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Sprawozdanie 
z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w roku 2013 

 
 

I. Informacje organizacyjne 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013 roku liczyło 7321 członków, działają-
cych w 16 okręgach, 56 oddziałach i 289 Kołach (Załącznik nr 1). Likwidacji uległy 2 oddziały i 11 
kół. Liczba członków jest mniejsza o 105 osób w stosunku do roku 2012. Największe spadki liczby 
członków odnotowały okręgi : pomorski i warmiosko-mazurski (-32), dolnośląski (-29), wielkopolski 
(-23) i śląski (-22). Najwięcej nowych członków odnotowały okręgi : mazowiecki (+27), podkarpacki 
(+15) i zachodniopomorski (+13). 

Członkowie, podobnie jak w latach poprzednich, w 74% zatrudnieni są w bibliotekach pu-

blicznych (Załącznik nr 2). 

Rok 2013 rozpoczyna nową kadencję działalności Stowarzyszenia (2013-2017). We wszystkich 

okręgach odbyły się wybory nowych składów zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeoskich.  

W poszczególnych Okręgach nastąpiły następujące zmiany organizacyjne: 

Okręg dolnośląski 
 

W związku z rezygnacją Kol. Reginy Firszt, nową przewodniczącą Zarządu Oddziału jeleniogór-

skiego została Elżbieta Sienkiewicz.  

W grudniu 2012 r. w Oddziale wrocławskim swoją działalnośd zawiesiło koło przy Politechnice 

Wrocławskiej. Niestety w 2013 r. nie wznowiło działalności, Zarząd oddziału nie podjął uchwały  

o likwidacji Koła. 

W grudniu 2012 r. w Oddziale wrocławskim swoją działalnośd zawiesiło koło przy Politechnice 
Wrocławskiej. Niestety w 2013 r. nie wznowiło działalności, Zarząd oddziału nie podjął uchwały  
o likwidacji Koła. 

 
Okręg kujawsko-pomorski 
 
Zawieszona jest działalnośd Koła w Mogilnie (Oddział w Bydgoszczy) .Brak sprawozdania i wpłaty 
składek. Zarząd Oddziału podejmie starania o wznowieniu działalności Koła w 2014 roku. 
 
Okręg lubelski 
 
Zlikwidowano Koło w Rykach. 
 
Okręg lubuski 
 
W Okręgu Lubuskim ogólna liczba kół zmniejszyła się o jedno, rozwiązane w Oddziale Zielonogórskim 

przy MBP w Krośnie Odrzaoskim.   
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Okręg łódzki 
 
Przy Zarządzie Okręgu działają 3 Sekcje: Bibliotek Niepaostwowych Szkół Wyższych (16), Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych (8), Edukacji Młodego Czytelnika (12). 
 
Okręg mazowiecki 
 
Rozwiązaniu uległ Oddział w Ciechanowie. Zlikwidowano dwa kola w Oddziale Ciechanowskim oraz 
koło skupiające bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych w Oddziale Radomskim. Natomiast w Od-
dziale Warszawskim powstało nowe Koło Praskie przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Warszawa 
Praga Płd. 
 
Okręg opolski 
 
Działalnośd zawiesiły Koła w filiach Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej i w Głubczycach i Namysłowie 
(nie podjęto uchwały o rozwiązaniu kół). 
Odnotowano problemy z weryfikacją danych w bazie SBP (brak dat urodzenia i indywidualnych adresów 
mailowych części członków). 
 
Okręg podkarpacki 
 
W okręgu odnotowano 1 członka wspierającego. 
 
Okręg pomorski 
 
Przy Okręgu działały: 
1) Sekcja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych  
2) Zespół ds. Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdaoskiej 
 
W Oddziale Słupskim, z nieznanych powodów, rozwiązało się Koło SBP w Miastku. Do Zarządu Oddziału 
nie wpłynęło żadne pismo w tej sprawie. Mimo to częśd osób z tego koła nadal opłacało składki człon-
kowskie. Zarząd Oddziału podjął decyzję, że zaproponuje im wstąpienie do Koła Miejsko Powiatowego. 
  
Okręg śląski 
 
W roku sprawozdawczym likwidacji uległo Koło przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  
w Raciborzu. 
 
Okręg świętokrzyski 
 
Koło we Włoszczowie - nie funkcjonowało w ciągu roku (sytuacja ta jest związana z odejściem dyrek-
tora M-GBP oraz kilku pracowników na emeryturę). Zarząd Oddziału w Kielcach nie podjął decyzji  
o likwidacji koła, gdyż będzie kontynuował starania o reaktywowane Koła w 2014 roku.  
 
Okręg warmiosko-mazurski 
 
Zarząd Okręgu na posiedzeniu 30.12.2013 r., po zapoznaniu się z wnioskiem przewodniczącej 
Oddziału SBP w Ostródzie, w sprawie likwidacji Oddziału przyjął uchwałę i zlikwidował Oddział SBP  
w Ostródzie. 
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Okręg zachodniopomorski 
 
W roku sprawozdawczym trwały starania o powołanie w strukturze Okręgu nowych kół,  powołano   

w Oddziale szczecioskim Koło nr 5 z siedzibą w Czaplinku, które jest  kontynuacją  koła z Drawska 

Pomorskiego.  

Zarząd Okręgu  odbył 26.11.2013 r. spotkanie z bibliotekarzami wojskowymi i zaproszenie ich do 

współpracy z  SBP i rozważenie możliwości założenia Koła SBP. 

Rezygnacja przewodniczącej, skarbnika i sekretarza Koła nr 1 w Koszalinie (Zarząd Oddziału w Kosza-

linie) - koniecznośd przeprowadzenia nowych wyborów. 

II. Działalnośd ogniw terenowych  (wg celów strategicznych SBP) 
(z otrzymanych sprawozdao okręgowych poniżej przytoczono informację o działaniach podejmowanych 
w poszczególnych okręgach) 

 
Cel 1 : Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie poli-
tyki i praktyki bibliotecznej w Polsce 
 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako największa organizacja zawodowa, skupiająca bibliotekarzy  
z wszystkich typów bibliotek, zajmuje stanowiska w sprawach ważnych dla poszczególnych bibliotek i dla 
całego środowiska zawodowego. 
Poniżej przytaczamy przykłady takich działao w roku 2013. 
 
Okręg dolnośląski 
 

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego przekazywał swoje sugestie dotyczące polityki bibliotecznej po-
przez swoich reprezentantów w Zarządzie Głównym SBP: Joannę Golczyk (członek ZG) oraz Kiriakosa 
Chatzipentidisa (przewodniczący Sekcji Bibliotek Naukowych). Również członek Zarządu Okręgu Bar-
bara Morawiec,  która od 2011 r. jest administratorem bazy SBP Okręgu Dolnośląskiego 
została zaproszona do współpracy przy portalu internetowym SBP. 

Zarząd Okręgu poparł Kiriakosa Chatzipenetidisa w staraniach o uzyskanie stopnia bibliotekarza 
dyplomowanego, a także wsparł Elżbietę Gajewską – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Cen-
trum Kultury w Boguszowie-Gorcach w staraniach o utrzymanie status quo zarządzanej przez nią 
instytucji.  
Przewodnicząca Zarządu Okręgu na prośbę przewodniczącej koła poparła poprzez wystosowanie 

pisma do Prezydenta Wałbrzycha starania koła przy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Bi-

blioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu dotyczące poprawy warunków płacowych. Przewodnicząca 

skierowała też w tej sprawie prośbę o poparcie do Przewodniczącej SBP Elżbiety Stefaoczyk. Ponadto 

Przewodnicząca Zarządu Okręgu pośredniczyła w opiniowaniu kandydatury Elżbiety Kwiatkowskiej-

Wyrwisz na stanowisko Dyrektora „Biblioteki pod Atlantami”. 

Koło SBP w Długołęce (Oddział wrocławski) zorganizowało Otwarte Forum Dyskusyjne na te-

mat funkcjonowania i roli biblioteki w społeczności lokalnej. 

Koło SBP przy Uniwersytecie Wrocławskim patronowało „Przeglądowi Biblioterapeutycznemu” 

(R.III), który znalazł się w części B wykazu punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego. 
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Okręg kujawsko-pomorski 
 

Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Bydgoszczy Kol. Danuta Kaczmarek bierze udział od 
2010 r. w pracach Zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych powołanego 
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

 
Okręg lubuski 
 

Ze względu na zmianę na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach, któ-
rej do kooca 2013 roku przewodził Jan Tyra, Zarząd Oddziału SBP w Zielonej Górze monitorował pro-
cedury towarzyszące wyborowi nowego dyrektora placówki.   

Wspólnie z Zarządem Okręgu Lubuskiego wypracowana została opinia w sprawie odwołania 
ze stanowiska Małgorzaty Kwiecieo – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Eugeniusza 
Paukszty w Kargowej w związku z połączeniem Gminnego Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke i 
Biblioteki Publicznej w Kargowej (zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 
2013 r.). 
 
Okręg łódzki 
 

Okręgu Łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP, dotyczących tworzenia uregulowao praw-
nych, mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza m.in. przesłał uwagi do 
projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych, konsultował się z Oddziałami odnośnie do Rozpo-
rządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagao 
kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz sta-
nowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną  
i przekazywał opinie do ZG SBP. 

Opiniowano kandydaturę Pani Renaty Cieślak na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Mokrsku. 

Zarząd Oddziału Łódzkiego wraz z Kołami ustalił, że będzie wystosowane pismo do Wydziału 
Kultury miasta Łodzi w sprawie niskich wynagrodzeo bibliotekarzy w Łodzi. Ostatnia podwyżka była  
w 2007 roku, także po interwencji Oddziału Stowarzyszenia. 

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Piotrkowskiego wyraziła swoją opinię nt. powołania na 
stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni Pani Joanny Męciny oraz nt. likwidacji 
filii bibliotecznej w Straszowie. 

 
Okręg mazowiecki 
 

W roku 2013 Kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyoska brała udział z ramienia ZG SBP w spotkaniach  
Forum Prawa Autorskiego, organu konsultacyjnego powołanego przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w związku z przygotowywanymi zmianami   prawa autorskiego w Polsce  
i konsultacjami Komisji Europejskiej  przygotowującej rewizję niektórych zapisów dyrektyw dotyczących 
praw autorskich. 

ZOM przygotował dwie opinie dotyczące powołania na stanowiska dyrektorów bibliotek pu-
blicznych w Wołominie: Miejskiej Biblioteki Publicznej i nowo utworzonej  Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej. Obie kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane. 
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Okręg opolski 
 

Zarząd Okręgu wystosował  opinię negującą zamiar odwołania przez prezydenta Miasta Kędzie-
rzyna-Koźla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, kol. Heleny Bulandy ze 
stanowiska. 

Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadziło akcję poparcia budowy windy poprzez stworzenie 
społecznych list  czego efektem była petycja do Prezydenta i Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w spra-
wie budowy windy w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Listę podpisało blisko 700 osób. Działania  te 
poparła lokalna prasa i  na pewno były ważnym  argumentem przy podejmowaniu przez UM decyzji  
o rozpoczęciu budowy. 
 
Okręg pomorski 
 

Przewodnicząca Zarządu Okręgu sporządziła opinie w następujących sprawach: 
- na prośbę Starostwa Powiatowego w Pucku w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Po-

wiatowej Biblioteki Publicznej im. Alojzego Budzisza w Pucku Pani Elżbiety Derc,  
- na prośbą Marszałka Województwa Pomorskiego  w sprawie ponownego powołania Pana Pawła 

Brauna na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdaosku bez postę-
powania konkursowego. 

Obie opinie były konsultowane z pozostałymi członkami Zarządu Okręgu. 
Zarówno członkowie SBP z Oddziału w Słupsku, jak i Oddziału w Gdaosku angażowali się  

w organizację konferencji naukowych. Oddział w Słupsku był współorganizatorem konferencji pt. 
„Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym”, która odbyła się 20.09.2013 r. na 
Akademii Pomorskiej w Słupsku, natomiast na Uniwersytecie Gdaoskim w dniach 16-17 maja 2013 r. 
miała miejsce VII Bałtycka Konferencja pt. „Zarządzanie i organizacja bibliotek”, której 
współorganizatorem była Komisja Zarządzania i Marketingu ZG SBP. 

Zarząd Oddziału w Słupsku  kilkakrotnie wydawał rekomendacje: w zakresie kandydatur na 
stanowiska dyrektorów bibliotek, przyznania stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie 
kultury, a także odnośnie wydania tomiku pokonkursowego pt. „W trybach poezji”. 

 
Okręg śląski 

1. Zarząd Okręgu SBP wystosował pismo do prof. Jana Malickiego, w związku z jego rezygnacją ze 
Stanowska z funkcji dyrektora Biblioteki Śląskiej (25.03.2013 r.). 

2. Przewodnicząca Zarządu Okręgu przeprowadziła rozmowę telefoniczną z dyrektorką Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, w związku z decyzją o likwidacji 3 filii PBW w Czela-
dzi, Piekarach i Świętochłowicach. Pani dyrektor Maria Grabowska nie informowała Zarządu o 
dalszych losach filii (z informacji na stronie biblioteki wynika, że zostały zlikwidowane). 

3. Zarząd Okręgu wystosował pismo do Prezydenta Będzina w związku z informacją o odwołaniu 
dyrektorki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Pani Bożeny Staszewskiej. 

4. Zarząd Okręgu opiniował zmiany w Regulaminie Biblioteki Śląskiej (29.08., 10.09) i cały dokument 
(5.12). 

 
Okręg świętokrzyski 

Zarząd Okręgu w ciągu roku  opiniował i występował w różnych sprawach, w tym: do Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie zmiany patrona Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach; do ZG przekazał 
m.in. opinię w sprawie Formularza GUS K-O3; wykaz bibliotek publicznych woj. świętokrzyskiego 
prenumerujących czasopisma fachowe; propozycje tematów konferencji i seminariów 
organizowanych przez ZG. 
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Okręg warmiosko-mazurski 
 

Zarząd Okręgu zajmował stanowisko w sprawie likwidacji bibliotek pedagogicznych woje-
wództwa Warmiosko – Mazurskiego, m.in. wystosowano pismo do Marszałka Województwa War-
miosko – Mazurskiego w w/w sprawie. 

Zarząd Okręgu opiniował kandydatury na dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej  
w Olsztynie oraz dyrektora Powiatowej Biblioteki w Kętrzynie. 

Przewodniczący ZO wielokrotnie udzielał informacji ustnej dyrektorom bibliotek publicznych 
oraz innych rodzajów bibliotek na temat planów zmian merytorycznych i strukturalnych dokonują-
cych się w poszczególnych placówkach.  

Okręg zachodniopomorski 
 

Korespondencja przewodniczącej ZO SBP  z Teresą Sadowską  Wójtem  Gminy   w Baniach   
w  sprawie odwołania z funkcji  i rozwiązania  stosunku pracy z Panią Grażyną Sudakow,  dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach  na podstawie art.52 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy, a następnie 
powołania nowego dyrektora. 

  Przeprowadzenie konsultacji społecznych w okręgu w sprawie deregulacji zawodu 
bibliotekarza w wyniku których skonstruowano pismo autorstwa dr Agnieszki Borysowskiej z Koła  
nr 1 „Uwagi do Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagao kwalifikacyjnych do zajmowania 
określonych stanowisk w bibliotekach– projekt z dnia 18 maja 2012 r.” i przesłano  do Zarządu 
Głównego SBP. 
 
 Przewodnicząca Zarządu Okręgu przeprowadziła rozmowę z burmistrzem Goleniowa o planach  
rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie (8 maja). 

Przewodnicząca ZO, uczestniczyła w spotkaniach bibliotekarzy z władzami lokalnymi, infor-
mując o potrzebach nowoczesnych bibliotek, o ogólnopolskich programach bibliotecznych, o działa-
niach na rzecz  przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu : 16.05. – udział w spotkaniu bibliotekarzy 
powiatu choszczeoskiego z burmistrzem Choszczna Robertem Adamczykiem, 4.06. - udział w spotka-
niu bibliotekarzy z  Koła nr 4 SBP w Chojnie, w którym uczestniczył  z-ca burmistrza Chojny, Wojciech 
Długoborski,  (m.in. przekazanie informacji o wyróżnieniu biblioteki w konkursie dobrych praktyk, 
omówienie nowych wyzwao w pracy bibliotekarskiej). 

Skarbnik Oddziału Szczecioskiego, Agata Michalska, była w kadencji 2011-2013 przedstawicie-
lem SBP w Szczecioskiej Radzie Pożytku Publicznego przy Prezydencie miasta Szczecina. Rada ta jest 
organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji  poza-
rządowych. 

Członkini koła SBP w Myśliborzu pełni funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej i dzięki zaanga-
żowaniu jej, koła SBP oraz władz samorządowych w 2013 r. wybudowana została nowa filia biblioteki 
w Golenicach. 
Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu społe-
czeostwa wiedzy 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  realizuje zadania o charakterze publicznym w zakresie nauki, edu-
kacji, kultury , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, współpracując z bibliotekami, instytu-
cjami paostwowymi i samorządowymi, szkołami, i innymi organizacjami. 
Poniżej wybrane przykłady takich działao ogniw terenowych SBP, podejmowane w roku 2013 : 
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Okręg dolnośląski 
 

Przewodnicząca Oddziału legnickiego uczestniczy, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej, w pra-

cach Miejskiej Rady działalności Organizacji Pożytku Publicznego (Rada m.in. opiniowała strategię mia-

sta dot. kultury) oraz w konkursach organizowanych przez wydziały Urzędu Miasta w Legnicy na dofi-

nansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. 

Ogniwa SBP ściśle współpracowały z bibliotekami na swoim terenie, wspomagając je w reali-

zacji zadań statutowych. Funkcjonując w określonym rejonie nawiązywały współpracę z działającymi 

na ich terenie towarzystwami, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami. Współpraca realizowa-

na była na różnych płaszczyznach, głównie była to wspólna organizacja imprez czytelniczych i szko-

leń.  Członkowie SBP, którzy pracują w bibliotekach z ofertą dla osób niepełnosprawnych,  współpra-

cowali z organizacjami działającymi na rzecz tej grupy społecznej – Polski Związek Niewidomych, 

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne (Chojnów),  Europejskie Centrum Obsługi Głuchych (Le-

gnica).  

Większe projekty realizowane były wspólnie z instytucjami kultury działającymi na danym terenie np. 

z ośrodkami kultury. 

Koło SBP z Oleśnicy realizowało przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu 

projekt Noc Kultury – promocja biblioteki, Targi Książki, spotkania autorskie; współpracowało  

z Towarzystwem Przyjaciół Oleśnicy realizowało projekt „Fotografujemy Oleśnicę” w jej wymiarze 

przestrzennym, społecznym i kulturowym; koło SBP włącza się do działań z Ochotniczym Hufcem 

Pracy (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ze środowisk zagrożonych trwałym bezrobociem i środowisk 

dotkniętych ubóstwem strukturalnym – promocja i upowszechnienie czytelnictwa i książki wśród  

nieczytających, sztuka książki, historia książki, zajęcia komputerowe i internetowe). 

Koło SBP przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej wsparło organizację imprezy czytelniczej 

„Noc z Andersenem”, której inicjatorem był Dział Pracy z Dziećmi DBP oraz Polskie Stowarzyszenie 

Pedagogów i Animatorów KLANZA. 

 Koło SBP z Milicza współpracowało z Ośrodkiem Kultury przy organizacji VII Fe-

stiwalu Pieśni Patriotycznej, Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Agnieszki Osieckiej.  

 

Okręg lubelski 
 

Oddział w Białej Podlaskiej włączył się w organizację IX edycji powiatowego konkursu o tema-
tyce regionalnej „Ocalid od zapomnienia” . 

Koło w Opolu Lubelskim i Zarząd Oddziału w Lublinie organizowały powiatowe obchody 150. 
rocznicy Powstania Styczniowego. 

 
Okręg lubuski 
 

Zarząd Okręgu otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta na realizację zadania pn. Międzyna-
rodowa Konferencja bibliotek miast i regionów partnerskich „Biblioteka jako trzecie miejsce. Do-
świadczenia i wyzwania partnerów”.  

Celem Konferencji organizowanej wspólnie z WiMBP w Zielonej Górze była refleksja nad na-

stępującymi zagadnieniami: 

-biblioteka w procesie wychowania i wypełniania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

-biblioteka w procesie ustawicznego kształcenia i samokształcenia;   

-biblioteka w procesie normalizacji środowiska życia osób z niepełnosprawnością; 

-biblioteka w procesie animacji kulturalnej środowiska lokalnego; 

-biblioteka w procesie kształtowania i ochrony tożsamości regionalnej. 
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Zarząd Okręgu współpracował z Lubuskim Stowarzyszeniem Profilaktyki Społecznej wraz z 
Towarzystwem Integracji Społecznej w ramach projektu: L3-Lubuskie Centrum Trzeciego Sektora w 
pozyskiwaniu podpisów na kandydatów na członków rady Działalności Pożytku Publicznego Woje-
wództwa Lubuskiego.  

Udział wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału w Gorzowie Wlkp. Sławomira Jacha  
w zespole ds. przygotowania wystawy w Domu Biskupa w Gorzowie Wlkp. pt. „Administracja kościel-
na na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej” oraz udział w Radzie Muzeum Lubuskiego im. 
Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 

Koło w Witnicy współpracuje z Urzędem Miasta Witnicy oraz MBP w Witnicy przy tworzeniu 
biuletynu „Witnickie Wieści z Ratusza”- lokalnego biuletynu. Współpracuje także 
ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Witnicy. 

Koło w Dębnie współpracuje z Urzędem Gminy w Dębnie oraz z BMiG Dębna przy tworzeniu 
„Merkuriusza Dębnowskiego” – lokalnego biuletynu. 

 
Z inicjatywy Zarządu Oddziału SBP w Gorzowie Wlkp. w ramach nowego cyklu szkoleniowe-

go odbyły się dwa spotkania w Bibliotece Głównej PWSZ i WiMBP wykład Sławomira Jacha z Biblioteki 

Głównej Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dotyczący odnalezionej partytury Witolda Lutosław-

skiego połączony z prezentacją oryginalnej partytury; w WiMBP odbyło się szkolenie „Od pozyskania 

do opracowania. Dokumenty życia społecznego w bibliotece”, zorganizowanym przez Dział Zbiorów 

Regionalnych oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Gorzowie Wlkp.  

W ramach Dni Książki Historycznej Listopad 2014 zorganizowano w Bibliotece Głównej PWSZ 

w Gorzowie Wlkp. prezentację biografii Adama Dekarczyka pierwszego witnickiego bibliotekarza, 

biografię zredagował Władysław Wróblewski, obecny dyrektor biblioteki witnickiej, sekretarz w Go-

rzowskim Zarządzie Oddziału SBP. W 2014 roku fragmenty pracy zostaną wydane w prestiżowym 

Nadwarciaoskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym, wydawanym przez gorzowskie Archiwum Pao-

stwowe. 

Gorzowski Odział SBP współpracuje z Lubuskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk We-

terynaryjnych w ramach propagowania wiedzy dotyczącej historii weterynarii gorzowskiej, wspólnie 

zorganizowano cykl spotkao prezentujący „Pasje weterynarzy”. 

Koło w Dębnie brało udział w organizacji XX Międzynarodowych „Spotkao Twórczych Dębno 

2013” . 

Koło w Międzyrzeczu organizowało w czasie wakacji bloki zabaw ph. „Szanuj swego sąsiada” 

adresowanych do wolontariuszy z USA (Teksas).  

Okręg łódzki 
 

Członkowie Sekcji Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych wspólnie z WBP  
im. J. Piłsudskiego zorganizowali XV edycję konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam” pod hasłem 
„Świat i ja”.  

Członek Sekcji Kol. B. Wachowicz zorganizowała 6 imprez z cyklu „Spotkanie z książką mówioną”. 
Czytano „Pani na Hruszowej” Jadwigi Skirmunttówny.,  Konkurs recytatorski pt. „Co nam zostało z 
tych lat” – z okazji Roku Juliana Tuwima, dla Pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej 
z terenu Łodzi oraz warsztaty psychologiczne dla seniorów „Jak nie paśd ofiarą oszustwa” –– prowa-
dzone przez  Monikę Kałużkę z Fundacji „Subvenio”. 

Z inicjatywy Sekcji Edukacji Młodego Czytelnika  odbyły się w 2013 roku dwie imprezy czytelnicze 

dla dzieci i młodzieży: impreza głośnego czytania dla gimnazjalistów Punk Funk i Rock ‘N’ Roll. Łódzka 
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Scena Muzyczna czyta młodzieży - czytanie jest OK! oraz Dziecięca Konferencja Literacka poświęcona 

życiu i twórczości Juliana Tuwima. 

Koło przy MBP Łódź-Śródmieście aktywizowało seniorów („Internet dla Seniora”) organizując  
prelekcje i odczyty dotyczące uzależnieo, komunikacji społecznej, konfliktów, tolerancji, stresu i sekt. 

Oddział Piotrkowski brał udział w organizacji konkursów: 

 plastycznego dla dzieci chorych i niepełnosprawnych pt. „Malujemy wiersze Juliana Tuwima” 
oraz „Dnia Dziecka – dla sprawnych inaczej”; 

 literackiego,  o zasięgu powiatowym - dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych 
pt. „Patriotyzm wczoraj i dziś”; 

 recytatorskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych „Emocje zakute w 
słowa – Wiersze znane i nieznane Juliana Tuwima”. 

 
Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu otrzymał z Urzędu Miasta Sieradza  dotację na realizację zadania 
publicznego „Kreatywna biblioteka” . W ramach tego projektu w Powiatowej Bibliotece Publicznej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu zorganizowano : 

 4 spotkania autorskie dla dorosłych (z Szymonem Hołownią, Marcinem Ciszewskim 
i Jolantą Miśkiewicz),  

 4 spotkania autorskie dla dzieci (z Ewą Stadtmuller i Tomaszem Szwedem) 

 rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz” 
(60 uczestników). 

 
Okręg małopolski 
 
W 2013 r. Koło SBP współpracowało z PiMBP w Bochni realizując trzy projekty:  

1. „Bochnia – nasze miasto” - dofinansowany przez Gminę Miasta Bochnia,  
2. „Bocheoskie impresje” - dofinansowany przez Gminę Miasta Bochnia,  
3. „Młode talenty bocheoszczyzny” - dofinansowany przez Starostwo Powiatowego  w Bochni. 

Członkowie Koła w Nowym Sączu włączali się w życie zawodowe, szkolenia oraz imprezy kulturalno– 
oświatowe organizowane przez biblioteki macierzyste. 

 wrzesieo – konferencja na temat współpracy IINiB UJ z bibliotekarzami. W spotkaniu uczest-
niczyły B. Pawlik, M. Sosin i A. Kaleta.  

 Szkolenie dwudniowe w dwóch grupach  poświęcone prowadzeniu spotkao „Dobre spotka-
nia. Jak to zrobid?” prowadzone przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych 
STOP na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeostwa Informacyjnego, która realizuje Program 
Rozwoju Bibliotek. 

 
Okręg mazowiecki 
 

Z inicjatywy Porozumienia Wydawców Książki Historycznej ZG SBP zorganizował po raz trzeci III 
Salon Bibliotek podczas XXII Targów Książki Historycznej w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2013 r. w 
Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.  Koordynatorem całego przedsięwzięcia ze 
strony ZG SBP była J. Pasztaleniec-Jarzyoska – przewodnicząca Zarządu Okręgu mazowieckiego, zwraca-
jąc uwagę na udział bibliotek warszawskich i z województwa mazowieckiego w Targach.  
 W ramach  III Salonu Bibliotek, odbyło się także seminarium „Opiekunowie polskich zbiorów za gra-

nicą” inspirowane najnowszą publikacją SBP „Kustosze księgozbiorów polskich za granicą” pod redak-

cją Hanny Łaskarzewskiej, organizowane przy współpracy Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego  
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przy Oddziale Warszawskim SBP. Oprócz autorki, na seminarium referaty wygłosili:  dr Anna Kroch-

mal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Paostwowych) i prof. Jacek Puchalski (Instytut Informacji Nauko-

wej i Studiów Bibliologicznych UW).  

Oddział SBP w Ostrołęce we współpracy z  MBP w Ostrołęce oraz ze Stowarzyszeniem Przyja-

ciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce zorganizował Debatę Literacka pt. Mit wolnego Kurpia w literatu-

rze. Debata Regionów z udziałem pisarzy uczestniczących w Festiwalu Literackim KUPISZEWIADA. 

  Oddział Płocki podobnie jak w poprzednich latach był  wyjątkowo aktywny.  Ze środków  

Funduszu Grantowego dla Płocka otrzymał dotację w wysokości 25.000 zł na realizację projektu Ra-

zem, aktywnie i z kulturą. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych. Członkowie SBP  w Oddziale Płockim 

uczestniczyli w realizacji wielu konkursów i przedsięwzięd jak: XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki  

O Liśd Dębu.  Autorowi wyróżnionego wiersza Oddział  ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 

500 zł. Oddział i Koło przy Książnicy Płockiej podobnie jak w ubiegłym roku  brały udział imprezie ple-

nerowej Czytad wypada, czyli książek parada – czytanie przed ratuszem poezji Juliana Tuwima,  

w którym wzięło udział łącznie  515 osób, w tym 265 osób dorosłych. 

Oddział w Siedlcach: Koło SBP wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Miosku Mazowiec-

kim zorganizowało I Mioskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych Nad Srebrną. Patronat 

nad Spotkaniami objął Okręg Mazowiecki SBP.  

Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie  kontynuowało organizację  spotkao 

w ramach  Klubu pod Otwartą Księgą (7 spotkao) . Ich tematyka była b. różnorodna : prezentowano 

zarówno sprawy zawodowe jak kompetencje informacyjne młodzieży, doktorantów, przyszłośd książ-

ki i czytelnictwa,  relacja z pobytu E. Kobierskiej-Maciuszko z pobytu w Nigerii na Kongresie Bibliote-

karzy Nigeryjskich, jak i np. problematykę muzyki z klasztornych archiwów, tomów 6-9 serii Archiwum 

Ringelbluma, konspiracyjnego Archiwum Getta Warszawy, z udziałem redaktorów serii.  

W cyklu  Autorskie Czwartki  w BUW  (9 spotkao)  organizowane  we współpracy z Wydawnictwami 

UW, prezentowane są raz w miesiącu publikacje pracowników  BUW w formie spotkao z autorami. 

Koło współorganizowało (razem z ZG SBP) spotkanie dyskusyjne z amerykaoskimi bibliotekarzami : 

Johnem Lubansem Jr. oraz Sheryl Anspaugh. 

Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Statystycznej brało udział w organizacji  uroczystego ze-

brania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z okazji 95-lecia Centralnej Biblioteki Statystycznej. Koło 

współorganizowało  XLI Ogólnopolski  Konkurs Statystyczny ze znajomości Małego Rocznika Staty-

stycznego Polski. 

 

Okręg podkarpacki 

Najważniejszym przedsięwzięciem Oddziału było zorganizowanie 12 października 2013 
r. całodniowej imprezy „Pamięd i Słowo II”, która odbyła się pod honorowym patronatem Pre-

zydenta  Miasta  Przemyśla  Roberta  Chomy.  Impreza  była  wydarzeniem  kulturalnym  i lite-
racko-muzycznym, na które złożyły się: konkurs recytatorski, prelekcja Dariusza Pado pt. „Jerzy 
Ficowski – szlojmer pamięci”, otwarcie wystawy fotograficznej Jacka Szwica „Żydzi we  współ-
czesnym  Lwowie”  oraz  koncert  muzyki  klezmerskiej  w  wykonaniu  zespołu NeoKlez z Lubli-
na. Na ten cel Oddział pozyskał dotację z Urzędu Miasta w ramach zadania publicznego „Kultu-

ra, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja przedsięwzięd promu-
jących wielokulturowe dziedzictwo miasta Przemyśla”.  
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Okręg podlaski 
 

Udział bibliotekarzy  - członków kół SBP : białostockiego, monieckiego, suwalskiego, 
łomżyoskiego w konferencji w ramach Bibliotecznej Ligii Powiatów pt. „Słysz, bracie, słysz minionych 
lat sygnały. 150. rocznica powstania styczniowego” w Bakałarzewie (pow. suwalski) (5.06). 

Koło SBP w Mookach zorganizowało szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych” realizowane 
przez S. Czub- Kiełczowską (6.11) oraz szkolenie nt. tworzenia instrukcji odnoszącej się do „Polityki 
bezpieczeostwa informacji i instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi” przeprowadzone 
przez Koło SBP w Mookach (4.12) 
 
Okręg pomorski 
 

W minionym roku Okręg Pomorski SBP współpracował z placówkami edukacyjnymi, 
bibliotekami różnego typu oraz uczelniami wyższymi.  

Zarząd Okręgu Pomorskiego objął patronatem konferencję  Ekologia informacji  
w regionalnym środowisku edukacyjnym, współorganizowaną przez Oddział Słupski SBP  wspólnie  
z Akademią Pomorską w Słupsku. 

 Zarząd Oddziału w Słupsku realizował projekt ph. „Żywa Biblioteka”, na który pozyskano grant  
z Miasta Słupska. „Human Library” to projekt duoski, w Polsce organizowany od 2007 roku. Realizacja 
zadania polegała na udostępnianiu lokalnej społeczności „żywego księgozbioru”- osób ze środowisk  
i grup, które obarczone są stereotypami i na co dzieo mogą spotykad się z dyskryminacją.  
W organizację projektu zaangażowali się najmłodsi członkowie Stowarzyszenia, co dobrze rokuje na 
lata następne.  Realizacja zadania odbywała się w MBP Słupsk. Dwudniowa kampania spotkała się z 
dużym zainteresowaniem mieszkaoców i mediów. 

 

Okręg śląski 
 

Zarząd Oddziału w Częstochowie był współorganizatorem X Regionalnego Forum Bibliotekarzy, 
pod hasłem  „Biblioteka wprowadza w życie”, które odbyło się 15 października 2013 r. w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miasta Częstochowy. Forum zorganizowane zostało w ramach częstochowskich obchodów Mię-
dzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, a jego uczestnikami byli przedstawiciele władz samorzą-
dowych, konsultanci ośrodków kształcenia, dyrektorzy szkół i bibliotek, nauczyciele bibliotekarze i biblio-
tekarze regionu częstochowskiego, przedstawiciele mediów. 

Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej zorganizował  Konkurs „Mistrz Ortografii” adresowany do dzie-
ci z klas 3 szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu. Eliminacje do konkursu przeprowadzili nauczy-
ciele w szkołach. Do finału zgłosiło się 37 dzieci z klas III ze szkół podstawowych z terenu miasta i powia-
tu bielskiego. 

Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej współorganizował konkurs międzynarodowy polsko - czesko - 

słowacki, literacko - plastyczny z cyklu „Tworzymy własne wydawnictwo” pt. „(Nie) Boję się”. Kon-

kurs adresowany był do dzieci i młodzieży do lat 16 oraz dzieci niepełnosprawnych. Zadanie konkursowe 

polegało na napisaniu, zilustrowaniu oraz wydaniu książki.  

 
Okręg warmiosko-mazurski 
 

Oddział  w Elblągu  zrealizowała dwa projekty sfinansowane z  programu upowszechniania kul-
tury Urzędu Miejskiego w Elblągu ph. „Coolturalna Starówka” – były to  „Wakacje z Melpomeną” i „Pol-
sko-czeskie brzmienie w gotyckiej.pl”. 

Koło w Działdowie zorganizowało szkolenie „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy bi-
bliotekarza”. 
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Okręg wielkopolski 
 

W Oddziale Poznaoskim - udział członków Kół w IV Dniu Organizacji Pozarządowych w Po-
znaniu pod hasłem: Generujemy dobrą energię dla Poznania (14.09.2013). Na ten dzieo Koła działają-
ce w różnych bibliotekach regionu przygotowały program prezentujący pracę bibliotekarzy. 

Okręg zachodniopomorski 
 

Zarząd Okręgu zainicjował i zorganizował (we współpracy z Dyrekcją KP) pierwsze sympozjum 
„Ludzie książki Pomorza Zachodniego” (14.05.). Cykl poświęcony jest działalności osób 
uczestniczących w obrocie i upowszechnianiu książek na Pomorzu Zachodnim: wydawców, 
bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy. Cykl będzie kontynuowany, a teksty wygłoszonych referatów 
publikowane na łamach kwartalnika „Bibliotekarz Zachodniopomorski”.  

Zarząd Oddziału w Szczecinie  przy współpracy Zarządu Okręgu  zorganizował 19.06.2013 r., 
 II Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz w dobie zmian”, na 
którym podjęto kilka ważnych bieżących problemów dotyczących bibliotekarstwa i zawodu 
bibliotekarza.   
 W związku z ogłoszeniem 2013 roku „Rokiem Juliana Tuwima” Koło nr 1 przy Książnicy 
Pomorskiej  wraz z Książnicą Pomorską zorganizowało dla szkół podstawowych konkurs plastyczny 
„Tuwim napisał – dzieci rysują”. Wpłynęło przeszło 300 prac, które zostały zaprezentowane na wy-
stawie w Książnicy Pomorskiej; 

Członek Koła nr 11 w Policach, Ewa Majewska, jako wolontariusz, promując polskie czytelnictwo             
w Bibliotece w Cashel w Irlandii, organizuje tam dla dzieci lekcje biblioteczne, warsztaty, konkursy, głośne 
czytanie w ramach programu „Cała Europa czyta dzieciom" ("Ali of Europę Reads to Kids"). 

Udział członków Koła nr 11 w Policach w jury V Powiatowego Konkursu Literackiego „O Prawo 
Jazdy na Pegazie”, organizowanym przez  Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach dla 
uczniów szkół podstawowych oraz w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim pt. „Poezja Juliana Tuwi-
ma” organizowanym przez Oddział dla Dzieci w Bibliotece polickiej dla uczniów klas 4-6 szkół pod-
stawowych z gminy i powiatu polickiego. 

Koło nr 5 w Goleniowie pomagało w realizacji konkursu plastycznego organizowanego przez 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Goleniowie, w ramach kampanii społecznej „Wolni od przemocy”. 

 
Cel 3 : Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środo-
wiska 
 
Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z ważniejszych celów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich. Podejmowane działania pozwalają na stworzenie nieformalnych więzi międzyludzkich, które owo-
cują wymianą doświadczeo także zawodowych. Nieformalne spotkania bibliotekarzy inspirują często do 
podejmowania nowych inicjatyw w codziennej pracy bibliotecznej. 
Poniżej przykłady działao integracyjnych podejmowanych w poszczególnych ogniwach SBP: 
 
Okręg dolnośląski 
 

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału Legnic-
kiego, Zarządy Oddziałów w Kłodzku, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Wrocławiu oraz Dolnośląska Biblio-
teka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz gospodarz – Legnicka Biblioteka Publicz-
na były organizatorami Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek ( Legnica 15.05). W spotkaniu 
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uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz przedstawiciele różnych 
sieci bibliotek: akademickich, pedagogicznych, publicznych, szkolnych i zakładowych. Święto bibliote-
karzy było okazją do uhonorowania najbardziej wyróżniających się  odznaczeniami resortowymi, na-
grodami i podziękowaniami. 

 
Koło w Zgorzelcu  zorganizowało wycieczkę edukacyjno – integracyjna  bibliotekarzy do Jawora, 

Złotoryi, Wleoskiego Gródka oraz rajd rowerowy czytelników i bibliotekarzy do zabytkowego pałacu  
w Gronowie w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. 

Oddział Kłodzki był organizatorem spotkania integracyjnego  w ramach realizacji projektów 
„Aktywna Biblioteka” i „Podaj Dalej” oraz spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek członków  
z Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju i Międzylesia. 

Zarząd Oddziału w Legnicy wspierał koła w realizacji działao dotyczących m.in. organizacji im-
prez integracyjnych, np. wycieczek, wspólnych spektakli teatralnych itp. Inicjował przedsięwzięcia 
odbywające się w bibliotekach i kołach z okazji Dnia Bibliotekarza.  

Koło BNSW w ramach działao na rzecz integracji środowiska zorganizowało Turniej Gry  
w Kręgla. 

Koło przy MBP we Wrocławiu w ramach współpracy, wymiany doświadczeo i integracji biblio-
tekarzy zorganizowało dla członków i sympatyków SBP wycieczkę do Książnicy Karkonoskiej.  

Koła należące do Wrocławskiego Oddziału zorganizowały dla swoich członków  
i emerytów spotkania integracyjne w formie pikników oraz spotkanie noworoczne. 

 
Okręg kujawsko-pomorski 
 

W organizację  Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, jak co roku, bardzo aktywnie włączyli się człon-

kowie wszystkich kół. Koło W Radziejowie było organizatorem Powiatowego Dnia Bibliotekarza o 

charakterze integracyjnym z udziałem starosty i władz powiatowych. Impreza odbyła się w plenerze 

nad jeziorem Gopło w gospodarstwie agroturystycznym w Połajewie. Podobnym piknikiem na Bar-

barce uczcili ten dzieo bibliotekarze z UMK.  Koło przy Książnicy Kopernikaoskiej w Toruniu zorgani-

zowało dla wszystkich pracowników tej placówki  spotkanie na świeżym powietrzu - w imprezie ple-

nerowej w stadninie koni. 

  Pozostałe koła podeszły do organizacji tygodnia w naukowy sposób i zorganizowały spotkania 

z ciekawymi ludźmi, dyskusje czy pokazy filmowe. Nasze naukowe koło z UMK promowało książkę 

prof. Jana W. Sienkiewicza „W poczekalni”,  zaprosiło do dysputy prof. Huberta Orłowskiego, Edwar-

da Cyfusa i Izabellę Lewandowską  na temat losów regionu warmioskiego pod tytułem „Trójgłos 

Warmioski” oraz  promowało koncerty muzyki poważnej Chóru Akademickiego Collegium Medium z 

Bydgoszczy i Orkiestry zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu.  

Koło przy UMK zorganizowało rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji  „Odjazdowy Biblio-

tekarz”, ulicami Torunia aż na Barbarkę. Imprezę zorganizowano wspólnie z  „Masą Krytyczną” - Sto-

warzyszeniem Rowerowym Toruo”.  

Członkowie koła z Chełmży wybrali wycieczkę do Warszawy i zwiedzanie Sejmu Rzeczpospoli-

tej Polskiej.  

Oddział w Bydgoszczy zorganizował w dniach 5-7 września 2013r. wycieczkę do Pragi - w 

programie: zwiedzanie Wrocławia, w tym najpiękniejsze zabytki w obrębie Starego Miasta, Panoramę 
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Racławicką, zwiedzanie Pragi, wieczorny spektakl „Śpiewających Fontann”, spacer urokliwymi ulicz-

kami praskiego Starego Miasta.  

      Koło w Bydgoszczy zorganizowało spotkanie integracyjne pracowników Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz bibliotek zaprzyjaźnionych 

(22.06) a 13 października pierwszy pieszy rajd turystyczny szlakiem im. Jeremiego Przybory (ok. 13,5 

km).  

     Bibliotekarze i czytelnicy z Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu włączyli 

się do IV edycji ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz”. Uczestnicy rajdu pokonali około  

25 - kilometrową trasę przez Inowrocław – Parchanie –Słoosko (organizator Koło w Inowrocławiu). 

 
Koła w Oddziale toruoskim organizowały imprezy z okazji rocznic czy świąt  kolicznościowych 

jak np. w Gołubiu - Dobrzyniu  z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie kobiet aktywnie działających 

na terenie miasta i powiatu pt. „Kobiety Naszej Małej Ojczyzny”. 

Członkowie SBP włączają się w organizowanie różnorodnych działao, w tym np. Koło  

w  Chełmnie zorganizowało  z obchody Walentynek Chełmioskich, koło brodnickie wspólnie z Klubem 

Poetyckim przygotowało II Powiatową Ucztę Poetycką pt. „Wazówną czerpane”.  

W Chełmży zorganizowano wystawę fotografii autorstwa członka tamtejszego Koła. 

 Do wieloletniej tradycji należy już przygotowywanie spotkao w okresie adwentu. Wtedy  

w wielu placówkach na takich imprezach spotykają się nie tylko czynni bibliotekarze i członkowie kół, 

ale i emeryci.  Takie uroczystości organizowały koła UMK i Książnicy Kopernikaoskiej. 

Członkowie kół SBP pielęgnują pamięd o zmarłych bibliotekarzach. Sprzątanie grobów biblio-

tekarzy i opieka nad nimi jest realizowana przez wszystkie koła z naszego oddziału. Koło w Chełmnie 

opiekuje się grobem śp. Walentego Fiałka. Zarząd Oddziału na spotkaniu z przewodniczącymi kół 

apelował o uczulenie młodych bibliotekarzy na pamięd o zasłużonych starszych koleżankach i kole-

gach. Podjęto prace nad przygotowaniem kroniki poświęconej zasłużonym nieżyjącym bibliotekarzom 

podregionu toruosko-włocławskiego. 

Okręg lubelski 
 

W okręgu organizowano różne imprezy mające na celu integrację wspólną zabawę biblioteka-

rzy z równych ośrodków, w tym :  

- kulig w Woskrzenicach „Wiosenny wiatr” (Oddział Biała Podlaska) – 28.01.2013 r. 

- między powiatowy Dzieo Bibliotekarza we Włodawie (Oddział Chełm) – 24.05.2013 r. 

- spotkanie na temat historii i działalności SBP (Koło Świdnik, Oddział Lublin) 13.06.2013 r. 

- spotkanie wigilijne (Oddział Biała Podlaska) – 16.12.2013 r. 

Wycieczki do Teatru Muzycznego w Lublinie (Koło Łęczna) i do Lublina (Koło Puławy). 

Bibliotekarze z Oddziału w Białej Podlaskiej włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliote-

karz). 

Dzieo Bibliotekarza i Bibliotek organizowały Koło w Łęcznej (nad Jeziorem Rogóżno), Oddział 

w Zamościu, Koło w Puławach (w Wojciechowie) oraz Koło Akademickie (w Ogrodzie Botanicznym). 
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Okręg lubuski 
 

14 maja Zarząd Okręgu wspólnie z dyrekcją Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. C. Norwida w Zielonej Górze zorganizował w Tygodniu Bibliotek spotkanie absolwentów bibliote-
koznawstwa i informacji naukowej byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze roczników 
1975-1985. Spotkanie odbyło się w zielonogórskiej książnicy z udziałem bibliotekarzy różnych sieci z 
terenu województwa.  

Koło Młodych przy WiMBP w Gorzowie Wlkp. zorganizowało wyjazd na Poznaoskie Spotka-

nia Targowe „Książka dla dzieci i młodzieży” (16.03). 

Koło przy WiMBP w Zielonej Górze zorganizowało wyjazd seminaryjny do Warszawy. Zwie-

dzano m.in. Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki 

Mikołaja Kopernika. Punktem w programie były również Targi Książki na Stadionie Narodowym, gdzie 

bibliotekarze mogli zapoznad się z najnowszą literaturą światową i polską (17-19 maja). 

Koło w Międzyrzeczu zorganizowało wyjazdy na Targi Książki do Warszawy, Poznania oraz do 

Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 

Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wlkp. zorganizował wycieczkę do Ogrodu dendrologiczne-

go w Przelewicach (08.06) oraz do Twierdzy Kostrzyn i Parku Narodowego „Ujście Warty” (7.09). 

Zarząd  Oddziału w Zielonej Górze zorganizował (20-22.09) wyjazd do Katowic i Krakowa. 

Odwiedzono Bibliotekę Śląską, CiNIBA w Katowicach oraz Artetekę w Krakowie. 

Koło przy PBW w Zielonej Górze zorganizowało kiermasz rozmaitości pod hasłem "Od umie-

jętności do pasji" oraz towarzyszące warsztaty twórcze a Koło w Bieniowie  „Przegląd Pasji Twórczych 

Bibliotekarzy 2013”. 

Integracyjny charakter miały także mikołajkowe warsztaty zorganizowane (6.12) przez człon-

ków i sympatyków Koło przy Pedagogicznej Bibliotece w Zielonej Górze. Wspólnie spędzony czas 

zaowocował rzędem własnoręcznie wykonanych ozdób w postaci mieniących się kolorami i błyszczą-

cych brokatem, papierowych choinek. To także okazja do wspólnego biesiadowania i mikołajkowej 

loterii fantowej. 

Okręg łódzki 
Okręg Łódzki zorganizował Dzieo Bibliotekarza Okręgu Łódzkiego SBP pod hasłem „Biblioteka 

przestrzenią dla kreatywnych”. Uroczystości, na które zaproszono 60 osób, miały miejsce 15-05-2013 r. 
w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. W ich trakcie Członek Honorowy – pani Elżbieta Pawlicka, wspólnie z 
Opiekunem Okręgu z ramienia Zarządu Głównego Marzeną Przybysz. 

Okręg Łódzki brał udział w organizacji „Odjazdowego Bibliotekarza” w Łodzi, Zgierzu, Pabiani-
cach, Kutnie i Łęczycy ; oraz współpracował przy akcji inicjowanej przez PBW w Łodzi pt. „Bibliotekarz 
na chodzie”. 

 
W 2013 roku zorganizowane 4 edycję rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. Tym ra-

zem akcję wsparli pracownicy łódzkich bibliotek (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka 
Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-
Śródmieście, filia nr 11) i Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Koordynacją całości 
działao zajmowała się przewodnicząca Sekcji BNSW w Łodzi. Rajd rowerowy bibliotekarzy, miłośni-
ków słowa pisanego i rowerów odbył się w 196 miejscowościach.  
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Rajd miał także 8 edycji poza granicami naszego kraju (Nepal, USA, Rumunia i Ukraina). 
 Odjazdowego Bibliotekarza popularyzowano w mediach elektronicznych, lokalnych gazetach i 
radiostacjach. Wszystkie informacje o akcji oraz relacje z wydarzeo zamieszczane są na oficjalnej 
stronie www.odjazdowy-bibliotekarz.pl.  

 
Koło BP Łódź-Górna zorganizowało 3 turnieje piłki nożnej bibliotekarzy i przyjaciół BIBLIOCUP: 

 XII Łódzki Turniej Piłki Nożnej na Hali Anilana (z okazji Dnia Kobiet), 

 XIII Turniej Piłki Nożnej na obiekcie MKS Metalowiec (z okazji Dnia Matki 
i Dnia Dziecka), 

 XIV Turniej w Parku 3 Maja.   
 
Koło SBP  działające przy MiGBP w Wieluniu zorganizowało kulig integracyjny instytucji kul-

tury, rajd bibliotekarzy i czytelników po ziemi wieluoskiej oraz grzybobranie. 

Oddział Skierniewicki integrował bibliotekarzy poprzez organizację : 

 akcji „Spotkajmy się w  Teatrze Małym w Manufakturze” z  okazji Tygodnia Bibliotek i  udział 
w spektaklu „Wydmuszka” bibliotekarzy okręgu Łódzkiego, 

 spotkania Noworoczne w kawiarni Cynamonowy Zakątek,  

 spotkania teatralnego członków Oddziału w Kinoteatrze Polonez na spektaklu „Śmiertelnie 
poważne uczucie” 

 wpisywania i uzupełniania bazy komputerowej członków SBP, 

 rozdania legitymacji i informowania o bonusach dla Członków SBP, 

 rozpropagowania 1% dla SBP , 

 działao, mających na celu usprawnienie komunikacji między bibliotekarzami (e-mail, facebo-
ok, GG, portale społecznościowe).  

 
Okręg małopolski 
 

Oddział w Krakowie  zorganizował wycieczkę integracyjno – turystyczną do Rumunii  
(7–15.09) oraz spotkanie poświęcone pamięci bibliotekarzy w cyklu „Spotkania wspominkowe” 
(20.11). 

Koło Grodzkie w ramach działao integracyjnych było organizatorem: 
- wycieczki do Limanowej i Szczyrzyca (22.06); 
- spotkania z p. Tadeuszem Grajplem „O drzeworytach krakowskich” (BJ) (10.07); 
- seminarium z udziałem członków zarządów woj. małopolskiego z Instytutem Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ (13.09); 
- spotkania na Tragach Książki w Krakowie z prof. Anną Tokarską "Kto stoi za Nowym 
Żmigrodzkim?" (25.10).  

Koło w Bochni zorganizowało dla swoich członków wyjazd szkoleniowy do Powiatowej                            
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku (26.06). 

 
Okręg mazowiecki 
 

Najwięcej imprez organizowanych lub współorganizowanych przez oddziały i koła służyły in-

tegracji środowiska bibliotekarzy. Akcje integrujące środowisko bibliotekarzy należą do mocniejszych 

stron działalności struktur SBP w Okręgu Mazowieckim. Najczęstsze formy tej działalności to wyciecz-

ki, wyjazdy studyjne, wspólne zwiedzanie wystaw lub miast śladami sławnych osób, spotkania opłat-

kowo – noworoczne, z okazji Dnia Bibliotekarza, honorowanie zasłużonych bibliotekarzy danego re-
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gionu, spotkania z seniorami zawodu bibliotekarza. Wiele takich imprez organizowano w każdym 

oddziale. Częśd z nich miała także charakter edukacyjny. 

Oddział w Radomiu wspólnie z MBP w Radomiu wspierał organizację  powiatowego Dnia Bi-

bliotekarza i Bibliotek w siedzibie MBP w Radomiu, w którym uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta 

Radomia i przedstawiciele starosty radomskiego. 

Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczyste ob-

chody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek. Koło SBP przy BUW współorganizowało Okręgowy 

Dzieo Bibliotekarza. 

W Oddziale Ostrołęckim koła SBP (we współpracy z bibliotekami) zorganizowały kilka wyjaz-

dów szkoleniowo-integracyjnych m.in. do Gołotczyzny dla bibliotekarzy z powiatu  makowskiego, do 

Torunia dla bibliotekarzy z Wyszkowa. 

Koło przy MBP w Radomiu zorganizowało spotkanie wigilijne dla wszystkich pracowników 

radomskiej książnicy, po raz pierwszy współorganizowane przez Związki Zawodowe pracowników 

MBP.  

Oddział Radomski wspierał  organizację jubileuszowych, piątych Spotkao Pokoleo radom-

skich bibliotekarzy, emerytowanych i obecnych pracowników MBP w Radomiu. Z udziałem 101-letniej 

bibliotekarki,  p.  Eugenii Ekielskiej. 

Oddział w Siedlcach: Koło SBP w Miosku Mazowieckim zorganizowało wycieczkę do Łodzi 

„Szlakiem Juliana Tuwima”, w której  uczestniczyli również członkowie Koła SBP przy Bibliotece Peda-

gogicznej w Siedlcach. Celem wycieczki była integracja środowiska bibliotekarskiego i uczczenie Roku 

Juliana Tuwima. 

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy zorganizowało dla swoich członków 

oraz pracowników Biblioteki zwiedzanie w Muzeum Narodowym w Warszawie  wystawy „Guercino. 

Triumf baroku”, a Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy organi-

zowało spacery edukacyjne po Warszawie szlakiem zabytków architektury dzielnicy  Bielany oraz 

spacer historyczny od Placu Trzech Krzyży od Placu Soleckiego. 

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota  m.st. Warszawy uczestniczyło w organizacji 

cyklu spotkao w ramach dzielnicowych Dni Seniora oraz w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym- impre-

zie cyklicznej we współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych. 

 

Do ogólnopolskiej akcji  Odjazdowy Bibliotekarz  włączyły się : Koło w Iłży, organizując rajd rowerowy 

pod hasłem „Śladami historii”, Koła w BUW i przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. 

Warszawy oraz Koła w Miosku Mazowieckim i w Łosicach. 

 

Oddział w Ostrołęce zorganizował wyjazd studyjny do Weimaru i Doliny Renu  ze zwiedza-

niem m. innymi Biblioteki im. Anny Amalii w Weimarze  oraz domu J. Goethego (organizacja wspólna 

ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki); jednodniowy wyjazd do MBP w Siedlcach  połączo-

ny z wizytą w   Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.  Członkowie SBP w Oddziale Siedleckim  byli rów-

nież uczestnikami wyjazdu studyjnego do bibliotek Austrii, Słowenii i Włoch. 
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Oddział w Warszawie: Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy oraz Koło przy 

BUW  zorganizowały zwiedzanie nowej siedziby Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, oddanej do zasiedlenia  w roku  2012. 

Koło SBP przy CBW zorganizowało spotkanie w  połączone z pokazem w zbiorów specjalnych 

Głównej Bibliotece Lekarskiej. 

Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  zorganizowało dwa wyjazdy eduka-

cyjne: do Radzymina w celu poznania historii miasta znanego z Cudu nad Wisłą oraz jego bibliotek  

oraz wyjazd edukacyjny do Lasek. W programie znalazły się m.in. Historia Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oraz metody pracy wycho-

wawczej i edukacyjnej, zwiedzanie bibliotek i poznanie specyfiki pracy, zwiedzenie cmentarza na te-

renie ośrodka. Koło organizowało także wiosenne i jesienne  spotkania z cyklu „Bazar Zauroczeo Czy-

telniczych”., na których w formie luźnej rozmowy  prezentowane są wybrane książki .   

 
Okręg opolski 
 

Zarząd Okręgu współpracował z opolskimi bibliotekami przygotowując Opolskie obchody Ty-

godnia Bibliotek w formie happeningu, z którego relacja została zamieszczona na portalu sbp.pl. Była 

to znakomita okazja do integracji środowiska bibliotekarskiego. W happeningu wzięli udział  przed-

stawiciele z różnych typów bibliotek w Opolu. 

Koło SBP Bibliotek Naukowych kontynuuje pracę nad nagraniami wspomnieo bibliotekarzy 

opolskich, które w późniejszym czasie mają byd spisane. W styczniu 2013 roku Koło Seniorów SBP 

odbyło spotkanie integracyjne z grupą bibliotekarek działających w kołach SBP przy Uniwersytecie 

Opolskim i Paostwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej. Padła wówczas propozycja pani Ja-

dwigi Kotulskiej z UO odbycia spotkao i rozmów z zasłużonym bibliotekarzami Opola: Panią  Janina 

Kościów, Panią Teresą Jakubczak i Panem Romanem Sękowskim. Spotkania te zapoczątkowałyby 

projekt „Historia mówiona o bibliotece”. 

Okręg podkarpacki 
 

Oddział w Jaśle był współorganizatorem wyjazdu bibliotekarzy powiatu jasielskiego na 
Targi Książki do Krakowa w dniu 25 października 2013 r.  

 
Wyjazd  członków  Koła  Rzeszów  Miasto  do  MBP  w  Jarosławiu  oraz  Muzeum  Zamku  w 

Łaocucie. oraz na Targi Książki w Krakowie (25.10). 

 

Koło przy BUR zorganizowało zwiedzanie nowego obiektu Biblioteki Głównej Politech-

niki Rzeszowskiej oraz  wycieczkę (14.09). do Biblioteki  i Muzeum Zamojskiego. Oprócz biblio-

teki zwiedzono z przewodnikiem miasto Zamośd i jego zabytki.   

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Koło zorganizowało w Czytelni Wydziałów Biologiczno-

Rolniczego i Ekonomii BUR spotkanie połączone ze zwiedzaniem Czytelni. 
 
Bibliotekarze  z  Koła  w  Przeworsku  wybrali  się  w  Tygodniu  Bibliotek  na  wycieczkę szko-

leniowo-integracyjną do Krakowa. 
 
Koło przy BG Politechniki Rzeszowskiej  zorganizowało wycieczkę do MBP w Jarosławiu. 

Oprócz biblioteki zwiedzono z przewodnikiem miasto i jego zabytki. 
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Koło w Tarnobrzegu  zorganizowało  wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego 

(29.06). 

Oddział krośnieoski był współorganizatorem spotkania bibliotekarzy emerytów w dniu 

28 maja 2013 r.  w KBP w Krośnie.  
Członkowie Koła SBP zorganizowali dla pracowników Krośnieoskiej Biblioteki Publicznej i bi-

bliotek powiatu krośnieoskiego  w dniach 7-9 czerwca 2013 r. wycieczkę do Pragi i Drezna.   

Okręg podlaski 
 
 Oddział w Białymstoku zorganizował wycieczkę do Białej Podlaskiej i okolic ph. „Poznajemy 
urokliwe miejsca u naszych sąsiadów ” - w programie: zwiedzanie miasta, Biblioteki Barwnej dla Dzie-
ci i Młodzieży oraz Multicentrum, a także  Muzeum Kraszewskiego w Romanowie (8.06).  Był również 
organizatorem wyjazdu turystycznego 34 osobowej grupy do Magicznej Kotliny Kłodzkiej - w progra-
mie m. in.  zwiedzanie: Wrocławia, Kudowy Zdroju, Polanicy, Arszpalskiego Skalnego Miasta, Kłodzka 
- w tym Miejskiej Biblioteki, spacer po skalnych labiryntach Gór Stołowych (4-7.09). 
   
Bibliotekarze obejrzeli też wspólnie musical „Upiór w Operze” do Opery i Filharmonii Podlaskiej w 
Białymstoku. 
 

Oddział w Suwałkach z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizował rajd rowerowy „Odjazdowy bi-
bliotekarz w Suwałkach”. Włączył się w ten sposób w ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo, 
zdrowy wypoczynek a zwłaszcza aktywizującą bibliotekarzy i czytelników. 
 

W dniach 25-26.06.  w ramach wymiany doświadczeo okręg podlaski gościł bibliotekarzy z 
województwa wielkopolskiego. 
 
Okręg pomorski 
 

12 stycznia 2013 r. w Bibliotece Diecezjalnej im. bpa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie odbyło się 
spotkanie opłatkowe przygotowane przez Zespół ds. Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdao-
skiej, na które przyjechali bibliotekarze ze Słupska, Trójmiasta, Tczewa i Malborka, emerytowani biblio-
tekarze oraz duszpasterz bibliotekarzy ks. dr Maciej Kwiecieo. W spotkaniu udział wzięła przewodnicząca 
Zarządu Głównego SBP Elżbieta Stefaoczyk. Uczestnicy spotkania zwiedzili bibliotekę, Muzeum Diece-
zjalne i katedrę p.w. Najświętszej Marii Panny. W spotkaniu wzięło udział 45 osób. 

W dniach 18-19 maja 28 bibliotekarzy z Okręgu Pomorskiego uczestniczyło w XVI Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Bibliotekarzy na Jasną Górę. W drodze do Częstochowy pątnicy zwiedzili Muzeum Książki 
Artystycznej w Łodzi. 

Największą imprezą integracyjną w minionym 2013 roku były obchody jubileuszowego XX Po-
morskiego Dnia Bibliotekarza. Zarząd Pomorskiego Okręgu SBP zorganizował go wspólnie z Oddziałami  
w Słupsku i Gdaosku. Uroczystośd odbyła się 25 maja 2013 r. w audytorium Akademii Marynarki Wojen-
nej w Gdyni Oksywiu. Podczas spotkania wręczono medale i odznaczenia zasłużonym bibliotekarzom z 
Okręgu Pomorskiego, wręczono legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia, a także wyłoniono Po-
morskiego Bibliotekarza Roku, którym została koleżanka Zofia Biskupska, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lęborku. Odbył się także recital członków trójmiejskiego zespołu Ziemianie. Był czas na 
prywatne rozmowy, integrację i wymianę poglądów, zwiedzano również okręt podwodny typu Kobben. 

 
Zarządy Oddziałów w Słupski i Gdaosku wspierały również inicjatywy poszczególnych kół i 

bibliotek, np. Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych, przy pomocy Słupskiego ZO, zorganizowało 
spotkanie świąteczne połączone z cyklicznym Konkursem Wiedzy Wszelakiej.  
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Oba Oddziały wspierały ogólnopolską akcję Tygodnia Bibliotek promującą czytelnictwo, a także 
współfinansowały i organizowały w maju akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”. Szczególnie interesujący i 
bogaty w atrakcje był przejazd w Gdyni. W programie tej imprezy, w której wzięło udział wielu 
bibliotekarzy z różnych bibliotek Trójmiasta, ale również miłośników czytania i sympatyków bibliotek, 
znalazło się zwiedzanie gmachu Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej, a także konkursy z 
nagrodami dla uczestników tego wydarzenia na gdyoskiej plaży. 

 
Okręg śląski 
 

W ramach Dnia Bibliotekarza Koło przy Bibliotekach Regionu Częstochowskiego zorganizo-

wało 25.05.2013 r. festyn „Co się stało z Biblioteką”, połączony z piknikiem dla bibliotekarzy i ich ro-

dzin. Sekcja emerytów i rencistów wraz z Kołem przy  Bibliotekach Regionu Częstochowskiego zorga-

nizowała spotkanie w Brzeźnicy Starej (8.08). 

Koło przy MBP w Dąbrowie Górniczej przystąpiło do akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, która 

zintegrowała bibliotekarzy, czytelników i miłośnikami rowerów (dotacja dla SBP).  Koło zorganizowało 

również  wycieczkę dla wszystkich pracowników do bibliotek w Jaworznie i w Oświęcimiu. 

Koło przy MBP  Chorzowie zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza dla wszystkich 

pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji oraz wycieczkę zakładową do Tarno-

wic i Krasiejowa. Program wycieczki obejmował zwiedzanie kompleksu zamkowego w Starych Tarno-

wicach oraz zwiedzanie Jura Parku w  Krasiejowie.  

Koło przy MBP w Gliwicach, przy udziale środków finansowych biblioteki, pomagało w orga-

nizacji spotkania noworocznego dla obecnych i emerytowanych pracowników biblioteki. W spotkaniu 

uczestniczyło ok. 95 osób. W czerwcu 2013 Koło współuczestniczyło w organizacji spotkania pracow-

ników biblioteki z okazji Dnia Bibliotekarza. Zorganizowany został konkurs dla uczestników spotkania 

z atrakcyjnymi nagrodami (sponsorowanymi głównie przez bibliotekarzy lub stanowiącymi ich ręko-

dzieło).  

Koło przy MBP w Sosnowcu zorganizowało wycieczkę na trasie Henryków-Paczków-Moszna. 

Koło przy MBP w Piekarach Śląskich organizowała wyjazdy do: Kopalni „Guido” w Zabrzu, 

CINIBy w Katowicach oraz wyjazdy integracyjne do Starych Tarnowic (z Bractwem Rycerskim) o w 

Dolinę Brynicy. 

Okręg świętokrzyski 

Spotkania integracyjne bibliotekarzy zorganizowały Koła w Kooskich, Skarżysku - Kam.  

i w Kielcach.  

Koła w Skarżysku-Kamiennej i w Staszowie zorganizowały rajd rowerowy dla bibliotekarzy, czy-
telników i sympatyków rowerów, w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Rajd zakooczono piknikiem 
dla wszystkich uczestników 
 
Okręg warmiosko-mazurski 
 

Zarząd Okręgu  we współpracy z MBP w Olsztynie, Olsztyoskim Planetarium  
i Obserwatorium Astronomicznym, Oddziałem SBP w Olsztynie, Urzędem Miasta w Olsztynie zorganizo-
wał wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza. 
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Zarząd Oddziału w Elblągu zorganizował wycieczkę do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Gdaosku (19 maja), w której uczestniczyli członkowie kół miejskiego, powiatowego i emerytów oraz 
pracownicy Biblioteki Elbląskiej. Zwiedzano  WBP w Gdaosku oraz Mediatekę Manhattan w Gdaosku-
Wrzeszczu. 

 

Zarząd Oddziału i Koła w Bartoszycach zorganizowały uroczystośd z okazji Dnia Bibliotekarza i 
Bibliotek (8.05).  Zaproszeni zostali bibliotekarze z miasta, gminy i powiatu Bartoszyce  oraz Lidzbarka 
Warmioskiego i Sępopola. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz i Sta-
rosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki. 

Członkowie Koła w Bartoszycach wzięli udział w II Bartoszyckim Jarmarku Rękodzielniczym (8-
9.05), gdzie po raz kolejny prezentowali swoje wyroby rękodzielnicze (m.in. obrusy, serwety, biżuteria, 
decoupage, korale, plecionkarstwo). W trakcie Jarmarku bibliotekarze promowali ogólnopolską akcję 
„Cała Polska czyta dzieciom”, poprzez rozdawanie zakładek, naklejek, książeczek oraz ulotek promują-
cych kampanię społeczną i zachęcanie do codziennego 20 minutowego czytania dzieciom. 

Członkowie Koła w Bartoszycach zorganizowali wyjazd integracyjny do posesji  pani Ewy Chilma-
nowicz  do Wajsnor (10.05). 

 
Członkowie Koła SBP w Lidzbarku Warmioskim uczestniczyli w spektaklu teatralnym 

„Stawiam na Tolka Banana” w reżyserii Piotra Ratajczyka w Lidzbarskim Domu Kultury (9.09.). 
 

Okręg wielkopolski 
 

Członkowie Zarządu Okręgu wzięli udział w X Wielkopolskim Dniu Patrona św. Wawrzyoca or-
ganizowanym przez Oddział Kaliski,  14 września na trasie Koźmin Wlkp. - Dobrzyca. Uczestniczyli w nim 
członkowie SBP z całej Wielkopolski (ok. 200 osób). 

 
Okręg zachodniopomorski 
 
  W Oddziale koszalioskim integracyjny charakter miały :  rajd pieszy po Górze Chełmskiej (11 

maja Koło przy KBP); rajd rowerowy w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” (25 maja), w którym 

ok. 30 uczestników przejechało „Szlakiem miejskich bibliotek publicznych”. Impreza połączona była  

z grą miejską, konkursami i uwolnieniem książek (bookcrossing).Wycieczki do bibliotek (na Uniwersy-

tecie Mikołaja Kopernika i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu) przez członków Koła 

przy Białogardzkiej Bibliotece Publicznej. 

Koło nr 5 Goleniów zorganizowało obchody Dnia Bibliotekarza w Goleniowie, dofinansowane przez  
Zarząd Oddziału Północnego; spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet ; wyjazd integracyjny biblio-
tekarzy na trasie Goleniów-Augustów-Troki-Wilno-Mikołajki-św.Lipka-Lidzbark-Malbork-Łeba-Słupsk-
Goleniów; wyjazd do Teatru Polskiego w Szczecinie („autobus teatralny”); spotkanie sylwestrowe 
pracowników MiPBP, z nestorami goleniowskiego bibliotekarstwa i członkami Koła. 

Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej zorganizowało Dzieo Bibliotekarza (Wojewódzkie Święto 

Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego) w Bibliotece Miejskiej w Trzebiatowie. Przygotowano dużo 

atrakcji m.in. grę miejską, spotkanie literackie z Renatą Teresą Korek, zwiedzanie pałacowego mu-

zeum,  konkurs na kosz piknikowy (15.06). 

Zorganizowano wycieczkę „ Lazurowe Wybrzeże i Prowansja”- w wyjeździe wzięło udział 44 

bibliotekarzy z Książnicy Pomorskiej oraz Województwa Zachodniopomorskiego (27.09-4.10.). 
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Koło nr 11 w Policach było organizatorem pieszego rajdu bibliotekarzy do Doliny Siedmiu 

Młynów w Puszczy Wkrzaoskiej (5 km), w ramach  obchodów Powiatowego Dnia Bibliotekarza i IV 

Spotkania Kulturalno-Oświatowego, podczas którego przewodnik rajdu Wiesław Gaweł, prezes PKC 

”Sama Rama” opowiadał historię mijanych miejscowości; punktem kulminacyjnym było ognisko, 

wspólne śpiewy i zabawy integracyjne . 

Koło nr 17 w Choszcznie zorganizowało wspólny wyjazd na Wojewódzkie Święto Bibliotekarzy 
Pomorza Zachodniego pod hasłem „Bal u Kapelusznika” w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury. Zapo-
znano się z pracą Ośrodka oraz biblioteki,   następnie uczestniczono w pikniku. Członkowie koła wy-
brali się do Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na spektakl „Akompania-
tor”(8.10.) a 6 grudnia zorganizowali spotkanie świąteczne członków i emerytów. 

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

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy to koniecznośd w szybko zmieniającym się świecie. 
Udział w konferencjach i warsztatach organizowanych dla bibliotekarzy, często pod patronatem 
ogniw SBP, to sposób zdobycia nowej wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z czytelnikiem. 

 
Zarząd Główny SBP wprowadził minionym roku w życie zasady nowej polityki rachunkowości, 

w związku z czym skarbnicy okręgów uczestniczyli w szkoleniu, mającym na celu zapoznanie się  
z nowymi zasadami księgowania wpływów i wydatków organizacji.    
 
Okręg dolnośląski 
 

Wykład prof. Marii Pidłypczak- Majerowicz pt.: „ Proweniencja na drukach polskich po 1945 roku 
w kolekcjach prywatnych i księgozbiorach bibliotek publicznych” dla bibliotekarzy różnych typów 
bibliotek powiatu lwóweckiego (org. Koło w Lwówku Śląskim). 

11 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja bibliotekarzy powiatu lubaoskiego. Głównie poruszane 
były tematy merytoryczne, związane z obsługą programu Aleph. Zdecydowano, że takie spotkania 
odbywad się będą raz na kwartał. Daje to duże szanse na powiększenie Koła SBP w Lubaniu. 

 
Zarząd Oddziału legnickiego w swoim preliminarzu przeznacza środki na dofinansowanie uczest-

nictwa (lub zwrotu kosztów przejazdu) członków w szkoleniach, kursach (200 zł na koło w roku), które 
członkowie sami sobie mogą wybrad,  Zarząd Oddziału dofinansował udział w VII Konferencji Bibliotek 
DZB w Polkowicach dla koleżanki ze Złotoryi. 
 

Koło w Wałbrzychu przygotowało szkolenia nt. „Rola biblioteki w edukacji informacyjnej”,  
„Prawo autorskie w pracy bibliotekarza”, „Ujednolicony tekst ustawy o bibliotekach”, „Kodeks etyki bi-
bliotekarza i pracownika informacji naukowej”. 

Koło Nauczycieli Bibliotekarzy wspólnie z Zarządem Oddziału i Dolnośląską Biblioteką Pedago-
giczną po raz kolejny zorganizowało konferencję z cyklu „Szkolne Centra Multimedialne”. Tematyka 
konferencji poświęcona była nowej roli bibliotek pedagogicznych: biblioteka jako centrum wspoma-
gania. Zarząd Oddziału wrocławskiego współfinansował konferencję. 

 
Koło SBP przy MBP Wrocław zorganizowało szkolenie dla bibliotekarzy pod hasłem „Asertyw-

nośd w bibliotece” z autorką książki o tym tytule - Lidią Nowak. 
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Koło SBP Uniwersytetu Wrocławskiego wykazało aktywnośd w zakresie szkoleo: szkolenie za-

graniczne – wyjazdy treningowe w ramach unijnego programu Erasmus, szkolenie w ramach LLP-

Erasmus Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Alexandroupolis, Grecja; szkolenia krajowe - 

współpraca oraz spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Archiwum Teatru Polskiego we Wrocławiu; 

wizyta szkoleniowo-informacyjna w Bibliotece Śląskiej. Systematyczne szkolenia z baz danych  

i narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych organizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocła-

wiu (Mendeley, ScenceDirect, SUMMON, ProQUEST), wizyta informacyjno-szkoleniowa  

w Bibliotece Śląskiej. Udział członka SBP w VII Bałtyckiej Konferencji w Gdaosku „Zarządzane 

 i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Sfera kultury, sfera nauki – współczesny obraz biblioteki”, gdzie 

uczestnik wygłosił referat pt.: „Biblioteczny Eros – Terra incognito”. 

Okręg kujawsko-pomorski 
 

Przewodnicząca Oddziału włocławskiego uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez 

Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych, którego celem było rozwijanie 

partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych we Włocławku (13.09) oraz w szkoleniu ph. 

„Partycypacja obywatelska i konsultacje społeczne”, prowadzonym przez trenerki z Pracowni Badao i 

Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie (3-4.10). 

Członkowie Oddziału w Toruniu skorzystali m. in. ze szkolenia „Animacja kultury w bibliotece” 

zarekomendowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu oraz szkolenie dla 

bibliotekarzy „Platforma e-book”. 

Członkowie z oddziału bydgoskiego uczestniczyli w różnorodnych szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje i doskonalących wiedzę z zakresu wykonywanej pracy w oparciu o nowoczesne 

technologie. Szkolenia organizowane były przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr 

Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach projektu Instytutu Książki i w ramach Programu Rozwoju 

Bibliotek. 

Okręg lubelski 
 
- Wykład dr Romana Zająca z KUL „Król Artur i Święty Graal” (Koło Akademickie, Oddział Lublin) – 
(25.03.) 
- Organizacja 9-dniowego wyjazdu szkoleniowego do krajów Beneluxu (Koło Akademickie, Oddział 
Lublin) – (27.04-5.05.) 
- Organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Wojciechowa i Nałęczowa (Koło Lubartów, Od-
dział Lublin) – (8.05.) 
- Organizacja 1-dniowego wyjazdu na 4. Warszawskie Targi Książki (Koło Miejskie, Oddział Lublin) – 
(16.05.) 
- Organizacja 1-dniowego wyjazdu na 4. Warszawskie Targi Książki (Koło Świdnik, Oddział Lublin) – 
(16.05.) 
- Wykład „Innowacyjne pomysły promujące region” (Koło Puławy, Oddział Lublin) – (10.06.) 
- Organizacja 3-dniowego wyjazdu „Lwów miasto pogranicza” (Koło Miejskie, Oddział Lublin) –  
(13-15.06.) 
- Organizacja 2-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Puław i Lublina (Koło Sitaniec, Oddział Zamośd) 
– (16-17.07.) 
- Spotkanie poświęcone zagrożeniu łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury (Koło Opole Lu-
belskie, Oddział Lublin) – (12.09.) 
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- Organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Jarosławia i Przeworska (Koło Akademickie, 
Oddział Lublin) – (21.09.) 
- Organizacja warsztatów „Mapa myśli bibliotekarza” (Oddział Biała Podlaska) – (14.10.) 
- Organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do MBP w Hrubieszowie (Koło Lublin ziemski, Od-
dział Lublin) – (18.10.) 
- Organizacja 3-dniowego wyjazdu szkoleniowego na 17. Targi Książki w Krakowie (Koło Miejskie, 
Oddział Lublin) – (24-26.10.) 
- Spotkanie szkoleniowe w GBP Potoku Wielkim (Koło Janów Lubelski, Oddział Lublin) – 23.10.2013 r. 
- Organizacja 1-dniowego wyjazdu do Biblio w Lublinie (Koło Puławy, Oddział Lublin) – 7.11.2013 r. 
 
Okręg lubuski 
 
Udział członków gorzowskiego oraz zielonogórskiego Oddziału SBP w szkoleniach, warsztatach konfe-

rencjach: 

 szkolenie informatyczne „Excel: poziom rozszerzony 

 szkolenie „Radośd pomagania” – metody terapeutyczne w pracy z dziedmi  

 szkolenie „Języki informacyjno – wyszukiwawcze w bazach bibliotek”, ORE, Sulejówek 

 warsztaty „Media prawda, fikcja manipulacja”, WOM, Gorzów Wlkp. 

 seminarium „Nowa rola bibliotek pedagogicznych – wspomaganie szkół w zakresie TIK”, ORE , 
Sulejówek 

 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i 
wyznania partnerów”, WiMBP, Zielona Góra 

 konferencja „Szkolne Centra Multimedialne” – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna - SBP 
Wrocław  

 konferencja „Działania bibliotek pedagogicznych w zakresie realizacji polityki paostwa” , ORE, 
Sulejówek 

 konferencja „Nowa rola bibliotek pedagogicznych”, ORE, Sulejówek 

 konferencja „Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych w zakresie 
wspomagania pracy szkoły”, ORE Warszawa 

 VII Krajowa Konferencja Nauczycieli bibliotekarzy, IBO, Warszawa 

 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” , Biblioteka 
Główna UP, Kraków 

 VII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” , Uniwersytet Gdaoski, Gdaosk 

 Spotkanie Zespołu ds. UKD – Biblioteka Narodowa. Pracownia UKD, CINIBA Katowice 

 szkolenie „Promocja biblioteki w szkole i środowisku”, WOM w Gorzowie Wlkp., 

 konferencja nauczycieli bibliotekarzy, WOM w Gorzowie Wlkp., 

 warsztaty „Media: prawda, fikcja i manipulacja”, WOM w Gorzowie Wlkp., 

 kurs „Biblioteka jako miejsce spotkao z kulturą”, WOM w Gorzowie Wlkp., 

 szkolenie „Wprowadzenie do MARC 21” – ZEBID Warszawa. 
 
Okręg łódzki 
 
Przewodnicząca Oddziału łódzkiego brała udział w licznych szkoleniach, konferencjach i debatach, 
prezentując ich wyniki środowisku bibliotekarskiemu m.in.  

 „Cyfrowa pobudka pokolenia 50+” - konferencja regionalna Latarników Polski Cyfrowej” - 
luty (Urząd Marszałkowski), 

 Podsumowanie działalności bibliotek – marzec (WBP im. J. Piłsudskiego),  
 „Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych” (Urząd Miasta Łodzi), 
 Prezentacja portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl (Filia nr 5 MBP Łódź-Widzew), 
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 II Łódzkie Forum Seniorów (Urząd Miasta Łodzi), 
 Spotkanie z wiceprezydent Agnieszką Nowak dot. budżetu, 
 „O Tuwimie można nieskooczenie” (Muzeum Włókiennictwa), 
 „Architektura i design bibliotek” (WBP im. J. Piłsudskiego),  
 Ewaluacja działao Przedszkola Miejskiego Nr 10 (PM Nr 10) 

 W swoich bibliotekach członkowie SBP na szkoleniach wewnętrznych zdawali relację z konfe-
rencji, szkoleo i seminariów, w których brali udział.  

Koło w MBP w Ozorkowie omawiało na zebraniach różne zagadnienia związane z zawodem oraz z 
udziałem Biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek.  

Koło w WBP im. J. Piłsudskiego było na wycieczce szkoleniowej w Muzeum Miasta Łodzi 
i w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki UŁ. 

Koło w Piotrkowie Trybunalskim 
 Halina Braun brała udział w pracach Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głów-
nym SBP. 
 Urszula Derendarz wzięła udział w warsztatach pt. „Rzecznictwo: My dla SBP, SBP dla Nas” 
dla przedstawicieli struktur terenowych SBP, zorganizowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, przy wsparciu Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i Fundacji Rozwoju 
Społeczeostwa Informacyjnego, a także w szkoleniu w Opolu, dotyczącym pozyskiwania dotacji unij-
nych w projektach miękkich na lata 2014-2020. 
 
Koło nr 2 SBP w Sieradzu współorganizowało seminarium dla bibliotekarzy na temat zmian w przepi-
sach regulujących funkcjonowanie instytucji kultury. Jedna osoba uczestniczyła w wymianie doświad-
czeo bibliotekarzy województwa łódzkiego w Toruniu i Gdaosku. 
 Członkowie Koła SBP w Łasku uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wypełniania wniosków o 
dofinansowanie dla „Małych projektów”, rzecznictwa w bibliotekach oraz obsługi modułu katalogo-
wania programu bibliotecznego „Mak+”.  
 
Okręg małopolski 
 

Oddział w Krakowie zorganizował wspólnie z ZG  seminarium „Kto stoi za nowym Żmigrodzkim”, 
podczas Targów Książki w Krakowie (25.10). 

Koło w Bochni było współorganizatorem dwóch szkoleo dla bibliotekarzy powiatu 

bocheoskiego, członkowie Koła przygotowywali niektóre wykłady: 

 Wiosenne seminarium dla bibliotekarzy, w programie: „Posłaniec uczud – świat dawnej 

karty pocztowej” wykład i prezentacja multimedialna Bernadetty Macheta; „Współczesna 

literatura kobieca – trendy, rodzaje, nowości” prelekcja Moniki Rząsa, adiunkta Biblioteki 

Głównej UR w Krakowie, sprawy bieżące B. Macheta  i B. Piskór (23.04.), 

 Jesienne seminarium dla bibliotekarzy, w programie: „Młode talenty bocheoszczyzny” – 

prezentacja projektu - Beata Piskór; „Środowisko artystyczno – literackie Kazimierza nad 

Wisłą” oraz „Listy okupacyjne Jarosława Iwaszkiewicza” – dwie prelekcje Jerzego 

Wyczesanego, historyka sztuki (23.10.). 

 
Okręg mazowiecki 
 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego we współpracy z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej na Koszy-
kowej w Warszawie zorganizował jedno  spotkanie z cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki”, na którym dr 
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Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska  wygłosił referat  „ Biblioteka w sieci. Jak 
Internet wpływa na społeczny, kulturowy i prawny kontekst działania biblioteki?” (21.listopada) 

Oddział w Ostrołęce zorganizował wspólnie z MBP w Ostrołęce kilka seminariów i warszta-

tów dla bibliotekarzy z  bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego, m. inn.  na temat książek elek-

tronicznych, bibliotek dla dzieci i młodzieży; Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych (we 

współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ostrołęce) zorganizowało warsztaty dla bibliotekarzy szkol-

nych i pedagogicznych na temat form kreatywnego działania i współpracy bibliotekarzy 

Oddział w Siedlcach: Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zorganizował 

szkolenie „Edukacyjne zastosowanie bloga w pracy nauczyciela bibliotekarza”.  

Oddział w Warszawie:  Zarząd Koła  SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota  m.st. 

Warszawy zorganizował dla członków Koła i bibliotekarzy z Biblioteki warsztaty „Podstawy Facebo-

oka”.  

Okręg opolski 
 
Członkowie Okręgu Opolskiego brali udział w różnych formach edukacji zawodowej, w tym w : 

 konferencji przygotowanej również przez ZG SBP - „Biblioteki w świecie komunikacji 
sieciowej”, 

 szkoleniu w WBP w Opolu E-booki na e-regałach" (6 marca)  

 spotkaniu ph. „Kreatywni w bibliotece, kreatywni w historii” – w Paostwowej Medycznej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu z okazji Tygodnia Bibliotek, zorganizowanym przez 
Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej PMWSZ oraz Koło Bibliotek Naukowych SBP  
w Opolu 

 wykładzie Peg Walther z Ambasady USA w Warszawie pt. „"Strategiczna wizja biblioteki 
publicznej XXI wieku: z perspektywy amerykaoskiej" (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu), 

 wyjeździe szkoleniowym do Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, 
zorganizowanym przez członków Koła SBP przy Bibliotekach Naukowych w Opolu. 

 
Okręg podkarpacki 
 

Zarząd Okręgu był współorganizatorem IV Konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych, 
pełniących funkcje powiatowe i miejskich zlokalizowanych w siedzibach powiatów na terenie woj. 
podkarpackiego ph. „Tradycja i nowoczesnośd we współczesnej bibliotece publicznej” zorganizowa-
nej w MBP w Jarosławiu a także konferencji „Cyfryzacja oraz wydawnictwa elektroniczne  a  zbiory  

tradycyjne  w  województwie  podkarpackim”  zorganizowanej  w Podkarpackim Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Przemyślu.  

Oddział w Przemyślu zorganizował  konferencję  „Cyfryzacja  oraz  wydawnictwa  elektro-
niczne  a  zbiory tradycyjne  w  województwie  podkarpackim”,  która  odbyła  się  17  kwietnia  2013  
r.  w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu. W konferencji udział wzięli m.in. Pre-
zydent Miasta Przemyśla  Robert  Choma,  Przewodnicząca  Zarządu  Głównego  SBP Elżbieta  Stefao-
czyk,  dyrektorzy  bibliotek,  instytucji  kultury  i  edukacji,  bibliotekarze podkarpackich  bibliotek  

oraz  przedstawicielki  Obwodowej  Biblioteki  dla  Dzieci  we  Lwowie. 
Przewodnicząca Oddziału uczestniczyła w konferencji „Biblioteka dziś a wyzwania jutra” zorganizowanej 
w MBP w Lubaczowie, na której przedstawiła prezentację „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na 
rzecz bibliotek”. 
 
Okręg podlaski 
 

Członkowie Okręgu Podlaskiego SBP uczestniczyli w warsztatach „Wskaźniki funkcjonalności 
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dla bibliotek publicznych w Polsce” zorganizowanych przez Zarząd Główny SBP (7-8.03 i 5-6.12). 
Bibliotekarze podlascy uczestniczą w opracowywaniu wskaźników funkcjonalności dla wybranych 
bibliotek publicznych województwa podlaskiego. 

 Bibliotekarze Oddziału w Łomży zorganizowali  W GBP w Juchnowcu  Kościelnym warsztaty 
uzupełnione wykładem pt. „Wokół stołu i książki” oraz szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych” 
realizowane przez S. Czub- Kiełczowską (Koło SBP w Mookach). 

 Przeprowadzono spotkanie treningowo - warsztatowe z dr Małgorzatą Iwanowicz pt. „Biblio-
tekarz - kreator przyjaznej przestrzeni komunikacyjnej i efektywnego porozumienia” w Filii Biblio-
tecznej nr 15 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, natomiast w Mookach szkolenie nt. tworzenia in-
strukcji odnoszącej się do „Polityki bezpieczeostwa informacji i instrukcji Zarządzania Systemami In-
formatycznymi”. 

Okręg pomorski 
 

Najbardziej aktywne w zakresie organizacji spotkao szkoleniowych dla bibliotekarzy były koła: 
Koło „Trójmiasto”, Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych w Wejherowie oraz Koło Bibliotek 
Naukowych i Fachowych w Słupsku. 

 
Zarząd Okręgu Pomorskiego objął patronatem konferencję „Ekologia informacji w regional-

nym środowisku edukacyjnym”, której współorganizatorem był Oddział Słupski SBP. Konferencja od-
była się w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

 
Okręg śląski 
 

1. Przedstawiciel Oddziału SBP w Częstochowie brał udział w komisji Konkursu dla Nauczycieli 
Bibliotekarzy Tydzieo/Miesiąc Bibliotek w obiektywie 2013 – rozstrzygnięcie: 15.10.2013 r. 

2. Przedstawiciel Koła SBP przy BP w Gliwicach jest członkiem Zespołu ds. Bibliografii Regional-
nej ZG SBP, który działa w Bibliotece Narodowej. 

3. Członkowie Koła przy MBP w Dąbrowie Górniczej uczestniczyli w szkoleniach organizowa-
nych przez dyrekcję biblioteki oraz w warsztatach,  szkoleniach i konferencjach organizowa-
nych przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Biuro Organizacji Pozarządowych i  Ak-
tywności Obywatelskiej oraz Urząd Miejski. 

4. Koło przy MBP w Jastrzębiu Zdroju uczestniczyło w konferencji „Biblioteka w społeczeostwie 
cyfrowym – informacja i kultura w przestrzeni miejskiej”, którą Koło współfinansowało. 

5. Członkowie Koła przy MBP w Zabrzu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez dy-
rekcję MBP w Zabrzu oraz w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe. 

6. Członkowie Koła przy MBP w Świętochłowicach brali udział w szkoleniu dotyczącym wdraża-
nia systemu SOWA2/MARC21 oraz w warsztatach rękodzieła. Członkowie Koła uczestniczyli 
również w  spotkaniu, podczas którego przedstawiono referat o laureacie literackiej Nagrody 
Nobla w 2012 pisarzu Mo Yan. oraz w spotkaniu poświęconemu „Promocji pracy współcze-
snej biblioteki”. 

7. W związku z zainteresowaniem członków Koła SBP przy MBP w Sosnowcu Targami Książki  
w Krakowie, zorganizowano grupowy wyjazd na tę imprezę. 

8. Koło przy MBP w Rudzie Śląskiej zorganizowało wyjazd dla wszystkich chętnych pracowni-
ków do CINIBA w Katowicach. 

 
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu w Katowicach zorganizowała w roku 

sprawozdawczym : 

1. XXVII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach 
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Konferencja Jednośd w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich zorganizowana 24 

kwietnia 2013 r. przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Federa-

cję Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach. 

2. XXVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach 

Konferencja Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni zorganizowana  

18 września 2013 r. przez Bibliotekę Główną Politechniki Częstochowskiej. 

3. Wyjazd edukacyjny dla bibliotekarzy do Normandii i Bretanii. Uczestnicy mieli możliwośd za-

poznania się z działalnością bibliotek akademickich w północnej Francji , w tym Uniwersytetu 

w Rouen, Uniwersytetu w Caen i Uniwersytetu w Rennes. 

Okręg świętokrzyski 
 

Zarząd Okręgu wspólnie z WBP w Kielcach zorganizowały Forum Bibliotekarzy Województwa 

Świętokrzyskiego, podczas którego odbyło się podsumowanie kolejnej (VIII) edycji Konkursu na 

Bibliotekę oraz Bibliotekarza Roku 2012. Laureatom wręczono statuetki Bibliomana, a także 

uhonorowano dyplomami nominowanych. Ponadto dwóch burmistrzów zostało wyróżnionych za 

szczególne zasługi w zakresie modernizacji budynków bibliotecznych. 

 

W trakcie Targów Edukacyjnych „Edukacja 2013” zorganizowano seminarium dla bibliotekarzy 

(marzec). 

Koło terenowe w Kooskich zorganizowało szkolenia dla bibliotekarzy z tematyki metodyki 

bibliograficznej : Elementy opisu bibliograficznego artykułu w formacie MARC21; Tworzenie haseł              

przedmiotowych w bibliografii regionalnej; Zasady przyporządkowania treści artykułu do działów 

bibliografii  regionalne. 

Koło przy WBP w Kielcach zorganizowało warsztaty komputerowe ph. „e-Aktywni”. 

 
Okręg warmiosko-mazurski 
 

Koło w Działdowie zorganizowało szkolenia pt. „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Exel w 
pracy bibliotekarza”. 

Członkowie Koła w Korszach brali aktywny udział w realizacji projektów „O finansach w bibliote-
ce”, „Orange dla bibliotek”.   

Koło w Nidzicy uczestniczyło w organizacji szkoleo pt. „Nowe Kompetencje – Nowe perspektywy” 
oraz „Dobre spotkanie”.  
 
Okręg wielkopolski 
 
        Oddział Leszno zorganizował w ramach XXXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – 
XIX Dzieo Leszczyoski (6.11.) 
  W Oddziale Pilskim - IX Forum Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego „Sztuka komunikacji we 

współczesnej bibliotece” z  warsztatami pt. „Co tu powiedzied i jak się zachowad ? Czyli o komunikacji 

interdyscyplinarnej w bibliotece”.    

II Forum Bibliotekarzy Powiatu Chodzieskiego „Biblioterapeutyczna funkcja książki”.    
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Okręg zachodniopomorski 
 

Udział członków SBP w szkoleniu dot. Programu „Kultura +. Priorytet Digitalizacja (15.04)”,  
w sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego” (14.05.), konferencjach i seminariach w CDiDN, 
w Archiwum Paostwowym.  

Koło nr 2 Bibliotek Naukowych  zorganizowało warsztaty dla bibliotekarzy „Promocja biblio-

teki”. Członkowie koła regularnie korzystają z możliwości wizyt studyjnych oferowanych bibliotekom 

naukowym przez program Erasmusa oraz regularnie publikują artykuły na łamach prasy specjalistycz-

nej. 

Członkowie Koła nr 13 w Stargardzie Szczecioskim uczestniczyli w warsztatach pt. „Nowocze-

sne metody promocji bibliotek” zorganizowanych przez Koło nr 2 Bibliotek Naukowych Oddziału 

Szczecioskiego SBP. 

 
Cel  5 : Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 
 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podejmuje działania których celem jest zmiana negatyw-
nych stereotypów dotyczących zawodu bibliotekarza. Dzieo Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony w ca-
łym kraju służy między innymi zwróceniu większej uwagi na sprawy bibliotek i bibliotekarzy w środowi-
sku lokalnym. Uroczyste obchody tego środowiskowego święta pozwalają na uhonorowanie najlepszych 
z spośród nas. 

Poniżej przykłady działao podejmowanych w poszczególnych okręgach z okazji Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek oraz informacje o nagrodach dla bibliotekarzy. 

W kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku 2012” uczestniczyło 15 okręgów. 
Laureaci w poszczególnych województwach otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, fundo-
wane często przez ogniwa SBP. W ogólnopolskim plebiscycie na Portalu SBP „Bibliotekarzem Roku 2012” 
została wybrana ANNA KULIOSKA - nauczyciel-bibliotekarz , kierownik Biblioteki I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Laureatkę uhonorowano w trakcie Krajowego Zjazdu Dele-
gatów SBP, który obradował w Warszawie 7-8 czerwca 2013 r. 

 
Okręg dolnośląski 
 

W trakcie Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, którego obchody odbyły się 15 maja w 
Legnicy, pod patronatem Prezydenta Legnicy Tadeusz Krzakowskiego, uhonorowano najbardziej wy-
różniających się bibliotekarzy odznaczeniami resortowymi, nagrodami i podziękowaniami. Organiza-
torami uroczystości byli: Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd 
Oddziału Legnickiego, Zarządy Oddziałów w Kłodzku, Jeleniej Górze, Wałbrzychu  
i Wrocławiu oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz go-
spodarz – Legnicka Biblioteka Publiczna. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele różnych sieci 
bibliotek: akademickich, pedagogicznych, publicznych, szkolnych i zakładowych.  

   Uroczystośd Powiatowego Dnia Bibliotekarza zorganizowana 18 maja przez Koło w Lwówku Ślą-
skim w Sali Miejskiej w Mirsku, pod patronatem honorowym Starosty Lwóweckiego Józefa Stanisława   
Mrówki, była okazją do wręczenia nagród i wyróżnieo Starosty Lwóweckiego dla bibliotekarzy powia-
tu lwóweckiego w uznaniu za wyjątkowe działania bibliotekarzy w pracy z czytelnikiem oraz na rzecz 
rozwoju środowiska lokalnego. 

 
Nagrody Prezydenta Wrocławia otrzymało 7 osób: 5 z nich jest pracownikami Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, jedna osoba z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej i jedna z Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu. 
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Okręg kujawsko-pomorski 
 

Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Bydgoszczy Kol. Danuta Kaczmarek bierze udział od 
2010 r. w pracach Zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych powołanego 
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Podczas uroczystości Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Pałacu Lubostroo w 
Lubostroniu ( 21 V.) uroczyście wręczono zasłużonym bibliotekarzom odznaczenia: Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Kol. Annie Kowalskiej z Grudziądza, Odznakę Honorową „Zasłużony 
Dla Kultury Polskiej” Kol. Marii Czarneckiej z Lubicza Dolnego i Zofii Pawlikowskiej z Torunia.  
W uroczystościach uczestniczyli bibliotekarze Okręgu SBP woj. kujawsko-pomorskiego oraz licznie 
zaproszeni goście. 

W trakcie uroczystości jubileuszowej 90-lecia Książnicy Kopernikaoskiej w Toruniu (10.12.) Prze-
wodnicząca Okręgu SBP wręczyła zasłużonym bibliotekarzom medale, odznaki Stowarzyszeniowe: Hono-
rową Odznakę SBP – Kol. Marii Marczuk z Grudziądza , oraz Medale „W Dowód Uznania” –  
Kol. Agnieszce Jankowskiej z Włocławka i Halinie Sucharskiej z Jastrzębia. 

 
Okręg lubelski 

Zarząd Okręgu uczestniczył w organizacji  XIX edycji konkursu wojewódzkiego na najlepszą 
bibliotekarkę pracującą z dziedmi  Nagroda im. Anny Platto (8.08.). 
 
Okręg lubuski 

Zarząd Okręgu współpracuje z WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz WiMBP  
im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. w organizowaniu obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Uroczysto-
ści wojewódzkie odbywają się naprzemiennie w bibliotekach wojewódzkich, w 2013 r. odbyły się  
w WiMBP w Zielonej Górze. Podczas uroczystości wręczono dyplom oraz nagrodę rzeczową Lubuskiemu 
Bibliotekarzowi Roku 2013 Teresie Kowalczewskiej.  
 
Okręg łódzki 
 
  Okręg Łódzki zorganizował Dzieo Bibliotekarza okręgu Łódzkiego pod hasłem „Biblioteka 
przestrzenią dla kreatywnych”. Uroczystości odbyły się 15 maja w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.  
W ich trakcie Członek Honorowy – pani Elżbieta Pawlicka, wspólnie z opiekunem okręgu z ramienia 
Zarządu Głównego, Marzeną Przybysz, wręczyła Medale Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
„W dowód Uznania” kol. Marzenie Rosiak i Annie Grabskiej. Wręczono też nagrodę dla Łódzkiego 
Bibliotekarza Roku 2012 - Aleksandrze Marciniak *Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej+. 
Podziękowano również Filipowi Podgórskiemu za administrowanie bazą danych Okręgu Łódzkiego 
oraz stroną Okręgu.  
  Okręg zorganizował także spotkanie członków zarządu ze środowiskiem bibliotekarzy z Siera-
dza. Dyrektorka PBP w Sieradzu, H. Krawczyk, przedstawiła informację  o modernizacji biblioteki, 
planach uruchomienia czytelni multimedialnej oraz zakupie  e-czytników i tabletów. W trakcie spo-
tkania opiekun okręgu z ramienia ZG oraz Przewodnicząca Okręgu podziękowały byłym przewodni-
czącym oddziałów: p. Janinie Andryszczak z Sieradza oraz Renacie Wojtczak z Piotrkowa Trybunal-
skiego. W części artystycznej pani Agnieszka Jarzębowska z Koła Literackiego „Anima” czytała nam 
swoje wiersze i fraszki z tomików: „Uśmiechy i uśmieszki” oraz „Fraszkomat”. Zebrani mieli okazję 
zwiedzid bibliotekę oraz z przewodnikiem spacerowad po sieradzkiej starówce. 

 W roku 2013 swój jubileusz 100-lecia obchodziła Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgie-
rzu . Na uroczystości wręczony został Medal Bibliotheca Magna – Perennisque, przyznany na wnio-
sek Zarządu Oddziału. 
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 Kol. Kol. Halinie Braun i Małgorzacie Goworek , członkiniom Koła SBP, przyznano brązowe medale 
za Zasługi dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Kol. Irena Śmigiera-Milewska (Oddział w Skierniewicach) uhonorowana została odznaką „Za-
służony dla kultury Polskiej”. 

 
Okręg małopolski 
 

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 3 czerwca 2013 r. odbyła się gala finałowa III 

edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku 2012 Województwa Małopolskiego” ogłaszanego przez Stowa-

rzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Patronat Honorowy nad Konkursem Małopolskim objął Marszałek 

Województwa Małopolskiego - Marek Sowa. Laur zwycięstwa w województwie małopolskim, czyli 

Medal „Małopolski Bibliotekarz Roku 2012” trafił do bibliotekarki kierującej Biblioteką I Liceum Ogól-

nokształcącego w Krakowie - Anny Kulioskiej. Jako zwycięzca konkursu na szczeblu wojewódzkim, 

Pani Anna Kulioska została uczestnikiem jego ogólnopolskiego, finalnego etapu, który również wygra-

ła zostając ogólnopolskim Bibliotekarzem Roku 2012. Po głosowaniu Pani Anna Kulioska została fina-

listą ogólnopolską Konkursu na Bibliotekarza Roku 2012. 

 Oddział w Nowym Sączu 

Wzorem lat ubiegłych Dzieo Bibliotekarza i Bibliotek, był okazją do spotkao z władzami miasta i powia-

tu, z przedstawicielami WBP w Krakowie, z przedstawicielami Zarządu Kół, Oddziału i Okręgu SBP. Z tej 

okazji nagrodzono wyróżniających się bibliotekarzy :  

 5 maja 2013 r.   – Miejska  i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Limanowej zorganizowała Kon-
ferencję Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego połączoną z  Powiatowym Dniem Bibliotekarza.  Na 
uroczystym spotkaniu w Starej Wsi władze Starostwa Powiatowego i Gminy  Limanowa wręczyli zasłu-
żonym bibliotekarzom listy gratulacyjne i książki. Zasłużeni bibliotekarze obchodzący jubileusze otrzy-
mali z rąk starosty limanowskiego pana Franciszka Dziedziny  oraz od zarządu koła SBP w Limanowej 
okolicznościowe dyplomy.  

9 maja 2013 r. - Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zorgani-
zowała XI „Powiatowy Dzieo Bibliotekarza”, na którym spotkali się bibliotekarze z powiatu nowosą-
deckiego. Filia biblioteczna powstała ze środków Gminy Kamionka Wielka oraz z Programu „Bibliote-
ka+ Infrastruktura Bibliotek” Instytutu Książki. W spotkaniu  udział wzięły władze Gminy, Starostwa, 
delegacja z WBP oraz przewodniczące Okręgu SBP w Krakowie , Oddziału i Koła SBP w Nowym Sączu.  

  Dzieo Bibliotekarza był okazją do wręczenia Złotego Jabłka Sądeckiego Paniom: dr Alinie Misiowej i 
Jadwidze Kosek. Na uroczystości zostały wręczone również nagrody pieniężne przyznane przez wła-
dze samorządowe oraz upominki albumowe zakupione dla jubilatów przez SBP. 

 
Koło w Miechowie, wspólnie z Biblioteką Miechowską, zorganizowało Jubileuszu 90. lecia Bi-

blioteki Publicznej w Miechowie. Bibliotekę uhonorowano prestiżową nagrodą SBP – Medalem „Bi-

bliotheca Magna Perennisque” a Dyrektorkę, Marię Słuszniak, Honorową Odznaką SBP. Medalami                  

„W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP uhonorowano bibliotekarki: Bożenę Hess, 

Zofię Baster i Bożenę Tabor. Uroczystośd zakooczył wykład prof. Jacka Wojciechowskiego i występ 

zespołu „Galicya”. W ramach ochodów wydano książkę „Kartki z dziejów książki w Miechowie” oraz 

opracowano ekslibris Biblioteki. 
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Okręg mazowiecki 
 

Przedstawiciele oddziałów  Okręgu Mazowieckiego brali udział w warsztatach dla przedstawicieli 

struktur terenowych SBP „Rzecznictwo: My dla SBP, SBP dla Nas”, zorganizowane przez Zarząd Głów-

ny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Oddział w Płocku promował  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas III Dni Płockich Inicja-

tyw Pozarządowych  we  września 2013r.  

Oddział w Siedlcach:  Koło SBP przy MBP w Miosku Mazowieckim wystosowało do urzędów mia-

sta i gminy pismo prezentujące pracę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz środowiska bi-

bliotekarzy, bibliotek, mieszkaoców oraz przedstawiające członków zarządów Okręgu Mazowieckie-

go, Zarządu Oddziału SBP w Siedlcach i Zarządu Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mio-

sku Mazowieckim. 

Oddział Warszawski : przewodnicząca Oddziału Warszawskiego SBP zaprezentowała Stowarzy-

szenie Bibliotekarzy Polskich uczestnikom IX Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji 

Naukowej w Juracie. Podczas wizyty w Wilnie przewodnicząca Oddziału Warszawskiego zaprezento-

wała Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  bibliotekarzom litewskim  w Bibliotece Litewskiej Aka-

demii  Wojskowej im. Jonasa Żemaitisa w Wilnie. 

Oddział w Radomiu wspólnie z MBP w Radomiu wspierał organizację  powiatowego Dnia Biblio-

tekarza i Bibliotek w siedzibie MBP w Radomiu, w którym uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Rado-

mia i przedstawiciele starosty radomskiego. 

Po raz piąty MBP w Radomiu zorganizowany został także konkurs na „Bibliotekarza Roku" – naj-

lepszego pracownika radomskiej książnicy, którego pomysłodawcą i fundatorem nagrody jest przyja-

ciel i sponsor biblioteki Czesław Kruk. Bibliotekarzem Roku 2012 została Ilona Michalska-Masiarz, 

przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP, kierownik Działu Promocji Książki i Biblioteki. 

Oddział w Warszawie Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły 

się uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek. Koło SBP przy BUW współorganizowało 

Okręgowy Dzieo Bibliotekarza. 

Okręg opolski 
 

Zarząd Okręgu Opolskiego dbał o wizerunek SBP w opolskich mediach informując o Tygodniu 

Bibliotek, konkursie na Bibliotekarza Roku, informacje zamieszczone zostały również na portalach 

społecznościowych biblioteki, np. MBP w Opolu oraz na stronach internetowych poświęconych kultu-

rze. 

Członkowie działający w poszczególnych Kołach działają na rzecz podnoszenia prestiżu zawo-

du bibliotekarza włączając się w różnego rodzaju formy działalności społeczności lokalnej, tak m.in. 

Koło SBP w Gogolinie wspólnie z Akademią Trzeciego Wieku uczestniczyło w Tygodniu z Internetem 

oraz Andrzejkach, Z Gminnym Ośrodkiem Kultury  i Urzędem Miejskim otworzyło ,,Uśmiechnięte 

Miasteczko”, w którym organizowane są  zabawy dla dzieci. 
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Okręg podlaski 
 
 Biblioteki z gminy Juchnowiec Kościelny (pow. białostocki) otrzymały wyróżnienie oraz tytuł 

Mistrz Promocji Czytelnictwa przyznawany przez Zarząd Główny SBP. 

Promowanie bibliotek na stronach internetowych Starostwa Powiatu Białostockiego, Wro-

tach Podlasia (serwis informacyjny), a także tablicy ogłoszeo  Książnicy Podlaskiej  (budynku przy Ki-

lioskiego 11). 

Dyplom dla biblioteki i wójta za najlepszą bibliotekę w Województwie Podlaskim w ramach 

Ranking bibliotek 2013 – Biblioteka Publiczna Gminy Łomża. 

 Nagroda w konkursie „Biblioteka skarbnicą wiedzy o małej ojczyźnie” – Miejska Biblioteka 

Publiczna w Kolnie. 

Okręg pomorski 
 
 W roku 2013 Zarząd Okręgu Pomorskiego czynił starania w celu zmiany wizerunku zawodu 

bibliotekarza. Służyły temu takie wydarzenia jak: organizowanie imprez promujących biblioteki w 

ramach „Tygodnia Bibliotek”, kiermasze książek, wystawy, konkursy i wykłady. 

 Na „Pomorski Dzieo Bibliotekarza” zapraszano przedstawicieli władz lokalnych. Jubileuszowy, XX 

PDB odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i Jego 

Magnificencji Rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas uroczystości zasłużeni 

bibliotekarze otrzymali odznaczenia, ogłoszono również wyniki konkursu na Bibliotekarza Roku 

Województwa Pomorskiego. 

Członkowie Stowarzyszenia brali również udział w debatach, wypowiadali się w mediach, byli także 

aktywni na Facebooku. 

 
Okręg śląski 
 

Zarząd Okręgu wspólnie z Biblioteką Śląską oraz Powiatową i Miejska Biblioteką w Raciborzu 

zorganizowały uroczyste spotkanie bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek na Zamku w 

Raciborzu (24 maja). Uroczystośd była okazją do uhonorowania najaktywniejszych bibliotekarzy od-

znaczeniami paostwowymi i odznaczeniami stowarzyszeniowymi. W uroczystości udział wzięła Prze-

wodnicząca SBP Elżbieta Stefaoczyk. 

Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w posiedzeniu Forum Dyrektorów Samorzą-

dowych Bibliotek Publicznych wojew. Śląskiego (7.05), w trakcie którego dokonano wyboru laureatki 

Nagrody Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. J. Lompy, - Marzena Mróz z PiMBP w Raciborzu. 

Kol. Ewa Ambroży z Koła w Czeladzi otrzymała przyznaną przez Kapitułę Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego  - Srebrną Odznakę  „ Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” a Kol. Bożena Plutecka  
Odznakę Honorową  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej  „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. 

W ramach pozyskanych środków grantowych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej Za-

rząd Oddziału zorganizował konkurs „Na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2012/2013”. 10 
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maja 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach Filii w Mesznej odbyło się uroczyste 

podsumowanie XIII edycji konkursu . Konkurs organizowany corocznie przez Starostę Bielskiego przy 

współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej 

 i Książnicy Beskidzkiej. W roku 2013 konkurs został objęty honorowym patronatem Zarządu Główne-

go Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W tej edycji konkursu ocenie poddano działalnośd bibliotek 

stopnia podstawowego oraz filii, 23 placówek. 

W grudniu 2013  podczas Dąbrowskiego Wieczoru Pozarządowego przewodnicząca Koła SBP 
przy MBP w Dąbrowie Górniczej – Kol. Marzena Łykowska (przewodnicząca Zarządu oddziału w Ka-
towicach) – odebrała z rąk Prezydenta Miasta dyplom za pracę na rzecz miasta i mieszkaoców Dą-
browy Górniczej. 
 
Okręg świętokrzyski 
 

W trakcie Forum Bibliotekarzy Województwa Świętokrzyskiego  odbyło się podsumowanie 

kolejnej (VIII) edycji Konkursu na Bibliotekę oraz Bibliotekarza Roku 2012. Laureatom wręczono 

statuetki Bibliomana, a także uhonorowano dyplomami nominowanych. Ponadto dwóch burmistrzów 

zostało wyróżnionych za szczególne zasługi w zakresie modernizacji siedziby bibliotek publicznych. 

 
Okręg warmiosko-mazurski 
 

Zorganizowano Wojewódzki Dzieo Bibliotekarza w Olsztynie, w którym uczestniczyły władze 
Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyn, dyrektorzy instytucji kultury oraz 
placówek oświatowych. W trakcie uroczystości bibliotekarze biorący udział w konkursie „Bibliotekarz 
Roku”, otrzymali nagrody ufundowane przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Główną nagrodę 
otrzymała pani Sylwia Czachorowska.    

 „Mistrz Promocji Czytelnictwa” – członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przygo-
towali aplikację Biblioteki Elbląskiej do konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. 

  
Okręg wielkopolski 
 

 Plakat Damiana Kłaczkiewicza z Koła SBP w Szamotułach zwyciężył w ogólnopolskim konkur-
sie na „Plakat Tygodnia Bibliotek 2013”. Pan Damian Kłaczkiewicz zaprojektował również plakat pro-
mujący Tydzieo Bibliotek 2013 w Oddziale Poznaoskim. 

                         Zarząd Okręgu po raz 20 zorganizował Konkurs  im. Andrzeja Wojtkowskiego dla wiel-
kopolskich bibliotekarzy za całokształt zasług w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Zgło-
szono pięciu  kandydatów do Nagród Głównych i dwóch  do Nagrody Młodych.  
                       Decyzję o przyznaniu Nagród odpowiednim kandydatom podjęła Kapituła nagród na 
posiedzeniu 15 października. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Zarządów Oddziałów i Okrę-
gu SBP. W konkursie przyznaje się nagrody finansowe:  Nagrody Główne  i  Nagrodę Młodych (dla 
bibliotekarzy do 35 roku życia).   
                       Nagrody Główne otrzymały następujące osoby: Aneta Lipioska – starszy kustosz Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i Alicja Spaleniak –  bibliotekarz dyplomowany 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Laureatem Nagrody Młodych została  Ewa Cywioska – biblio-
tekarz dyplomowany Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.  
                     Uroczystośd wręczenia nagród odbyła się 19 listopada 2013 r.  tradycyjnie w Sali Czerwo-
nej Pałacu Działyoskich na Starym Rynku w Poznaniu. Uroczystośd wręczenia nagród laureatom jest 
jednym z najważniejszych  dni dla bibliotekarzy wielkopolskich.    Na realizację konkursu została przy-
znana dotacja ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
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                   W Oddziale Leszczyoskim na uroczystości Dnia Bibliotekarza (14 maja) wręczono coroczne 
Nagrody im. Heleny Śmigielskiej, którą otrzymała Janina Małgorzata Halec . Nagroda przyznawana 
jest bibliotekarzom wyróżniającym się w pracy zawodowej i za współpracę ze środowiskiem.  
                Wręczono także Nagrody Liścia Miłorzębu dla najlepszego wydawcy książki o tematyce re-
gionalnej.  Laureatem zostało Archiwum Paostwowe w Lesznie za publikację Mirona Urbaniaka „Lesz-
czyoskie koszary z lat 1901–1905 na planach budowlanych Archiwum Paostwowego w Lesznie”, zaś 
wśród wyróżnionych znalazła się książka wydana przez Oddział SBP i MBP „Ulicami Eugeniusza Wa-
chowiaka”, której autorką jest Janina Małgorzata Halec. 
 
Okręg zachodniopomorski 
 

Przeprowadzono IV edycję Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego                      
o Nagrodę imienia Stanisława Badonia dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego 
za rok 2012. Bibliotekarzem Roku 2012 została kol. Andżelika Gałecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach.  Wyróżnienia otrzymali: Agata Michalska  
z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Maria Chmielewska z Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Policach, Anna Burdy z Biblioteki Publicznej im. Z. Załuskiego w Gryficach, Regina Budrewicz z Bi-
blioteki Publicznej w Drawnie. 

Przewodnicząca Zarządu Zachodniopomorskiego SBP, Cecylia Judek, zorganizowała w Książnicy 
Pomorskiej sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego, poświęcone zasłużonym bibliotekarzom, 
organizatorom działalności wydawniczej w regionie i animatorom upowszechniania książek i czytelnic-
twa, twórcom kolekcji bibliofilskich oraz księgoznawcom i antykwariuszom na Pomorzu Zachodnim (14 
maja 2013). 

Inspirowanie dziennikarzy, dostarczenie informacji o zasłużonych bibliotekarzach : ukazał się 
artykuł G. Dowlasza  „Starodruki  Barbary Szajko” („Kurier Szczecioski” 15.02.2013 r., s.13);  Materiały 
o Bonifacji Jaworskiej - art. „Pierwszy kustosz Książnicy Pomorskiej ” (Kurier Szczecioski” 26.04.2013, 
s.26); Udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, informujących o działaniach SBP, m.in. nt. „Ty-
godnia Bibliotek”, konferencji i.in.  Udział w audycji TV „Pomerania” przewodniczącej Cecylii Judek i  
Marty Kosteckiej, przewodniczącej Koła SBP Bibliotek Naukowych Szczecina nt. programu szczecio-
skiej edycji X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 

Udział Małgorzaty Bartosik, członka Zarządu Okręgu SBP i przewodniczącej Oddziału Szczecio-
skiego SBP w komisji konkursu organizowanego przez Książnicę Pomorską „Biblioteka roku 2012”. 
Tytuł najlepszej biblioteki w Konkursie  w kategorii „najlepsza biblioteka w miejscowościach powyżej 
15 tys. mieszkaoców” uzyskała Biblioteka Publiczna w Gryfinie, zaś tytuł najlepszej biblioteki w kate-
gorii "najlepsza biblioteka w miejscowościach do 10 tys. mieszkaoców" uzyskała Biblioteka Publiczna 
w Kaliszu Pomorskim. Wręczenie statuetek odbyło się w siedzibach bibliotek. Statuetkę zaprojekto-
wał i wykonał Romuald Wiśniewski. 

Rozmowa przewodniczącej zarządu z Januszem Kaźmierczakiem, z-ca kierownika  Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu (EKiS) Urzędu miasta w Pyrzycach nt. uhonorowania zasłużonych biblioteka-
rzy odznaczeniami;  rozmowa z dyr. Wydz. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkow-
skiego, wicemarszałkiem ds. Kultury nt konkursu „Bibliotekarz Roku”. 

Udział C. Judek w Dniach Erwina Ackerknechta w Szczecinie m.in. w odsłonięciu tablicy po-
święconej dr. Erwinowi Ackerknechtowi, wieloletniemu dyr. niemieckiej Stettiner  Stadtbibliothek na 
kamienicy, w której przez wiele lat mieszkał. 

Koło nr 2 w Koszalinie wystąpiło do władz Białogardu o przyznanie nagrody w dziedzinie 
upowszechniania kultury dla naszej koleżanki Aliny Pieprzak. Nagroda została przyznana za cało-
kształt działalności i 35 lat pracy w bibliotece. Nagroda została wręczona przez Burmistrza Białogardu 
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i przewodniczącego Rady Miasta w czasie obchodów Dni Białogardu przed kilkutysięczną publiczno-
ścią złożoną z mieszkaoców miasta. 

W dniu 25 października odbyła się uroczystośd wręczenia Pani Marii Hudymie dyplomu po-
twierdzającego nadanie Honorowego Członkostwa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, przyzna-
nego przez Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego SBP.  

* 

Rok 2013 był pierwszym w nowej kadencji. Nowe zarządy kół, oddziałów i okręgów na nowo 
przyglądały się Strategii SBP na kolejne lata, realizując przyjęte na Krajowym Zjeździe Delegatów, cele.  
Podejmowane inicjatywy wzbogacały działalnośd macierzystych bibliotek. Współpraca z innymi instytu-
cjami - szkołami, przedszkolami, domami kultury, organizacjami sportowymi – dawała wspaniałe rezulta-
ty, z których chętnie korzystali czytelnicy. Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz zorganizowany po 
raz 10 Tydzieo Bibliotek dały możliwośd szerszego zareklamowania bibliotek i pokazania kreatywności 
bibliotekarzy.   

Miniony rok przyniósł zmiany w sposobie księgowania środków finansowych gromadzonych 
przez poszczególne ogniwa. Przyjęta Polityka Rachunkowości SBP w niektórych ogniwach terenowych 
przyniosła poważne zmiany a w kilku okręgach sygnalizowano trudności i brak odpowiednio wyszkolo-
nych osób do prowadzenia takich rozliczeo. 

W roku 2013 w dalszym ciągu okręgi sygnalizowały trudności z właściwym zapełnieniem Bazy 
SBP danymi i brak zgody części członków na podanie roku urodzenia, czy indywidualnych adresów mai-
lowych.  

 
Sprawozdanie w sposób skrótowy przedstawia najistotniejsze dokonania członków SBP  

z poszczególnych ogniw terenowych. Podejmowane działania, podobnie jak w latach poprzednich, poka-
zują różnorodnośd form pracy i skalę podejmowanych inicjatyw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Sylwia Błaszczyk 


