P R O T O K Ó Ł Nr 36/2009
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu
w Brzesku odbytego w dniu 14 l i p c a 2009 r o k u.

Rady

Miejskiej

Posiedzenie komisji odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku
przy ulicy Puszkina 4. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby
zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Obecnych na posiedzeniu
komisji przywitała Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku Maria
Marek. Posiedzeniu przewodniczył radny Józef Kubas Przewodniczący Komisji. Witając
również zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali
wraz z materiałami na posiedzenie. Zwrócił się z pytaniem czy do przesłanego porządku są
uwagi członków komisji? Uwag brak. W związku z czym poddał pod głosowanie porządek
posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Oferta PiMBP w Brzesku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2009
3. Budowa, plan rozwoju i program wykorzystania Regionalnego Centrum Kulturalno
-Bibliotecznego w Brzesku.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokół
z posiedzenia
Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 23 czerwca 2009 roku wyłożony był w Biurze Rady
Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi? Członkowie Komisji nie
wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie.
Następuje głosowanie:
Protokół z dnia 23 czerwca 2009 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Oferta PiMBP w Brzesku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2009
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Marek przedstawiła
informacje na temat programu zajęć i różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacji 2009. Poinformowała, że Oddział dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku przygotował interesującą wakacyjną ofertę dla dzieci i

młodzieży spędzających wolny czas w mieście. Zajęcia będą odbywały się w wakacyjne
00
00
wtorki, środy i czwartki w godz. od l0 do 12 . Program zajęć jest różnorodny, dostosowany
do wieku i zainteresowań czytelników. Dzieci będą mogły zapoznać się z legendami
związanymi z Brzeskiem i jego regionem jak również wykonać przewodnik po ciekawych
miejscach w Brzesku i jego okolicy. Program zajęć będzie połączony z literackimi
konkursami
i zajęciami plastycznymi opartymi na przeczytanych tekstach. W każdą środę w ramach
„Wakacyjnej Akademii Filmowej" wyświetlane będą filmy dla dzieci. „Komputerowy
zawrót głowy" to z kolei propozycja dla czytelników, którzy chcą „surfować" po
Internecie
i
korzystać
z
gier
komputerowych.
Z Internetu, gier komputerowych i planszowych będzie można korzystać przez całe wakacje
w godzinach otwarcia Oddziału dla Dzieci. Inauguracją wakacji w miesiącu lipcu w
Oddziale dla Dzieci będzie wycieczka do Kopalni Soli w Bochni, w której wezmą udział
najlepsi czytelnicy Oddziału. Zajęcia pod hasłem „Moja mała ojczyzna" będą
00
00
odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach l0 -12 :
• Głośne czytanie legend związanych z Brzeskiem i naszym regionem (02.07,);
• Jak to dawniej w Brzesku bywało (07.07, 9.07);
• Opowiastki o brzeskich Żydach (14.07, 16.07);
• Opowieści i legendy o Jadownikach (21.07, 23.07);
• Opowieści Szczepanowskie (28.07, 30.07).
Cykl obejmuje zajęcia o tematyce historycznej, geograficznej i przyrodniczej zapoznające
dzieci z legendami i baśniami oraz ciekawostkami dotyczącymi Brzeska i jego regionu:
• Głośne czytanie wybranych legend;
• Praca z tekstem z zakresu wiadomości z geografii, historii i przyrody;
• Zajęcia plastyczne w wykorzystaniem różnych technik;
• Zabawy ruchowe z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne i kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona;
• Zagadki, krzyżówki, ąuizy.
Ponadto Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej poinformowała, że w sierpniu
odbywać się będą zajęcia pod hasłem „Wyprawa do miejsc nieznanych", które będą
00
00
odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach l0 - 12 :
• Odkrywanie miasta Brzeska (04.08, 06.08);
• Browar Okocim i jego otoczenie (11.08,13.08);
• Pałac Goetzów (l8.08, 20.08);
• Spacerując po Słotwinie (25.08, 27.08)
Cykl obejmuje edukację regionalną dotyczącą dziedzictwa kulturowego w Brzesku i
regionie. Poprzez sierpniowe biblioteczne spotkania chcemy wzbudzić większe zainteresowanie
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dzieci swoim regionem oraz kształtować umiejętność świadomego promowania własnego miasta i
regionu:
• Zbieranie i porządkowanie informacji;
• Tworzenie przewodnika po Brzesku i jego okolicy;
• Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik;
• Zabawy ruchowe z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne i kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona;
• Zagadki, krzyżówki, ąuizy.
Poinformowała dalej, że podsumowaniem wakacyjnych spotkań będzie przygotowany
razem z czytelnikami przewodnik po ciekawych miejscach w Brzesku i jego okolicy ,
który powstał podczas prowadzonych zajęć. Również we wszystkich Filiach bibliotecznych
dzieci będą mogły korzystać z bezpłatnego Internetu, grać w gry planszowe, rozwiązywać
pod kierunkiem bibliotekarza krzyżówki, rebusy i ąuizy oraz uczestniczyć w zajęciach
literacko-plastycznych połączonych z głośnym czytaniem.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas w nawiązaniu do informacji przedstawionej przez
Panią Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat oferty dla dzieci i
młodzieży w okresie wakacji 2009 poinformował, że oferta co roku bardzo bogata i ciekawa.
Zaznaczyć należy również to, że zmieniła się w tym zakresie mentalność rodziców
współczesnych. Dzisiaj rodzice są poszukujący. Rodzice chcą dzieci wysłać na wypoczynek i
to nie koniecznie na drogi obóz. Z programu, który Pani Dyrektor przedstawiła wynika, że
dużo tematyki poświęcone jest regionalizmowi.
Ad. 3
Budowa, plan rozwoju i program wykorzystania Regionalnego
Centrum Kulturalno -Bibliotecznego w Brzesku.
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Marek przedstawiła
informacje na temat budowy, planu rozwoju i programu wykorzystania Regionalnego
Centrum Kulturalno -Bibliotecznego w Brzesku. Poinformowała, że o budowie brzeskiej
książnicy mówiło się od wielu lat. Budynek, który obecnie zajmuje biblioteka to
stary, adoptowany na jej potrzeby w 1949 roku Dom Modlitwy Izraelickiej gminy
Żydowskiej
ciasny
,
nie
spełniający
już
podstawowych
wymogów. Pojawiały się różne koncepcje. Niektórzy przekonywali, że najlepszym
rozwiązaniem byłoby adoptowanie na ten cel któregoś z obiektów należących do gminy
Brzesko. Sprawa nie była jednak prosta. W centrum miasta gmina nie ma bowiem
takiego lokalu, który nadawałby się na ten cel. W grę wchodzić mógł zakup i
adaptacja , ale tę propozycję odrzucono szybko. Koszt zakupu takiego budynku, to
wydatek kilku milionów złotych, a i tak bez prac adaptacyjnych by się nie
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obeszło. Sprawa odżyła po śmierci Jana Pawła II. Powstawały różne pomysły w jaki
sposób nasze miasto powinno uczcić pamięć wielkiego rodaka. Mówiono o
budowie pomnika, ostatecznie jednak zwyciężył pomysł, że najbardziej
odpowiednia byłaby biblioteka nazwana jego imieniem i tę decyzję ostatecznie
zaakceptował ówczesny burmistrz Brzeska Jan Musiał. Obiekt miałby stanąć na
terenach gminy za Ogrodem Jordanowskim na placu byłej targowicy. Postanowiono i
zaczęto szukać środków. Oprócz środków gminy , część kosztów miał pokryć powiat,
część województwo.
Przygotowana została koncepcja architektoniczna Regionalnego Centrum EdukacyjnoBibliotecznego w Brzesku ( taka była pierwotna nazwa). Supernowoczesny budynek o
powierzchni użytkowej ponad 3 tyś. m 2 pomieścić miał bibliotekę miejską i bibliotekę
pedagogiczną, sale konferencyjne i wystawiennicze oraz centra informacyjne i
ustawicznego kształcenia. W 2007 roku podpisane zostało trójstronne porozumienie
między gminą, powiatem i zarządem województwa, który wyłożył kwotę 150.000,- zł
na pomoc w przygotowaniu dokumentacji technicznej. Całość prac koordynuje z
ramienia gminy wiceburmistrz Bogdan Dobranowski i mgr Antoni Staszczyk. W
październiku 2007 w wyniku wyborów parlamentarnych Burmistrz Brzeska Pan
Jan Musiał zostaje posłem na Sejm III RP. Stanowisko Burmistrza w wyniku wyborów
bezpośrednich obejmuje na początku 2008 roku były starosta brzeski Pan Grzegorz
Wawryka. Bardzo energicznie przystępuje do działania. Przygotowany zostaje nowy
projekt obiektu, dokumentacja architektoniczna i techniczna i wniosek o dotację ze
środków unijnych do zarządu województwa małopolskiego. Zmienia się też
częściowo przeznaczenie obiektu i nazwa na „Regionalne Centrum Kulturalno
Biblioteczne." Po wielu miesiącach czekania i niepewności , po kolejnych ocenach,
przychodzi słoneczny dla naszej biblioteki i miasta dzień i decyzja o dofinansowaniu ze
środków unijnych kwoty 13 milionów złotych na budowę centrum. Ile ostatecznie
będzie kosztowała budowa centrum okaże się niebawem. Podpisanie umowy pomiędzy
samorządem województwa małopolskiego a samorządem gminy pozwoli rozpisać
przetarg na wykonanie inwestycji. Z kosztorysu wynika, że inwestycja zamknie się
kwotą
18
milionów
złotych,
ale
wiele
też
wskazuje
na
to, że kryzys gospodarczy ostudzi zapędy, niektórych firm i obiekt uda się wznieść
nieco taniej. Prace projektowe i dokumentację techniczną wykonała wyłoniona w
drodze przetargu Autorska Pracownia Projektowa „ABIL"z Nowego Sącza - mgr inż.
architekt Agnieszka Bil. Wniosek o dotację unijną do Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 opracowany został przez Biuro Funduszy
Europejskich Urzędu Miejskiego - Pana Rafała Najdałę i Panią Kingę Szapel- Zachara.
Studium wykonalności do projektu „ Budowa Regionalnego Centrum
KulturalnoBibliotecznego w Brzesku" opracowało Centrum Doradztwa Strategicznego 31-153
Kraków ul Szlak 65 biuro 1004. Przedmiotowy projekt pn.„ Budowa Regionalnego
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku" polega na budowie nowej
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publicznej infrastruktury kulturalnej. Jego celem jest wzmocnienie roli kultury,
jako czynnika wpływającego istotnie na rozwój społeczny gminy Brzesko,
wzbogacenie i poprawa dostępności oferty kulturalnej w gminie oraz zapewnienie
warunków do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się
wysokim poziomem uczestnictwa w kulturze. Centrum Kulturalno- Biblioteczne
zostanie wybudowane w ścisłym Centrum Brzeska na działce o numerze 1469/5 i 1471.
Zlokalizowane zostanie przy placu targowym w niedalekim sąsiedztwie Placu
Kazimierza ( na którym organizowanych jest szereg wydarzeń kulturalnych),
Ogrodu Jordanowskiego oraz dworca PKS. W ramach projektu wybudowany zostanie
nowoczesny obiekt kulturalny w Brzesku - trzykondygnacyjny
z
pomieszczeniem wentylatorki na czwartej kondygnacji o łącznej powierzchni
2
3
użytkowej 3.467, 78 m ( kubatura 21.190,20 m ). Projekt zakłada powstanie
obiektu mieszczącego bibliotekę miejską, salę audytoryjną oraz pomieszczenia do
prowadzenia zajęć teatralnych, zajęć muzycznych i multimedialnych ( m.in. pracownia
sztuk wizualnych, studio rozwoju talentów, aula Uniwersytetu III wieku, studio
nagrań, centrum multimedialne oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na organizację
kawiarni. Budynek będzie posiadał własna kotłownię gazowa oraz wentylację
mechaniczną i klimatyzację. Będzie wyposażony w wentylację mechaniczną i
klimatyzację. Dane liczbowe : pow. użytkowa = 3467,78 m2, pow. zabudowy = 1315,0
m2, pow. całkowita = 4006,0 m2, kubatura = 21 190,20 m3, wysokość = 17,48 m,
długość = 45,97 m x 33,97 m. Forma architektoniczna obiektu współczesna, bryła
zwarta uwarunkowana kształtem działki przeznaczonej w decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod zabudowę. Następnie Dyrektor Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiła, jak będzie wyglądać rozmieszczenie
pomieszczeń głównych na poszczególnych kondygnacjach obiektu:
Parter :
• Główną część parteru zajmuje sala audytoryjną ,która tak naprawdę powinna
być salą kinową. Na razie nie będzie to jednak możliwe w myśl przepisów
unijnych. Sala to wyposażona zostanie w scenę, kotary, nagłośnienie, będą tu
mogły występować wszystkie zespoły muzyczne, teatr , może być
wynajmowana na duże konferencje itd. Sala posiadać będzie garderobę i
magazyn sprzętu.
• Duży holl główny (312 m), tam planowany jest odpowiedni wystrój
(ekspozycja stała ) poświęconą Janowi Pawłowi II. Tam mieścić się będzie
szatnia, kasa biletowa i kawiarnia.
I piętro poświęcone w całości bibliotece - Wypożyczalnia + czytelnia
dla dorosłych, czytelnia multimedialna, oddział dla dzieci, pokój
bajek, administracja + księgowość, sekretariat, pokój dyrektora
,holl, klatka schodowa, sanitariaty.
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II
itp.

piętro to sala wystawiennicza, sala spotkań, archiwum, magazyn, serwerownia

Część pomieszczeń zajmie Miejski Ośrodek Kultury – Centrum multimedialne, pracownia
sztuk wizualnych, studio nagrań, studio rozwoju talentów i Uniwersytet III wieku.
Po podpisaniu umowy o współfinansowaniu przez UE w ramach ZPOR „Fundusze
Europejskie dla Małopolski” w dniu 4 marca 2009 dalsze prace związane z ogłoszeniem
przetargu na wyłonienie wykonawcy przejmuje Wydział Infrastruktury Technicznej i
Komunalnej Urzędu Miejskiego z Naczelnikiem Bogdanem Dobranowskim na czele
oraz bezpośrednio odpowiedzialny za inwestycję i koordynujący wszelkie prace związane
z przygotowaniem całej dokumentacji i budowę obiektu Antoni Staszczyk- pracownik
Referatu Budownictwa i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego. Zgodnie z
Ustawą o Zamówieniach Publicznych w drodze przetargu po dokonaniu wszystkich
niezbędnych procedur wyłoniony zostaje na generalnego wykonawcę Regionalnego
Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Brzesku - Katowickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego „BUDUS". Projektowane Centrum ma zabezpieczyć
możliwości rozwoju placówek w tym B iblioteki na co najmniej 20 lat
P rzyjmując okr eślone standar dy zamieszczone w publikacji Jerzego Maja
„Organizacja przestrzenna i wyposażenie biblioteki publicznej", należy przewidzieć
wzrost liczby mieszkańców i księgozbioru na przestrzeni tych lat. Tak
więc
powierzchnia biblioteki w mieście do 20.000 mieszkańców w rejonie
bezpośredniej obsługi ( ma tu na uwadze tylko miasto Brzesko) powinna wynosić
minimum 1300 m2 , a planowane zbiory w granicach 100.000 woluminów. W rejonie
bezpośredniej obsługi czyli w samym mieście Brzesku ( bez gminny) korzysta
obecnie ok. 5.000 czytelników wypożyczających książki do domu oraz ok. 10.000
osób korzysta z czytelni, Internetu, Ksera i innych form prowadzonych przez
Bibliotekę (lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, imprezy biblioteczne).
Statystyki
biblioteczne przewidują tylko rejestrację i podział czytelników
wypożyczających książki na zewnątrz, i tak na ogólną liczbę czytelników składają
się następujące grupy:
-młodzież niepracująca, ucząca się w szkołach podstawowych,
zawodowych, średnich i pomaturalnych - 2442
-studenci szkół wyższych studiujących stacjonarnie - 573
-pracownicy umysłowi - 767
-robotnicy - 218
-rolnicy - 13
-inni zatrudnieni pracujący w własnych firmach -82
-niezatrudnieni ( emeryci , renciści, bezrobotni ) - 829
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Praktyki biblioteczne innych nowopowstałych bibliotek wskazują, że liczba
użytkowników w nowopowstałym obiekcie, po podniesieniu jakości usług i
zwiększeniu atrakcyjności placówki może wzrosnąć nawet dwukrotnie.
Tak więc powstałe Centrum stworzy:
• przyjazną przestrzeń i umożliwi korzystanie ze zbiorów w wolnym dostępie do
półek ( obecnie do prawie 50 % zbiorów nie ma wolnego dostępu, zbiory
umieszczone na regałach z nadstawkami do wys. 2.80 cm dostępne są tylko
z drabinek i ułożone na półkach w 2 rzędach),
• zbiory przestrzennie ułożone i dobrze opisane
sprzyjać będą szybkiemu
odnalezieniu przez czytelnika interesującej go pozycji,
• stworzy
możliwość
korzystania
ze
zbiorów
multimedialnych
i
szerokopasmowego Internetu wszystkim chętnym bez czekania w kolejce lub
kilkukrotnego przychodzenia w tym celu do biblioteki,
• poprawi jakość obsługi i możliwość szybszego ściągania
poszukiwanej
książki po wprowadzeniu automatyzacji procesu wypożyczania.(obecnie aby
znaleźć poszukiwaną przez innego czytelnika książkę , trzeba czasami
przeglądnąć 2.000 kart, bo nie mamy innej możliwości sprawdzenia u kogo
dana książka się znajduje.),
• umożliwi dostęp do elektronicznego
katalogu
biblioteki
i
baz
katalogowych innych bibliotek,
• wszystkie prowadzone przez bibliotekę działania edukacyjne, lekcje
biblioteczne, spotkania konkursy
odbywać się będą w lokalu biblioteki,
a nie jak do tej pory w przedszkolach, szkołach,MOK-u, co zwiększy
możliwość dostępu zainteresowanych do skorzystania z oferty biblioteki,
• umożliwi kulturalne spędzenie wolnego czasu w przyjaznych wnętrzach
biblioteki na czytaniu prasy , słuchaniu muzyki i innych formach rozrywki,
• zapewnienie wysokiego poziomu zainteresowania mieszkańców
wiązać się
będzie się z ciekawą ofertą jej działalności. Najlepiej promować będą
bibliotekę jej profesjonalne usługi czyli dostęp do jej zbiorów i zbiorów innych
bibliotek zapewniony przez katalogi online, wypożyczenia międzybiblioteczne,
zapewnienie stałego dopływu nowości wydawniczych oraz ciekawa oferta
działalności około bibliotecznej np. wprowadzenie możliwości nauki języków
obcych czy kursów komputerowych dla seniorów. Wszystkie działania
prowadzone przez bibliotekę są bezpłatne. Informacje znajdą zainteresowani
na plakatach, stronie internetowej biblioteki oraz miasta. Chcemy wprowadzić
wiele nowych działań,
na które w lokalu tej biblioteki nie było miejsca:
dla dzieci najmłodszych prowadzić stałe zajęcia w pięknie wyposażonym
„pokoju bajek", gdzie rodzice mogliby zostawić dziecko pod opieką
bibliotekarza
prowadzącego
zajęcia
np.: na czas załatwiania spraw urzędowych, wizyty u lekarza, czy nawet
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ważnych zakupów.
Zajęcia w formie zabawy z książką filmem, czytaniem, prowadzeniem zabaw
ruchowych miałyby na celu zainteresowanie książką i czytaniem. Dzieci szkolne i
młodzież zachęcać będziemy dobrą ofertą lektur, literatury młodzieżowej do
czytania,
pracownią
multimedialną, programami
edukacyjnymi, imprezami
bibliotecznymi itp. Dla dorosłych powstanie „Klub Dyskusyjny Dobrej Książki,
Punkt Informacji Europejskiej i Biznesowej oraz organizować będziemy bezpłatne
kursy komputerowe z możliwością wykorzystania Internetu dla seniorów. Chcemy
stworzyć wreszcie osobom niepełnosprawnym (poruszającym się na wózkach
inwalidzkich) możliwość korzystania z całej oferty biblioteki. Oni mają zazwyczaj
dużo czasu a brak podjazdów, pochwytów, wind całkowicie odcina ich od możliwości
korzystania. Osoby
z wadami wzroku i niedowidzące muszą mieć możliwość
korzystania z książki mówionej ( teksty nagrane na kasety czy płyty). Ponadto
Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna w Brzesku stara się promować czytelnictwo
poprzez różnorodne formy jego upowszechniania. Przygotowywane są dla
czytelników m.in.: wystawy, konkursy czytelnicze, literackie, recytatorskie i
plastyczne, lekcje literackie i z zakresu edukacji biblioteczno-czytelniczej, wycieczki o
tematyce regionalnej, spotkania autorskie. Jedną z ważniejszych inicjatyw w
brzeskiej bibliotece, która ma na celu zainteresowanie młodych czytelników
książką i biblioteką są organizowane corocznie Majowe Dni Książki. W 2008 roku
motywem przewodnim majowych spotkań w bibliotece była Warszawa, jej historia,
zabytki i legendy. W lekcjach literackich zatytułowanych „Warszawskim szlakiem
zabytków i legend" wzięło udział ponad 600 dzieci z brzeskich szkół podstawowych.
Dopełnieniem lekcji bibliotecznych była wystawa pod hasłem „Spacerem po
Warszawie" i konkurs plastyczny „Warszawska Syrenka i inne legendy". Majowe Dni
Książki są organizowane przez Oddział dla Dzieci Powiatowa i Miejska Bibliotek
Publiczna w Brzesku. Wymiernym efektem tego typu działań jest zwiększenie liczby
czytelników, pogłębienie wiedzy dzieci z zakresu omawianego tematu,
zainteresowanie nowymi tytułami książek oraz wzmocnienie więzi ze środowiskiem
poprzez współpracę ze szkołami. Promuje czytelnictwo także wśród dzieci
najmłodszych. Służą temu cykliczne spotkania z przedszkolakami, przebiegające pod
hasłem „Moja pierwsza wizyta w bibliotece". Podczas takich spotkań dzieci
zapoznają się z biblioteką, jej zbiorami i zasadami korzystania, biorą udział w
konkursach, słuchają bajek czytanych przez bibliotekarkę. Często dziecko z grupa
przedszkolną po raz pierwszy przekracza progi biblioteki i zostaje jej czytelnikiem na
długie lata. Kolejną inicjatywą biblioteki są „Brzeskie spotkania z poezją", które
maja przybliżyć mieszkańcom Brzeska twórczość zapraszanych poetów min (Józef
Baran, ks. Wacław Buryła). Biblioteka jest również współorganizatorem
odbywającej się co roku „ Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej" imprezy w której biorą udział poeci z kraju i z zagranicy. Głównym punktem tej
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imprezy jest koncert na którym poetom recytującym swoje wiersze towarzyszą
muzycy z zespołu „Ostatnia wieczerza w karczmie przeznaczonej do rozbiórki". W
ramach „ Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej" odbywają się także
lekcje literackie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tego typu spotkania są
doskonałą lekcja poezji, przybliżają ten gatunek Literacki szerokiej grupie
odbiorców i sprawiają, że czytelnicy częściej i chętnie sięgają po tomiki wierszy. Od
ponad 10 lat Dział Dorosłych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jest
organizatorem konkursów literackich dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z
Brzeska i powiatu. Tematem są postaci polskich pisarzy - ich twórczość, a wybór
związany jest z przypadającą w danym roku rocznicą urodzin, rocznicą śmierci bądź
ogłoszonym przez Sejm RP rokiem pisarza. Celem konkursów jest wspomaganie edukacji
humanistycznej poprzez popularyzację twórczości literackiej pisarza oraz utrwalenie
wiadomości o jego życiu. Ze względu na złe warunki lokalowe (brak
odpowiedniego miejsca) nie organizowane są imprezy o zasięgu ogólnopolskim,
np. „Cała Polska czyta dzieciom". Poza tym każda impreza organizowana w
bibliotece wiąże się z zamknięciem na czas jej trwania jednego z działów biblioteki.
W projektowanym obiekcie będą organizowane:
• ogólnopolskie akcje dotyczące popularyzacji książki i czytelnictwa : „Cała
Polska Czyta Dzieciom", „Apetyt na czytanie", „Dyskusyjny Klub Książki
(dla młodzieży, dla dorosłych), „Festiwal 4 Pory Książki";
• spotkania autorskie;
• wykłady z literatury i innych dziedzin wiedzy;
• wystawy;
• małe formy teatralne;
• konkursy dla dzieci i dorosłych;
• imprezy biblioteczne: Światowy Dzień Pluszowego Misia, Noc z Andersenem i
wiele innych imprez związanych z obchodzonymi świętami np. Dzień Matki,
Dzień Dziecka, Andrzejki itd.
Budowa centrum jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców regionu o czym
informują nas sami zainteresowani w bezpośrednich rozmowach, kontaktach. Znamy też
ilość osób uczących się w szkołach, studentów i dorosłych poszukujących ciągle różnych
źródeł informacji, którzy w nowo powstałym obiekcie będą mieli lepsze
w a r u n k i i możliwości do korzystania z biblioteki i jej zbiorów. Wspólnie z Miejskim
Ośrodkiem Kultury biblioteka organizuje różnego rodzaju wystawy, imprezy
artystyczne, wyjazdy do teatru i wiemy ile osób byłoby chętnych obejrzeć dobry
film czy sztukę teatralną, gdyby do ceny biletu nie trzeba dodać jeszcze straconego
na przejazd czasu i kosztów dojazdu. Wszystkie usługi w tym Ksero prowadzone są
bezpłatnie. Pobierany jest tylko zwrot kosztów skalkulowany na pokrycie kosztów
wydruku , dlatego też korzystają z niego tylko nasi czytelnicy , kserujący materiały
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biblioteczne. Wykonuje to bibliotekarz w ramach swoich zajęć. Ksero znajduje się w
czytelni dla dzieci. Nie jest wynajmowane innym podmiotom.
„ Punkt książki mówionej" to niewielka ilość
książek na kasetach
magnetofonowych wymieniana systematycznie w MBP w Tarnowie, aby ułatwić
osobom z wadami wzroku dostęp do książki. W nowym powstałym centrum planowane
jest powstanie działu książki mówionej w czytelni multimedialnej. W związku z tym
musi się zwiększyć zatrudnienie przynajmniej o 5 pełnych etatów:
1. Informatyk - ogólna obsługa
2. Bibliotekarz w Oddziale dla Dzieci do zajęć z dziećmi w „pokoju bajek"
3. Bibliotekarz do Działu Bibliograficzno – Informacyjnego
4. Informatyk do czytelni multimedialnej
5. Pracownik Działu Promocji.
Ponadto Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku
poinformowała, że wraz z postępującym procesem integracji Europy i otwarciem granic
rośnie liczba podróżujących po Europie w celach edukacyjnych czy biznesowych wynikiem
tego jest pojawienie się w każdym mieście osób innych narodowości o innej
kulturze, wyalienowanych społecznie. Biblioteka powinna być miejscem gdzie osoby
różnych narodowości mogą się spotkać oraz uczyć wzajemnej tolerancji, języków,
zwyczajów, tradycji i kultury. W samej gminie Brzesko jest obecnie około 20 osób innych
narodowości mieszkających na stałe. Gdyby wziąć pod uwagę cały powiat brzeski to
ta liczba na pewno byłaby w granicach 60-80 osób, a to już jest grupa, którą trzeba
otoczyć opieką i pomocą.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas zwrócił się z prośbą do członków komisji, aby na
kanwie tego co przedstawiła Pani Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
Maria Marek, na temat budowy Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku
pozytywnie przedstawiać zainteresowanym mieszkańcom i w odpowiedni sposób to
przedsięwzięcie promować.
Ad. 4
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że przed posiedzeniem członkowie
komisji otrzymali pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat: Jak wykorzystać
monitoring do poprawy bezpieczeństwa w gminie. Poprosił aby członkowie komisji zapoznali
się z tym materiałem w domu.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące opinie:
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Komisja pozytywnie jednogłośnie ocenia ofertę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzesku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2009.
Komisja zapoznała się z planem budowy, rozwoju i programu wykorzystania Regionalnego
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował Pani Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Marii Marek za życzliwość i udostępnienie
pomieszczeń, aby komisja mogła odbyć swoje posiedzenie. Podziękował również za
wyczerpujące informacje w tematach jak wyżej. Na koniec posiedzenia życzył wszystkim
obecnym udanych wakacji.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za
udział i zamknął posiedzenie .
00

30

Posiedzenie komisji trwało od godziny 10 do godziny 12.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokołowała
Inspektor
Bogumiła Łanocha
Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Józef Kubas
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