły również swoją wiedzę ze znajomości przysłów polskich podczas quizu – „Czy
znasz polskie przysłowia”. Na zakończenie każdy uczeń narysował ilustrację do swojego
ulubionego przysłowia. (Filia nr 2)

• „Jestem Polakiem i szanuję symbole” - Chrzest Polski którego 1050- lecie obchodzimy tego
roku był początkiem rozwoju państwowości polskiej. Dlatego też odbyła się lekcja
biblioteczna o patriotyzmie i symbolach narodowych, które są rozpoznawalne wszędzie
i przez wszystkich, zarówno małych jak i dużych. Uczniowie kl. II z PSP nr 4, poznali
okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I oraz historię godła, flagi i hymnu narodowego.
Następnie odpowiadali na pytania ze znajomości legend polskich dotyczących początków
państwa polskiego. (Filia nr 2)
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Zajęcia edukacyjne
•„Wolność

i tożsamość”-10 maja odbyła się dyskusja młodych ludźmi z Liceum
Ogólnokształcącego im. KEN, a Bogusławem Kopaczem, , autorem książki „Miasto i ludzie
Stalowej Woli”. Rozmawiano o wpływie totalitaryzmu na człowieka. Dyskutowano o różnych
warunkach życia ostatnich pokoleń, nawiązywano do historii. Spotkanie podsumowano, jak
bardzo ważne jest zachowanie tradycji i świadomości kulturowej oraz pielęgnowanie
pamięci. (Biblioteka Główna)

•„Literkowo i cyferkowo w bibliotece” – zajęcia przeznaczone dla dzieci z k. I PSP nr 9,
mające na celu naukę liter alfabetu oraz szukania różnych rozwiązań zadań cyferkowych.
(Filia nr 3)

Zajęcia plastyczne
•„Biblioteka inspiruje – kwiatek dla mamy z płyty CD” – zajęcia plastyczne dla dzieci z kl. III
PSP nr 9 w Stalowej Woli związane z obchodami Dnia Matki. (Filia nr 3)
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Zajęcia literackie
•„Kolorowe przysłowia”–literackie kalambury dla dzieci z kl. I PSP nr 9. (Filia nr 3)

Imprezy artystyczne
•„Ilustracje do wierszy Stanisława Jachowicza”-uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego. zostało zorganizowane przez MBP w kinie Ballada. Przybyło 600 dzieci
przedszkolnych wraz z opiekunami, nauczycielkami. Nagrody książkowe zostały ufundowane
i wręczone laureatom przez Dyrektor MBP Ewę Biały. Dla pozostałych dzieci nagrodą za
udział w konkursie był filmpt. „Zwierzogród”. (Filia nr 1)

•„Godziny przy piórze” - uroczyste podsumowanie konkursu. Na spotkanie przybył starosta
stalowowolski Janusz Zarzeczny, dyrektor Biura Posła Rafała Webera Grzegorz Męciński,
członek Związku Literatów polskich oddział w Rzeszowie Małgorzata Żurecka, członek
Stowarzyszenia literackiego "Witryna" Mirosław Grudzień, członek Komisji konkursowej
Stanisława Bieńko-Stachyra, dyrektorzy szkół, poloniści rodzice i 18 laureatów konkursu.
Imprezę uświetnił występ ucznia PSM I i II stopnia w Stalowej Woli gitarzysty Kamila
Wołoczastego, w którego interpretacji goście usłyszeli dwa utwory instrumentalne :
"Preludium" Lobosa i "Mazurek" Mrońskiego. Małgorzata Żurecka opowiedziała uczniom
o swojej przygodzie z poezją i podała wiele praktycznych rad z zakresu warsztatu
poetyckiego każdego adepta sztuki pisarskiej. (Biblioteka Główna)
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•Wernisaż wystawy„Kiedy

Turek napoi konia w Wiśle”- zdaniem Piotra Nykiela, kuratora

wystawy, takie wydarzenie jak obecność wojsk Imperium Osmańskiego na froncie wschodnio
– galicyjskim wciąż nie funkcjonuje w świadomości historycznej Polaków, w Turcji jest zaś
całkowicie marginalizowane i oceniane jako zbyteczna danina krwi. – Tureccy historycy nie
dostrzegają tego, że decyzja o wysłaniu korpusu wojsk na tak odległy front nie stanowiła
wyłącznie przejawu realizowania prywatnych ambicji Envera Paszy o budowie Imperium
Osmańskiego, lecz była także chęcią wywiązania się z sojuszniczych obietnic. Kontakty
nawiązywane w owym czasie przez osmańskich oficerów i żołnierzy zaowocowały także
obaleniem wielu obowiązujących stereotypów na temat Turków – mówi dr Piotr Nykiel.Po
oficjalnym otwarciu wystawy, każdy uczestnik wernisażu mógł spróbować przysmaku jaki przywiózł
do Stalowej Woli Öztürk Emiroğlu. Była nim baklava – deser kuchni tureckiej.(Biblioteka Główna)

Imprezy plenerowe
•Literacki Flash Mob - jednego dnia, punktualnie w samo południe, przez kilkadziesiąt minut
pracownicy biblioteki wraz z wolontariuszami czytali książki i rozdawali ulotki promujące
czytelnictwo oraz zakładki biblioteki. Literacki flash mob odbył się w pięciu miejscach
Stalowej Woli. W Galerii VIVO!, hipermarkecie Tesco, w Parku Miejskim,w Parku 24,w okolicy
Spółdzielczego Domu Kultury. (MBP)

Wystawy
•„Kiedy Turek napoi konia w Wiśle” - Wystawa składała się z 28 plansz przedstawiających
żołnierzy wojsk Imperium Osmańskiego na froncie wschodnio – galicyjskim. (Biblioteka
Główna)
• Wystawa wierszy XVI edycji konkursu poetyckiego „Moja Mała Ojczyzna” – „Godziny przy
piórze”. (Biblioteka Główna)
•Wystawa prac dzieci w konkursie plastycznym „Ilustracje do wierszy Stanisława
Jachowicza”. (Filia nr 1)
• Wystawa prac dzieci w konkursie plastycznym „Spotkanie z bajką”. (Filia nr 5)
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• ,,...cóż za rzecz przedziwna Czytanie!” - wystawa cytatów o książce i czytaniu oraz krótkich
fragmentów z literatury polskiej i obcej, mających zachęcić czytelników do sięgania po książki
lubiane, zapomniane, a może całkiem nieznane. (Filia nr 2)

•„Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”.(MBP)
•Wystawy prac dzieci biorących udział w zajęciach zorganizowanych w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. (MBP)

Kiermasz książek – książki za niewielką cenę, zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem
w MBP. W czasie Tygodnia Bibliotek kiermasz został zorganizowany w Filii nr 2.

IMPREZA ZGŁOSZONA DO KONKURSU : „LITERACKI FLASH MOB”
„LITERACKI FLASH MOB”został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną
30 kwietnia 2016 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Z przyczyn technicznych
niezależnych od MBP, impreza nie mogła odbyć się w galerii VIVO! i hipermarkecie TESCO
w dniach 6-16 maja, w związku z tym faktem przesunięto Literacki Flash Mob rozpoczynający
Tydzień Bibliotek, na 30 kwietnia 2016 r. Równocześnie w pięciu miejscach w Stalowej Woli
(Galeria VIVO!, hipermarket Tesco, Park Miejski, Park 24, okolice Spółdzielczego Domu
Kultury) o godz.12:00 przez kilkadziesiąt minut, wolontariusze, bibliotekarze i wszyscy
chętni mogli spontanicznie czytaćksiążki. Impreza przeznaczona była dla
mieszkańcówStalowej Woli (ponad 63 tys.) w różnym wieku. Hasło przewodnie akcji :„Czytaj
do woli”(na potrzeby imprezy zaprojektowano banery i ulotki dla każdej z pięciu grup). W
trakcie czytania, bibliotekarze wyróżniający się czerwonymi koszulkami z logo MBP,
rozdawali osobom zainteresowanym biblioteczne zakładki do książek oraz ulotki promujące
czytelnictwo. Dla osób, które chciały wziąć udział w spontanicznym czytaniu, bibliotekarze
koordynujący sobotnie wydarzenie, przygotowali książki o tematyce ustalonej z reżyserami w
każdym z pięciu miejsc. Każdy uczestnik Flash Moba, mógł wzbogacić swoją domową
biblioteczkę, książką czytaną w czasie akcji. Pomysł zabrania książki do domu zyskał aplauz u
wszystkich uczestników wydarzenia. W taki oto sposób, książki oddane bibliotece w darze,
zyskały nowych właścicieli. Wolontariusze, za poświęcony czas i energię zostali dodatkowo
obdarowani słodkim upominkiem. Mieszkańcy Stalowej Woli bardzo ciepło i z szacunkiem
przyjęli naszą akcję czytelniczą. Wolontariuszewyrazili wielką chęć uczestnictwa w kolejnej
odsłonie Flash Moba, podobnie jak Działy Marketingu Galerii VIVO! i hipermarketu Tesco,
w związku z czym pracownicy biblioteki zamierzają akcję powtórzyć. W imprezie plenerowej
Flash Mob wzięło udział 130 osób. Szczegółowa relacja z akcji wraz ze zdjęciami poniżej:
Literacki Flash Mob w Galerii VIVO!
Wolontariusze zaproszeni do udziału w literackim wydarzeniu :
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•

•
•
•

aktorzy Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy przy MDK w
Stalowej Woli (również Lila Wojciak, Główny Specjalista ds. Kultury, Zdrowia,
Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Stalowowolskiego)
młodzież z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli
harcerze ze Stalowowolsko - Rozwadowskiego Związku Drużyn Zuchów i Harcerek
„Tarnina”
zuchy z 4 Szczepu Harcerskiego „Feniks”

W Galerii VIVO! aktorzy, uczniowie LO i harcerze czytali klasyczną literaturę polską,
a najmłodsze zuchy książki Jana Brzechwy. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Pomimo zajęcia zakupami, duża liczba osób chętnie przyglądała się czytaniu, niektórzy
aktywnie włączyli się do akcji, a jeszcze inni szczegółowo wypytywali bibliotekarzy o cel
wydarzenia. Wszystkie zachowania, zarówno osób zaangażowanych bezpośrednio, jak
i przyglądających się „gapiów”, były wspaniałą okazją do szerokiego promowania
czytelnictwa w Stalowej Woli. Jak się okazało, galeria zrobiła się wręcz za ciasna dla
uczestników wydarzenia, przemaszerowali zatem wokół galerii skandując „Czytaj do woli!”
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Literacki Flash Mob w hipermarkecie TESCO
Wolontariusze zaproszeni do udziału w literackim wydarzeniu :
•
•

Teatr „Jak Się Patrzy” przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej woli, sekcja
gimnazjalna – pod opieką reżysera Anny Kiedrzyńskiej.
Stalowowolsko-Rozwadowski Związek Drużyn Harcerek „Tarnina"

W przestrzeni pasażowej hipermarketu TESCO klienci mogli natknąć się na rozczytane grupy
młodzieży z teatru „Jak Się Patrzy” i harcerki z „Tarniny”. Wolontariusze, czytali książki
przygodowe z takim zapałem, że kupujący mimo ciężkich toreb z zakupami przystawali
i z zaciekawieniem obserwowali akcję. Wiele osób przyłączyło się do wspólnego czytania,
wyrażając chęć uczestnictwa w następnym takim wydarzeniu. Bibliotekarze rozdali mnóstwo
zakładek do książek i ulotek promujących czytelnictwo.
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Literacki Flash Mob w Parku 24
Wolontariusze zaproszeni do udziału w literackim wydarzeniu :
•młodzież gimnazjalna „Teatru Wyjście” przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej
Woli, pod opieką reżysera Krzysztofa Czubaka.
•uczniowie z Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli
Park 24 w Stalowej Woli jest miejscem przystosowanym do spędzania wolnego czasu dla
rodzin z dziećmi, ze sceną na której odbywają się występy artystyczne. Nie zabrakło zatem,
głośnego czytania „Lokomotywy” Juliana Tuwima przez aktorów i reżysera „Teatru Wyjście”.
Młodzież z Gimnazjum nr 5 również z wielkim zaangażowaniem czytała bajki i opowiadania
dla dzieci. W Parku 24 czytaniem bajek, żywo zainteresowały się dzieci w młodszym wieku
szkolnym. Co ciekawe, czytanie różnorodnego tekstu na głos, zupełnie im nie przeszkadzało,
a nawet bardzo się podobało. Miłą niespodzianką był udział w akcji dorosłych czytających
bajki : Stanisława Sobieraja-Przewodniczącego Rady Miasta Stalowej Woli, Marka
Gruchoty-Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Grzegorza Męcińskiego Dyrektora biura posła na Sejm RP Rafała Webera.
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Literacki Flash Mob w Parku Miejskim
Wolontariusze zaproszeni do udziału w literackim wydarzeniu :
•młodzież „Teatru Blagier” przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, pod opieką
reżysera Marii Bembenek
•uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli
20

W Parku Miejskim przy Ławeczce Zakochanych, czytano literaturę miłosną. Przechodnie nie
mogli przejść obojętnie, obok młodych ludzi czytających pięknie o miłości. Wiele osób
spontanicznie sięgnęło po książki i spacerując alejkami Parku Miejskiego, czytało o tym, że
każdy chce kochać i być kochanym. Nie było wstydu, zażenowania w czasie czytania
o uczuciach. Było zadowolenie i ciepło udzielające się wszystkim spacerowiczom. Literatura
o miłości rozeszła się jak ciepłe bułeczki, satysfakcja dla bibliotekarzy nie do opisania.
Niektórzy uczestnicy prosili pracowników biblioteki o wpisanie do książek dedykacji
z wydarzenia, co z miłą chęcią zostało uczynione.

Literacki Flash Mob w okolicy Spółdzielczego Domu Kultury
Wolontariusze zaproszeni do udziału w literackim wydarzeniu :
•uczestnicy Warsztatów Literackich „Wers” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej
Woli, pod opieką Stanisławy Bieńko-Stachyry
•uczniowie Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli
•uczniowie PSP nr 7 w Stalowej Woli
21

Na placu przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli czytano literaturę dziecięcą tak
głośno, że wydarzeniem zainteresowali się mieszkańcy okolicznych bloków mieszkalnych.
Przechodzące rodziny z dziećmi włączały się do spontanicznego czytania, wyrażając swoje
pełne uznania zdanie, co do tego rodzaju akcji czytelniczej. Dzieci chętnie zabierały ze sobą
książki, zakładkii ulotki.

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Baner MBP
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Ulotka MBP

Zakładka do książki MBP
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Rollup MBP

Koszulka MBP
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PROMOCJA NA PORTALACH INTERNETOWYCH :
www.stalowka.eu/artykul/1323/flash-mob-w-sobote-w-stalowej-woli/
www.stalowka.eu/galeria/album/109/literacki-flash-mob/
http://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=38583
http://stw24.pl/tag/flash-mob/
https://mojetesco.pl/2016/05/12/zachecic-ludzi-czytania/
PROMOCJA NASTRONIE INTERNETOWEJ I FACEBOOKU MBP :
http://www.biblioteka.stalowawola.pl/index.php/ogolne/1258-czytaj-do-woli-w-stalowej-woli
http://www.biblioteka.stalowawola.pl/index.php/ogolne/1255-biblioteka-zachca-do-czytania-dowoli
PROMOCJA W PRASIE :

Echo Dnia, 2016, nr 101, str. 9
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Podsumowanie Tygodnia Bibliotek w MBP Stalowa Wola
Miejska Biblioteka Publiczna tradycyjnie włączyła się w obchody XIII Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek, przygotowując wiele atrakcyjnych zajęć, spotkań z książką i imprez dla
mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Program był przygotowywany z dużym
wyprzedzeniem, począwszy od opracowania scenariuszy lekcji bibliotecznych, pogadanek i
innych zajęć,po szczegółową organizację akcji plenerowej Flash Mob, wymagającej
zaangażowania nie tylko pracowników biblioteki, ale również dużej liczby wolontariuszy.
Jesteśmy przekonani , że bogata oferta, ciekawe zajęcia, niecodzienna akcja
plenerowa,inspirująco wpłynęła na mieszkańców naszego miasta. Biblioteka, to nie tylko
książki, to ludzie integrujący się na różnorodnych imprezach, wzajemnie ładujący się
pozytywną energią, dzielący się swoimi opiniami, mający potrzebę obcowania z różnymi
wymiarami kultury. Sądząc po frekwencji w Tygodniu Bibliotek, nasi użytkownicy są ciekawi
co się dzieje w bibliotece. Rodzice przyprowadzają dzieci, młodzież i dorosłe dzieci
przychodzą z rodzicami. I jedni, i drudzy wychodzą z książkami, czytają nasze plakaty,
dopytują o szczegóły kulturalnych wydarzeń. Tak, z całą pewnością można powiedzieć –
biblioteka inspiruje, a my zbieramy tego owoce każdego dnia i jesteśmy pewni, że będzie
jeszcze tak długo...
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