STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
OKRĘG POMORSKI

SPRAWOZDANIE
z działalności Okręgu Pomorskiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w roku 2018
1. Sprawy organizacyjne
1.1. Posiedzenia Zarządu i Prezydium Okręgu Pomorskiego
W roku 2018 odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP:




02.02.2018 r.
28.09.2018 r.
07.11.2018 r.

oraz 5 posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu:






12.03.2018 r.
23.04.2018 r.
07.05.2018 r.
24.05.2018 r.
10.12.2018 r.

Zarząd w roku sprawozdawczym podjął 2 uchwały:



I/2018 – 02.02.2018 r. w sprawie zmiany na stanowisku skarbnika Zarządu Okręgu
Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
II/2018 – 07.11.2018 r. w sprawie powołania administratora Bazy Członków Okręgu
Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na kadencję 2017-2021

W związku z rezygnacją kol. Agnieszki Wardowskiej-Pucułek z funkcji Skarbniczki Zarządu
Okręgu Pomorskiego oraz członkini SBP, zmianie uległ skład Zarządu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przewodnicząca Zarządu – Teresa Milewska
Zastępczyni Przewodniczącej – Małgorzata Kłos
Skarbniczka – Sabina Czaja
Sekretarz – Jacek Prądziński
Członkini Zarządu – Teresa Arendt
Członkini Zarządu – Maria Chamier-Gliszczyńska
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1.2. Informacja o członkach:
Okręg Pomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na koniec 2018 roku liczył
248 członków, działających w 2 Oddziałach, w 11 Kołach.
Oddział w Gdańsku:
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Liczba członków: 147
Ilość Kół:
6
Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie: 30 członków
Koło Kartuskie: 8 członków
Koło Północnokaszubskie: 6 członków
Koło Tczewskie: 6 członków
Koło Trójmiasto: 93 członków
Koło w Pruszczu Gdańskim: 4 członków
Oddział w Słupsku:
Liczba członków: 101
Ilość Kół:
5
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych: 28 członków
Koło Miejsko-Powiatowe: 36 członków
Koło w Bytowie: 18 członków
Koło w Człuchowie: 14 członków
Koło w Lęborku: 5 członków
Stan ilościowy członków Okręgu Pomorskiego:
Biblioteki szkół wyższych:
Biblioteki publiczne:
Biblioteki pedagogiczne:
Biblioteki szkolne:
Biblioteki fachowe:
poza biblioteką:

59
119
18
27
9
16

do lat 35:
emeryci:

8
8 (dane tylko z Oddziału w Słupsku)

kobiety:
mężczyźni:

237
11

W stosunku do roku ubiegłego zmianie uległa liczba członków. W Oddziale w Gdańsku
przybyło 4 członków, natomiast w Oddziale w Słupsku nastąpił spadek ilości członków
o 1 osobę. Na dzień 31.12.2018 r. Okręg Pomorski liczył 248 członków, co stanowi wzrost
do roku ubiegłego o 3 osoby.
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2. Sprawy merytoryczne wg celów strategicznych:
CEL 1: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce

Polskich

realnego

wpływu

W okresie sprawozdawczym Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP nie wydał żadnej opinii
w zakresie przepisów prawnych dotyczących bibliotekarstwa i informacji naukowej, jak również
regulaminów organizacyjnych. W roku 2018 do Zarządu Okręgu nie wpłynęła żadna prośba o wydanie
opinii o kandydatach na dyrektorów bibliotek.
W związku z ponownie ogłoszonym w 2018 konkursem na stanowisko Dyrektora
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, decyzją Zarządu Głównego SBP (pismo
z dnia 8.12.2017r., nr L.dz. 176/12/2017), w skład komisji konkursowej weszła kol. Katarzyna
Kulesza, Przewodnicząca Oddziału SBP w Gdańsku. Przewodnicząca Oddziału w Gdańsku wzięła
udział tylko w pierwszym posiedzeniu komisji. W wyniku rezygnacji kol. Katarzyny Kuleszy,
w dalszych pracach komisji konkursowej wzięła udział rekomendowana przez Zarząd Okręgu
Pomorskiego SBP, kol. Małgorzata Kłos, Zastępczyni Przewodniczącej Zarządu Okręgu.
CEL 2: Stowarzyszenie Bibliotekarzy
w tworzeniu społeczeństwa wiedzy

Polskich

ważnym

(strategicznym)

partnerem

Oddział w Gdańsku:


Zarząd Oddziału w Gdańsku był partnerem wydarzenia „Objazdowy Bibliotekarz – Gdynia
2018”. Bibliotekarze i czytelnicy przejechali trasą spod Muszli Koncertowej w Gdyni
do budynku Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – siedziby nowej Filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdyni, „Biblioteki z Pasją”. Akcja zakończyła się piknikiem
czytelniczym. W wydarzeniu wzięło udział ok. 40 osób.



Bibliotekarze z Koła Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie w ramach ogólnopolskiej
imprezy czytelniczej Noc Bibliotek 2018 zorganizowali historyczny spacer oraz zabawę
edukacyjną. Członkowie Koła do współpracy zaprosili grupę młodzieży ze Szkolnego Koła
Krajoznawczo-Turystycznego (SKKT) „Wędrołaki” działającego przy Zespole Szkół Nr 3
w Wejherowie

Oddział w Słupsku:
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych:



VII Ogólnopolska Konferencja „Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży” –
współorganizacja,
„Żywa lekcja historii” – spotkanie z Wacławem Bieńko, weteranem AK – spotkanie
dla uczniów Zespołu Szkół Akademickich,
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spotkanie na temat praw wyborczych kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
w Kawiarni Artystycznej „Antrakt” w Słupsku,
spotkanie Soroptymistek Unii Polskiej w Darłówku,
wycieczka w ramach Słupskich Wędrówek Literackich pod hasłem „Literatura zapisana
na murach”

Publikacje i wystąpienia:
 kol. Marianna Borawska – artykuły w Piśmie Nauczyciela Polonijnego „ASYSTENT”:
nr 9 „100 lat od wydania dekretu o równych prawach w Polsce”, nr 10 „Europejski Rok
Dziedzictwa Kulturowego”, nr 11 „Bądź wierny. Idź. Zbigniewa Herberta niepoddawanie
się”, nr 12 „Relacje wobec wielokulturowości w twórczości laureatów”; w każdym
numerze ww. czasopisma kol. Marianna Borawska publikuje recenzje nowości
książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 kol. Teresa Milewska – Stulecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2017. [w:]
Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni.
Red. Materska Katarzyna, Taraszkiewicz Beata. Słupsk 2017, s.7-16; Sprawozdanie z VI
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ekologia informacji a zasoby informacyjne
w bibliotekach i cyberprzestrzeni. W stulecie SBP, Słupsk 29 września 2017.
“Bibliotekarz” 2018 nr 2, s.29-30;
 kol. Beata Taraszkiewicz: wywiad dla Radia Słupsk na temat remontu Biblioteki
Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku; Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach
i cyberprzestrzeni.
W stulecie SBP”, Słupsk, 29 września 2017 r. „Forum Bibliotek
Medycznych” R.10 2017 Nr 1, s. 580-586; Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży
„Bibliotekarz” 2018 nr 12, s. 31-32; Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży
pod redakcją Beaty Taraszkiewicz, Słupsk: Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej;
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
– Zarząd Oddziału, 2018. – ISBN 978-83-88783-25-8
Koło Miejsko-Powiatowe:




spotkania z pisarzami, tłumaczami, historykami i muzykami, m.in.: Jackiem Dehnelem,
Piotrem Tarczyńskim, Magdaleną Grzebałkowską, Robertem Kuśnierzem, Rutą Śpiewak,
Lidią Czyż, Aleksandrą Tyl, Danielem Odiją, Stefanej Bajerem, Tomaszem Urbaniakiem,
Agatą Marzec, Joanną Petterson, Adelą Kuik-Kalinowską, Maciejem Kobylińskim, Jerzym
Fryckowskim, Dariuszem Rekoszem, Elżbietą Wisławską, Marią Szymańską, Anną
Boguszewską, Urszulą Kwasińską, Bogumiłą Skomoroko, Bogumiłą Żongołłowicz,
Małgorzatą Wardą, Joanną Jurgałą-Jureczką, Nelą Misan, Danielem Kosmalskim, Katarzyną
Wasilkowską, Patrycją Mizerską, Alicją Boratyn, Jakubem Sikorskim, Davidem Herzovem,
Marcinem Gałązką;
organizacja festynów dla mieszkańców miasta i udział w akcjach promujących czytelnictwo:
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci („Calineczka”); Andersenada; Czytelniczy Flash
Mob z udziałem młodzieży z V Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Technicznych z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich; Tydzień Bibliotek
pod hasłem (Do)wolność czytania, w tym m.in. spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza,
happening „Czytelnicy na ulicy”; Noc Bibliotek – Ahoj przygodo! Pod piracką banderą;
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Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego; Ogólnopolski Dzień Czytania na Głos;
Herbatka z Herbertem; akcja „Zaproponuj tytuł”; akcja „W Baśniogrodzie”; akcja „Ameryka
w Twojej bibliotece”; akcja edukacyjna dla dzieci „Paszport młodego czytelnika”; spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki (w tym także: „Stowarzyszenie Żywych Poetów”¸ „Zaproś
sąsiadkę na literacką herbatkę”, „Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie”); spotkania
i warsztaty literackie dla dzieci („Biblioteczne poczytajki”, „Czytam z mamą, czytam z tatą”, Strona | 5
„Poczytajkowo – głośne czytanie książki”, „Biblioteczny kuferek rozmaitości”, „Podróże
z bajkami”, „Za górami za lasami, czyli spotkania z Bibliobajkami”); akcja „Książka
do domu”; „Rehabilitacja przez kulturę” (spotkania z osobami niewidomymi, pomoc
w doborze lektury); warsztaty „Czarna Książka Kolorów”;
wystawy rocznicowe dotyczące pisarzy i poetów polskich, zagranicznych i regionalnych
oraz wydarzeń regionalnych, m. in.: („Wiersze, wierszyki i miłość”, „Bibliotekarz bohaterem
powieści”, „We mnie jest płomień, który myśli – wystawa w 20 rocznicę śmierci Zbigniewa
Herberta”, „Galeria piratów. Wystawa książek o tematyce morskiej, piratach, żeglarstwie
i statkach przygotowana z okazji Nocy Bibliotek”, „Mam fazę na czytanie – wystawa zdjęć”,
„Pole widzenia książki - wystawa prac poprojektowych uczestników z Domu Oświatowego
Biblioteki Śląskiej”, „Niepodległość w literaturze”, „Z biblioteczki mojej babci - wystawa
książek dla dzieci, powstałych przed i po wojnie”, „Mistrzowie ilustracji”);

Koło w Bytowie:


Członkowie Koła SBP w Bytowie zorganizowali i współorganizowali w roku 2018
następujące konkursy: 26.03.2018 – Podsumowanie XVIII integracyjnego konkursu
edukacyjnego „Wielkanocne palmy i pisanki”; 22.11.2018 – Konkurs „Méster Bëlnégò
Czëtaniô” – etap powiatowy; 27.11.2018 – VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski;
30.11.2018 – XIII edycja Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro” Starosty Powiatu
Bytowskiego;
 Spotkania autorskie, promocje książek, działania na rzecz lokalnego środowiska: 30.01.2018 –
spotkanie autorskie z Edmundem Szczesiakiem, pomorskim reportażystą, połączone
z promocją książki „Drogą do nieba. Śladami Remusa”; 21.02.2018 – spotkanie promujące
pierwszy tomik poezji bytowskiego poety Jerzego Koncika, członka Klubu Literackiego
„Wers”; 21.05.2018 – benefis Henryka Czyża, bytowskiego poety, członka Klubu
Literackiego „Wers”, połączony z promocją 11 tomiku wierszy poety; 22.05.2018 – promocja
książek autorstwa profesora Cezarego Obracht – Prondzińskiego: „Dylematy edukacyjne.
Z Kaszubami i Pomorzem na pierwszym planie” i „Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowy Gdańsk. Szkice z pogranicza”; 19.10.2018 – warsztaty i spotkania autorskie
z Moniką Sawicką Kacprzak, autorka kilkunastu powieści z różnych, wręcz skrajnych
gatunków obyczajowych, w których opowiada o najważniejszych sprawach w życiu każdego
człowieka, spotkała się z dziećmi oraz dorosłymi czytelnikami; 26.10.2018 – promocja książki
„Bycio Herbu Kasztan na zamku w Bytowie”, książki, która łączy funkcję swoistego
przewodnika po urokliwych miejscach Bytowa z popularyzacją języka kaszubskiego, to druga
część przygód bajkowego symbolu miasta, opiekuna bytowskiego zamku, która skierowana
jest do najmłodszych czytelników; 26.10.2018 – promocja tomiku poezji „Hipersomnia”
autorstwa Jarosława Juchniewicza, członka Klubu Literackiego „Wers” działającego
przy Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie; 06.11.2018 – Bytowskie Zaduszki - o Tych,
którzy odeszli, ale pozostawili ślad swojej obecności w Bytowie, spotkanie poświęcone
pamięci nieżyjących już ludzi kultury i bytowskiego szkolnictwa; 21.11.2018 – spotkanie
autorskie z Elżbietą Wisławską połączone z promocją książki „W drodze. Moje podróże
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z literaturą w tle”; 07.12.2018 – promocja tomiku wierszy „po co” Andrzeja Waszkiewicza,
członka Klubu Literackiego „Wers”; 14.12.2018 - warsztaty dla seniorów pn. „Inni są wśród
nas. Z doświadczeń migrantki w Polsce” – spotkanie z Khedi Alievą, Czeczenką, a obecnie
gdańszczanką;
W roku sprawozdawczym kontynuowane były działania edukacyjne z zakresu kompetencji
cyfrowych dla seniorów, m.in. kursy komputerowe „Nadążamy”. We wrześniu 2018 roku Strona | 6
rozpoczęła się już XIII edycja szkoleń z cyklu „Nadążamy”, jej zakończenie planowane jest
pod koniec lutego 2019 roku. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyło się 27 dwugodzinnych
spotkań edukacyjnych. W roku 2018 w ramach współpracy z Latarnikiem Polski Cyfrowej
Równych Szans, trenerem kompetencji cyfrowych, kontynuowana była oferta dla dorosłych
użytkowników bytowskiej książnicy, Warsztaty Kompetencji Cyfrowych II stopnia.
W październiku rozpoczęła się kolejna, IV edycja, której zakończenie planowane jest
pod koniec lutego 2019 roku. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyło się 38 dwugodzinnych
spotkań edukacyjnych.
Członkowie Koła SBP zorganizowali 34 lekcje biblioteczne. Nowością wśród lekcji
bibliotecznych były lekcje na temat odpowiedzialności za informację oraz zagrożeń w Sieci,
ze szczególnym naciskiem na zagadnienia hejtu i mowy nienawiści oraz warsztaty
patriotyczne dla przedszkolaków „Czy znasz polskie symbole narodowe?”
Ogólnopolskie akcje, projekty i wydarzenia: 1) DBI – Dzień Bezpiecznego Internetu. Po raz
drugi członkowie Koła SBP w Bytowie włączyli się w ogólnopolską akcję Dzień
Bezpiecznego Internetu. Jak się okazało działania zorganizowane w ramach ogólnopolskiej
akcji w Bibliotece Miejskiej w Bytowie były jedynymi działaniami w powiecie. W ramach
akcji, zgodnie z hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w Sieci” w Pracowni Orange
w Bytowie 21 lutego 2018 roku odbyło spotkanie edukacyjne dla dorosłych na temat hejtu
i mowy nienawiści pn. „Hejt nasz powszedni” – zjawisko facebookowej mowy nienawiści.
Uczestnikami warsztatów byli beneficjenci zajęć prowadzonych w bytowskim Centrum
Integracji Społecznej. 2) #ColorOurCollections
- Festiwal Kolorowania
#ColorOurCollections to festiwal kolorowania organizowany w mediach społecznościowych
(FB, Twitter, Instagram) przez biblioteki, archiwa i inne instytucje kulturalne z całego świata,
które korzystając ze swoich bogatych kolekcji cyfrowych, udostępniają bezbarwne grafiki
i ilustracje w formie kolorowanek. Przez dwa dni 8-9 lutego 2018 roku w Pracowni Orange
dzieci odkrywały i kolorowały cyfrowe kolekcje Biblioteki Narodowej. 3) Narodowe Czytanie
- 8 września na Dziedzińcu XIV-wiecznego Zamku Krzyżackiego w Bytowie zaproszeni
goście przeczytali oryginalne fragmenty Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz wybrane
utwory z Antologii Niepodległości. Zaprezentowane powstałe na przestrzeni wieków teksty,
zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej były formą uczczenia jubileuszu 100lecia Niepodległości.

Wystąpienia:
Kol. Jacek Prądziński był jednym z prelegentów następujących ogólnopolskich konferencji
i kongresów:
 XII Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. Mobilna biblioteka
- mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy. Konferencja odbyła
się w dniach 10-11 maja 2018 roku w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Tytuł referatu: „Z tradycyjnych do hybrydowych. O mobilności kompetencji
bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Miejskiej w Bytowie – centrum aktywizacji
cyfrowej bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego”.
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VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej ekologii informacji pod hasłem
"Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży". Konferencja odbyła się 28 września
2018 roku w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tytuł referatu: „Social medialne
hejtowanie. Rozrywka, norma, czy nieświadomość? Źródła i skutki hejtu wśród dzieci
i młodzieży”.
IX Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych. Kongres odbył się w Fabryce Strona | 7
Sztuki w Łodzi. Temat referatu: „Mobilne kompetencje - mobilna biblioteka”.

Publikacje Członków Koła:


kol. Jacek Prądziński – Bibliotekarz bibliotekarzom, czyli o nietypowym wsparciu
z zakresu ICT w Bibliotece Miejskiej w Bytowie. „Poradnik Bibliotekarza” 2018, nr 2,
s. 14-15; Kupiłeś? Przeczytałeś? Podaruj Bibliotece. „Biblioteka Publiczna” 2018, nr 3,
s. 25-27; Lekcje odpowiedzialności za słowo. „Poradnik Bibliotekarza” 2018, nr 6, s. 2728; Łamanie praw człowieka w cyberprzestrzeni i związane z tym skutki społeczne. [W:]
Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni. Red.
MATERSKA Katarzyna, TARASZKIEWICZ Beata. Słupsk 2017, s. 191-200;
Pracownia Orange w Bibliotece Miejskiej w Bytowie. „Poradnik Bibliotekarza” 2018,
nr 1, s. 15-16.

Koło w Człuchowie:




Członkowie Koła SBP w Człuchowie zorganizowali i współorganizowali w roku 2018
następujące spotkania autorskie: spotkanie z Joanną Wachowicz – autorką książek
dla dzieci; Justyną Bednarek - autorką „Niesamowitych przygód dziesięciu
skarpetek”; Piotrem Kowalczykiem - relacja z wyprawy do Sudanu, Etiopii, Kenii
inspirowanej powieścią „W pustyni i w puszczy”; Elżbietą Wisławską autorką książki
„W drodze…”; Filipem Porębskim - 17-latkiem, który jest autorem książki „Zosia
i Maks, czyli afera za dużych spodni”; Jakubem Skworz - spotkanie z autorem wpisało
się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i 220-stej rocznicy urodzin
Adama Mickiewicza; Justyną Sobolewską – „Książka o czytaniu”; Martyną Bunda –
spotkanie autorskie i promocja książki „Nieczułość”; Barbarą Popławską i Jackiem
Gientka autorami książki „Bajki dorosłych”; Romanem Pankiewiczem – promocja
książki „Polski żywioł”; Romanem Czejarkiem - dziennikarzem Programu Pierwszego
Polskiego Radia „Peryy - wyprawa do najgłębszego kanionu świata”; Laurą
Kozowską - trenerką osobistą, nauczycielką duchową; Romanem Pankiewiczem,
Joanną Wachowiak, Wiesławem Drabikiem, Joanną Bednarek, Piotrem
Paluszkiewiczem, Tomaszem Andrzejem Krajewskim, Pauliną Hendel, Grzegorzem
Leszczyńskim;
Konkursy: „Czy znasz twórczość Pauliny Hendel” dla uczniów klas gimnazjalnych
i szkół ponadgimnazjalnych; „Pomorskie drogi do Niepodległości” dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych; konkurs plastyczny „Fonoholizm – telefon też może uzależniać”
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dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych; plastyczny „Pocztówka z Niepodległej
Polski” dla dzieci w wieku przedszkolnym;
Pogadanki i odczyty: „Gry i zabawy i inne rozrywki mieszkańców średniowiecznego
miasta” - prelekcja Andrzeja Suchańskiego; „Kulisy średniowiecznej dyplomacji
na przykładzie polityki wewnętrznej i zagranicznej Bolesława Chrobrego” - prelekcja
Andrzeja Suchańskiego; „Pomagamy zwierzętom zimą” – pogadanka i warsztaty Strona | 8
plastyczne dla przedszkolaków; „Korony i koronacje królów polskich” – prelekcja
Andrzeja Suchańskiego;
Wystawy
i
wernisaże:
Urszuli
Marzenny
Jagodzińskiej
„Malowane
pod wiatr…nadzieją”; fotografii Krzysztofa Borka „Człuchów – z pocztówek
i mgły…wymyślony”; świąteczny handmade „Sercem i szydełkiem Aleksandry
Dybul”; Ewy Grużewskiej „Spojrzenie…”; wernisaż Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk
„Spektrum wyobraźni”; Romy Małeckiej; Pawła Kędzierskiego; tkaniny artystycznej
„Splecione chwile” Jolanty Surmy; fotografii „A może morze”; wystawa poplenerowa
„Kobiety” – Smołdzino 2018; wystawa poplenerowa „M jak morze5” członków
Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce; „Malarstwo
olejne J.B. Jakubowskiego”; „Pochwal się swoim talentem – Wielkanoc 2018”;
„Fonoholizm – telefon też może uzależniać” – pokonkursowa wystawa prac;
Stanisławy Sierant „Malarstwo”; „Retrospekcje – wystawa malarstwa Janiny
Szymanowskiej”; „Wenus Mars, mężczyźni kobiety” – wystawa rzeźb Waldemara
Faryno; „Pocztówka z Niepodległej Polski” – pokonkursowa wystawa prac;
„Papierowiklinowy świat Oli Wieczorek;
Ponadto członkowie człuchowskiego Koła zorganizowali: interaktywne spektakle
dla dzieci, wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, wycieczkę
edukacyjną do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu
oraz do Kaszubskiego Parku Miniatur.
Przedstawiciele Koła zorganizowali i współorganizowali ogólnopolskie akcje:
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Marzycielska Poczta,
Rok dla Niepodległej;
Członkowie Koła od września do października realizowali program grantowy pn.
FILOZOGRAF. W ramach programu odbyły się warsztaty filozoficzne i warsztaty
literacko-graficzne.

CEL 3: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz
integracji środowiska
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie
z wykorzystaniem nowych technologii

form

komunikacji

SBP

ze

środowiskiem

Zarząd Okręgu zaktualizował bazę mailingową wszystkich bibliotek działających na terenie
Okręgu. Dzięki utworzonej bazie, o realizowanych działaniach i podejmowanych inicjatywach
przez Zarządu Okręgu oraz Zarząd Główny SBP, informowani są nie tylko członkowie SBP, ale także
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wszystkie biblioteki w regionie. Oprócz poczty elektronicznej, wiodącym kanałem komunikacyjnym
ze środowiskiem był portal społecznościowy Facebook. W roku sprawozdawczym na bieżąco
aktualizowany był fanpage Oddziału SBP w Słupsku. Na fanpage’u zamieszczane były wszelkie
informacje o działaniach realizowanych przez członków słupskiego Oddziału, jak również informacje
ogólne i komunikaty pojawiające się na stronie internetowej SBP.
Na bieżąco aktualizowane
na Facebooku było także konto Koła Bibliotek Naukowych i Fachowych działające przy Bibliotece Strona | 9
Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ponadto w roku 2018 reaktywowana została strona
Okręgu na portalu SBP. Na podstronie Okręgu zamieszczane były nie tylko informacje promocyjne
działań, ale także relacje z ważniejszych wydarzeń. Reaktywacja i aktualizacja podstrony wpisuje się
w strategię spójnej informacji o działalności wszystkich ogniw terenowych Stowarzyszenia.
Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Ważnym elementem kreującym pozytywny wizerunek SBP jest otwartość i transparentność
realizowanych działań przez Okręg Pomorski SBP. Wszelkie inicjatywy i działania podejmowane
przez Zarząd Okręgu na rzecz członków SBP są otwarte, na każde wydarzenie, nawet spotkanie
integracyjne, zapraszani są bibliotekarze, którzy nie są członkami Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, jak również zapraszane są osoby niezwiązane merytorycznie ze środowiskiem
bibliotekarskim. Członkowie SBP działając na rzecz środowiska lokalnego, współpracują z wieloma
instytucjami, szkołami, przedszkolami, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi,
lokalnymi i regionalnymi twórcami, autorami i pasjonatami.
Zarząd Oddziału w Gdańsku objął patronatem ogólnopolski konkurs „Mikrolearning super aktywnego bibliotekarza”. Inicjatorem konkursu byli m.in. członkowie SBP z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdyni. W konkursie wzięło udział 28 bibliotekarzy z całej Polski. Przewodnicząca
Zarządu Oddziału w Gdańsku wystąpiła z wnioskiem o nadanie medalu Biblioteca Magna Perenisque
dla Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP
Na utworzonej podstronie Koła SBP w Bytowie została zaktualizowana informacja „Wstąp
do Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bytowie”, oprócz informacji, kto może zostać
członkiem, zamieszczony został także formularz deklaracji. Dużą rolę w pozyskiwaniu nowych
członków odgrywa także otwartość spotkań i szkoleń organizowanych dla członków SBP. Wszystkie
zorganizowane w roku 2018 spotkania, wyjazdy studyjne, wycieczki, szkolenia oraz warsztaty były
działaniami otwartymi dla wszystkich bibliotekarzy z terenu Okręgu Pomorskiego.
Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza
Członkowie Okręgu Pomorskiego SBP podejmowali różne działania, których celem była
zmiana stereotypowego postrzegania zawodu bibliotekarza. „Tydzień Bibliotek” oraz „Dzień
Bibliotekarza” – wszelkie inicjatywy zrealizowane w ramach bibliotecznych świąt przez członków
Okręgu pozwoliły między innymi zwrócić większą uwagę na sprawy bibliotek i bibliotekarzy
w środowisku lokalnym. Uroczyste obchody „Pomorskiego Dnia Bibliotekarza” zorganizowane
przez Zarząd Okręgu Pomorskiego we współpracy z członkami lęborskiego Koła SBP, pozwoliły
uhonorować najlepszego bibliotekarza roku 2018.
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W roku 2018 za działania na rzecz lokalnego środowiska wyróżnieni zostali następujący
członkowie Okręgu:











Marianna Borawska otrzymała Nagrodę I Stopnia Prezydenta Miasta Słupska
za wszechstronną i wieloletnią działalność społeczną i współrealizację polityki
senioralnej;
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Bożena Mazur, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie, decyzją Kapituły Konkursu
Pomorski Bibliotekarz Roku, pod przewodnictwem Teresy Milewskiej, przewodniczącej
Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP, została wybrana Pomorskim Bibliotekarzem Roku
2017. Nagrodę wręczono podczas wojewódzkich obchodów Pomorskiego Dnia
Bibliotekarza w Lęborku;
Teresa Milewska, Przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP, została
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczanie zostało wręczone podczas
50. jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Akademii Pomorskiej
w Słupsku, przez wiceministra MNiSW Piotra Müllera;
Jacek Prądziński – kustosz Działu dla Czytelników Dorosłych, kierownik bytowskiej
Pracowni Orange, decyzją grona ekspertów oraz praktyków skupionych wokół
Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce został zaliczony
do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności
cyfrowych w Polsce. Wyróżnienie poprzez umieszczenie na „Liście 100” jest
przyznawane osobom indywidualnym za wyróżniającą się działalność na rzecz rozwijania
umiejętności cyfrowych. Wręczenie dyplomów uznania odbyło się w siedzibie Polskiego
Towarzystwa Informatycznego w Warszawie 23 listopada 2018 roku.
Beata Taraszkiewicz, dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku,
została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaczanie zostało wręczone podczas
50. jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Akademii Pomorskiej
w Słupsku, przez wiceministra MNiSW Piotra Müllera;
Bogumiła Zlot-Sobierajska, kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki
Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, została odznaczona Srebrnym Krzyżem
Zasługi, odznaczanie zostało wręczone podczas 50. jubileuszowej inauguracji roku
akademickiego 2018/2019 na Akademii Pomorskiej w Słupsku, przez wiceministra
MNiSW Piotra Müllera;

Wręczone odznaczenia promują zawód bibliotekarza w środowisku. Uhonorowani medalami
i zaszczytnymi tytułami członkowie SBP wypowiadają się w telewizji oraz na łamach lokalnej prasy,
informacje o wręczeniu nagród i medali zamieszczane są na portalach społecznościowych,
co w konsekwencji promuje zawód bibliotekarza oraz zwiększa jego społeczny prestiż.
Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy
Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP:


12.05.2018 roku Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP zorganizowało obchody XXV
Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Uroczystość odbyła się w siedzibie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lęborku. Podczas obchodów Przewodnicząca ZO wręczyła legitymacje nowym
członkom SBP oraz wręczyła tytuł Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2017 Bożenie Mazur,
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dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie. W ramach wydarzenia odbyła się wycieczka
historyczno-krajoznawcza po Lęborku ph. „Śladami średniowiecza oraz spotkanie
integracyjne.
Oddział w Gdańsku:
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13.01.2018 roku odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe bibliotekarzy w Parafii p.w.
Świętego Wojciecha, w spotkaniu udział wzięli bibliotekarze z Trójmiasta i okolic, łącznie
35 bibliotekarzy,
20 bibliotekarzy wzięło udział w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bibliotekarzy
do Częstochowy,
w dniach 10-15.08.2018 roku odbyła się wycieczka „Magiczne Podlasie”, wyjazd
zorganizowało Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej we współpracy
ze Stowarzyszeniem Rodziny Kolpinga




Oddział w Słupsku:





„Oddziałowy Dzień Bibliotekarza” – wycieczka do Smołdzina i Słowińskiego Parku
Narodowego,
Koło w Bytowie – wyjazd studyjny dla bibliotekarzy powiatu bytowskiego do Malborka,
Koło w Lęborku – współorganizacja tegorocznych obchodów Pomorskiego Dnia
Bibliotekarza,
Spotkania Mikołajkowe w Kołach – sprawozdania z działalności Kół w roku 2018, dyskusje
na bieżące tematy biblioteczne, wręczenie listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu pracy,
konkursy wiedzy

CEL 4: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego dla każdego bibliotekarza


Szkolenia z zakresu ICT dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego to już stały element
działalności Koła SBP w Bytowie. Warsztaty poprowadzi Jacek Prądziński - Mobilny
Doradca ICT Sektora 3.0. Mobilny Doradca – to ekspert Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego z zakresu ICT, który działa w ramach Sektora 3.0 – przedsięwzięcia PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach współpracy z Mobilnym Doradcą Sektora 3.0
w Bibliotece Miejskiej w Bytowie został utworzony stały punkt wsparcia z zakresu ICT
dla bibliotekarzy. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 warsztatów kompetencji
cyfrowych dla bibliotekarzy.
 Członkowie bytowskiego Koła zorganizowali szkolenie „POLONA i ACADEMICA –
miliony publikacji w każdej bibliotece”, w szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z powiatu
bytowskiego i słupskiego, szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Biblioteką
Narodową.
 Zarządy Okręgu Pomorskiego, Oddziału w Słupsku oraz Koła Bibliotek Naukowych
i Fachowych aktywnie włączyły się w organizację i koordynację największej w Polsce
konferencji naukowej na temat ekologii informacji - VII Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży”, Zarząd Okręgu Pomorskiego
objął konferencję swoim patronatem.
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Oddział w Gdańsku zorganizował spotkanie edukacyjne pt. „Książki i biblioteki znad morza”,
spotkanie poprowadziła Natalia Wysmyk z Biblioteki Politechniki Gdańskiej. Spotkanie było
relacją z wyjazdu bibliotekarki do Finlandii w ramach programu Erasmus+.
Członkowie Oddziału w Słupsku uczestniczyli w następujących kursach, szkoleniach
i konferencjach naukowych: „Rodo w bibliotece publicznej”, „Biblioteka w obliczu wyzwań
XX wieku. Jak prowadzić dialog ze współczesnym czytelnikiem?”, „Szkolenie z nowych Strona | 12
funkcjonalności programu Patron”, „Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia
dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji”, „Kultura otwartości:
komunikacja i współpraca wewnątrz instytucji kultury”, „Kreatywne warsztaty
dla bibliotekarzy”, „Profesjonalna obsługa czytelnika-klienta”, „Organizacja i prowadzenie
spotkań w Bibliotece”, „Biblioteka każdego człowieka. Badanie potrzeb społeczności
lokalnej”, „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie,
pomysłowe aranżacje”, „Biblioteki w cyberprzestrzeni: inspiracje Światowego Kongresu
IFLA Wrocław 2017”.
Przedstawiciele słupskiego Oddziału uczestniczyli także w międzynarodowych wydarzeniach:
w konferencji naukowej Erasmus+Project „Daily innovators and daily educators in the
libraries” w Rydze oraz w Międzynarodowym Festiwalu „Archangieło-gorodzkie gościny”
w Archangielsku (Rosja).

Teresa Milewska
Przewodnicząca
Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP
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