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Powstanie przedborskiej biblioteki datuje się na rok 1927. Została ona założona przez nauczycieli:
Antoniego Żurawskiego i Zdzisława Widla. Siedzibę swą miała w budynku Zarządu Miejskiego. Księgozbiór
biblioteki liczył wówczas 2 000 woluminów. Warunkiem korzystania z księgozbioru było wniesienie kaucji
w wysokości 2 złotych i miesięcznej składki w wysokości 50 groszy. Wybuch II wojny światowej przerwał
działalność książnicy. W pomieszczeniach bibliotecznych urządzono kantynę wojskową. Tylko część
księgozbioru udało się uratować, reszta została zatopiona w Pilicy (1).
W trzy lata po zakończeniu działań wojennych wznowiono działalność biblioteki.
2 stycznia 1948 roku w Inspektoriacie Szkolnym w Końskich została zarejestrowana miejscowa biblioteka
pod nazwą: Publiczna Biblioteka Miejska. Pracę w niej rozpoczęła Pani Krystyna Zawisza. Księgozbiór
powojennej książnicy liczył 558 tomów. Bibliotekarz pracował bez wynagrodzenia. Za korzystanie ze
zbiorów była ustalona kaucja w wysokości 100 zł i miesięczna opłata w wysokości 20 zł. Opłaty te zostały
zniesione w 1953 roku. W 1958 roku stan księgozbioru liczył 4.363 tomy. W 1959 roku kierowniczką
biblioteki została Elżbieta Szemberg (2). W 1967 roku funkcję tę objęła Hanna Poboża, a rok później
pieczę nad placówką przejęła Pani Bożena Brylska, która pracowała w niej do 31 marca 2005 roku.
Gminna Biblioteka Publiczna miała filie biblioteczne w Tarasie, Nosalewicach i Górach Mokrych. Filie z
kolei prowadziły punkty biblioteczne w sołectwach: Zuzowy, Przyłanki, Faliszew, Kajetanów, Zagacie,
Kaleń, Policzko, Gaj Policzko, a także w Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Przedborzu. W czasie
wakacji organizowane były sezonowe punkty biblioteczne na koloniach letnich oraz w Ośrodku
Wczasowym w Tarasie. W chwili obecnej istnieje tylko jedna filia biblioteki w Górach Mokrych.
10.10.1969 roku biblioteka została przeniesiona do nowo powstałego budynku Domu Kultury. Po 18
latach wróciła do Ratusza, gdzie znajduje się do dziś. 24.05.1997 roku odbyły się uroczyste obchody 70lecia działalności biblioteki połączone z nadaniem jej imienia Marii Konopnickiej.
Od kwietnia 2005 roku Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu
jest Pani Sylwia Tymińska.
W 2004 roku została otwarta kawiarenka internetowa. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji zdecydowało
się na objęcie Województwa Łódzkiego akcją &bdquo;Ikonka&rdquo;, polegającą na uruchomieniu
punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych w gminach i miejscowościach
województwa. Korzystanie jest nieodpłatne w godzinach pracy biblioteki.
Placówka organizuje lekcje biblioteczne dla uczniów celem zapoznania ich ze zbiorami biblioteki i
warsztatem informacyjnym. Udziela indywidualnego instruktażu w razie potrzeby, różnorodnych porad i
informacji: bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych. Lekcje biblioteczne
dla młodzieży szkolnej prowadzone przez bibliotekarzy są na stałe wpisane w działalność biblioteki.
Organizowane są także spotkania autorskie i konkursy plastyczne. Ciekawym doświadczeniem w życiu
biblioteki była współpraca ze świetlicą środowiskową o nazwie &bdquo;Iskierka&rdquo;, niestety już
nieistniejącą. Od 8 listopada do 5 grudnia 2005 roku wyeksponowana była wystawa prac ilustratorów z
terenu województwa łódzkiego poświęcona &bdquo;Baśniom&rdquo; Jana Christiana Andersena. Rysunki
zostały przywiezione z Biblioteki Publicznej w Opocznie. Obecnie w pomieszczeniach biblioteki wystawione
są prace uczniów Gimnazjum Publicznego w Przedborzu należących do tamtejszego kółka plastycznego.
(1) W. Zawadzki, Przedborski wrzesień, Bydgoszcz 2004, s. 87.
(2) J. Kondaszewska, Uroczystość nadania imienia Marii Konopnickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Przedborzu, w &bdquo;Zeszyty informacyjne&rdquo;, Piotrków Trybunalski 1997, nr 2/17, s. 36-37.
Niektóre wiadomości znajdujące się w tym tekście dotyczące samej historii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przedborzu zostały zebrane i opracowane na podstawie Księgi Pamiątkowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Przedborzu.

Aktualności z życia biblioteki można śledzić na stronie internetowej pod adresem
http://www.przedborz.com.pl
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W dniu 2 czerwca 2007 roku odbył się uroczysty Jubileusz 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Konopnickiej w Przedborzu.
Joanna Będkowska

Strona internetowa MBP w Przedborzu: http://www.biblioteka.przedborz.com.pl

Zdjęcia:
Kawiarenka internetowa
Spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko
Wystawa objazdowa
Lokal biblioteki
Dzieci ze świetlicy &bdquo;Iskierka&rdquo;
Wystawa zdjęć Przedborza z okazji Jubileuszu 80-lecia Biblioteki

{jgxgal folder:=[images/stories/o_przedborzu/biblioteka] title:=[biblioteka|biblioteka] cols:=[6]}

http://www.przedborz.com.pl

Kreator PDF

Utworzono 26 May, 2018, 02:31

