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Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
(z darmowÄ… kawiarenkÄ… internetowÄ…)
ul. Mostowa 29 (Ratusz, I piÄ™tro), 97-570 PrzedbÃłrz,
tel. 44 781 22 43 (bezpoÅ›redni)
lub 44 781 22 61 wewn. 18
Czynna: od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku od 8.00 - 16.00

Powstanie przedborskiej biblioteki datuje siÄ™ na rok 1927. ZostaÅ‚a ona zaÅ‚oÅźona przez
nauczycieli: Antoniego Å»urawskiego i ZdzisÅ‚awa Widla. SiedzibÄ™ swÄ… miaÅ‚a w budynku
ZarzÄ…du Miejskiego. KsiÄ™gozbiÃłr biblioteki liczyÅ‚ wÃłwczas 2 000 woluminÃłw. Warunkiem
korzystania z ksiÄ™gozbioru byÅ‚o wniesienie kaucji w wysokoÅ›ci 2 zÅ‚otych i miesiÄ™cznej
skÅ‚adki w wysokoÅ›ci 50 groszy. Wybuch II wojny Å›wiatowej przerwaÅ‚ dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡
ksiÄ…Åźnicy. W pomieszczeniach bibliotecznych urzÄ…dzono kantynÄ™ wojskowÄ…. Tylko czÄ™Å›Ä‡
ksiÄ™gozbioru udaÅ‚o siÄ™ uratowaÄ‡, reszta zostaÅ‚a zatopiona w Pilicy (1).
W trzy lata po zakoÅ„czeniu dziaÅ‚aÅ„ wojennych wznowiono dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ biblioteki.
2 stycznia 1948 roku w Inspektoriacie Szkolnym w KoÅ„skich zostaÅ‚a zarejestrowana miejscowa
biblioteka pod nazwÄ…: Publiczna Biblioteka Miejska. PracÄ™ w niej rozpoczÄ™Å‚a Pani Krystyna
Zawisza. KsiÄ™gozbiÃłr powojennej ksiÄ…Åźnicy liczyÅ‚ 558 tomÃłw. Bibliotekarz pracowaÅ‚ bez
wynagrodzenia. Za korzystanie ze zbiorÃłw byÅ‚a ustalona kaucja w wysokoÅ›ci 100 zÅ‚ i
miesiÄ™czna opÅ‚ata w wysokoÅ›ci 20 zÅ‚. OpÅ‚aty te zostaÅ‚y zniesione w 1953 roku. W 1958
roku stan ksiÄ™gozbioru liczyÅ‚ 4.363 tomy. W 1959 roku kierowniczkÄ… biblioteki zostaÅ‚a ElÅźbieta
Szemberg (2). W 1967 roku funkcjÄ™ tÄ™ objÄ™Å‚a Hanna PoboÅźa, a rok pÃłÅºniej pieczÄ™ nad
placÃłwkÄ… przejÄ™Å‚a Pani BoÅźena Brylska, ktÃłra pracowaÅ‚a w niej do 31 marca 2005 roku.
Gminna Biblioteka Publiczna miaÅ‚a filie biblioteczne w Tarasie, Nosalewicach i GÃłrach Mokrych. Filie z
kolei prowadziÅ‚y punkty biblioteczne w soÅ‚ectwach: Zuzowy, PrzyÅ‚anki, Faliszew, KajetanÃłw,
Zagacie, KaleÅ„, Policzko, Gaj Policzko, a takÅźe w Internacie Liceum OgÃłlnoksztaÅ‚cÄ…cego w
Przedborzu. W czasie wakacji organizowane byÅ‚y sezonowe punkty biblioteczne na koloniach letnich
oraz w OÅ›rodku Wczasowym w Tarasie. W chwili obecnej istnieje tylko jedna filia biblioteki w GÃłrach
Mokrych.
10.10.1969 roku biblioteka zostaÅ‚a przeniesiona do nowo powstaÅ‚ego budynku Domu Kultury. Po 18
latach wrÃłciÅ‚a do Ratusza, gdzie znajduje siÄ™ do dziÅ›. 24.05.1997 roku odbyÅ‚y siÄ™ uroczyste
obchody 70-lecia dziaÅ‚alnoÅ›ci biblioteki poÅ‚Ä…czone z nadaniem jej imienia Marii Konopnickiej.
Od kwietnia 2005 roku Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu
jest Pani Sylwia TymiÅ„ska.
W 2004 roku zostaÅ‚a otwarta kawiarenka internetowa. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
zdecydowaÅ‚o siÄ™ na objÄ™cie WojewÃłdztwa Å•Ãłdzkiego akcjÄ… &bdquo;Ikonka&rdquo;,
polegajÄ…cÄ… na uruchomieniu punktÃłw powszechnego dostÄ™pu do Internetu w bibliotekach
publicznych w gminach i miejscowoÅ›ciach wojewÃłdztwa. Korzystanie jest nieodpÅ‚atne w godzinach
pracy biblioteki.
PlacÃłwka organizuje lekcje biblioteczne dla uczniÃłw celem zapoznania ich ze zbiorami biblioteki i
warsztatem informacyjnym. Udziela indywidualnego instruktaÅźu w razie potrzeby, rÃłÅźnorodnych porad
i informacji: bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych. Lekcje biblioteczne
dla mÅ‚odzieÅźy szkolnej prowadzone przez bibliotekarzy sÄ… na staÅ‚e wpisane w dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡
biblioteki. Organizowane sÄ… takÅźe spotkania autorskie i konkursy plastyczne. Ciekawym
doÅ›wiadczeniem w Åźyciu biblioteki byÅ‚a wspÃłÅ‚praca ze Å›wietlicÄ… Å›rodowiskowÄ… o nazwie
&bdquo;Iskierka&rdquo;, niestety juÅź nieistniejÄ…cÄ…. Od 8 listopada do 5 grudnia 2005 roku
wyeksponowana byÅ‚a wystawa prac ilustratorÃłw z terenu wojewÃłdztwa Å‚Ãłdzkiego poÅ›wiÄ™cona
&bdquo;BaÅ›niom&rdquo; Jana Christiana Andersena. Rysunki zostaÅ‚y przywiezione z Biblioteki
Publicznej w Opocznie. Obecnie w pomieszczeniach biblioteki wystawione sÄ… prace uczniÃłw Gimnazjum
Publicznego w Przedborzu naleÅźÄ…cych do tamtejszego kÃłÅ‚ka plastycznego.
(1) W. Zawadzki, Przedborski wrzesieÅ„, Bydgoszcz 2004, s. 87.
(2) J. Kondaszewska, UroczystoÅ›Ä‡ nadania imienia Marii Konopnickiej Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Przedborzu, w &bdquo;Zeszyty informacyjne&rdquo;, PiotrkÃłw Trybunalski 1997, nr 2/17, s. 36-37.
NiektÃłre wiadomoÅ›ci znajdujÄ…ce siÄ™ w tym tekÅ›cie dotyczÄ…ce samej historii Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Przedborzu zostaÅ‚y zebrane i opracowane na podstawie KsiÄ™gi PamiÄ…tkowej Miejskiej
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Biblioteki Publicznej w Przedborzu.

AktualnoÅ›ci z Åźycia biblioteki moÅźna Å›ledziÄ‡ na stronie internetowej pod adresem
http://www.biblioteka.przedborz.com.pl

W dniu 2 czerwca 2007 roku odbyÅ‚ siÄ™ uroczysty Jubileusz 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Marii Konopnickiej w Przedborzu.
Joanna BÄ™dkowska

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