Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

O Bibliotece
Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego jest samorządową instytucją kultury. Zaspokaja potrzeby
czytelnicze, edukacyjne i kulturalne mieszkańców miasta, jak również wykonuje zadania w zakresie kultury na
obszarze powiatu przemyskiego. Sieć biblioteczną PBP stanowi Biblioteka przy ul. Grodzkiej 8 oraz siedem filii na
terenie miasta.
Statystyki informują, że Biblioteka w 2013 r. zarejestrowała 9 305 czytelników, a jej czytelnie odwiedziło 7 417 osób.
Wypożyczono i udostępniono 183 478 woluminów. W 2014 r. w związku z przeprowadzką do nowego lokalu Biblioteka
nie była czynna przez kilka miesięcy, zarejestrowano 6 924 czytelników, czytelnie natomiast odwiedziło 4 768 osób, a
udostepniono 132 675 wol.
Od blisko siedemdziesięciu lat Przemyska Biblioteka Publiczna wpisuje się w krajobraz życia kulturalnego miasta
kierując do jego mieszkańców szeroką ofertę różnego rodzaju imprez, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych
oraz seniorów. Wśród licznych form pracy kulturalno – edukacyjnej znajdują się konkursy: literackie, językowe,
multimedialne, plastyczne oraz turnieje, spotkania autorskie, odczyty, lekcje biblioteczne, dyskusje nad książką,
koncerty.
Do cyklicznych wydarzeń należą: Turniej Wierszy Jednego Poety (od 1986), Konkurs Recytatorski "Strofy o…"
(od 1998), Konkurs Recytatorski dla Gimnazjów (od 2005). Od kilku lat organizowane są Spotkania Regionalne
oraz konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych Podróż do krajów angielskiego obszaru językowego (od 2011),
jak również Konkurs na prezentację multimedialną (od 2011). W tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu
fotograficznego Przyłapani na czytaniu. Od przeszło pięciu lat odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki.
Dotychczasowa siedziba biblioteki, była synagoga skłaniała do organizacji konkursów upamiętniających literaturę
żydowską, m.in. Mizrach (2008), Pamięć i Słowo (2003, 2013).
Biblioteka gościła wielu poetów i pisarzy (m.in. Krzysztofa Karaska, Mariana Grześczaka, Jerzego Harasymowicza,
Urszulę Kozioł, Ewę Lipską, Krzysztofa Lisowskiego, Jarosława Mikołajewskiego, Annę Janko, Joannę Siedlecką, Annę
Nasiłowską, Mariusza Urbanka, Stefana Dardę).
Przemyska Książnica współpracuje z placówkami kulturalnymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi miasta, a efektem tych
działań są m.in. Warsztaty biblioteczne dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów (od 1994),
Teatralne Spotkania Integracyjne (od 2003).
Od ponad dziesięciu lat organizowane są różne formy pracy z najmłodszymi w ramach kampanii społecznej „Cała
Polska czyta dzieciom”, m.in. Urodziny Książkowego Misia, Inauguracje Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom
Biblioteka wydaje kwartalnik „Przemyski Przegląd Kulturalny” (od 2005), w ramach tej działalności organizowane
są również spotkania autorskie z pisarzami polskimi i obcymi, w których uczestniczyli m.in.: Maria Matios, Jurij
Andruchowycz, Martin Pollack, Andrzej Stasiuk, Małgorzata Rejmer, Stefan Chwin.
Przemyska Biblioteka Publiczna jest miejscem, gdzie można przyjść, znaleźć coś dla siebie i skorzystać z wiedzy
zgromadzonej na półkach. Sieć komputerowa, umożliwia elektroniczną ewidencję wypożyczeń, a czytelnicy mają
dostęp do katalogów biblioteki w internetowych bazach danych.
Jak już wspomniano w 2014 roku Przemyska Biblioteka Publiczna przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Grodzkiej
zyskując nowoczesny budynek. Nowe otoczenie Biblioteki sprzyja nowoczesności, większej dostępności i otwartości tej
instytucji kultury, która jest miejscem zdobywania wiedzy, spotkań, dyskusji, odpoczynku i realizowania pasji
mieszkańców miasta i regionu.
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