
 
 
 
 
Sprawozdanie z działalności Okr ęgu Lubuskiego SBP za 2011 r. 
 
 
I. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej  
 
1. Posiedzenia Zarządu Okr ęgu 
 
W 2011 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okręgu: 
18 lutego – spotkanie prezydium Zarządu Okręgu oraz przewodniczącej Zarządu Oddziału w 
Gorzowie Wlkp. i przedstawiciela Zarządu Oddziału w Zielonej Górze. Spotkanie odbyło się w 
Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Omówiono plan 
pracy, stan finansów Okręgu, propozycje wniosków o dofinansowanie zadań publicznych przez 
Zarząd Województwa Lubuskiego, organizację konkursu „Bibliotekarz Roku”, Wojewódzkiego 
Dnia Bibliotekarza, Tygodnia Bibliotek, redagowanie „Bibliotekarza Lubuskiego”. Dyskutowano 
także o możliwościach wsparcia stanowiska ZG SBP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustawach podjętych 
na posiedzeniu nadzwyczajnym ZG SBP. 
7 kwietnia – spotkanie prezydium Zarządu Okręgu w sprawie wyznaczenia daty oraz przebiegu 
Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza – 6 maja, kandydatury do konkursu „Bibliotekarz Roku” 
zgłoszonej przez Oddział w Gorzowie Wlkp., przyznania Zarządowi Okręgu dofinansowania przez 
Zarząd Województwa Lubuskiego na realizację konferencji wojewódzkiej bibliotekarzy pn. 
„Biblioteka multimedialnym oknem na świat” – 5-6 października 2011 oraz wyboru bibliotekarzy, 
członków SBP do wniosków o przyznanie Medalu "W Dowód Uznania" oraz Honorowej Odznaki 
SBP.   
18 listopada – spotkanie prezydium Zarządu Okręgu, przewodniczących Oddziałów oraz 
przewodniczących Kół Oddziału w Zielonej Górze  w sprawie działań podjętych przez ZG SBP na 
rzecz zmiany wizerunku Stowarzyszenia – prezentacja filmu z zarejestrowanym wystąpieniem 
przewodniczącej ZG SBP E. Stefańczyk podczas VI Forum Młodych w Poznaniu, zrelacjonowano 
przebieg spotkań z Zarządem Głównym oraz warsztaty nt. komunikacji wewnętrznej, 
zaprezentowano nowe logo Stowarzyszenia, zaapelowano o większą aktywność w przesyłaniu na 
portal sbp.pl informacji o ciekawych inicjatywach organizacji oraz bibliotek, omówiono także stan 
tworzenia elektronicznej bazy członków SBP 
31 listopada – spotkanie prezydium Zarządu Okręgu – poinformowano o dotacjach przyznanych 
Stowarzyszeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego na realizację dwóch przedsięwzięć pn. 
„Pora Poetów” – 6-8 grudnia (cykl spotkań autorskich z poetami) oraz publikacja i promocja 
"Antologii dramatu lubuskiego”.  
 
2. Informacja o członkach: 
 
Na koniec 2011 r. Okręg Lubuski liczył 2 oddziały, 17 kół, 261 członków, w tym 29 młodych. W 
porównaniu z rokiem poprzednim ubyło 30 członków, zapisało się 5 nowych osób. Członkowie wg 
bibliotek: 

- publiczne: 170 
- szkolne: 14 
- pedagogiczne: 39 



- naukowe i akademickie: 18 
- emeryci: 19 
- pracownicy innych instytucji: 1 

 
Oddział Gorzowski liczy 5 kół, zrzeszających 92 członków, w tym 16 młodych. W porównaniu z 
rokiem poprzednim ubyło 18 członków, zapisała się jedna osoba. Członkowie wg bibliotek: 

- publiczne: 61 
- szkolne: 5 
- pedagogiczne: 18 
- naukowe i akademickie: 6 
- emeryci: 2 

 
Oddział Zielonogórski liczy 12 kół zrzeszających 169 członków, w tym 13 młodych. W 
porównaniu z poprzednim rokiem ubyło 12 członków, zapisały się 4 osoby. Członkowie wg 
bibliotek: 

- publiczne: 109 
- szkolne: 9 
- pedagogiczne: 21 
- naukowe i akademickie: 12 
- emeryci: 17 
- pracownicy innych instytucji: 1 

Zmniejszenie ilości członków wynika z rezygnacji z członkostwa w 2 kołach (Szprotawa, Słubice), 
a ponadto w wyniku tworzenia bazy dokonano weryfikacji członków – skreślono osoby, które nie 
płaciły składek. 
 
3. Informacja o finansach okręgu. 

 
4. Inne informacje organizacyjne dotyczące okręgu i wszystkich podległych struktur.  
 
W 2011 r. członkowie zrzeszeni w Kole przy GiMBP w Słubicach na zebraniu postanowili zawiesić 
działalność koła. Na zebranie nie zostali zaproszeni członkowie Zarządu Oddziału Gorzowskiego. 
W Oddziale Zielonogórskim z dniem 1 stycznia 2012 r. zawiesiło działalność Koło w Szprotawie 
(działało do końca 2011 r.). 
Stan członków w bazie na koniec 2011 r. nie zgadza się z informacją w sprawozdaniu. W styczniu 
2012 r. baza została uzupełniona o 3 osoby. Różnica wynika z przypadkowego pominięcia w 2011 
r. trzech członków jednego z kół.  
 
II. Działalność merytoryczna okręgu wg pięciu celów strategicznych zawartych w „Strategii 
SBP na lata 2010-2021”. 
 
1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej 
 
Zarząd Okręgu przesłał na adres posła Jerzego Fedorowicza pismo dot. poparcia działań Zarządu 
Głównego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. 
 
2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 
 
- Współpraca z bibliotekami 
 



Współpraca Zarządu Okręgu z WiMBP w Zielonej Górze: 
- Zarząd Okręgu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w 

Zielonej Górze byli organizatorami przedsięwzięcia pn. „Pora poetów” – 6-8 grudnia. „Pora 
Poetów” to trzydniowe święto poezji, podczas którego nie tylko środowisko bibliotekarskie, ale 
również miłośnicy poezji w regionie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach autorskich i 
widowiskach multiinstrumentalnych, skupionych wokół znaczących poetów: Bohdana Zadury, 
Marcina Świetlickiego, Tadeusza Różewicza. 6 grudnia odbyły się dwa spotkania: Miłosz we 
wspomnieniach pisarzy lubuskich – spotkanie z Januszem Koniuszem oraz spotkanie z Marcinem 
Świetlickim. 7 grudnia – spotkanie z Bohdanem Zadurą oraz wieczorny koncert 
multiinstrumentalistki Karoliny Cichej z okazji 90. rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza. 8 
grudnia natomiast w ramach Czwartku Lubuskiego wieczór twórczości Zbigniewa Masternaka oraz 
prezentacja filmu fabularnego pn. Księstwo. Festiwal „Pora Poetów” zrealizowano z pozyskanych 
środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. - dotacja w kwocie 13.000 zł.  

- Wydanie „Antologii dramatu lubuskiego” – publikacja w sposób przekrojowy prezentuje 
stan lubuskiej dramaturgii. Stanowi wybór utworów dramatycznych, powstałych w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat. Antologia jest cennym źródłem wiedzy o dramacie lubuskim, kompendium wiedzy 
dla wielu środowisk. Publikacja dofinansowana przez Zarząd Województwa Lubuskiego z 
„Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku – 
wspieranie inicjatyw wydawniczych z dziedziny kultury i sztuki”. Promocja publikacji odbyła się 
21 grudnia. Dotacja 4.800 zł. 

 
- Współpraca z samorządami 
 
Zarząd Okręgu składał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wnioski o 
dofinansowanie imprez organizowanych wspólnie z zielonogórską WiMBP. Zarząd Województwa 
Lubuskiego dofinansował Festiwal „Pora Poetów” w kwocie 13.000 zł oraz publikację „Antologia 
dramatu lubuskiego” w kwocie 4.000 zł, w ramach „Programu współpracy Województwa 
Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. – wspieranie inicjatyw wydawniczych z 
dziedziny kultury i sztuki”. Urząd Marszałkowski dofinansował również konferencję  „Biblioteka 
multimedialnym oknem na świat” w wysokości 3.000 zł. 
 
3. Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska 
 
- Wydarzenia organizowane na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego 
 
Przedstawiciele Zarządu Okręgu uczestniczyli w jubileuszu  60-lecia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz jubileuszu 60-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szprotawie. 
 
- Działania na rzecz młodych bibliotekarzy 
 
Zarząd Okręgu dokonując wyboru osób do wyróżnienia medalem „W dowód uznania” (wręczanym 
z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek) kierował się zasadą, aby szczególnie uwzględnić młodych 
bibliotekarzy. 
 
4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego 
 
- Konferencje 



Zarząd Okręgu oraz WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze zorganizowali 5-6 października 
konferencję wojewódzką bibliotekarzy pn. „Biblioteka multimedialnym oknem na świat”. W 
konferencji uczestniczyli lubuscy bibliotekarze, którzy wysłuchali 7 referatów wygłoszonych przez 
specjalistów w zakresie pracy z młodzieżą i edukacji. Przeprowadzono warsztaty dotyczące 
bezpieczeństwa w sieci oraz zastosowania gier komputerowych w bibliotekach, zorganizowano 
także spotkanie z przedstawicielami Wydawnictwa „Dwie siostry” oraz panel dyskusyjny 
„Multimedia w Bibliotekach”. Efektem konferencji było podniesienie kwalifikacji zawodowych 
bibliotekarzy dotyczących umiejętności animowania czytelnictwa i zajęć dla młodzieży oraz 
poszerzenie działalności lubuskich placówek bibliotecznych o nowe atrakcyjne formy pracy, 
rozrywki i nauki. Konferencja zorganizowana została dzięki pozyskanym środkom z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wysokość dotacji 3.000 zł. 
 
- Publikacje 
 

Wydany został 1 numer „Bibliotekarza Lubuskiego”, w którym opublikowano artykuły na temat 
zielonogórskiego bibliotekoznawstwa oraz stanu czytelnictwa, eseje, rozmowy, prezentacje 
wartościowych przedsięwzięć, a także książek i oczywiście porcja relacji z wydarzeń, które miały 
miejsce w lubuskich bibliotekach w pierwszej połowie roku. Wydano również książkę „Antologia 
dramatu lubuskiego” dofinansowana przez Zarząd Województwa Lubuskiego z „Programu 
współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku – wspieranie 
inicjatyw wydawniczych z dziedziny kultury i sztuki”. 

 
- Promocja literatury 
 
W elektronicznej wersji "Bibliotekarza Lubuskiego" w cyklu "Warto przeczytać" prezentowane są 
książki fachowe, wydawane m.in. przez Wydawnictwo SBP, polecane bibliotekarzom . 
 
5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 
 
- Tydzień Bibliotek  
 
W ramach Tygodnia Bibliotek Zarząd Okręgu wraz z WiMBP im. C. Norwida  zorganizowali: 
Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Majowy Kiermasz Książek,  spotkania z 
autorami – lubuskimi poetami, prozaikami, publikującymi w wydawnictwie Biblioteki "Pro Libris", 
warsztaty Poznajemy elektroniczne katalogi WiMBP: OPAC dla dorosłych oraz DZIECIOOPAC 
dla dzieci, naukę korzystania z Antykwariatu Internetowego oraz z zasobów Zielonogórskiej 
Biblioteki Cyfrowej, konkurs na tekst hymnu zielonogórskich bibliotek dziecięcych, warsztaty 
szybkiego czytania,  koncert muzyki polskiej z okazji święta 3 Maja z udziałem uczniów i 
pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, cykl spotkań popularnonaukowych 
dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ph. „Co można zobaczyć na zielonogórskim 
niebie?”, zakończony nocnymi obserwacjami nieba przez cztery teleskopy. Zorganizowano także 
dla najmłodszych głośne czytanie bajek przez znanych zielonogórzan. Koło SBP przy WiMBP 
włączyło się do ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz i zorganizowało rajd rowerowy 
bibliotekarzy, miłośników  książek, bibliotek i rowerów.  
 
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  



Zarząd Okręgu oraz  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze 
byli organizatorami wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, która odbyła się 6 
maja w WiMBP w Zielonej Górze. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele  władz 
wojewódzkich i miasta Zielonej Góry oraz bibliotekarze lubuscy. Wielu z nich uhonorowano 
odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz medalami SBP. Uroczystość wzbogacił występ 
laureatów Lubuskiego  Konkursu Recytatorskiego. 

 
- Konkurs „Bibliotekarz Roku”  
 
W 2011 r. Zarząd Okręgu otrzymał tylko 1 zgłoszenie kandydatury do konkursu – z Oddziału 
Gorzowskiego. Po przeanalizowaniu kandydatury członkowie Zarządu Okręgu zdecydowali nie 
zgłaszać jej do Zarządu Głównego. Na spotkaniu z przewodniczącymi Oddziałów i Kół omawiano 
sprawę konkursu, zaproponowano Kołom typowanie po 1 kandydacie, a spośród tych kandydatur 
Zarząd Oddziału wybierze 1 osobę. Poza tym Zarząd Okręgu przyjmie zgłoszenia od innych 
instytucji czy osób zgodnie z regulaminem. Koła zachęcano do zapoznania się z regulaminem 
konkursu i rzetelnego wyboru wyróżniających się bibliotekarzy. 
 
- Nagrody i wyróżnienia dla bibliotekarzy 
 
Zarząd Główny SBP na wniosek Zarządu Okręgu oraz Oddziału w Zielonej Górze przyznał w 2011 
roku odznaczenia za osiągnięcia w bibliotekarstwie i Stowarzyszeniu 1 Honorową Odznakę SBP 
oraz 11 medali "W dowód uznania". Nagrody wręczano podczas wojewódzkiej uroczystości Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek 
 
- Artykuły/informacje w mediach 
 
Wszystkie informacje o organizowanych imprezach przekazywano lokalnym mediom, 
zorganizowano konferencję prasową przekazując dziennikarzom prasowym, radiowym oraz 
stacjom telewizyjnym szczegółowy harmonogram Tygodnia Bibliotek w WiMBP, na stronie www 
Biblioteki oraz „Bibliotekarza Lubuskiego” zamieszczano ciekawsze propozycje bibliotek 
terenowych. Lokalne telewizje – TVP Gorzów Wlkp., TV Odra, Regionalna Telewizja Lubuska 
zamieszczały zapowiedzi oraz relacje z organizowanych przedsięwzięć. 
 
- Działania na rzecz zmiany wizerunku Stowarzyszenia 
 
Sekretarz Zarządu Okręgu uczestniczyła 11-12 kwietnia (Warszawa) w spotkaniu organizowanym 
przez ZG SBP nt. komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz zmian wizerunku SBP. 
Uczestniczyła też 29-30 listopada (Warszawa) w spotkaniu organizowanym przez ZG SBP nt. 
ewaluacji strategii SBP na lata 2010-2020, tworzenia bazy członków SBP, zmiany wizerunku 
Stowarzyszenia – propozycji tablicy informacyjnej w bibliotekach oraz podręcznika kontaktów z 
mediami, portalu sbp.pl oraz ustawy o bibliotekach. 
 
 2 czerwca 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej 
Górze odbyło się spotkanie członków lubuskiego okręgu SBP z przewodniczącą Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbietą Stefańczyk, która uczestniczyła w tym dniu w 
Zielonej Górze w konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. W spotkaniu z 
przedstawicielami Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, 
członkami Kół SBP przy Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej im. M. Grzegorzewskiej, 
Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze oraz przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. C. Norwida Elżbieta Stefańczyk przedstawiła stanowisko ZG SBP w sprawie 



nowelizacji ustawy o bibliotekach, zapraszała do wzięcia udziału w VII FORUM SBP, które 
odbędzie się we wrześniu 2011 r., zachęcała także do zorganizowania w Zielonej Górze warsztatów 
dotyczących komunikacji wewnątrz organizacji i zmian wizerunkowych Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, a także warsztatów na temat prawnych aspektów funkcjonowania bibliotek. 
Spotkanie, które przebiegało w merytorycznej, ale i bardzo sympatycznej atmosferze 
zakończyliśmy uhonorowaniem naszej koleżanki Małgorzaty Janickiej, wiceprzewodniczącej 
Zarządu Oddziału w Zielonej Górze medalem „W dowód uznania”, który otrzymała z rąk naszego 
gościa.  

Na spotkaniu Zarządu Okręgu z przewodniczącymi Oddziałów i Kół przekazano informacje nt. 
działań Zarządu Głównego dot. zmiany wizerunku Stowarzyszenia, zaprezentowano nowe logo. 
Przesłano też Kołom i Oddziałom materiały z nowym logo SBP. Zarząd Okręgu wykorzystał je w 
plakatach o imprezach bibliotecznych, Oddziały w pismach korespondencyjnych. Przekazywano też 
Kołom informacje o portalu sbp.pl, adresach poczty elektronicznej z domeną sbp.pl. 
 
III. Działalno ść merytoryczna oddziałów i kół wg pięciu celów strategicznych zawartych w 
„Strategii SBP na lata 2010-2021”. 
 
1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej 
 
- Upowszechnianie wiedzy o podstawach prawnych działalności bibliotek   

 
Członkowie Stowarzyszenia z bibliotek publicznych uczestniczyli w organizowanych przez 
WiMBP w Gorzowie Wlkp. szkoleniach z prawa pracy i ochrony danych osobowych oraz w 
szkoleniu nt. "Normatywy kancelaryjne w bibliotece", prowadzonym przez pracownika Archiwum 
Państwowego w Gorzowie Wlkp. 
 
- Opiniowanie przepisów prawa, stosowania prawa, opiniowanie kandydatów na stanowiska 
kierownicze, likwidacji bądź łączenia bibliotek 
 
Zarządy Oddziałów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz Koła wysyłały na adres posła Jerzego 
Fedorowicza pisma dot. poparcia działań Zarządu Głównego w sprawie projektu nowelizacji 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze zwrócił się z prośbą do wójta Gminy Trzebiechów o 
rozpatrzenie możliwości powierzenia p. Jolancie Kaczorowskiej stanowiska dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie, dn. 29.12.2011 r. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. 
 
- Promowanie standardów i dobrych praktyk w bibliotekach  

 
Członkowie Stowarzyszenia z bibliotek publicznych uczestniczyli w organizowanych przez 
WiMBP w Gorzowie Wlkp. szkoleniach dot. komputeryzacji procesów bibliotecznych w systemach 
PROLIB, SOWA, MAK oraz w Zielonej Górze w systemie PROLIB. Członkowie Oddziału 
gorzowskiego uczestniczyli w zorganizowanym przez WiMBP szkoleniu "Otwarte zasoby 
Internetu" i warsztatach "Profesjonalna obsługa czytelnika". 
Członkowie Oddziału w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze uczestniczyli w szkoleniach w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek oraz Programu Biblioteka+, a 3 członkinie uczestniczyły w 29. 
Spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym SBP, które odbyło się w 
WiMBP im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi. Ponadto członkini Koła przy Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła w pracach Zespołu ds. UKD w 
Bibliotece Narodowej. 



 
Członkowie Koła w Dębnie uczestniczyli w I Forum Bibliotekarzy Województwa 
Zachodniopomorskiego ph. "Jak pozyskać, jak nie stracić Czytelnika". 

 
- Udział w krajowych/regionalnych/lokalnych planach rozwoju bibliotek, czytelnictwa, 
kultury , o światy  

 
Na Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Państwowych Szkół Zawodowych w Gorzowie Wlkp. ph. 
„Biblioteka uczelniana. Tradycja i nowoczesność” (13-14.09), zorganizowanej przez PWSZ oraz 
gorzowski Oddział SBP omawiano inicjatywę powołania w Stowarzyszeniu sekcji  Bibliotek 
Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. 
 
2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 
 
- Współpraca z samorządem/instytucjami państwowymi  
 
Koło w Dębnie współpracuje z Urzędem Gminy w wydawaniu lokalnego biuletynu „Merkuriusz 
Dębnowski”.  
Członkowie Koła przy WiMBP w Gorzowie Wlkp. współpracują  z Archiwum Państwowym w 
Gorzowie Wlkp. 
 
- Współpraca z bibliotekami  

 
W ramach Dni Książki Historycznej Biblioteka Główna PWSZ w Gorzowie Wlkp. i gorzowski 
Zarząd Oddziału zorganizowali spotkanie z dr. Leszkiem Kanią, autorem opartej na faktach 
fabularnej powieści "Na odsiecz Lwowa" (24.11) oraz spotkanie z autorami i wydawcą książki "Od 
Moczarowskiego do Sładkowskiego. Gabinet Polski Odrodzonej 1918-1939". 

 
Współpraca z bibliotekami szkolnymi za terenie Zielonej Góry - Koło przy Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej. 

 
Współorganizowanie z bibliotekami konkursów literackich, wystaw, spotkań autorskich - Koło UZ, 
Lubsko, Gubin. 
 
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi/instytucjami/ placówkami oświatowymi, 
społecznymi  
 
Gorzowski Odział SBP razem z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego w 
Gorzowie Wlkp. skierowały wniosek do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. dotyczący uhonorowania 
Witolda Karpyzy  nadaniem jego imieniem nazwy  jednej z ulic. Witold Karpyza jest legendarnym 
gorzowskim pedagogiem, wiele lat pracował w Bibliotece Pedagogicznej w dziale opracowania 
zbiorów.  
 
- Inne formy współpracy  

 
Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – licytacja choinek z makaronu 
wykonanych przez członków Koła w Kożuchowie. 
Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – pomoc w realizacji projektu pt. 
„Architektura i rękodzielnictwo”, polsko-niemiecka Sesja Naukowa połączona z Jarmarkiem 
Mieszczańskim - Koło w Kożuchowie. 



Udział w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka” i jej organizacja na terenie Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej - Koło przy PBW. 
Kiermasz książek w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Koło w Gubinie oraz 
Kiermasz Taniej Książki - Koło w Żaganiu. 
Udział w Festiwalu Nauki 2011, edycja pt. „Nauka po godzinach” - współpraca z Uniwersytetem 
Zielonogórskim - Koło przy Uniwersytecie Zielonogórskim. 

 
- Udział struktur SBP w wydarzeniach międzynarodowych 
 
18 Międzynarodowy Plener Malarski „Spotkania Twórcze Dębno 2011” – głównym organizatorem 
jest BPMiG w Dębnie, która zaprasza niezrzeszonych artystów z Niemiec, Grecji, Czech i Polski.   
Członkowie Koła SBP uczestniczą w projekcie, współtworząc wydawnictwo stanowiące jego część. 
Koło uczestniczy też w Międzynarodowym polsko – niemiecko – czesko - ukraiński projekcie 
historycznym pt. „Kozaki – Pyrzany. Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we 
wspomnieniach Polaków, Niemców i Ukraińców”, rejestrującym i dokumentującym europejski 
wielogłos wspomnień, dotyczących tematu utraty rodzinnych stron, wygnania i deportacji pod 
rządami Hitlera i Stalina w latach 1939-47. 
 
- Inne 

 
Udział w VI Sulechowskim Tygodniu Literackim – Biesiada Literacka - Koło w Sulechowie. 
Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego oraz konkursu Mały Talent - Koło w Bieniowie. 
Turniej Wiedzy o J. Tuwimie – organizacja poczęstunku - Koło w Bieniowie. 

. 
3. Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska 
 
- Wydarzenia organizowane na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego  
 

Imprezy organizowane wyłącznie przez struktury SBP: 
 

Wycieczka zorganizowana przez Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wlkp. do Nowej Soli, Bytomia 
Odrzańskiego oraz na Winobranie do Zielonej Góry (10.09). 
 
Spotkanie w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. poświęcone legendarnemu 
gorzowskiemu pedagogowi oraz bibliotekarzowi Witoldowi Karpyzie. Patronat honorowy objął 
Oddział SBP w Gorzowie Wlkp. (29.06).  
 
29.06.2011 – spotkanie towarzyskie na bulwarze nad Wartą – Koło przy Bibliotece Pedagogicznej 
w Gorzowie Wlkp., 
 
Spotkanie jesienne - Koło przy Bibliotece Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (22.11). 
 
Turnieje bibliotekarskie zorganizowane 3 razy na kręgielni - Koło przy WiMBP w Zielonej Górze. 
Uroczyście obchodzono w okręgu jubileusze pracy koleżanek i kolegów. 

 
Autorskie przedstawienie członków Koła w Dębnie, pt. „Mole książkowe”, uświetniające 
wielokrotnie  uroczystości bibliotekarskie w roku 2011.  
 
Spotkanie Noworoczne członków Oddziału w Gorzowie Wlkp., zorganizowane w Bibliotece 
Głównej PWSZ (17.01). 



 
Spotkanie towarzyskie członków Oddziału, które odbyło się w Bibliotece AWF-ZWKF w 
Gorzowie Wlkp., z udziałem dziekana AWF dr. hab. Tomasza Jurka. Na spotkaniu wręczone 
zostały upominki z okazji jubileuszu pracy zawodowej (07.12). 
 
Spotkania Wigilijne - Koła w Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu, Dębnie, 

 
- Wydarzenia organizowane na rzecz integracji środowiska - otoczenia społecznego  
 
Kontynuacja projektu „Być matką i Kobietą Czyli w Poszukiwaniu Kobiecej Mocy” w ramach IV 
edycji programu AXA „Wspieramy Mamy” (do 31.03.2011 r.). Odbyły się 2 warsztaty. W styczniu 
2011 r. odbyły się dwa warsztaty: „Co z umiejętności menagera może przydać się w rodzinie” oraz 
„Jak znaleźć się nie tylko w gąszczu przepisów i paragrafów” . Szósty warsztat (2 lutego 2011 r.) 
ph. „Być Matką i Kobietą, czyli w poszukiwaniu kobiecej mocy”. Siódmy warsztat (1 marca 2011 
r.) nt. „Pracująca Mama, czyli jak pogodzić karierę zawodową z wychowywaniem dziecka”. W 
ramach projektu uruchomiono Punkt Konsultacyjny, gdzie w określonych godzinach dyżurowali i 
udzielali bezpłatnych porad specjaliści z określonych dziedzin, odpowiadających tematyce 
warsztatów i potrzebom uczestniczących w zajęciach kobiet. W punkcie dyżurowali i prowadzili 
spotkania tematyczne m.in. specjalista z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń z Państwowej 
Inspekcji Pracy, specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, specjalista z Wydziału Świadczeń 
Rodzinnych Urzędu Miasta w Zielonej Górze, specjalista z zakresu rozwoju psychoruchowego 
dziecka oraz pedagog – terapeuta, który udzielał porad mogących pozytywnie wpłynąć na proces i 
efekty wychowania dzieci. Z ich wiedzy skorzystało ok. 45osób. Podczas trwania warsztatów 
uczestnicy mieli możliwość pozostawienia dziecka z animatorem, który prowadził gry i zabawy 
animacyjne w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni. Uczestnicy warsztatów korzystali również z 
Biblioteczki Aktywnej Mamy, do której zostały zakupione najnowsze publikacje z zakresu 
literatury poradnikowej i popularno – naukowej dotyczącej prawnych, psychologicznych i 
pedagogicznych aspektów macierzyństwa (łącznie zgromadzono 19 publikacji). Duży wpływ na 
zawartość Biblioteczki miały same mamy uczestniczące w projekcie, które zgłaszały 
zapotrzebowanie i wykazywały zainteresowanie konkretnymi tytułami.  
 
Kontynuacja „Zakręconej Akcji” na rzecz niepełnosprawnej Beatki Kulik - Koło w Żaganiu. 
Wsparcie finansowe dla ciężko chorego dziecka koleżanki z Biblioteki Gminnej w Olbrachtowie - 
Koło w Żaganiu. 
 
Członkowie z bibliotek publicznych włączyli się w akcje czytelnicze: Cała Polska Czyta Dzieciom, 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Dyskusyjnych Klubów Książek. 
 
Tydzień z Internetem 2011 – zajęcia dla seniora:  

-„Pomyszkuj w bibliotece” – Koło w Dębnie, 
-„Koncert życzeń” – Koło w Strzelcach Krajeńskich. 

 
 Członkowie Koła w Strzelcach Krajeńskich włączyli się w akcję popularyzującą projekt 
"FunEnglish w bibliotece" – kurs języka angielskiego dla dzieci.  
 
„Marzycielska poczta” – akcja pisania listów do chorych dzieci – Koło w Dębnie.  
 
Pomoc w sprzedaży kartek świątecznych oraz butelek wykonanych metodą decoupage przez 
podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu - Koło w Żaganiu. 
 



Spotkania z okazji Dnia Kobiet, Wieczór kolęd - Koła w Kożuchowie, Żaganiu, Bieniowie. 
 
- Działania na rzecz młodych bibliotekarzy 
 
Oddziały i Koła nie przygotowywały specjalnych działań dla młodych bibliotekarzy, natomiast z 
okazji organizowanych imprez integracyjnych (np. plenerowe spotkania z okazji Dnia 
Bibliotekarza, wycieczki, wyjście do kręgielni) zachęcano do udziału młodych bibliotekarzy, 
szczególnie tych z krótkim stażem pracy, nie uczestniczących wcześniej w takich imprezach.  
 
- Inne 
 
Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bibliotekarzy na Jasną Górę - Koło w Bieniowie. 
 
„Święto pieczonego ziemniaka” Koło w Kożuchowie. 
 
Warsztaty techniki decoupage w ramach cyklu „Bibliotekarskie pasje” we współpracy z 
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką  Koło przy PBW. 
 
II Bibliotekarski Festiwal Kulinarny – Kuchnie Świata, z wystawą książek kucharskich z kolekcji 
członków Koła przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. 
 
Wizyta w Muzeum Ziemi Lubuskiej - Koło przy PBW w Zielonej Górze.  
 
Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano Wieczór Bibliotekarski. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pt. 
„W świecie butów” - Koło przy PBW w Zielonej Górze.  
Bibliotekarski Wieczór Mikołajkowy, dn. 6.12.2011 r. zorganizowany we współpracy z dyrekcją 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Koło przy PBW. 
 
4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego 
 
- Konferencje 
Udział członków Koła przy Bibliotece Pedagogicznej w konferencjach: Współpraca Biblioteki 
Narodowej i bibliotek pedagogicznych w rozwoju języków informacyjno-wyszukiwawczych - 
Ośrodek Rozwoju Edukacji,(20-21.10) oraz w szkoleniu: „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” - 
Ośrodek KARTA (2-04.04). 

 
- Publikacje 

 
Członkowie Oddziału zielonogórskiego publikowali w czasopismach bibliotekarskich: 
„Bibliotekarz Lubuski”, „Biblioteka w Szkole”, „Poradnik Bibliotekarza” oraz w „Biuletynie 
Programu Rozwoju Bibliotek”, członkowie Oddziału Gorzowskiego również publikowali w 
„Bibliotekarzu Lubuskim”, a także w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym”. 

 
- Wymiana informacji i doświadczeń 

 
Członkowie Oddziału Gorzowskiego przy okazji wrześniowej wycieczki do Nowej Soli, Bytomia 
Odrzańskiego i Zielonej Góry zwiedzali Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Soli oraz 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Bytomiu Odrzańskim. 

 



- Inne 
 

Wyjazd seminaryjny na Targi Książki do Krakowa w dn. 3-6.11 - dla wszystkich kół oddziału 
zielonogórskiego. 

 
Udział skarbnika Oddziału zielonogórskiego w VII Forum SBP, 2-3.09 w Kiekrzu. 
Udział skarbnika Oddziału zielonogórskiego w szkoleniu dla Administratorów Okręgowych Bazy 
Członków SBP w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego (26.09). Maja Kimnes została Administratorem Bazy Okręgu Lubuskiego. 
 
Wyjazd szkoleniowy na X Poznańskie Spotkania Targowe oraz udział w konferencji pt. „Moja 
Biblioteka – Biblioteka XXI wieku i młody czytelnik” -  członkowie Koła przy Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. 
 
Udział w konferencji w Lwówku Śląskim pt. „Edukacja finansowa” - członkowie Koła w 
Bieniowie. 
 
Uczestnictwo w konferencjach bibliotecznych w kraju – Gdańsk, Kraków, Łódź, Opole członkowie 
Koła przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. 
 
Wycieczka do zabytkowej biblioteki klasztornej w Zespole Poaugustiańskim w Żaganiu - Koło w 
Żaganiu. 

 
 

5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 
 
- Działania promujące biblioteki „Tydzień Bibliotek”   
 
Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników zorganizowany szlakiem filii 
WiMBP w Zielonej Górze (8.05) - Koło przy WiMBP. 
 
Odjazdowy Bibliotekarz w Krośnie Odrz. z udziałem bibliotekarzy powiatu krośnieńskiego, na 
trasie Krosno-Bielów-Budachów-Bytnica-Łochowice-Krosno - Koło w Krśnie Odrzańskim oraz 
Odjazdowy Bibliotekarz w Bieniowie - Koło w Bieniowie. 
 
Wystawy i prezentacje, m.in. „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”, „Czytamy 
przez całe życie” - fotografia - Koło przy Uniwersytecie Zielonogórskim. 

   
- „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”, inne 
 
Udział członków Stowarzyszenia – Oddziałów i Kół w obchodach Wojewódzkiego Dnia 
Bibliotekarza w Zielonej Górze. 
 
Zorganizowanie przez Oddział Zielonogórski w ramach Dnia Bibliotekarza wyjazdu seminaryjnego 
na trasie Międzyrzecz – Pniewy - Łagów Lubuski (21.05) - dla wszystkich kół Oddziału 
Zielonogórskiego. 
 
Oddział Gorzowski SBP - obchody Dnia Bibliotekarza zorganizowane przez  Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Dębno (27.05). W maju tego roku BPMiG W Dębnie otrzymała tytuł „Biblioteki 
Roku 2010 Województwa Zachodniopomorskiego”. 



 
Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Strzelcach Krajeńskich (19.05). W spotkaniu 
uczestniczyła przedstawicielka (skarbnik) Urzędu Miejskiego. 
 
Zabawa integracyjna z okazji Dnia Bibliotekarza w Kożuchowie z bibliotekarzami z Bytomia 
Odrzańskiego, Przyborowa i Siedliska - Koło w Kożuchowie. 
 
Z okazji Dnia Bibliotekarza wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego Dąbie - Koło w Lubsku. 
 
- Konkursy „Bibliotekarz Roku”  
 
Do konkursu tylko Oddział Gorzowski zgłosił jedną kandydaturę, Zarząd Okręgu nie skierował jej 
do II etapu. 
 
- Artykuły/informacje w mediach 
 
Z okazji Tygodnia Bibliotek oraz Dnia Bibliotekarza w lokalnej prasie - "Gazecie Lubuskiej" oraz 
lokalnym dodatku do "Gazety Wyborczej" ukazywały się informacje o imprezach i bibliotekarskim 
święcie. 
 
- Działania struktur na rzecz zmiany wizerunku Stowarzyszenia 
 
Z okazji 60-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze Koło przy PBW 
prezentowało swoją działalność na wystawie w Galerii WiMBP ( 4-31.10). 
 
Przewodnicząca zielonogórskiego Zarządu Oddziału uczestniczyła w uroczystościach 60-lecia 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (12.10). 
 
- Inne 
 
Spotkanie integracyjne przy ognisku w Porcie Rzecznym w Cigacicach (11.06). Zarząd Oddziału w 
Zielonej Górze zaprosił również wszystkich niezrzeszonych pracowników bibliotek południowej 
części województwa lubuskiego. 
 
„Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy” - wystawa w filii GBP w Mirostowicach Dolnych, 
organizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Żarach - Koło w Bieniowie.  
 
 

Oprac. Maria Adamek, przy współpr. Doroty Kaczmarek 


