








Od Wydawcy
„Informator”, który w³aœnie Pañstwu przeka-

zujemy, jest najnowsz¹ publikacj¹ Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
Wydajemy go w momencie szcze-
gólnym dla naszej instytucji.
Rozpoczêliœmy bowiem nowy
etap dzia³alnoœci, po najwiêk-
szym w dziejach Biblioteki
Miejskiej remoncie, który
zbieg³ siê z Jubileuszem
90-lecia placówki.

Pragnê podkreœliæ, ¿e mo-
dernizacja zabytkowej siedziby
Biblioteki by³a mo¿liwa dziêki
odwa¿nym decyzjom Prezydenta
Miasta Siedlce – Wojciecha Kudelskiego, a tak¿e
radnych Miasta Siedlce obecnej i poprzedniej
kadencji. Co wa¿ne, inwestycja zosta³a dofinan-
sowana przez Uniê Europejsk¹ w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.

Zapraszam zatem do Siedleckiej Ksi¹¿nicy,
która po gruntownej przebudowie zyska³a na
przestrzeni, funkcjonalnoœci, nowoczesnoœci,
dostêpnoœci. Jest piêkna, przyjazna, z klimatem…
Oferuje atrakcyjne zbiory, jedne z najwiêkszych
w mieœcie i regionie, licz¹ce ponad 300 000
woluminów ksi¹¿ek oraz 30 000 jedn. zbiorów
specjalnych. Szczyci siê regionaliami, z których

najstarsze, najcenniejsze zosta³y zdigitalizowane.
Jest w pe³ni skomputeryzowana. Du¿ym udogod-

nieniem dla czytelników jest elektro-
niczny katalog, dostêpny tak¿e

w internecie, elektroniczne Karty
Biblioteczne, które znacznie
usprawniaj¹ proces wypo¿y-
czania oraz mo¿liwoœæ zama-
wiania ksi¹¿ek przez internet.

W bogatej ofercie Biblioteki
s¹ tak¿e: spotkania z pisarzami,
promocje ksi¹¿ek, konkursy

literackie, konferencje popular-
nonaukowe, wieczory poetycko-

-muzyczne, spektakle, wystawy, które
zachêcaj¹ do szukania w niezwyk³ym œwiecie
literatury Ÿróde³ inspiracji, to¿samoœci narodo-
wej i ponadczasowych wartoœci.

Nasza placówka jest miejscem, gdzie mo¿na
poszerzaæ wiedzê, rozwijaæ swoje zainteresowania
i pasje. Od lat osi¹ga wysokie wskaŸniki czytel-
nictwa, które s¹ najlepsz¹ miar¹ atrakcyjnoœci
Biblioteki. Imponuj¹cy jest tak¿e wskaŸnik zakupu
nowoœci wydawniczych.

Myœlê, ¿e nasz „Informator” zachêci Pañstwa
do odwiedzania Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zapewniam, ¿e Ksi¹¿nica czeka na swoich Czytel-
ników razem ze spi¿owym Stefanem ¯eromskim
– bibliotekarzem oddanym swojej profesji i ksi¹¿kom.

Jadwiga Madziar
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach



12 maja 2011 r.
Uroczyste otwarcie Biblioteki Miejskiej

oraz ods³oniêcie pomnika ³aweczki
Stefana ¯eromskiego

- zwieñczeniem obchodów 90-lecia Ksi¹¿nicy.



Z Biblioteki mog¹ korzystaæ wszystkie zainteresowane osoby.
Korzystanie ze zbiorów jest bezp³atne.
Prawo korzystania ze zbiorów nabywa siê z chwil¹ otrzymania Karty Bibliotecznej.
Karta Biblioteczna wydawana jest po dokonaniu rejestracji w bazie czytelników Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Siedlcach, na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzaj¹cego to¿sa-
moœæ (ze zdjêciem) oraz po wype³nieniu karty zapisu „Zobowi¹zanie”.
Karta Biblioteczna jest bezp³atna. Czytelnik jest zobowi¹zany do okazania Karty z chwil¹
dokonania wypo¿yczenia.
Zbiory Biblioteki, z wyj¹tkiem zbiorów Czytelni, s¹ udostêpniane na zewn¹trz.
Czytelnik mo¿e wypo¿yczyæ jednorazowo do 5 ksi¹¿ek.
Ksi¹¿ki wypo¿ycza siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c.
Czytelnik mo¿e tak¿e zamawiaæ ksi¹¿ki przez Internet, u¿ywaj¹c numeru Karty Bibliotecznej
i Has³a/PIN. Zamówione ksi¹¿ki nale¿y odebraæ w Centrum Obs³ugi Czytelników w ci¹gu 4 dni
od z³o¿enia zamówienia.
Ze zbiorów Czytelni mo¿na korzystaæ wy³¹cznie na miejscu, w Bibliotece. Czytelnik mo¿e samo-
dzielnie korzystaæ z prasy oraz czasopism bie¿¹cych. Pozosta³e zbiory podaje bibliotekarz.

O zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach informuje katalog elektroniczny
(www.mbp.siedlce.pl). Dostêp do katalogu zapewniaj¹ czytelnikom terminale znajduj¹ce siê
we wszystkich agendach MBP. Katalog elektroniczny zawiera dane o wszystkich dokumentach -
nabytkach MBP w Siedlcach. Stwarza on szerokie mo¿liwoœci wyszukiwania, zarówno przy
zastosowaniu kryteriów formalnych, jak i rzeczowych, takich jak:
nazwy osób i cia³ zbiorowych bêd¹cych twórcami, wspó³twórcami publikacji b¹dŸ odpowiedzial-
nych za jej powstanie,
tytu³ publikacji,
tytu³ serii,
numer ISBN i ISSN,
has³a przedmiotowe,
wszystkie s³owa lub s³owa z poszczególnych pól.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce korzystania z Biblioteki okreœlaj¹ Regulaminy: Centrum Obs³ugi
Czytelników, Oddzia³u dla dzieci i m³odzie¿y, Oddzia³u Zbiorów Specjalnych, Filii Bibliotecznych oraz
Czytelni G³ównej, Regionalnej i Internetowej.

Ogólne zasady korzystania

z Biblioteki
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Czytelnia G³ówna

Anna Paw³owska Ma³gorzata Chromiñska Andrzej Prz¹dka

Salonik prasowy

Katarzyna Hapunowicz Agnieszka Kanicka

Ewa Górzyñska

Centrum Obs³ugi Czytelników

Kadra biblioteczna agend udostêpniania i opracowania zbiorów



Czytelnia Internetowa

Barbara GrabowskaAlina Kosiñska Joanna Zieliñska

Czytelnia Regionalna

Filia Biblioteczna Nr 3Filia Biblioteczna Nr 2 Filia Biblioteczna Nr 4
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Agendy
dla u¿ytkowników

CENTRUM INFORMACYJNE BIBLIOTEKI (Informatorium)
ul. J. Pi³sudskiego 5 (wejœcie od ul. Esperanto)
08-110 Siedlce
tel. 25 632 29 19 w. 11
e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

Zaprasza u¿ytkowników:
wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek - godz. 9:00 - 18:00
sobota - godz. 9:00 - 16:00

Centrum Informacyjne Biblioteki
prowadzi nastêpuj¹c¹ dzia³alnoœæ:
udziela informacji katalogowych w oparciu o w³asne katalogi komputerowe oraz katalogi elektro-
niczne innych bibliotek;
pomaga w korzystaniu z katalogów, baz elektronicznych, programów;
udziela informacji bibliograficznych i faktograficznych w oparciu o w³asne zbiory biblioteczne
oraz elektroniczne bazy danych - w³asne oraz innych bibliotek i  instytucji;
opracowuje zestawienia bibliograficzne w oparciu o bazy w³asne oraz innych bibliotek;
pomaga w wyszukiwaniu informacji z zasobów Internetu;
pomaga w korzystaniu z us³ug bibliotecznych, w tym zamawianiu ksi¹¿ek przez Internet;
udziela informacji bibliotecznych i katalogowych przez telefon i Internet;
udostêpnia w³asne bazy katalogowe i bibliograficzne w Internecie;
organizuje zajêcia z przysposobienia czytelniczego, lekcje biblioteczne, oprowadzanie wycieczek;
wykonuje us³ugi: kserograficzne, skanowania (odp³atnie, zgodnie z Regulaminem);
tworzy „Bibliografiê Siedlec i Powiatu Siedleckiego”, wspó³tworzy „Bibliografiê Województwa
Mazowieckiego”.

Informatorium prowadzi Czytelniê Internetow¹ udostêpniaj¹c¹ 17 terminali z bezp³atnym
dostêpem do Internetu.

Czytelnia Internetowa
oferuje mo¿liwoœæ:
pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych (Word, Excel, Access,
Power Point);
korzystania z przegl¹darki stron www; elektronicznych katalogów, baz danych na CD-ROMach,
zbiorów zdigitalizowanych;
zapisywania wyników pracy na zewnêtrznych noœnikach (CD-ROM, pendrive);
wykonania p³atnych wydruków, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim (zgodnie z Regula-
minem).

Wyszukiwania internetowe powinny s³u¿yæ przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym
te¿ informacji bibliotecznej i bibliograficznej.



CENTRUM OBS£UGI CZYTELNIKÓW
ul. J. Pi³sudskiego 5 (wejœcie od ul. Esperanto)
08-110 Siedlce
tel. 25 632 29 19 w. 15
e-mail: coc@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek - godz. 9:00 - 18:00
sobota - godz. 9:00 - 16:00

Oferuje:
zbiory - ok. 130 000 wol.;
udostêpniane na zewn¹trz, w tym:
- literaturê piêkn¹ polsk¹ i obc¹,
- literaturê popularnonaukow¹ i naukow¹, g³ównie z zakresu: filozofii, psychologii, religii, teologii,
nauk spo³ecznych, prawa, administracji, matematyki, nauk przyrodniczych, stosowanych, medy-
cyny, nauk technicznych, rolnictwa, geografii, historii,
- lektury szkolne, podrêczniki akademickie
oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet);
komputerowe wypo¿yczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne;
us³ugi: zamawianie i prolongowanie ksi¹¿ek przez Internet.

CZYTELNIA G£ÓWNA
ul. J. Pi³sudskiego 5 (wejœcie od ul. Esperanto)
08-110 Siedlce
tel. 25 632 29 19 w. 27
e-mail: czytelnia@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
wtorek, , œroda, czwartek, pi¹tek - godz. 9:00 - 18:00
sobota - godz. 9:00 - 16:00

Oferuje:
zbiory - ok. 25 000 wol.
udostêpniane na miejscu, w tym:
- encyklopedie ogólne i dziedzinowe,
- leksykony i kompendia wiedzy,
- s³owniki jêzykowe, dziedzinowe, biograficzne,
- publikacje informacyjne,
- bogaty wybór literatury prawniczej (polskie ustawy, wybór komentarzy i orzecznictwa),
- podrêczniki akademickie,
- wydawnictwa obcojêzyczne np. Brockhaus - Encyklopaedie (24 t.), The New Encyclopedia
Britannica; Micropaedia (12 t.), The New Encyclopedia; Macropaedia (17 t.), Encyclopedia
Universalis (28 t.), Grand Larousse Universel (17 t.), Larousse Encyclopedie (8 t.),
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- herbarze,
- wydawnictwa przedwojenne (w wyborze),
- ksi¹¿ki zdigitalizowane (z XIX wieku),
- 130 tytu³ów czasopism bie¿¹cych polskich oraz czasopisma zagraniczne np. Stern, Time,
Le Monde Diplomatique, National Geographic, Niva, Russkij Kurier Warszawy, Vokrug Sveta,
- 310 tytu³ów czasopism archiwalnych (5000 roczników)
oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet)

Czytelnia G³ówna prowadzi: wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne,  przysposobienie czytelnicze,
lekcje biblioteczne. Oferuje 32 miejsca dla czytelników.

CZYTELNIA REGIONALNA
ul. J. Pi³sudskiego 5 (wejœcie od ul. Esperanto)
08-110 Siedlce
tel. 25 632 29 19 w. 16
e-mail: regionalna@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek - godz. 9:00 - 18:00
sobota - godz. 9:00 - 16:00

Oferuje:
zbiory dotycz¹ce Siedlec i regionu - ok. 5500 jedn. inw.
udostêpniane na miejscu, w tym:
- ksi¹¿ki, broszury (wydawane od pocz¹tku XIX wieku do chwili obecnej),
- czasopisma: lokalne, naukowe (200 tytu³ów, w tym 40 tytu³ów przedwojennych),
- dokumenty ¿ycia spo³ecznego (plakaty, zaproszenia, katalogi wystaw, foldery, stare
  pocztówki, zdjêcia),
- mikrofilmy (w tym du¿y wybór dokumentów o unitach podlaskich),
- zbiory zdigitalizowane (najstarsze, najcenniejsze regionalia),
- niepublikowane maszynopisy (pamiêtniki, wspomnienia, prace magisterskie itp.),
- wycinki prasowe
  oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet).

Czytelnia Regionalna prowadzi: lekcje biblioteczne na temat Ÿróde³ wiedzy o regionie,
przygotowuje wystawy dotycz¹ce historii Siedlec i regionu. Oferuje 8 miejsc dla czytelników oraz
stanowisko z czytnikiem do korzystania z mikrofilmów.
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ODDZIA£ DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
ul. J. Pi³sudskiego 5
08-110 Siedlce
tel. 25 632 29 19 w. 19
e-mail: dzieci@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek - godz. 9:00 - 18:00
sobota - godz. 9:00 - 16:00

Oferuje:
zbiory dla dzieci i m³odzie¿y - ok. 25000 wol.
udostêpniane na zewn¹trz, w tym:
- literaturê piêkn¹ dla dzieci i m³odzie¿y (polsk¹ i obc¹),
- literaturê popularnonaukow¹,
- lektury szkolne, ksi¹¿ki edukacyjne,
udostêpniane na miejscu, w tym:
- encyklopedie ogólne i dziedzinowe,
- leksykony i kompendia wiedzy,
- s³owniki,
- czasopisma
oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet),
komputerowe wypo¿yczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne.

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y prowadzi: lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze, zajê-
cia dla dzieci;przyjmuje wycieczki (lekcje odbywaj¹ siê od wtorku do pi¹tku w godz. 9:00 - 11:00,
po uprzednim zg³oszeniu).
Oferuje: wolny dostêp do literatury piêknej, czytelniê z 4 miejscami dla czytelników, w tym
3 stanowiska komputerowe z bezp³atnym dostêpem do Internetu oraz „k¹cik ma³ego dziecka”.

ODDZIA£ ZBIORÓW SPECJALNYCH
ul. J. Pi³sudskiego 5
08-110 Siedlce
tel. 25 632 29 19 w. 18
e-mail: ozs@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek - godz. 9:00 - 18:00
sobota - godz. 9:00 - 16:00

Oferuje:
zbiory - ok. 38000 jedn. inw.
udostêpniane na zewn¹trz:
- z zakresu sztuki
w tym: albumy i publikacje z historii i estetyki sztuki, architektury, malarstwa, grafiki, rzeŸby,
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rzemios³ artystycznych, muzyki, fotografii, sztuki filmowej i teatralnej,
- wydawnictwa jêzykowe,
w tym: s³owniki, rozmówki jêzykowe, podrêczniki z p³ytami CD do nauki jêzyków obcych
- wydawnictwa multimedialne na CD-ROMach
w tym: multimedialne encyklopedie, s³owniki, kompendia wiedzy, przewodniki, programy
edukacyjne
-  ksi¹¿ki „mówione” - audiobooki (nagrane na p³ytach CD oraz kasetach magnetofonowych)
w tym: literaturê piêkn¹ polsk¹ i œwiatow¹, popularnonaukow¹, biograficzn¹, religijn¹, historyczn¹,
dzieciêc¹ i m³odzie¿ow¹,
- p³yty analogowe, p³yty CD,
w tym: muzykê powa¿n¹, rozrywkow¹, poezjê œpiewan¹, baœnie muzyczne,
- filmy na DVD,
w tym: lektury szkolne, filmy edukacyjne
oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet),
komputerowe wypo¿yczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne,
bezp³atn¹ us³ugê - wypo¿yczanie ksi¹¿ek „mówionych” na telefon (25 632 29 19) dla osób nie-
widomych i niesprawnych ruchowo z terenu Siedlec (zg³oszenia przyjmowane s¹ w godzinach
pracy Oddzia³u, ksi¹¿ki dostarczamy pod wskazany adres w pierwszy czwartek miesi¹ca),
dostêp do ksi¹¿ek „mówionych” w punktach bibliotecznych zlokalizowanych w: Domu Pomocy
Spo³ecznej „Nad Stawami”, Szkole Podstawowej nr 6 z Oddzia³ami Integracyjnymi, Specjalnym
Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach.

Oddzia³ prowadzi: lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze; przyjmuje wycieczki.
Oferuje: wolny dostêp do zbiorów z zakresu sztuki, a tak¿e audiobooków, p³yt analogowych i CD
oraz filmów; 3 stanowiska wyposa¿one w profesjonalny sprzêt do odtwarzania p³yt, audiobooków,
multimediów, a tak¿e elektroniczny powiêkszalnik „My Reader” umo¿liwiaj¹cy osobom z dys-
funkcj¹ wzroku szybki i samodzielny dostêp do lektury ksi¹¿ek i czasopism w formie drukowanej.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 1
ul. Hozera 2
08-110 Siedlce
tel. 25 632 45 48
e-mail: f1@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
poniedzia³ek, pi¹tek - godz. 10:00 - 16:00
œroda - godz. 10:00 - 18:00

Oferuje:
zbiory - ok. 5700 wol.,
udostêpniane na zewn¹trz, w tym:
- literaturê piêkn¹ dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych (polsk¹ i œwiatow¹)
- literaturê popularnonaukow¹
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- lektury szkolne
udostêpniane na miejscu, w tym:
- encyklopedie, leksykony, kompendia wiedzy,
- s³owniki jêzykowe,
- czasopisma
oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet),
komputerowe wypo¿yczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne.

Filia zapewnia wolny dostêp do ksiêgozbioru oraz  stanowisko komputerowe z bezp³atnym dostê-
pem do Internetu.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 2
ul. Kaszubska 1,
08-110 Siedlce
tel. 25 633 77 77
e-mail: f2@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
poniedzia³ek, wtorek, œroda, czwartek - godz. 10:00 - 18:00
pi¹tek - godz. 9:00 - 16:00

Oferuje:
zbiory - ok. 30000 wol.,
udostêpniane na zewn¹trz, w tym:
- literaturê piêkn¹ dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych (polsk¹ i œwiatow¹),
- literaturê popularnonaukow¹,
- lektury szkolne,
- ksi¹¿ki edukacyjne dla dzieci,
udostêpniane na miejscu, w tym:
- encyklopedie,
- kompendia wiedzy,
- leksykony,
- s³owniki jêzykowe,
- czasopisma
oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet),
komputerowe wypo¿yczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne.

Filia prowadzi: lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze, zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y;
przyjmuje wycieczki.
Oferuje: wolny dostêp do ksiêgozbioru, czytelniê z 9 miejscami dla czytelników, „k¹cik ma³ego
dziecka”, czytelniê internetow¹ z 3 stanowiskami komputerowymi z bezp³atnym dostêpem
do Internetu oraz 2 stanowiska komputerowe do korzystania z katalogu elektronicznego.
Biblioteka jest przystosowana do korzystania przez osoby niepe³nosprawne (podjazd).
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FILIA BIBLIOTECZNA NR 3
ul. Graniczna 9
08-110 Siedlce
tel. 25 632 61 01
e-mail: f3@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
poniedzia³ek, wtorek, œroda, czwartek - godz. 10:00 - 18:00
pi¹tek - godz. 9:00 - 16:00

Oferuje:
zbiory - ok. 28000 wol.
udostêpniane na zewn¹trz, w tym:
- literaturê piêkn¹ dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych (polsk¹ i œwiatow¹),
- literaturê popularnonaukow¹,
- lektury szkolne, opracowania literackie,
udostêpniane na miejscu, w tym:
- encyklopedie,
- leksykony,
- kompendia wiedzy,
- s³owniki jêzykowe,
- czasopisma
oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet),
komputerowe wypo¿yczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne.

Filia prowadzi: lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze, zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y;
przyjmuje wycieczki.
Oferuje: wolny dostêp do ksiêgozbioru, czytelniê  z 6 miejscami dla czytelników, „k¹cik ma³ego
dziecka”, 2 stanowiska komputerowe z bezp³atnym dostêpem do Internetu oraz 1 stanowisko
komputerowe do korzystania z katalogu elektronicznego.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 4
ul. M³ynarska 19
08-110 Siedlce
tel. 25 633 05 57
e-mail: f4@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
poniedzia³ek, wtorek, œroda, czwartek - godz. 10:00 - 18:00
pi¹tek - godz. 9:00 - 16:00

Oferuje:
zbiory - ok. 31000 wol.
udostêpniane na zewn¹trz, w tym:
- literaturê piêkn¹ dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych (polsk¹ i œwiatow¹)
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•
•

•

•
•

- literaturê popularnonaukow¹,
- lektury szkolne,
- podrêczniki akademickie,
udostêpniane na miejscu, w tym:
- encyklopedie,
- leksykony,
- s³owniki jêzykowe,
- czasopisma
oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet),
komputerowe wypo¿yczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne.

Filia prowadzi: lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze, zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y;
przyjmuje wycieczki.
Oferuje: wolny dostêp do ksiêgozbioru, czytelniê z 6 miejscami dla czytelników, czytelniê interne-
tow¹ z 3 stanowiskami komputerowymi z bezp³atnym dostêpem do Internetu oraz 1 stanowisko
komputerowe do korzystania z katalogu elektronicznego.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 5
ul. Okrzei 22
08-110 Siedlce
tel. 25 632 59 37
e-mail: f5@mbp.siedlce.pl

Zaprasza czytelników:
poniedzia³ek, pi¹tek - godz. 10:00 - 16:00
œroda - godz. 9:00 - 17:00

Oferuje:
zbiory - ok. 7500 wol.
udostêpniane na zewn¹trz, w tym:
- literaturê piêkn¹ dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych (polsk¹ i œwiatow¹),
- literaturê popularnonaukow¹,
- lektury szkolne,
- ksi¹¿ki dla najm³odszych czytelników: ksi¹¿ki - zabawki, ksi¹¿ki edukacyjne,
udostêpniane na miejscu, w tym:
- encyklopedie, leksykony, kompendia wiedzy,
- s³owniki jêzykowe,
- czasopisma
oraz
elektroniczny katalog (dostêpny przez Internet),
komputerowe wypo¿yczanie zbiorów oraz elektroniczne Karty Biblioteczne.

Filia prowadzi: zajêcia z przysposobienia czytelniczego dla przedszkolaków, lekcje biblioteczne;
przyjmuje wycieczki.
Oferuje: wolny dostêp do ksiêgozbioru, czytelniê, „k¹cik ma³ego dziecka”, 2 stanowiska komputerowe
z bezp³atnym dostêpem do Internetu; wspó³pracuje z Rad¹ Dzielnicy Nowe Siedlce.
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wykonuje siê w:

CENTRUM INFORMACYJNYM BIBLIOTEKI
ul. J. Pi³sudskiego 5 (wejœcie od ul. Esperanto)
tel. 25 632 29 19 w. 11
e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

od wtorku do pi¹tku - godz. 9:00 – 18:00
w soboty - godz. 9:00 – 16:00

Rodzaj us³ug:

KSERO
Odbitki kserograficzne jednostronne i dwustronne (czarno-bia³e),
Format A-4, A-3

SKANOWANIE
Format A-4, A-3

WYDRUKI KOMPUTEROWE
Wydruki czarno-bia³e i kolorowe
Format A-4, A-3

Us³ugi reprograficzne s¹ p³atne. Pobieranie op³at jest zgodne z art. 14 ust. 2 Ustawy o bibliotekach
z 27 czerwca 1997 r. Op³aty okreœla Cennik wprowadzony zarz¹dzeniem  Dyrektora MBP.

Us³ugi wykonywane s¹ zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z póŸniejszymi zm.).

Nie wykonuje siê odbitek kserograficznych z oprawnych roczników gazet i czasopism powy¿ej
formatu A4. Wykonanie odbitki z dokumentów wydanych przed 1945 r. wymaga uzyskania
indywidualnej zgody.

Us³ugi
reprograficzne
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Kadra Biblioteki
w latach 1939-1944
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Magazyny biblioteczne





Z historii

Biblioteki

KALENDARIUM
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W³adys³awa
Jab³oñska

Kierowa³a
Bibliotek¹

Miejsk¹
w latach

1936-1946

Stary
Ratusz

- pierwsza
siedziba

Biblioteki
Miejskiej

w
Siedlcach

Stanis³awa
Waækowska

Kierowa³a
Bibliotek¹

Miejsk¹
w latach

1946-1970

Tadeusz
Kamiñski

Kierowa³
Bibliotek¹

Miejsk¹
w latach

1970-1975.
Wicedyrektor

do 1999 r.

Zofia
Gorecka
Dyrektor

Wojewódzkiej
Biblioteki

Publicznej
w latach

1975-1981

Irena
Langowska

Dyrektor
Wojewódzkiej

Biblioteki
Publicznej

w latach
1981-1996
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1919
sierpieñ

1925

1929 – 1936

1931

1932

1936 - 1946

1939

1940

1941 - 1944

1944 lipiec
listopad

1946 - 1970

1949

1951

Uroczyste otwarcie Biblioteki Miejskiej w Starym Ratuszu – zwieñczeniem wysi³ków Ko³a Polskiej
Macierzy Szkolnej w Siedlcach, lokalnych w³adz i spo³eczeñstwa.
Kierownikiem Biblioteki zostaje Maria Domañska.

Ksiêgozbiór zabytkowy i u¿ytkowy Biblioteki liczy 11 000 tomów.

Otwarcie Czytelni Ksi¹¿ek.

Funkcjê kierownika Biblioteki pe³ni Kazimiera Lipska.

Ksiêgozbiór MBP liczy 14753 tomów, liczba wypo¿yczeñ wynosi 63513.

Powstanie Ko³a Przyjació³ Biblioteki Miejskiej.
Rozpoczêcie prac nad tworzeniem katalogu bibliotecznego (wed³ug wzoru Poradni Bibliotecznej
w Warszawie).
Apel kierownictwa MBP do instytucji i osób prywatnych o bezp³atne przekazywanie ksi¹¿ek.
T¹ drog¹ Biblioteka pozyska³a w latach 1933–1939 oko³o 1000 ksi¹¿ek.

Funkcjê kierownika Biblioteki pe³ni W³adys³awa Jab³oñska.

Zniszczenie magazynu ksi¹¿ek, g³ównie zabytkowych podczas bombardowania miasta.
Przerwanie pracy placówki.

Ksiêgozbiór u¿ytkowy MBP liczy 19300 woluminów.

Zamkniêcie placówki przez w³adze niemieckie w celu „oczyszczenia” ksiêgozbioru.
Wznowienie dzia³alnoœci Biblioteki (po siedmiu miesi¹cach) dziêki staraniom bibliotekarzy,
Ko³a Przyjació³ Biblioteki i spo³ecznoœci lokalnej.

Biblioteka Miejska prowadzi dzia³alnoœæ udostêpniaj¹c polsk¹ ksi¹¿kê mieszkañcom miasta.

Po¿ar Ratusza i Biblioteki Miejskiej; placówka przestaje istnieæ.
Ponowne uruchomienie Biblioteki w pomieszczeniach po dawnej aptece.

Zbiory biblioteczne pochodz¹ce g³ównie ze zwrotów i darów wynosz¹ ok. 1600 woluminów.

Bibliotek¹ Miejsk¹ kieruje Stanis³awa Waækowska.

Ksiêgozbiór MBP liczy 11932 woluminów; liczba czytelników wynosi 2433; wypo¿yczeñ – 74334.

Przeniesienie Biblioteki do dawnej siedziby – odremontowanego Ratusza, gdzie MBP otrzymuje
5 pomieszczeñ (480 m2).



1952

1953

1953 – 1956

1959

1960

1963

1964

1966

1968

1969

Uruchomienie Czytelni Ksi¹¿ek.
Otwarcie Filii Bibliotecznej przy ul. Topolowej.

Uruchomienie Oddzia³u dla Dzieci.
Otwarcie Filii Bibliotecznej przy ul. Partyzantów.

Zorganizowanie 13 punktów bibliotecznych na terenie Siedlec.

Ksiêgozbiór MBP liczy 32771 woluminów; liczba czytelników wynosi 5152; wypo¿yczeñ – 85321.

Jubileusz 40–lecia Biblioteki Miejskiej. Nadanie Bibliotece imienia Stefana ̄ eromskiego,  za zgod¹
Ministra Kultury i Sztuki z 12 listopada 1960 r.

Uruchomienie Filii Bibliotecznej przy ul. Góreckiego.

Wizyta Moniki ¯eromskiej w Siedlcach i Bibliotece; udzia³ córki patrona w uroczystej akademii
poœwiêconej 100. rocznicy urodzin Stefana ¯eromskiego.

Instalacja centralnego ogrzewania w Ratuszu i Bibliotece Miejskiej.

Przeniesienie Biblioteki Miejskiej  z Ratusza do lokalu zastêpczego w Domu Kultury przy
ul. Pu³askiego 6 (ze wzglêdu na pêkaj¹ce stropy).

Jubileusz 50–lecia MBP z udzia³em Moniki ¯eromskiej, córki patrona Biblioteki.
Wydanie okolicznoœciowego ekslibrisu.
Ksiêgozbiór MBP liczy 65001 woluminów; liczba czytelników wynosi 8154; wypo¿yczeñ – 133730.
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Jubileusz 50-lecia MBP z udzia³em Moniki ¯eromskiej, córki patrona Biblioteki.Exlibris wydany z okazji 50-lecia Biblioteki



MBP   27   Informator



1970

1971

1972

1974

1975

1975 – 1981

1976

1977

1978

1979

1981 - 1996

1981

1982

1983

1985

1989

1992

1993

1996

Podjêcie decyzji o budowie nowego gmachu Biblioteki przy ul. Wojskowej i Cmentarnej przez
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach.
Objêcie funkcji kierownika MBP przez Tadeusza Kamiñskiego (od 1975 do 1999 r. wicedyrektora).

Powstanie Filii Bibliotecznej na Piaskach Zamiejskich, w 1972 r. przeniesionej na ul. Warszawsk¹,
w 1990 roku na ul. Kurpiowsk¹.

Jubileusz 40–lecia Ko³a Przyjació³ Biblioteki Miejskiej w Siedlcach.

Ksiêgozbiór MBP liczy 81530 woluminów; liczba czytelników wynosi 8688; wypo¿yczeñ – 134847.

Utworzenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach (z po³¹czenia Biblioteki Miejskiej
i Powiatowej). Biblioteka traci imiê Stefana ¯eromskiego.
Zorganizowanie nowej agendy WBP – Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego, pe³ni¹cego opiekê
merytoryczn¹ i szkoleniow¹ nad 210 placówkami bibliotecznymi w woj. siedleckim.

Funkcjê dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pe³ni Zofia Gorecka.

Zjazd Okrêgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Okrêgu zostaje
Zofia Gorecka, która pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej do 1985 roku.

Zorganizowanie Filii Bibliotecznej przy ul. M³ynarskiej 16.

Otwarcie Dzia³u Zbiorów Specjalnych przy ul. 3 Maja 44.

Zjazd Okrêgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Funkcjê dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pe³ni Irena Langowska.

Przeniesienie Filii Bibliotecznej z ul. M³ynarskiej 16 do nowej siedziby przy ul. M³ynarskiej 19.
Zjazd Okrêgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Ksiêgozbiór WBP liczy 130903 woluminów; liczba czytelników wynosi 9551; wypo¿yczeñ – 203385.

Otwarcie Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9.

Zjazd Okrêgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Okrêgu zostaje
Irena Langowska, która pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej do 1997 roku.

Zjazd Okrêgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Ksiêgozbiór WBP liczy 232026 woluminów; liczba czytelników wynosi 16485; wypo¿yczeñ – 548712.

Zjazd Okrêgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w drodze konkursu zostaje Jadwiga Madziar –
starszy kustosz.
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1997

1998

1999

2000

2001

Rozpoczêcie komputeryzacji WBP w Siedlcach.
Przeniesienie Filii Bibliotecznej z ul. Kurpiowskiej do nowej siedziby przy ul. Kaszubskiej 1
(z podjazdem dla osób niepe³nosprawnych). Wydzielenie w placówce wypo¿yczalni, czytelni
z 10 miejscami dla czytelników oraz zorganizowanie „k¹cika ma³ego dziecka”.
Zjazd Okrêgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Oddzia³u zostaje
Dyrektor WBP Jadwiga Madziar, która pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej do 2005 roku.

Remont bie¿¹cy zabytkowego budynku Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. J. Pi³sudskiego 5.
Wygospodarowanie holu na potrzeby wystawiennicze i pomieszczeñ na Czytelniê Regionaln¹.
Uruchomienie Czytelni Regionalnej WBP.
Uroczystego otwarcia Czytelni Regionalnej dokonali: Jadwiga Madziar – Dyrektor WBP i Ryszard
G³owacz – Dyrektor Wydzia³u Kultury, Sportu i Turystyki Urzêdu Wojewódzkiego w Siedlcach.
Otwarcie Ma³ej Galerii na potrzeby ekspozycyjne WBP.
Kontynuowanie automatyzacji WBP. Instalacja kolejnych komputerów; w³¹czenie WBP do ogól-
nopolskiej bazy danych „Biblioteki w RP”.
Wprowadzenie nowej formy wypo¿yczeñ – ksi¹¿ka „mówiona” na telefon dla osób niewidomych
i niesprawnych  ruchowo z terenu Siedlec.
Objêcie patronatem Grupê Poetyck¹ „Kanon”.

W³¹czenie Biblioteki w struktury samorz¹dowe Miasta Siedlce w wyniku reformy administracyj-
nej kraju.
Nadanie Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach (uchwa³a Rady Miasta Siedlce
Nr VIII/102/99 z dnia 25 marca 1999 r.)
Jubileusz 80-lecia MBP. Uhonorowanie Biblioteki dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za wybitne osi¹gniêcia w upowszechnianiu kultury i rozwoju czytelnictwa.

Ksiêgozbiór MBP liczy 245865 woluminów; liczba czytelników wynosi 19283; wypo¿yczeñ –
687309 (MBP zajmuje I miejsce w rankingu bibliotek w powiatach woj. mazowieckiego
wg wskaŸników czytelnictwa).

Pod³¹czenie Biblioteki do internetu w systemie SDI; utworzenie stanowiska komputerowego
dla czytelników z dostêpem do internetu ze œrodków pozyskanych z Fundacji Batorego.
Przeniesienie Filii Bibliotecznej z ul. Góreckiego do nowej siedziby przy ul. Okrzei 22 (budynek
Miejskiego Przedszkola nr 25). Wydzielenie wypo¿yczalni z wolnym dostêpem do ksiêgozbioru,
czytelni oraz „k¹cika ma³ego dziecka”.
Wprowadzenie komputerowego systemu udostêpniania informacji prawnej Lex Polonica Prima.

Powierzenie MBP zadañ biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Siedleckiego (uchwa³a
Nr 152/327/2001).
Powo³anie Rady Programowej MBP w sk³adzie: Barbara Paszkiewicz, Maria Pruszko, S³awomir
Kordaczuk, Zbigniew Lisowski, Andrzej Tokarski. Przewodnicz¹c¹ Rady zostaje Maria Pruszko.
Utworzenie 2 stanowisk komputerowych dla czytelników do korzystania z baz katalogowych
w Wypo¿yczalni i Czytelni G³ównej, ul. J. Pi³sudskiego 5.
Uroczystoœæ 15–lecia Grupy Poetyckiej „Kanon”.
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2002

2003

2004

2005

2006

Uruchomienie strony internetowej Biblioteki (www. biblioteka.idt.pl).
Remont bie¿¹cy w Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9. Wydzielenie wypo¿yczalni z wolnym
dostêpem do ksiêgozbioru, czytelni oraz „k¹cika ma³ego dziecka”.
Uruchomienie 2 stanowisk dla czytelników do korzystania z komputerowego katalogu w Bibliotece
przy ul. J. Pi³sudskiego 5.
Zjazd Okrêgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przekszta³cenie Okrêgu SBP w Oddzia³
SBP w Siedlcach.

Rozpoczêcie prac z zakresu digitalizacji zbiorów – najstarszych, najcenniejszych ksi¹¿ek
i czasopism regionalnych.
Uruchomienie 2 stanowisk komputerowych dla czytelników do korzystania z internetu w Biblio-
tece przy ul. J. Pi³sudskiego 5.

Jubileusz 85-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Uhonorowanie MBP dyplomem
Ministra Kultury za szczególne osi¹gniêcia w upowszechnianiu kultury oraz Medalem Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania” za zas³ugi dla bibliotekarstwa.
Uzyskanie III nagrody w ogólnopolskim konkursie na projekt i realizacjê „Tygodnia Bibliotek”.
Remont bie¿¹cy w Oddziale Zbiorów Specjalnych MBP, ul. Rynkowa 24; wyposa¿enie placówki
w nowe meble biblioteczne.
Kontynuowanie prac z zakresu digitalizacji zbiorów MBP.
Wprowadzenie nowej us³ugi bibliotecznej dla czytelników tj. zamawianie ksi¹¿ek przez internet
w Wypo¿yczalni G³ównej MBP (w systemie MAK).
Uruchomienie 4 terminali dla czytelników do korzystania z baz katalogowych i internetu.

Przyst¹pienie MBP do unijnego projektu „Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej” pro-
wadzonego przez Bibliotekê Publiczn¹ m. st. Warszawy – Bibliotekê G³ówn¹ woj. mazowieckiego.
Powo³anie Rady Programowej MBP w sk³adzie: Stefania Hêciak, Maria Pruszko, Adam Bobryk,
Zbigniew Lisowski, Kazimierz Seliga. Przewodnicz¹cym Rady zostaje Adam Bobryk.
Remont bie¿¹cy w Filii Bibliotecznej przy ul. M³ynarskiej 19; wydzielenie czytelni z 6 stanowiska-
mi dla czytelników; wyposa¿enie placówki w nowe meble biblioteczne i szatniê.
Uruchomienie 3 Czytelni Internetowych w ramach Ogólnopolskiego Programu Informatyzacji
IKONKA w:
- Oddziale dla Dzieci i M³odzie¿y, ul. J. Pi³sudskiego 5 (3 stanowiska)
- Filii Bibliotecznej przy ul. Kaszubskiej 1 (3 stanowiska)
- Filii Bibliotecznej przy ul. M³ynarskiej 19 (3 stanowiska)
Zjazd Oddzia³owy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Oddzia³u
zostaje Ewa Górzyñska, która pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej do 2009 roku.

Remont bie¿¹cy pomieszczeñ Czytelni G³ównej i Regionalnej; adaptacja magazynu czasopism na
Informatorium.
Utworzenie nowej bibliotecznej agendy – Centrum Informacyjnego Biblioteki (Informatorium)
ze œrodków finansowych pozyskanych przez MBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „Mecenat 2006”.
Uroczystego otwarcia Centrum Informacyjnego Biblioteki dokonali: Prezydent Miasta Siedlce
– Wojciech Kudelski i Dyrektor MBP w Siedlcach – Jadwiga Madziar.
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2007

2008

2009

lipiec

Kontynuowanie prac z zakresu digitalizacji zbiorów MBP w ramach programu MKiDN „Mecenat 2006”.
Rozpoczêcie prac nad tworzeniem bibliografii regionalnej w systemie ALEPH.

Zbiory MBP licz¹ 307246 jedn. inw.; liczba czytelników wynosi 24003; wypo¿yczeñ – 837073
(MBP zajmuje I miejsce w czytelnictwie w rankingu bibliotek w powiatach woj. mazowieckiego).

Remont bie¿¹cy pomieszczeñ Wypo¿yczalni G³ównej i Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y ze œrod-
ków pozyskanych z MKiDN w ramach programu operacyjnego „Mecenat 2007”.
Utworzenie Centrum Obs³ugi Czytelników i wyposa¿enie go w nowoczesny sprzêt komputerowy
i nowe meble biblioteczne.
Uroczystego otwarcia Centrum Obs³ugi Czytelników dokonali: Dyrektor MBP w Siedlcach –
Jadwiga Madziar i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Siedlce – Adam Bobryk.
Kontynuowanie prac w ramach „Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej”. Konwersja
baz katalogowych z MAKa do ALEPHa.
Zastêpc¹ dyrektora MBP w Siedlcach zostaje Eugeniusz Kasjanowicz.

Kontynuowanie prac w ramach unijnego projektu „Mazowiecki System Informacji Bibliotecz-
nej”. Udostêpnienie katalogów bibliotecznych w internecie na stronie MBP (www.mbp.siedlce.pl).
Udostêpnienie baz katalogowych bibliotek gminnych powiatu siedleckiego na stronie interneto-
wej MBP (www.mbp.siedlce.pl).
Wymiana nawierzchni chodnikowej przed wejœciem do zabytkowego budynku MBP, ul. J. Pi³sud-
skiego 5 oraz wymiana okien w Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9.

Inauguracja obchodów Jubileuszu 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
Wprowadzenie elektronicznych Kart Bibliotecznych i komputerowego wypo¿yczania zbiorów
w Centrum Obs³ugi Czytelników MBP.
W uroczystoœci udzia³ wziêli: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Miasta – Adam Bobryk, Naczelnik Wydzia³u Polityki Spo³ecznej UM – Leszek Borkow-
ski, Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki – Katarzyna Kozio³.
Uhonorowanie MBP w Siedlcach „Nagrod¹ im. Kierbedziów” w kategorii „dzia³alnoœæ na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej” podczas wojewódzkiej uroczystoœci z okazji Œwiêta Bibliotekarzy i Biblio-
tek w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Nagrodê odebra³a Dyrektor MBP –
Jadwiga Madziar.
Rozpoczêcie remontu kapitalnego zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach przy ul. J. Pi³sudskiego 5.
Uruchomienie dzia³alnoœci Biblioteki w lokalu zastêpczym przy ul. Bema 22.
Wprowadzenie komputerowego wypo¿yczania zbiorów i elektronicznych Kart Bibliotecznych
w Filii Bibliotecznej przy ul. Kaszubskiej 1.
Wybór nowego logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, wy³onionego w ogólnopolskim
konkursie spoœród 129 projektów. Autorem zwyciêskiego projektu zosta³ Jaros³aw Leœniewski
z Miêdzyrzecza.
Podpisanie umowy z artyst¹ rzeŸbiarzem – Stanis³awem Strzy¿yñskim z Na³êczowa na wykonanie
pomnika–³aweczki Stefana ¯eromskiego.
Zjazd Oddzia³owy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Oddzia³u
zostaje Katarzyna Hapunowicz.

Zbiory MBP licz¹ 314453 jedn. inw.; liczba czytelników wynosi 17350; wypo¿yczeñ – 494005.
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2010

2011

maj

Remont kapitalny i modernizacja zabytkowego budynku MBP przy ul. J. Pi³sudskiego 5.
Powo³anie Rady Programowej MBP w sk³adzie: Stefania Hêciak, Maria Pruszko, Marta Sosnow-
ska, Adam Bobryk, Zbigniew Lisowski. Przewodnicz¹cym Rady zostaje Adam Bobryk.
Wprowadzenie elektronicznych Kart Bibliotecznych i komputerowego wypo¿yczania zbiorów
w Filii Bibliotecznej, ul. Okrzei 22; Oddziale dla Dzieci i M³odzie¿y, ul. Bema 22 oraz
Oddziale Zbiorów Specjalnych, ul. Rynkowa 24.
Wykonanie nowej elewacji w budynku Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9.

Zakoñczenie remontu kapitalnego i modernizacji zabytkowego budynku MBP przy ul. J. Pi³sud-
skiego 5.
Wyposa¿enie MBP w nowe meble biblioteczne, rega³y jezdne, sprzêt komputerowy.
Przeniesienie agend Biblioteki G³ównej z lokalu zastêpczego, ul. Bema 22, Oddzia³u Zbiorów Spe-
cjalnych, ul. Rynkowa 24 i administracji, ul. 3 Maja 44 do wyremontowanej siedziby przy ul. Pi³-
sudskiego 5.
Uroczyste otwarcie MBP oraz ods³oniêcie pomnika-³aweczki Stefana ¯eromskiego - zwieñ-
czeniem obchodów Jubileuszu 90-lecia Biblioteki.
Przeciêcia wstêgi dokonali: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Przewodnicz¹cy Rady
Miasta – Piotr Karaœ oraz Dyrektor MBP – Jadwiga Madziar.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowa³ MBP dyplomem za zas³ugi dla upo-
wszechniania i rozwoju czytelnictwa.
Uruchomienie nowej us³ugi bibliotecznej - zamawianie ksi¹¿ek przez internet (w systemie ALEPH)
w Centrum Obs³ugi Czytelników MBP, ul. J. Pi³sudskiego 5.
Wprowadzenie komputerowego wypo¿yczania zbiorów i elektronicznych Kart Bibliotecznych
w Filii Bibliotecznej przy ul. Granicznej 9.
Kontynuowanie prac bibliotecznych w ramach unijnego projektu „Mazowiecki System Informacji
Bibliotecznej”.

Zbiory MBP licz¹ 323186 jedn. inw.; liczba czytelników wynosi 15950; wypo¿yczeñ – 322580;
odwiedzin – 173625.

MBP   32   Informator



MBP   33   Informator





MBP   35   Informator

Wa¿niejsze wydawnictwa

Ksi¹¿nicy
Siedleckiej
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Biblioteki w Siedlcach. Informator dla u¿ytkowników.
Siedlce, 1979

Praktyczno-u¿ytkowy opis bibliotek publicznych oraz wiêkszych
bibliotek  szkolnych, zwi¹zkowych, fachowych i specjalistycznych
zlokalizowanych na terenie Siedlec.

Bibliobus w woj. siedleckim.
oprac. Krystyna Paczuska.
Siedlce, 1981

Publikacja ukazuje efekt rocznej pracy jedynego w ówczesnym
czasie bibliobusu - ruchomej biblioteki. Bibliobus dociera³ do nie-
mal wszystkich zak¹tków by³ego województwa siedleckiego, udo-
stêpniaj¹c ksi¹¿ki i promuj¹c czytelnictwo.

Regionalia w zbiorach bibliotek publicznych
województwa siedleckiego.
Siedlce, 1988

Praca zawiera wykaz publikacji regionalnych zgromadzonych
w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Miejskich Biblio-
tek w Garwolinie, £ukowie, Miñsku Mazowieckim, Soko³owie Pod-
laskim i Wêgrowie.

Chróœcielewski Tadeusz, Dom mojej babci w Siedlcach.
Siedlce, 1992

Zbiór gawêd o Siedlcach i siedlczanach okresu miêdzywojennego.
Autor opisuje atmosferê domu swej babci w Siedlcach, ówczesny
styl ¿ycia, sylwetki siedlczan.
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Kamiñski Tadeusz. Miejska Biblioteka Publiczna
w Siedlcach w latach 1919-1975. Siedlce, 1997

Ksi¹¿ka przedstawia genezê powstania Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Siedlcach, jej dzia³alnoœæ w latach 1919 - 1944, a nastêpnie funk-
cjonowanie Biblioteki w latach 1944 - 1975. Autor publikacji opisu-
je bazê lokalow¹, sieæ biblioteczn¹, zbiory, czytelnictwo, dzia³alnoœæ
kulturaln¹, kadry i bud¿et. Oddzielny rozdzia³ poœwiêca dzia³alno-
œci Ko³a Przyjació³ Biblioteki. Ciekawym uzupe³nieniem ksi¹¿ki jest
19 aneksów. Praca ma uk³ad chronologiczny i sk³ada siê z 4 rozdzia-
³ów. Zosta³a wydana z okazji 450-lecia uzyskania przez Siedlce praw
miejskich.

Kowalczyk Stanis³aw. Ujrza³em przez okno.
Siedlce, 1998

Tomik wierszy animatora Grupy Poetyckiej „Kanon” adresowa-
ny do dzieci. Piêknym dope³nieniem ksi¹¿ki s¹ rysunki dzieci
ze Szko³y Podstawowej nr 8 w Siedlcach.

Kowalczyk Stanis³aw. W cieniu Twojej mi³oœci.
Siedlce, 1998

Tomik poezji animatora Grupy Poetyckiej „Kanon” pe³en
refleksji nad ¿yciem cz³owieka i miejsca, jakie zajmuje w nim
wiara w Boga. Znajdziemy tu tak¿e wiersze o tematyce bo¿onaro-
dzeniowej.

Regionalia w zbiorach bibliotek publicznych województwa
siedleckiego, oprac. Joanna Zieliñska. Siedlce, 1998

Poszerzona wersja informatora u³atwiaj¹cego orientacjê w zbio-
rach regionalnych bibliotek publicznych województwa siedleckie-
go tj. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach oraz Miej-
skich Bibliotek Publicznych w: Garwolinie, £ukowie, Miñsku
Mazowieckim, Soko³owie Podlaskim i Wêgrowie.
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S³owa pisane mi³oœci¹.
Siedlce, 1999

Tomik Grupy Poetyckiej „Kanon” wydany z okazji pielgrzymki Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II do Siedlec w 1999 roku i ofiarowany Papie¿owi w darze. Antologia
zawiera wiersze cz³onków „Kanonu”, w tym: Krystyny Chojeckiej, Stanis³awa
Kowalczyka, Iwony Kurowskiej, Józefa Kurowskiego, Ireny Ostaszyk, Barbary
Sidorowicz, Bogumi³y Sobiczewskiej i Ewy Zborowskiej-Buczek, ale równie¿ jej
sympatyków: Eugeniusza Kasjanowicza, Zbigniewa Lisowskiego, Zenona Pa³u-
ski i Stefana Todorskiego. Tomik zdobi¹ grafiki Zenona Pa³uski.

Na powitanie wieku.
Siedlce, 2001

Tomik powsta³ w 15-lecie dzia³alnoœci Grupy Poetyckiej „Kanon”. Jest plonem
cyklu spotkañ poetyckich „Strofy na koniec wieku”, które odbywa³y siê w 2000
roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach. Tytu³y kolejnych czêœci zbior-
ku to tytu³y spotkañ, które sta³y siê pretekstem do impresji na temat w³asnego losu,
mi³oœci, szczêœcia, cierpienia i przemijania. Tomik jest prezentacj¹ poezji cz³on-
ków Grupy Poetyckiej „Kanon” i jej sympatyków, w tym: Krystyny Chojeckiej,
Justyny Filipek, Anny Jab³oñskiej-Siarkowskiej, Stanis³awa Kowalczyka, Józefa T.
Kurowskiego, Katarzyny £ukaszewskiej, Zofii Martyniuk, Ireny Ostaszyk, Beaty
Sudnik, Barbary Sidorowicz, Bogumi³y Sobiczewskiej, Ewy Zborowskiej-Buczek,
Konrada Wêsaka, Iwony Kurowskiej, Eugeniusza Kasjanowicza, Zbigniewa Lisow-
skiego, Zenona Pa³uski i Stefana Todorskiego.

Niedziela w Siedlcach, czyli kilka magicznych miejsc. Joanna Zieliñska,
Siedlce, 2007.
Oprac. graf. Miros³aw Zdrodowski.

Album przedstawia barwny obraz Siedlec, z ca³ym bogactwem form wypoczynku,
rozrywki i kultury, g³ównie okresu dwudziestolecia miêdzywojennego.
Zawiera prawie 100 zdjêæ i pocztówek, a tak¿e reklamy, og³oszenia i afisze. Poka-
zuje tak¿e jak ulubione miejsca siedlczan zmieni³y siê po wojnie, w latach
50-tych i 60-tych ubieg³ego wieku. Publikacja sk³ada siê z 8 rozdzia³ów: Deptak,
Park, Skwery, Seku³a-Rakowiec-Kisielany, Kawiarnie, Restauracje, Kina, Teatry
uzupe³nionych bogat¹ bibliografi¹.
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Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2001, oprac. Joanna Zieliñska.
Siedlce, 2002

Bibliografia rejestruje publikacje o regionie wydane w 2001 roku. Uwzglêdnia
ksi¹¿ki, broszury, utwory i rozprawy z dzie³ zbiorowych, a tak¿e artyku³y z czaso-
pism lokalnych i ogólnopolskich. Ca³oœæ materia³u u³o¿ono w 16 g³ównych dzia-
³ach przedmiotowych z podporz¹dkowanymi im poddzia³ami szczegó³owymi.
W obrêbie poszczególnych dzia³ów zastosowano uk³ad alfabetyczny wed³ug na-
zwisk lub kryptonimów autorów publikacji. Dla u³atwienia korzystania z Biblio-
grafii zr¹b g³ówny uzupe³niono dwoma indeksami: autorskim i przedmiotowym.
Publikacja obejmuje 1976 hase³.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2002, oprac. Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2003

II rocznik Bibliografii, który rejestruje publikacje o regionie wydane w 2002 roku,
zgromadzone w zbiorach MBP – ksi¹¿ki, broszury, artyku³y z czasopism ogólno-
polskich i regionalnych. Obejmuje 3702 has³a zebrane w 16 dzia³ach g³ównych.
Bibliografiê uzupe³niaj¹ indeksy: autorski i przedmiotowy.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2003, oprac. Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2004

Bibliografia rejestruje publikacje o regionie wydane w 2003 roku, zgromadzone
w zbiorach MBP – ksi¹¿ki, broszury, artyku³y z czasopism ogólnopolskich i re-
gionalnych. Zawiera 4181 hase³ zebranych w 16 dzia³ach. Bibliografiê uzupe³niaj¹
indeksy: autorski i przedmiotowy.
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Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2004, oprac. Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2005

To IV rocznik Bibliografii, który rejestruje publikacje o regionie wydane w 2004 roku,
zgromadzone w zbiorach MBP – ksi¹¿ki, broszury, artyku³y z czasopism ogólnopolskich
i regionalnych. Zawiera 2702 opisy bibliograficzne zebrane w 16 dzia³ach. Bibliografiê
uzupe³niaj¹ indeksy: autorski, przedmiotowy i tytu³owy.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2005, oprac. Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2006

To V rocznik Bibliografii, który rejestruje publikacje o regionie wydane w 2005 roku,
zgromadzone w zbiorach MBP – ksi¹¿ki, broszury, artyku³y z czasopism ogólnopolskich
i regionalnych. Zawiera 2140 opisów bibliograficznych zebranych w 16 dzia³ach uzupe³-
nionych indeksami: autorskim i przedmiotowym.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2006, oprac. Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2007

Bibliografia rejestruje publikacje o regionie wydane w 2006 roku, zgromadzone w zbio-
rach MBP – ksi¹¿ki, broszury, artyku³y z czasopism ogólnopolskich i regionalnych.
Obejmuje 2298 opisów bibliograficznych publikacji regionalnych dotycz¹cych ró¿no-
rodnych zagadnieñ, w tym: nauki, oœwiaty, kultury, literatury piêknej, sztuki, ksi¹¿ki
i czytelnictwa. Bibliografia zawiera indeksy: autorski, tytu³owy, przedmiotowy oraz
wykazy czasopism wykorzystywanych w bibliografii i kryptonimów.



MBP   41   Informator

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2007, oprac. Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2008

To VII rocznik Bibliografii. Rejestruje on publikacje o regionie wydane w 2007 roku.
Obejmuje 2104 opisy bibliograficzne publikacji regionalnych dotycz¹cych ró¿norod-
nych zagadnieñ, w tym: nauki, oœwiaty, kultury, literatury piêknej, sztuki, ksi¹¿ki i czy-
telnictwa. Bibliografia zawiera indeksy: autorski, tytu³owy, przedmiotowy oraz wykaz
czasopism wykorzystanych w bibliografii i kryptonimów.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2008, oprac. Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2009.

To VIII rocznik Bibliografii. Informuje o ksi¹¿kach, broszurach, artyku³ach z czasopism
regionalnych i ogólnopolskich dotycz¹cych naszego regionu, które ukaza³y siê w 2008
roku. Bibliografia zawiera 3480 hase³ uporz¹dkowanych w 16 dzia³ach, indeksy:
autorski, tytu³owy i przedmiotowy oraz wykazy czasopism wykorzystanych w bibliogra-
fii i kryptonimów.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2009, oprac. Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2010

IX rocznik Bibliografii. Informuje o ksi¹¿kach, broszurach, artyku³ach z czasopism regio-
nalnych i ogólnopolskich dotycz¹cych naszego regionu, które ukaza³y siê w 2009 roku.
Bibliografia zawiera 3643 has³a uporz¹dkowane w 16 dzia³ach, indeksy: autorski, tytu³owy
i przedmiotowy oraz wykazy czasopism wykorzystanych w bibliografii i kryptonimów.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2010, oprac. Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2011

X rocznik Bibliografii. Zawiera informacje o ksi¹¿kach, broszurach, artyku-
³ach z czasopism regionalnych i ogólnopolskich dotycz¹cych naszego
regionu, które ukaza³y siê w 2010 roku. Obejmuje 3636 hase³ uporz¹dkowa-
nych w 16 dzia³ach, indeksy: autorski, tytu³owy i przedmiotowy oraz
wykazy czasopism wykorzystanych w bibliografii i kryptonimów.
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Œwiêty Stanis³aw, biskup mêczennik, patron Siedlec,
oprac. tekstu i wybór zdjêæ Andrzej Prz¹dka.
Siedlce, 2008

Publikacja zosta³a wydana z okazji Œwiêta Patrona Miasta Siedlce. Przedstawia historiê ¿ycia i mê-
czeñskiej œmierci œw. Stanis³awa, biskupa. Zawiera 8 rozdzia³ów, które opisuj¹ dom rodzinny
œw. Stanis³awa, naukê, pracê duszpastersk¹, zwi¹zki i konflikt z królem Boles³awem Œmia³ym, œmieræ,
kanonizacjê, a tak¿e rozwój kultu œw. Stanis³awa, w tym w Siedlcach. Publikacja jest bogato ilustro-
wana, zawiera bibliografiê i wykaz ksi¹¿ek o œw. Stanis³awie znajdujacych siê w zbiorach MBP
w Siedlcach.
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Wyró¿nienia

i Nagrody





Fotokronika

2000-2011
wydarzeñ bibliotecznych
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Konkurs literacki
„W³. S. Reymont - mistrz s³owa i myœli”, 2000

Podsumowanie konkursu literackiego
„O Zapolskiej prawie wszystko”, 2002

Jubileusz 85-lecia
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach,

2004

Jubileusz 15-lecia Grupy Poetyckiej
„Kanon”, 2001

Spotkanie autorskie
Bohdana Urbankowskiego, 2002

Podsumowanie konkursu „Mity i symbole”
z udzia³em Ewy Nowackiej,

2004

„Ca³a Polska czyta dzieciom”
z udzia³em aktorek Joanny ¯ó³kowskiej

i Pauliny Holtz, 2002

Podsumowanie konkursu literackiego „Nie tylko listy
z fio³kiem” z udzia³em Kiry Ga³czyñskiej, 2003

Spotkanie autorskie
Ma³gorzaty Strza³kowskiej, 2004

Fotokronika
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Konkurs literacki
„Wokó³ Gombrowicza”, 2004

Spotkanie autorskie
Ludmi³y Marjañskiej,

2005

Otwarcie
Centrum Informacyjnego Biblioteki,

2006

„Ca³a Polska czyta dzieciom”
z udzia³em Wioletty Piaseckiej, 2004

Spotkanie autorskie
Wojciecha Kuczoka,

 2005

Podsumowanie konkursu literackiego
„Ksi¹¿ka, która pomaga mi ¿yæ”,

2006

Otwarcie wystawy
„Sentymentalny spacer po Aleksandrii”,

2005

Otwarcie
Centrum Informacyjnego Biblioteki, 2006

Podsumowanie konkursu literackiego
„S³owa Jana Paw³a II, które sprawi³y,

¿e jestem lepszy”, 2006
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Podsumowanie  konkursu literackiego
„S³owa Jana Paw³a II, które sprawi³y,

¿e jestem lepszy”, 2006

Impreza literacka
„A to Wyspiañski w³aœnie”

z udzia³em Andrzeja Ferenca, 2007

Spotkanie autorskie Ilony £epkowskiej
i Mai Kotarskiej, 2008

Podsumowanie konkursu literackiego
„Siedlce - moje miasto”, 2006

Spotkanie autorskie
Adama Zagajewskiego,

2007

Spotkanie autorskie
Marcina Wroñskiego,

2008

Kiermasz ksi¹¿ek,
2006

Otwarcie
Centrum Obs³ugi Czytelników,

2007

Promocja ksi¹¿ki Gra¿yny Wolszczak
„Jak byæ zawsze m³od¹, piêkn¹ i bogat¹”,

2008

Fotokronika
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Wydarzenie artystyczne „Kolory Herberta”
z udzia³em Adriany Szymañskiej

i Mariana Grzeœczaka, 2008

Spotkanie autorskie
Wies³awa Myœliwskiego, 2008

Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki w MBP,
 2009

Wydarzenie artystyczne
„Kolory Herberta”

z udzia³em Zbigniewa Zapasiewicza, 2008

Wrêczenie Nagrody
im. Kierbedziów, 2009

Inauguracja obchodów 90-lecia Biblioteki.
Wprowadzenie elektronicznych Kart Bibliotecznych,

2009

Impreza czytelnicza
„Papie¿ m³odych serc”,

2008

Podsumnowanie konkursu na komiks
„Patron mojego miasta”, 2009

Spotkanie autorskie Agnieszki Podoleckiej,
2009
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Impreza literacka „¯eromski, Siedlce i ...ró¿e”
z udzia³em Jerzego Zelnika, 2009

Wydarzenie artystyczne
„Œpiewana droga do Nobla”

z udzia³em Olgierda £ukaszewicza
i Stanis³awa Klawe, 2011

Dzieñ Papieski w Bibliotece. Podsumowanie
konkursu literackiego „Potêga S³owa”, 2011

Promocja ksi¹¿ki Gustawa Holoubka
„Wspomnienia z niepamiêci”

z udzia³em
Magdaleny Zawadzkiej, 2009

Spotkanie autorskie
Ernesta Brylla, 2010

Wieczór Poezji
Serbskiej, 2011

Wieczór Poezji
Czarnogórskiej, 2010

Siedlecka Noc Bardów i Poetów
z udzia³em Miros³awa Czy¿ykiewicza, 2011

Konferencja popularnonaukowa
„Porozmawiajmy o Mi³oszu”,

z uidzia³em ks. prof. Jana Sochonia
i prof. Zbigniewa Lisowskiego, 2011

Fotokronika



Salonik Literacki

Wejœcie do Saloniku Literackiego



Dyrektor
Starszy kustosz Jadwiga Krystyna Madziar

tel. 25 632 25 29 wew. 22
e-mail: dyrektor@mbp.siedlce.pl

Zastêpca dyrektora ds. administracyjnych
Eugeniusz Kasjanowicz
tel. 25 632 25 29 wew. 23

e-mail: z-ca@mbp.siedlce.pl

Dzia³ Administracyjno-Ekonomiczny i Kadr
Sekretariat

tel./fax 25 632 25 29 wew. 13
e-mail: biblioteka@mbp.siedlce.pl
e-mail: sekretariat@mbp.siedlce.pl

Oddzia³ Kadr i Obs³ugi
kierownik: Bo¿ena Nowak
tel./fax 25 632 25 29 wew. 13

e-mail: biuro@mbp.siedlce.pl

Oddzia³ Ksiêgowoœci
kierownik: g³ówna ksiêgowa Renata Iliñska

tel. 25 632 25 29 wew. 17
e-mail: ksiegowosc@mbp.siedlce.pl

Dzia³ Gromadzenia, Opracowania i Katalogów
kierownik: starszy kustosz Ewa Górzyñska

tel. 25 632 25 29 wew. 24
e-mail: katalogi@mbp.siedlce.pl

Centrum Informacyjne Biblioteki (Informatorium)
kierownik: kustosz Andrzej Prz¹dka

tel. 25 632 29 19 wew. 11
e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

Centrum Obs³ugi Czytelników
kierownik: starszy bibliotekarz Katarzyna Hapunowicz

tel. 25 632 29 19 wew. 15
e-mail: coc@mbp.siedlce.pl

Czytelnia G³ówna
kierownik: starszy kustosz Alina Kosiñska

tel. 25 632 29 19 wew. 27
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