
 

 

 Od maja 2011 r. Biblioteka jest realizatorem pomysłu Burmistrza, na utworzenie 

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, będącej jednym z 5. działów Biblioteki.  

 Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta zajmuje się gromadzeniem  

i opracowywaniem materiałów, dotyczących historii Sokołowa Podlaskiego i jego okolic. 

Gromadzone są głównie stare zdjęcia, lokalna prasa oraz wszelkie dokumenty dotyczące 

Sokołowa Podlaskiego i powiatu.  

 Celem pozyskania jak największej ilości archiwaliów, pracownicy Biblioteki 

współpracują z mieszkańcami miasta, zakładami pracy i szkołami, od których pozyskują 

materiały z prywatnych zbiorów, zwłaszcza stare fotografie z rodzinnych albumów  

i archiwów zakładowych. Od początku istnienia, Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta 

odwiedziło 270 osób. Wielokrotnie mieszkańcy pomagają pracownikom Pracowni  

w rozwiązywaniu wielu zagadek naszej lokalnej historii.  

 Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta nawiązała także współpracę z instytucjami 

zajmującymi się historią regionu. Współpracuje z Muzeum Treblinka, Muzeum Regionalnym 

w Siedlcach oraz z Archiwum Państwowym w Siedlcach. 

 Pracownicy poszukują także różnych dokumentów, najczęściej fotografii z naszego 

Miasta i powiatu, na polskich i zagranicznych aukcjach internetowych. Poprzez licytacje  

i zakupy na tych aukcjach, powiększają się historyczne zbiory biblioteczne. 

Dostęp Internetowy do zasobów wielu bibliotek cyfrowych i muzeów, zarówno polskich jak  

i zagranicznych, najczęściej niemieckich, USA, kanadyjskich i australijskich, jest również 

jedną z form gromadzenia materiałów. Przeglądane są strony internetowe o tematyce 

historycznej i fora internetowe, na których wielu ludzi udostępnia swoje zbiory.  

Pracownia, jako placówka typowo historyczna, służy swoimi informacjami osobom, 

które poszukują wiadomości o swoich przodkach. Kontakty obustronne odnoszą się do 

obszaru całego świata. 

Pracownicy Pracowni Dokumentacji. Dziejów Miasta prowadzą prelekcje 

historyczne dla młodzieży szkolnej, mające na celu zapoznanie uczniów z historią lokalną.  

Odrębny rozdział w zbiorach bibliotecznych, gromadzonych przez Pracownię 

Dokumentacji Dziejów Miasta, stanowią materiały dotyczące mieszkańców Sokołowa 

narodowości żydowskiej, która stanowiła ok. 50% ludności w okresie międzywojennym.  

Z tego też powodu Żydzi wpisują się w historię naszego Miasta. Pracownia gromadzi zatem 

wszelkiego rodzaju archiwalia w postaci dokumentów, plakatów prasy lokalnej, czy 

wspomnień społeczności żydowskiej z czasów okupacji. Z chęci uczczenia 70. rocznicy 

likwidacji getta w Sokołowie Podlaskim, przeprowadzono szereg wywiadów  

z mieszkańcami miasta, pamiętającymi tragiczny czas wojny i okupacji. W wyniku tej 

współpracy powstał film dokumentalny pt. „Kolorowe cukierki w sklepie u Żyda”. Film 

pokazuje relacje między ludnością polską i żydowską, stosunki sąsiedzkie, widziane oczami 

Polaków – świadków historii. 



Od 2012 r., w rocznicę likwidacji getta, w Bibliotece organizowane są cykliczne spotkania  

z kulturą żydowską, którym towarzyszy wystawa zdjęć ze zbiorów Pracowni.  

Judaika w zbiorach bibliotecznych, powiększyły się w roku 2016 o 3 księgi w języku jidysz, 

wydane w latach 1946-1951. Opisują one sytuację sokołowskiej społeczności żydowskiej  

w okresie przedwojennym i podczas II wojny światowej. Są to: 

 

1. Peretz Granatstein „Moje zniszczone miasto Sokołów”, Buenos Aires 1946. 

2. Symcha Polakiewicz „Jeden dzień w Treblince” Buenos Aires 1948. 

3. Symcha Polakiewicz „W cieniu Treblinki” Tel Aviv 1957. 

 

 

 

Dane liczbowe określające stan i poziom prac wykonywanych przez pracowników 

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Biblioteki Miejskiej: 

 

 Skatalogowano i zdigitalizowano 48.581 różnych dokumentów. W tym: 

 12.145 dokumentów (mikroform, dok. kartograficzne, rękopisy) 

 36.436 fotografii 

 pozyskano z Archiwum Państwowego w Siedlcach 1.518 dokumentów w wersji 

cyfrowej – 49.916 stron dokumentów 

 

 dodatkowo zakupiono 1.947 dokumentów. W tym: 

 391 rękopisów 

 34 mikroform 

 3 dokumenty kartograficzne 

 1.504 fotografii 

 15 innych zbiorów. 

 

 Przygotowano Bibliotekę cyfrową SEPIA umieszczoną na stronie Biblioteki. 

 

 Zrealizowano – 8 filmów: „Kolorowe cukierki w sklepie u Żyda”, „W stulecie 

odzyskania niepodległości”, „150 rocznica stracenia ks. Stanisława Brzóski  

i Franciszka Wilczyńskiego”, „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 

„Sokołów po bombardowaniu”, „Święto Wojska Polskiego”, „Sokołów u progu 

Niepodległości”, 100 rocznica Zaślubin Polski z Morzem. 

 

 Przeprowadzono 47 wywiadów. 

 

 Przygotowano 7 wystaw fotograficznych: „Okruchy pamięci”, „Tych miasteczek nie 

ma już…”, „Gen. St. Brzóski i Fr. Wilczyński”, „600-lecia parafii p.w. Niepokalanego 

Serca Najświętszej Marii Panny”, „Wojenko, wojenko…”, „Moje morze”, „Sokołów – 

historia zapisana w budynkach”. 

 

 Przeprowadzono 14 prelekcji dla młodzieży, szkół gimnazjalnych i średnich,  

w których uczestniczyły 432. osoby. 

 

 Przygotowano 47 albumów fotografii dotyczących Miasta Sokołów (2.482 fotografii) 

3 albumy dotyczące sokołowskich rodzin (36 fotografii). 

 

 Przygotowano pytania historyczne do „Turniejów Wiedzy o Sokołowie  

i Powiecie” organizowanych corocznie przez Bibliotekę. 

 


