UCHWAŁA NR XXIX/270/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"
Na podstawie § 2 ust. 5 lit. b Statutu Miasta i Gminy Pleszew (Dz.Urz. Woj. Wklp. z 2020 poz. 10220) oraz
§ 2 ust. 1 uchwały nr XXXVII/465/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew, Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co
następuje:
§ 1. Nadaje się Pani Elżbiecie Mielcarek tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pleszew”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala - Kałużna
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/270/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Elżbieta Mielcarek właściwie całe swoje życie zawodowe związała z bibliotekarstwem.
Po ukończeniu Studium Bibliotekarskiego w Jarocinie w 1974 roku, rozpoczęła pracę w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Żerkowie na stanowisku kierownika. W 1977 roku, w
związku z przeprowadzką do Pleszewa, kontynuowała pracę w Bibliotece Zakładowej Pleszewskiej
Fabryki Obrabiarek Famot Pleszew, na stanowisku kierownika. W 1979 roku podjęła pracę w
bibliotece oświatowej pleszewskiej jednostki wojskowej, którą kierowała do roku 1994, czyli do
czasu rozwiązania jednostki i przeniesienia jej do Żar. Równocześnie podwyższyła swoje
kwalifikacje, kończąc z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Po rozwiązaniu jednostki przez kolejne 10 lat
pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pleszewie (następnie
Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie). Od 2000 roku prowadziła także bibliotekę Liceum
Ogólnokształcącego w Pleszewie, a w latach 2002 – 2003 stworzyła i opracowała układ
księgozbioru Muzeum Regionalnego w Pleszewie, uwzględniając specyficzne potrzeby placówki.
Po epizodzie nauczycielskim, z dniem 1 listopada 2004 roku objęła stanowisko dyrektora
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe w
rozmaitych bibliotekach dało jej szeroką perspektywę funkcjonowania pleszewskiej książnicy,
która mieściła się wówczas już w nowej siedzibie przy ul. Słowackiego. Opracowała więc Strategię
Rozwoju Biblioteki i przystąpiła do realizacji kolejnych jej etapów. Głównym zadaniem stał się
proces komputeryzacji biblioteki, co pozwoliło na uruchomienie w maju 2009 r. elektronicznego
systemu wypożyczeń, a w 2011 r. usługi rezerwowania książek przez Internet. Skupiła się też na
promocji biblioteki i czytelnictwa, inspirując pracowników do udziału w konkursach
organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Od początku angażowała się
czynnie w działalność koła SBP, a w 2007 roku objęła funkcję przewodniczącej i została członkiem
Zarządu Oddziału SBP w Kaliszu. Wśród form promujących czytelnictwo znalazły się m.in.
regularne spotkania z ciekawymi ludźmi w Bibliotecznym Saloniku Kulturalnym, zajęcia
warsztatowe dla młodzieży w zakresie fotografii i obróbki materiałów video, quest „Wędrówki
śladami historii” – jedno z pierwszych tego typu wydarzeń w Wielkopolsce. Promocyjne zadania
obejmują wszystkie grupy czytelników i są to m.in. spotkania z bajeczkami, uroczyste pasowanie
na czytelnika, konkurs pięknego czytania i konkurs oratorski, spotkania dla dorosłych w
Bibliotecznym Saloniku Kulturalnym, który gości ludzi kultury, regionalistów, hobbystów czy
podróżników. Biblioteka jest też miejscem prezentacji młodej poezji pleszewskiej, ponadto działa
tu Dyskusyjny Klub Książki, którego spotkania odbywają się raz w miesiącu i omawiane są
wybitne pozycje literatury polskiej i obcej. Biblioteka prowadzi także działalność edukacyjną,
organizując dla młodzieży lekcje biblioteczne i inne zajęcia o charakterze edukacyjnym. Promocji
biblioteki służy też prowadzona systematycznie strona internetowa oraz konto na Facebooku i
Newsletter. Te nowoczesne formy umożliwiają kontakt z czytelnikami i bieżące monitorowanie
pracy na rzecz mieszkańców, są źródłem informacji zwrotnej i pozwalają na stałe podnoszenie
jakości usług bibliotecznych.
Jako dyrektor biblioteki starała się pozyskiwać środki pozabudżetowe. W ten sposób udało
się unowocześnić bazę informatyczną i zakupić komputery, zmodernizować ogrzewanie placówki
czy pokryć koszty utrzymania łącz internetowych i działań na rzecz promocji Internetu. Troszczyła
się o utrzymanie filii bibliotecznych, polepszając ich warunki lokalowe. Filia w Piekarzewie dzięki
jej staraniom przeprowadziła się do nowego pomieszczenia w listopadzie 2006 r. Dbała także o
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środowisko bibliotekarskie, włączając się corocznie w patronalne święto bibliotekarzy św.
Wawrzyńca i zapraszając bibliotekarzy miasta, gminy i powiatu pleszewskiego na okolicznościowe
spotkanie. Współpracowała również z innymi bibliotekami Wielkopolski, co było okazją do
wymiany doświadczeń. Zabiegała o rozwój młodych pracowników, umożliwiając im udział we
wszystkich formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Poznaniu.
W 2009 zorganizowała jubileusz 60-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew
oraz była współautorką monografii „60 lat dla pleszewskiej kultury i edukacji. Działalność
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 1949 – 2008”. Z okazji jubileuszu
pleszewska biblioteka otrzymała medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotheka
Magna Perenisque”, a jej dyrektorka – odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. Z kolei
w 2015 r. została laureatką Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego, przyznawanej bibliotekarzom
województwa wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek
naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.
Wielkim wyzwaniem dla pleszewskiej Biblioteki i jej dyrektora było przystosowanie do
funkcjonowania dawnej siedziby dworca kolejowego w Pleszewie, pozyskanego na cele
biblioteczne. Koordynowała prace przygotowawcze i adaptacyjne budynku po dworcu PKP, a
następnie przenosiny zbiorów do nowej siedziby, co było sporym przedsięwzięciem logistycznym.
Biblioteka w nowej siedzibie funkcjonuje od 16 listopada 2018 r. Otwarcie nowej siedziby dało
impuls do znacznego poszerzenia oferty: przy bibliotece powstały kluby zrzeszające czytelników w
różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami m.in. Klub „Lokalni Pstrykacze PPL”. W nowej
siedzibie zorganizowała też 70-lecie biblioteki.
Przez wiele lat współpracowała z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym, pracując w
zarządzie i przeprowadzając corocznie konkursy recytatorskie dla szkół podstawowych i
gimnazjów oraz konkurs regionalny „Moja Mała Ojczyzna”. Znalazła się wśród grupy założycieli
Stowarzyszenia Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, pełniąc w nim przez 5 lat funkcję
wiceprezesa, odpowiedzialnego za organizację zajęć i realizację projektów. Była również
wiceprezesem Stowarzyszenia Pomocy Edukacyjnej „Kaganek Oświaty”. Od 2005 r.
współredaguje „Rocznik Pleszewski”, wydawany przez Muzeum Regionalne.
Jest znana w środowisku pleszewskim jako osoba wybitnie zaangażowana w pracę na
kolejnych stanowiskach. Dzięki jej zaangażowaniu pleszewska biblioteka utrzymuje wysoką
pozycję wśród bibliotek województwa wielkopolskiego pod względem liczby czytelników na 100
mieszkańców i w dalszym ciągu jest centrum kulturalnym w powiecie pleszewskim.
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