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Nagrody wręczone - II miejsce dla Biblioteki
Miejskiej w Cieszynie
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Biblioteka Miejska w Cieszynie zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie ''Mistrz
Promocji Czytelnictwa 2011''. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w miniony
czwartek (10.05.2012) podczas III Warszawskich Targów Książki.

W miniony czwartek podczas uroczystego otwarcia III Warszawskich Targów Książki odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom konkursu ''Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011''. Zaszczytne II miejsce zajęła
Biblioteka Miejska w Cieszynie.
„Mistrz Promocji Czytelnictwa” to konkurs, w którym nagradzane są biblioteki za działania wspierające rozwój
czytelnictwa. Wśród najlepszych znalazły się Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Miejska Biblioteka
Publiczna w Cieszynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.
A. Majkowskiego w Wejherowie.
Podczas oﬁcjalnego otwarcia III Warszawskich Targów Książki odbyło się wręczanie nagród laureatom konkursu.
Uroczystego wręczenia wyróżnień dokonały Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich oraz Sylwia Czub-Kiełczewska, przedstawiciel MAK+. Za zajęcie II miejsca w konkursie „Mistrz Promocji
Czytelnictwa 2011” dyplom i nagrodę odebrały Izabela Kula – dyrektor BM w Cieszynie oraz Beata Parchańska –
instruktor-koordynator ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

- ...Nagroda jest zasługą wszystkich pracowników Biblioteki, gdyż w sprawozdaniu, które wysłaliśmy na
konkurs opisaliśmy działania instytucji na rzecz wszystkich grup użytkowników: maluchów, dzieci,
dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych, a także środowiska zawodowego bibliotekarzy powiatu
cieszyńskiego jako, że pełnimy obowiązki biblioteki powiatowej... - podkreślała wielokrotnie Izabela Kula
dyrektor BM w Cieszynie.
Ogólna charakterystyka Biblioteki, czytelników i otoczenia - część dokumentacji przesłanej na konkurs „MISTRZ
PROMOCJI CZYTELNICTWA 2011”:

„Biblioteka Miejska w Cieszynie jest najważniejszym ośrodkiem kształtowania kultury czytelniczej w środowisku
lokalnym od ponad 60 lat. Instytucja usytuowana jest w zabytkowej kamienicy w centrum 36 tysięcznego,
przygranicznego miasta, przy głównej arterii handlowej biegnącej od Wzgórza Zamkowego do rynku. Strukturę
miejskiej sieci bibliotecznej tworzą Centrala, w skład której wchodzą: Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia ogólna
i Oddział dla dzieci oraz 4 placówki ﬁlialne, w tym 3 o charakterze uniwersalnym i jedna specjalistyczna, z której
usług korzystają osoby z dysfunkcją narządu wzroku.
Centrala obsługuje czytelników z miasta Cieszyna (62,9 % ogółu zarejestrowanych) i pozostałej części powiatu
cieszyńskiego (29,7 %), a także, w mniejszym zakresie, czytelników spoza powiatu (7,4 % - głównie studenci
cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego oraz czytelnicy z Republiki Czeskiej. Filie w przeważającej mierze
prowadzą obsługę czytelniczą mieszkańców osiedli, na terenie których działają oraz okolicznych domów
jednorodzinnych.
W roku 2011 odnotowano 10 171 zarejestrowanych czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 112 912 razy.
Wypożyczono łącznie 229 335 książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Udzielono także 70 864 informacji. W roku
2010 w cieszyńskiej Bibliotece utworzono dwa punkty publicznego dostępu do Internetu (PIAP) ze środków

unijnych w Czytelni ogólnej i Filii nr 3, które w roku ubiegłym odwiedziło łącznie 15 955 użytkowników.
Walorem instytucji jest również bogata oferta kulturalno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Biblioteka aktywnie włącza się w organizację miejskich imprez, takich jak Święto Trzech Braci, czy cieszyński festiwal
sztuk ludowych Skarby z cieszyńskiej trówły. Dorośli użytkownicy Biblioteki biorą udział w konkursach
komputerowych dla seniora, wiedzy i literackich, spotkaniach autorskich i z ciekawymi ludźmi, promocjach
publikacji, dyskusyjnym klubie książki, wystawach, imprezach okolicznościowych. Biblioteka posiada również w
swoim dorobku wiele cennych inicjatyw wydawniczych o znaczeniu regionalnym, w tym m.in. Słownik bohaterów
podań i legend Śląska Cieszyńskiego, tomik poetycki Ziemia Cieszyńska wierszem malowana, publikacja Strofy
sercem pisane. Cieszyn w poezji polskiej w XIX, XX i XXI stuleciu. Szkice. Bibliograﬁa, Historie zwyczajne i
nadzwyczajne czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim, czy wydana w roku ubiegłym książka dla dzieci starszych
Gdzieś na końcu świata.
Szczególnie bogata oferta skierowana jest do najmłodszych użytkowników Biblioteki. Do największych
przedsięwzięć w tym zakresie należą Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą, Noc z Andersenem, akcje
Wakacje z biblioteką i Ferie z biblioteką. Ponadto w ofercie Biblioteki znajduje się wiele ciekawych propozycji o
charakterze cyklicznym, są to warsztaty czytelnicze, literackie, dziennikarskie, ekologiczne, regionalne, teatralne,
plastyczne, a także cotygodniowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu Czytanie zbliża.W 2007
roku Biblioteka przystąpiła do kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Aktywność instytucji w zakresie
organizacji imprez promujących głośne czytanie została uhonorowana w roku ubiegłym przez Fundację ABCXXI
Super Statuetką.
Od 2001 roku Biblioteka Miejska w Cieszynie pełni funkcję biblioteki powiatowej. Stąd też jest organizatorem wielu
przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz konferencji, seminariów i warsztatów szkoleniowych dla
bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego,często z udziałem bibliotekarzy z Zaolzia.
Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami
oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są
współﬁnansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Fundację Orange dla bibliotek, Departament
Stanu USA, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz
polegające na doposażeniu w sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług, służą przede
wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną,
pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.”
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