Sprawozdanie
z działalności ogniw terenowych (okręgów, oddziałów i kół)
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w roku 2014

I.

Informacje organizacyjne

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2014 roku liczyło 7111 członków (Tabela 1),
działających w 16 okręgach, 55 oddziałach i 288 Kołach (Załącznik nr 1). Likwidacji uległ oddział północny w okręgu Zachodniopomorskim. Liczba kół zmniejszyła się o 1, przy czym w poszczególnych
okręgach koła likwidowano i tworzono nowe.
Liczba członków zmniejszyła się o 210 osób w stosunku do roku 2013. Spadki odnotowały
wszystkie okręgi z wyjątkiem opolskiego i podkarpackiego. Największy spadek liczby członków odnotował okręg małopolski (-108) – chociaż liczba ta wynika z braku danych z oddziałów w Tarnowie i
Brzesku – dalej okręg zachodniopomorski (-33), łódzki (-26), kujawsko-pomorski (-21)
i pomorski (-10).
Wzrost liczby członków odnotował, podobnie jak w roku 2013, okręg mazowiecki (+22).
Największa liczba członków, podobnie jak w latach poprzednich, zatrudnionych była w bibliotekach publicznych (Tabela 2).
W poszczególnych Okręgach nastąpiły następujące zmiany organizacyjne:
Okręg dolnośląski
W Oddziale wrocławskim rozwiązano koło przy Politechnice Wrocławskiej.
W Oddziale wałbrzyskim rozwiązane zostało koło działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świdnicy (członkowie przyłączyli się do koła wałbrzyskiego).
Okręg kujawsko-pomorski
W 2014 roku wznowiło działalność zawieszone Koło SBP w Mogilnie.
Okręg łódzki
W 2014 r. uległo rozwiązaniu Koło w Bełchatowie.
Okręg małopolski
W Oddziale Tarnowskim działalność zawiesiły : Koło w Tarnowie i Koło w Brzesku, nie zbierają
składek i nie prowadzą działalności. Dodatkowo Oddział w Tarnowie nie wywiązuje się należycie
z obowiązków zarówno merytorycznych jak i finansowo – rozliczeniowych.
Okręg mazowiecki
W porównaniu z rokiem poprzednim przybyło jedno koło w Oddziale Warszawskim (przy Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Wołominie).
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Okręg opolski
W związku z likwidacją w 2013 roku Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Namysłowie
i Głubczycach, działające w nich Koła zawiesiły działalność. W 2014 roku Zarząd Okręgu podjął
uchwałę o ich likwidacji (Uchwała z 7 lutego 2014 r.). Niektórzy członkowie z Namysłowa przenieśli
się do Koła przy tamtejszej Bibliotece Publicznej.
Okręg pomorski
Liczba członków w Okręgu Pomorskim jest w miarę stabilna, co prawda jest mniejsza o 10 osób
w stosunku do roku poprzedniego, ale jest to głównie związane z rezygnacją osób, które przechodzą
na emeryturę, a tych w ostatnim okresie jest stosunkowo dużo.
Pozytywne jest to, że do Stowarzyszenia zapisują się coraz częściej młodzi bibliotekarze.
Okręg śląski
Likwidacji uległy Koła :
- przy MBP w Czechowicach –Dziedzicach (członkowie zostali przyjęcie do Koła przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej),
-przy MBP w Zawierciu (Oddział w Katowicach).
Utworzono Koło przy MBP w Katowicach (Oddział w Katowicach).
Okręg warmiosko-mazurski
Zarząd Okręgu 11 grudnia 2014 r. – podjęto decyzję o konieczności likwidacji koła w Ełku
w związku z nieopłaceniem składek i brakiem jakiejkolwiek działalności koła. Likwidacje zaplanowano na 2015 r.
Podjęcie uchwały 4/2014 o zmianie adresu siedziby Oddziału SBP w Olsztynie.
Obecny adres to: 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn.
Koło w Działdowie wraz z przeniesieniem Miejskiej Biblioteki Publicznej, zmieniło adres siedziby.
Obecnie mieści się przy ul. Wolnośd 64 A, 13-200 Działdowo.
Zarząd Okręgu SBP w Olsztynie nie podjął uchwał dotyczących polityki rachunkowości wg wytycznych skarbnika i głównej księgowej Biura ZG SBP w Warszawie ponieważ uważa, że nie posiada
stosownych kompetencji do prowadzenia tak skonstruowanej księgowości, a z uwagi na ograniczone
środki nie może pozwolić sobie na zatrudnienie księgowej. Zarząd rozważa jednakże podjęcie działań
w celu nabycia umiejętności prowadzenia finansów wg nowych wytycznych.
Okręg zachodniopomorski
Pomimo starań Zarządu Okręgu - wielu rozmów, telefonów i spotkań w celu niedopuszczenia do
upadku Oddziału Północnego (Goleniowskiego), m.in. rozmowa z Dagmarą Szczepanik, przewodniczącą Zarządu Oddziału nt. sytuacji w oddziale – na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Oddział
Północny (Goleniowski) uległ rozwiązaniu ( uczestniczyły Sylwia Matejek, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Małgorzata Bartosik - sekretarz Zarządu Okręgu SBP) ; wszystkie koła
z Oddziału Północnego włączono w strukturę Oddziału Szczecińskiego SBP.
Przewodnicząca Zarządu Okręgu - Cecylia Judek – podejmowała działania mające zapobiec rozwiązaniu koła nr 5 w Goleniowie – rozmowy z Jolantą Bronowską, dyrektorem MBP w Goleniowie, udział
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w spotkaniu członków Koła SBP w likwidacji w MBP w Goleniowie ; bez efektu – doszło do rozwiązania koła.
Wystosowano pismo do przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SBP, Janusza Ambrożego,
w sprawie powołania przewodniczącej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w Oddziale Koszalińskim.

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 polityki 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 działania podejmowane w roku 2014 :
Okręg dolnośląski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu, Joanna Golczyk, otrzymała od byłej Dyrektor Książnicy Karkonoskiej informację o zaangażowaniu struktur jeleniogórskich SBP w konflikt wewnętrzny w bibliotece.
O sytuacji powiadomiony został Zarząd Okręgu i problem był omawiany i konsultowany drogą mailową, a także podczas posiedzenia w dniu 8.X. 2014 r. Opinia Zarządu Okręgu do regulaminu organizacyjnego Książnicy Karkonoskiej spowodowała protest oddziału i koła jeleniogórskiego. Przewodnicząca została zobowiązana przez Zarząd Okręgu do wyjaśnienia sytuacji. W tym celu J. Golczyk wystosowała pisma wyjaśniające do zarządu koła jeleniogórskiego i Dyrektor K. Maczel.
Zarząd Okręgu otrzymał również informację o ogłoszeniu konkursu na Dyrektora KK wraz
z regulaminem. Do komisji konkursowej z ramienia SBP ostatecznie została zgłoszona Kol. Sylwia
Błaszczyk – członek Zarządu Głównego, opiekun okręgu dolnośląskiego.
Zarząd Oddziału w Legnicy został poproszony 4 grudnia 2014 r. Zarząd Oddziału w Legnicy został poproszony przez burmistrza miasta Chocianów o zaopiniowanie kandydatury p. Katarzyny Król
na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie. Zarząd zaopiniował
w/w kandydaturę pozytywnie. 15 grudnia 2014 r. wpłynęły z Chocianowa kolejne prośby, tym razem
o opinię w sprawie odwołania p. Katarzyny Król ze stanowiska dyrektora i kolejna o opinię w sprawie
powołania na to stanowisko p. Jolanty Floryn. Zarząd Oddziału odstąpił od wydania opinii w tych
sprawach.
Dzięki staraniom Koła SBP Bibliotekarzy Uczelni Niepublicznych doszło do porozumienia
o współpracy z Sekcją Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym SBP i wspólnie zorganizowano
ogólnopolską naradę w sprawie znalezienia kompromisu po zniesieniu Komisji Egzaminacyjnej dla
Bibliotekarzy Dyplomowanych.
Koło SBP Uniwersytetu Wrocławskiego opiniowało projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu
(Projekt z dnia 7 kwietnia 2014 r.).
Koło SBP przy GBP w Długołęce brało udział w zorganizowaniu otwartego forum dyskusyjnego na
temat funkcjonowania i roli biblioteki w społeczności lokalnej w Długołęce.
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Okręg łódzki
Zarząd Okręgu wystąpił do Wojewody Łódzkiej Jolanty Chełmioskiej w obronie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, w związku z planem sprzedaży zajmowanego przez nie obiektu.
Na wniosek członka z Oddziału łódzkiego rozpoznano i przekazano do Zarządu Głównego sprawę
świadczeo kompensacyjnych dla bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.
Zarząd Oddziału łódzkiego wynegocjował z Urzędem Miasta Łodzi podwyżkę dla pracowników merytorycznych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku.
Przewodnicząca Oddziału łódzkiego opiniowała powołanie Moniki Chaber-Barłoga na stanowisko
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście oraz Bożeny Świątek-Mazur na stanowisko
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
Okręg mazowiecki
W roku 2014 J. 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.
Brała także udział w konsultacjach publicznych organizowanych przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji na temat przygotowywanej ustawy o re-use , tj. ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która obejmuje także biblioteki.
ZOM przygotował dwie opinie: dotyczące powołania na stanowiska dyrektor Bibliotek Publicznej w
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz o odwołaniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Obie decyzje były pozytywne, z zastrzeżeniami dot. procedury konkursowej powoływania
nowych dyrektorów bibliotek.
Okręg opolski
Zarząd Okręgu zajął stanowisko w sprawie powołania nowego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i w sprawie likwidacji Filii bibliotecznej w Barucie. Opiniowano zmiany regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Okręg podlaski
Zarząd Okręgu popularyzował założenia projektu „Analiza i Funkcjonowanie Bibliotek” realizowanego
przez Zarząd Główny SBP na spotkaniu bibliotekarzy oraz informacja nt. wskaźników w Elektronicznym Serwisie Informacyjnym Bibliotekarzy Województwa Podlaskiego.
Zarząd Oddziału w Białymstoku udzielił wielu odpowiedzi na piśmie w obronie 6 bibliotekarzy terenowych i opiniował działania 4 bibliotek gminnych w powiecie białostockim ; wnioskował także w
sprawie podwyżki płac bibliotekarzom Książnicy Podlaskiej do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ; protestował w zakresie łączenia bibliotek z innymi instytucjami w województwie podlaskim.
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Okręg pomorski
Przewodnicząca Okręgu Pomorskiego uczestniczyła 4 grudnia 2014 r. w posiedzeniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych w PBW w Warszawie, na którym omawiano tematy ważne dla
środowiska bibliotek pedagogicznych, m. in.: badanie wskaźników funkcjonalności bibliotek, udział
w Narodowych Programie Rozwoju Czytelnictwa, monitorowanie sieci bibliotek pedagogicznych,
serwis informacyjny e-pedagogiczna, stanowisko w sprawie innowacji Biblioteki Narodowej
w sprawie JHP.
Okręg śląski
Kol. Magdalena Gomułka (Koło przy Bibliotece Śląskiej) została krajowym koordynatorem International Librarians Network (Międzynarodowa Sied Bibliotekarzy), projektu polegającego na stworzeniu
sieci współpracy bibliotekarzy z różnych krajów, w celu wymiany i wzajemnego wzbogacania doświadczenia zawodowego.
Zarząd Okręgu negatywnie opiniowała decyzję Prezydenta Gliwic o odwołaniu Pani Grażyny Lazar ze
stanowiska dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej a pozytywnie kandydaturę Pani Anny Fałat na
stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (na czas określony od 30 grudnia
2014 r. – 29 grudnia 2019 r.) oraz kandydaturę Pani Ireny Kuś na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie (na czas określony od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2021 r.)
Zarząd Oddziału w Częstochowie uzyskał zgodę na przeprowadzenie zbiórki na rzecz Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegaoskiego w Częstochowie. W dniach 1.03 – 30.11.2014 r. udało się zebrad kwotę, która została przeznaczona na zakup książek, które zasiliły zbiory poszczególnych filii,
a także materiałów na warsztaty, nagród rzeczowych na konkursy, sprzętu oraz elementów wyposażenia poprawiające standard usług, estetykę pomieszczeo bibliotecznych oraz komfort czytelników.
Koło przy MBP w Dąbrowie Górniczej, ustaliło wspólnie z dyrekcją biblioteki tematykę wniosków
o dotacje, o które wystąpiono do Urzędu Miejskiego oraz zasadnośd i formę udziału w kolejnej edycji
Festiwalu Ludzi Aktywnych. Dzięki otrzymanym dotacjom: „Tydzieo Bibliotek” oraz „Akademia Pokoleo” odbyło się wiele spotkao autorskich, wykładów oraz różnego rodzaju warsztatów. Członkowie
Koła uczestniczyli w obydwu projektach jako wolontariusze. Koło pomogło bibliotece w uzyskaniu
Patronatu Honorowego SBP dla akcji czytelniczej „Zaczytana Dąbrowa 2015”.
Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej na wniosek Wójta Gminy w Kozach opiniował kandydaturę Pani Krystyny Kusak na stanowisko dyrektora GBP.
Okręg świętokrzyski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu była członkiem Zespołu oceniającego wnioski w Priorytecie 2 Programu zakupu nowości dla bibliotek współpracujących z bibliotekami szkolnymi. Zgodnie z określonymi zasadami oraz punktacją dokonała oceny wszystkich złożonych wniosków.
Okręg warmiosko-mazurski
Zarząd Okręgu opiniował kandydaturę na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Giżycku oraz na stanowisko zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
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Członkowie SBP z oddziału olsztyoskiego uczestniczą w sesjach Rady Miasta i Powiatu oraz w spotkaniach z władzami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie.
Okręg zachodniopomorski
Pismo do Urzędu Gminy w Kołbaskowie na prośbę wójta Małgorzaty Schwarz, w sprawie wydania opinii
o kandydatce na stanowisko dyrektora biblioteki publicznej w Kołbaskowie, p. Annie Boczek.
Uzupełnianie informacji o bibliotekach i ich zbiorach: inicjowanie lub uzupełnienie Bazy Bibliotek na
portalu SBP (biblioteki: MNS, APS, MAH Stargard, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego); monitorowanie
funkcjonowania Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Region@lnej i N@ukowej. Przekazywanie
wiedzy z zakresu kreowania wizerunku organizacji, bazy bibliotek, biblioteki w świecie komunikacji sieciowej - uzyskanej na warsztatach, spotkaniach, konferencjach i ze stron branżowych WWW (m.in. SBP,
Program Rozwoju Bibliotek) członkiniom koła, członkom OS SBP przez fb OS SBP i na spotkaniach koła.
Promocja polskiego czytelnictwa za granicą – członek koła, Ewa Majewska działa jako wolontariusz w
bibliotece w Cashel w Irlandii. Organizuje dla dzieci polskich i z innych krajów, lekcje biblioteczne, warsztaty, konkursy, głośne czytanie w ramach programu Cała Europa czyta dzieciom All of Europe Reads to Kids.
Od września 2012 r. jest Liderem Fundacji ABCXXI CPcd, rekomendowanym przez Koło nr 11 SBP.

Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu
społeczeostwa wiedzy
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realizuje zadania o charakterze publicznym w zakresie nauki, edukacji, kultury , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, współpracując z bibliotekami, instytucjami paostwowymi i samorządowymi, szkołami, i innymi organizacjami.
Poniżej wybrane przykłady takich działao w roku 2014 :
Okręg dolnośląski
Oddział Kłodzki był współorganizatorem lub patronował następującym przedsięwzięciom :
- wraz z Okręgiem Dolnośląskim SBP kołami Bystrzyckim i Noworudzkim szkoleo: „Praca z użytkownikiem w oparciu o nowe technologie” - szkolenia przeprowadzone przez Blankę Bobryk - lipiec 2014
Bystrzyca Kłodzka,
- szkolenie „Prawo autorskie w codziennej pracy bibliotekarza” przeprowadzone przez przewodniczącą Okręgu Dolnośląskiego SBP Joannę Golczyk - grudzieo 2014 Nowa Ruda.
- 2 Powiatowe Dyktando SBP o Złote, Srebrne i Brązowe Pióra Wójta Gminy Kłodzko pod honorowym
patronatem Posła na Sejm RP Haliny Szymiec-Raczyoskiej. Udział wzięło 53 miłośników poprawnej
polszczyzny i angielszczyzny z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego,
- Międzygminny Konkurs Poezji Patriotycznej SBP o Listopadowy Liśd Adamajtisa
w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Konkurs został zorganizowany w ramach partnerstwa finansowego z
Bankiem Spółdzielczym w Kłodzku pod patronatem SBP. Udział wzięły 62 osoby z gmin Kłodzko, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki oraz miasta Kłodzka.
Zarząd Oddziału legnickiego współpracuje z wieloma organizacjami na terenie miasta Legnicy
m.in. Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
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Przewodnicząca uczestniczy, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej, w pracach Miejskiej Rady działalności Organizacji Pożytku Publicznego (Rada m.in. opiniowała strategię miasta dot. kultury) oraz w
konkursach organizowanych przez wydziały Urzędu Miasta w Legnicy na dofinansowanie zadao zleconych organizacjom pożytku publicznego.
Koło SBP w Oleśnicy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu realizowało projekt Noc
Kultury – promocja biblioteki, Targi Książki, impreza plenerowa „Z książką na walizkach” (konkursy
literackie i plastyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania z pisarzami w oleśnickich szkołach a 7 czerwca
2014 r. impreza finałowa na oleśnickim Placu Zwycięstwa). Za sprawą Koła nawiązano współpracę
z Towarzystwem Przyjaciół Oleśnicy przy projekcie Fotografujemy Oleśnicę, który jest próbą fotograficznej rejestracji obrazu współczesnej Oleśnicy w jej wymiarze przestrzennym, społecznym i kulturowym. W ramach tego projektu odbywały się również warsztaty i kursy fotograficzne prowadzone
przez profesjonalnych fotografików. Pomoc ze strony członków koła SBP łącznie z ZHP Hufiec Oleśnica przy organizacji XXIII Finału WOŚP – pomoc medialna (pisanie tekstów, umieszczanie treści na
stronach internetowych i portalach społecznościowych).
Koło SBP w Miliczu współpracowało przy organizacji i przeprowadzeniu łącznie z Ośrodkiem
Kultury VIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

Okręg lubelski
Zarząd okręgu uczestniczył w organizacji w akcji „KsięgoZbiór”, organizowanej przez Barwną
Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży, na Placu Wolności w Białej Podlaskiej (13.08), a Koło
w Białej Podlaskiej pomagało zorganizowad X edycję powiatowego konkursu o tematyce regionalnej
z cyklu „Ocalid od zapomnienia” pt. „Mową potoczną oddane”.
Okręg łódzki
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych uczestniczyła w organizacji następujących imprez:
- XVI edycja konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam” p. h. „Cudowne Miejsce Gdzieś Bardzo Daleko”;
- spotkao bibliotecznych dla mieszkaoców Domu na Osiedlu (opóźnionych intelektualnie w stopniu
lekkim);
- „O koniach czyli kooska biblioteczka” – spotkania na temat hipoterapii;
- VIII edycji konkursu recytatorskiego p.t.” Szczęście z datą wczorajszą” - dla pensjonariuszy 14 Domów Pomocy Społecznej z Łodzi - z okazji 110 rocznicy Jana Sztaudyngera;
- w ramach projektu Grant na Lepszy Start – „SZOK” przeprowadzono 3 warsztaty rękodzieła, skierowane do osób 50+.
Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbioskiego
i Muzeum Miasta Łodzi zorganizowała w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
imprezę głośnego czytania dzieciom pod hasłem „Łódzkie muzea czytają dzieciom – czytanie jest
OK!”. W akcji uczestniczyły dzieci w wieku 10-11 lat z pięciu dzielnic miasta (ok. 150 osób).
Przewodnicząca Koła w WBP im. J. Piłsudskiego prowadziła warsztaty w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach „Jak zachęcid dzieci i młodzież
do czytania?”
Koło w Piotrkowie Trybunalskim było współorganizatorem konkursów: „ Na wiejskim gościocu - ludowe bajanie”, „Kapsuła Czasu – list do przyszłości”, „Emocje zakute w słowa – poezja w stylu
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folk” oraz XI Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych z cyklu Bajkowa Parada p.t. „Cyrkowe wygłupy
przedszkolnej trupy”.
Okręg małopolski
Koło w Dąbrowie Tarnowskiej było organizatorem spotkania z Iwoną Pasierb z WUP
w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie, na temat „Sztuki planowania czasu”. Pokaz medialny dotyczył metod i technik, jakie warto wykorzystywad przy organizacji czasu pracy oraz form tworzenia harmonogramu działao oraz sposobów ich realizacji. Uczestnicy mieli możliwośd zwiedzenie
wystawy fotograficznej: ”ŚLADAMI MIŁOSZA PO KRAKOWIE” wypożyczonej w ramach współpracy
biblioteki z WBP w Krakowie oraz wystawy fotografii wykonanych przez dra Sebastiana R. Bielaka „
Alaska-piękno dzikiej natury”, prezentowanych dzięki współpracy MBP z Konsulatem Generalnym
USA w Krakowie.
Koło SBP w Bochni przystąpiło jako partner do projektu „Bochnianie współdecydują” koordynowanego przez bocheoską Fundację Salina Nova, dofinansowanego przez Fundację Batorego.
W ramach współpracy zorganizowano wykłady i warsztaty dla młodzieży dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel, pt. „Pracownia rewitalizacji”.

Okręg mazowiecki
Kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyoska była koordynatorem merytorycznym programu grantowego SBP „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” finansowanego ze środków FRSI , którego celem było
popularyzacja najlepszych nowych działao podejmowanych w bibliotekach publicznych poprzez zorganizowanie wizyt studyjnych. W programie biblioteki województwa mazowieckiego były dobrze reprezentowane. Wizyty zorganizowano w bibliotekach w Białobrzegach, w Grodzisku Mazowieckim, Jadowie,
Mordach, Mszczonowie, Przyłęku, Rybnie i Wołominie. Biblioteki w Mordach i Wołominie zostały dodatkowo wyróżnione w konkursie na najlepsze wizyty studyjne. W prawie wszystkich wizytach studyjnych
aktywny udział brali członkowie lokalnych struktur SBP przyczyniając się do popularyzacji naszego Stowarzyszenia.
W ramach projektu „650 lat w służbie książki” ZOM popularyzował w bibliotekach woj. mazowieckiego i
strukturach SBP idee jubileuszu, m. innymi uroczystośd z okazji Dnia Bibliotekarza i Dnia Bibliotek odbyła
się pod hasłem nawiązującym do tego projektu. Kol. J. Pasztaleniec-jarzyoska współorganizowała seminarium na Krakowskich Targach Książki (24 października), we współpracy ze strukturami SBP w Krakowie
i Biblioteką Jagiellooską, nt. przyszłości zawodów związanych z książką, w którym wzięła udział Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. M. Omilanowska.
Oddział SBP w Ostrołęce wspólnie z Kołem SBP w Myszyocu oraz bibliotekami publicznymi organizuje
od 1984 roku konkursy recytatorskie i poetyckie dla dzieci i młodzieży trzech kategoriach Kurpie Zielone
w literaturze. Konkurs organizowany jest na terenie 11 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj. mazowieckim, podlaskim i warmiosko – mazurskim.
Płocki Oddział SBP organizował projekty : „Razem, aktywnie i z kulturą”, którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz projekt „Dodaj życia do lat” – skierowany do seniorów. Oba projekty były sfinansowane z grantów pozyskanych przez Zarząd Oddziału w
Płocku.
Koło SBP wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Miosku Mazowieckim (Oddział Siedlecki) zorganizowało II Mioskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych Nad Srebrną. Patronat nad Spotkaniami objął Okręg Mazowiecki SBP.
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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, relacje z zagranicznych wyjazdów zawodowych, a także inne ciekawe tematy. W cyklu Autorskie Czwartki w BUW (8 spotkao) organizowanym we współpracy z Wydawnictwami UW, prezentowane są raz w miesiącu publikacje pracowników BUW w formie spotkao z
autorami.
Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowej zorganizowało spotkania poświęcone historii (np.
pamięci ks. I. Skorupki), zwiedzanie Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie, Muzeum Architektury
Drewnianej Regionu Siedleckiego, Muzeum Sala Tradycji Legii Warszawa (historia sportu wojskowego), Muzeum Karykatury w Warszawie (wystawa Wielka Wojna i Pokój).
Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej organizowało spotkania z cyklu „Bazar Zauroczeo Czytelniczych” i „Bibliotekarze z pasją” poświęcone różnym zagadnieniom inspirowanym lekturami.
Okręg podkarpacki
Oddział krośnieoski wspólnie z Krośnieoską Biblioteką Publiczną zrealizował cztery zadania w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadao publicznych na rzecz mieszkaoców miasta Krosna w 2014
roku z zakresu kultury :
1. Krośnieoska Mozaika Literacka
Głównym celem zadania była promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowao literackich wśród
mieszkaoców Krosna i regionu w różnym wieku, wskazywanie możliwości aktywnego uczestnictwa w
działaniach kulturalnych oraz rozwijanie działao animacyjno-literackich na rzecz najmłodszych mieszkaoców miasta i regionu. W ramach zadania zrealizowano cykl imprez o charakterze literackim skierowanych do mieszkaoców miasta w różnym wieku z wykorzystaniem wartościowej literatury polskiej: I Krośnieoski Turniej Jednego Wiersza, konkurs recytatorski „Wiersze trochę zakręcone”, spotkania autorskie, kiermasze książek.
2. Krośnieoski Mistrz Ortografii 2014
Konkurs miał na celu popularyzację zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkaoców Krosna i powiatu krośnieoskiego, rozwijanie zainteresowao kulturą języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortografii. W konkursie wzięli udział uczniowie kl. V-VI szkoły
podstawowej, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkaocy Krosna i
powiatu krośnieoskiego.
3. W sieci miasta… i książek
Zadanie miało interdyscyplinarny charakter i objęło działania adresowane do różnych grup odbiorców, w których głównym motywem była literatura kryminalna oraz historia i atrakcje Krosna, a także
możliwości promocji miasta w działaniach około literackich: konkurs pięknego, głośnego czytania
legend związanych z miastem „Legendy krośnieoskie? Czytałem – Wiem!”, inscenizacja legendy
„Panny w kamieo zamienione” przygotowana przez grupę teatralną bibliotekarzy „Na Dobry Początek”, konkurs plastyczny „Moje miasto – to warto zobaczyd!”, seminarium „Promocja miasta, gminy,
regionu w działaniach bibliotek powiatu krośnieoskiego i Lwowa”, warsztaty detektywistyczne dla
dzieci prowadzone przez Dariusza Rekosza.
4. Krośnieoski Konkurs Literacki
Głównym celem zadania była promocja twórczości literackiej dzieci i młodzieży, stworzenie piszącym
możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości, zachęcanie uzdolnionej literacko młodzieży do
działao twórczych. Na konkurs wpłynęło 102 prace przesłane przez 66 osób – młodzież z siedmiu
województw Polski południowo-wschodniej.
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Okręg podlaski
Zarząd Oddziału w Białymstoku zorganizował seminarium „Żeromski dla współczesnych.
Szansa dialogu”.
Oddział SBP w Suwałkach uczestniczył w organizacji konkursu VIII edycji konkursu "Suwalskie
limeryki latem"(wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej). W tej edycji limeryki, oprócz
nazw z terenu Suwalszczyzny, miały zawierad elementy gwary suwalskiej a celem konkursu było
upamiętnienie Roku Oskara Kolberga.
Okręg pomorski
W minionym roku Okręg Pomorski, tak jak w latach poprzednich, współpracował
z placówkami edukacyjnymi, bibliotekami różnego typu oraz uczelniami wyższymi.
Zarząd Okręgu objął patronatem projekt Bibliocamp 2014, realizowany przez Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdaosku. Projekt polegał na organizacji 14 spotkao w 4 blokach
tematycznych: 1. Młodzi i rodzice, bezpieczeostwo, informacja, wizerunek, 2. Książka a technologie
piszę/tworzę/wydaję, 3. Miasto w sieci – sprawy lokalne, 4. Nowe kompetencje w bibliotece.
Zgodnie z przyjętym planem, objęto patronatem XIV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, które odbyło się w Gdaosku w dniach 10-11 maja.
Okręg śląski
Zarząd Okręgu SBP objął patronatem V edycję międzyszkolnego konkursu czytelniczego
„Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2014/2015.
Koło przy MBP w Czeladzi wspólnie z biblioteką realizuje projekt „Spotkania z pasjami”, projekt Fundacji Orange dla seniorów (jest to projekt telekonferencji poprzez łącza internetowa- spotkania z ludźmi, którzy mają swoje pasje i dzielą się nimi na wizji). Wspólne akcje „Razem tworzymy lepszy Internet”, „Surfujemy po Internecie”, „Sieciaki na wakacjach” – skierowana do dzieci w wieku 612 lat, dotycząca bezpieczeostwa w sieci komputerowej. Projekt wspierany jest przez Fundację Dzieci
Niczyje i Fundację Orange.
Członkowie Koła przy MBP w Gliwicach (Katarzyna Czechmann, Dariusz Rajkowski) prowadzili
regularne zajęcia z podstaw znajomości obsługi komputera oraz poruszania się w sieci internetowej
dla osób starszych. Ponadto Jolanta Śliwa uzyskała pod koniec ubiegłego roku Certyfikat Latarnika
Polski Cyfrowej i prowadzi regularne zajęcia z Internetu z osobami 50+. Oprócz tego wielu bibliotekarzy udziela wskazówek na bieżąco zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Dariusz Rajkowski i Lucyna Nieśpiałowska w ciągu roku szkolnego 2013/2014 tak jak w roku poprzednim prowadzili zajęcia z maturzystami z zakresu bibliografii przedmiotowej i podmiotowej oraz zaawansowanej obsługi elektronicznego katalogu OPAC.
Koło przy PBP w Gliwicach wspólnie z Oddziałem SBP w Katowicach zorganizowało VI Powiatową Konferencję Regionalną dla bibliotekarzy, nauczycieli regionalistów pod nazwą „Wkład duchowieostwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku”(Pławniowicach 16.10.).
W związku z jubileuszowym rokiem 2014 pod hasłem „650 lat w służbie książki” w czasie Tygodnia Bibliotek Koło SBP przy MBP w Świętochłowicach włączyło się w organizację imprez mających
na celu popularyzację wiedzy o książce. Odbywały się zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół pod10

stawowych. Koło w Świętochłowicach przyłączyło się po raz drugi do ogólnopolskiej akcji Tydzieo
Zakazanych Książek.
Okręg warmiosko-mazurski
Oddział w Elblągu aplikuje do programów upowszechniania kultury ogłaszanych przez Urząd
Miejski w Elblągu. W roku 2014 zgłoszono dwa projekty, z czego na jeden uzyskał dofinansowanie
i zrealizowano. Był to projekt „Coolturalna Starówka” pt. „Muzyczna feeria w Gotycka.pl”.
Okręg zachodniopomorski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu w posiedzeniu założycielskim Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
i Promocji Kultury Wsi Pomorza Zachodniego we wsi Kozielice k. Pyrzyc (11.02.2014 r.), podczas obrad
zadeklarowała chęd współpracy z nowo powstałym Stowarzyszeniem.
Zorganizowano (we współpracy z Dyrekcją KP) drugie sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”. Cykl poświęcony jest działalności osób uczestniczących w obrocie i upowszechnianiu książek na Pomorzu Zachodnim: wydawców, bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy. Teksty wygłoszonych referatów publikowane są na łamach kwartalnika „Bibliotekarz Zachodniopomorski”.
Wykład przewodniczącego Zarządu Oddziału w Koszalinie Dariusza Florka dla słuchaczy Białogardzkiego Uniwersytetu III Wieku - spotkao organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw SpołecznoKulturalnych FABRYKA w ramach projektu „Uniwersytet III Wieku”, dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Białogard, pt. „Wirtualny świat w Realu”.
Organizacja przez Koło SBP nr 6 przy Politechnice Koszalioskiej Seminarium Naukowego pt. „Jeśli
nie pieniądze, to co? O motywacji i motywowaniu do pracy w bibliotece", w którym uczestniczyli m. in.
Członkowie koła nr 1 przy KBP.
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej (Oddział Szczecioski ) zorganizowało 23 kwietnia, z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki, na szczecioskim dworcu PKP kiermasz pod hasłem Pociąg do książki
– książka do pociągu. Ponadto w ramach akcji zagospodarowania książek używanych (dary od mieszkaoców Szczecina) zorganizowano 6 kiermaszów książek Książka za 1 zł.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywna Książka podczas Tygodnia Bibliotek organizowano
warsztaty.
Zorganizowano debatę z udziałem studentów kulturoznawstwa US i członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku pod hasłem Tygodnia Bibliotek Czytanie łączy pokolenia.
Koło nr 10 w Nowogardzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji Osób
Niepełnosprawnych Nasze szanse – zorganizowało IV Nowogardzki Konkurs Ortograficzny oraz
spotkania z Cecylią Judek, sekretarzem naukowym Książnicy Pomorskiej, przygotowującej wykłady
o wybitnych pisarzach – wykład o Stefanie Żeromskim Pisarz, społecznik, bibliotekarz.
Koło nr 18 w Międzyzdrojach zorganizowało w MBP w Międzyzdrojach ogólnopolski konkurs
Autor Uśmiechniętych książek, poświecony twórczości Kornela Makuszyoskiego.
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Cel 3 : Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środowiska
Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z ważniejszych celów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podejmowane przez poszczególne ogniwa organizacji działania tworzą nieformalne więzi międzyludzkich, które owocują wymianą doświadczeo także zawodowych. Nieformalne spotkania bibliotekarzy
inspirują często do podejmowania nowych inicjatyw w codziennej pracy.
Poniżej przykłady działao integracyjnych podejmowanych w poszczególnych ogniwach SBP w roku 2014 :
Okręg dolnośląski
Oddział Wrocławski - Koło Bibliotekarzy Uczelni Niepublicznych zorganizowało imprezę „Odjazdowy
Bibliotekarz” – możliwośd przejażdżki kajakami po Odrze, pokaz gimnastyki przydatnej dla rowerzystów. - Koło SBP OBP w Oleśnicy zorganizowało rajd rowerowy w ramach integracji ze środowiskiem
bibliotekarskim w powiecie oleśnickim; przyczynia się do udziału w Dyskusyjnych Klubów Książek dla
młodzieży, seniorów i rodziców promując czytelnictwo i integrując różne grupy społeczne.
- Koło SBP przy MBP wraz z Oddziałem Wrocławskim SBP zorganizowało wycieczkę do Czech. Program objął zwiedzanie zamku w Litomyślu i Biblioteki w Hradec Kralove . Wycieczka połączyła cele
integracyjny, turystyczno-poznawczy i zawodowy. Charakter integracyjny miała także wizyta studyjna Przewodniczącej Koła Maryli Błażewskiej w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej. - Koło SBP przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej współorganizowało z Biblioteką Giełdę Książki
Bibliotecznej, dla członków SBP, pracowników i emerytów zorganizowano spotkanie integracyjne
w okresie karnawału w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.
Zarząd Oddziału w Wałbrzychu wspierał wszystkie inicjatywy spotkao edukacyjnych i integracyjnych
bibliotekarzy a także zorganizował wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny do Pragi, którego jednym z punktów programu było zwiedzanie Biblioteki Miejskiej oraz Clementinum.
Oddział w Legnicy : - Koło Chojnów zorganizowało wycieczkę do Książa, spotkania bibliotekarzy z
władzami samorządowymi; Koła Złotoryja i Świerzawa - spotkanie okolicznościowe bibliotek powiatu
z władzami, wspólny wyjazd na Targi Dobrych Książek i do Oceanarium we Wrocławiu.
Okręg kujawsko-pomorski
W Oddziale toruoskim organizowano wyjazdy integracyjno-szkoleniowe:
Grudziądz:
-wyjazd studyjny do Biblioteki Uniwersyteckiej w Bydgoszczy
- wycieczka do Szczecina
UMK:
- wyjazd do Pelplina, zwiedzanie Biblioteki Diecezjalnej, Muzeum i Katedry
Chełmża:
- wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Toruniu
Chełmno:
- wyjazd szkoleniowo-poznawczy po bibliotekach na trasie Lubostroo-Żnin-Biskupin
- zwiedzanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin

Okręg łódzki
Oddział Piotrkowski - Koło w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało wycieczkę dla bibliotekarzy
z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu do Krakowa (zwiedzano opactwo w Tyocu i krakowski Kazimierz).
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Oddział Sieradzki - Koło nr 1 w Sieradzu zorganizowało wycieczkę do Poznania, w programie której była
wymiana doświadczeo oraz zwiedzanie Biblioteki Raczyoskich. Członkowie uczestniczyli w rajdach rowerowych ”Odjazdowy Bibliotekarz” organizowanych w Złoczewie i Sędziejowicach.
Oddział Skierniewicki - Koło w Nieborowie zorganizowało Odjazdowego Bibliotekarza oraz spotkania
noworoczne w kawiarni Cynamonowy Zakątek; Odbyło się spotkanie teatralne członków Oddziału w
Teatrze Narodowym na „Fortepian pijany”; Zorganizowano wyjazd integracyjny pod hasłem „Zamki Dolnego Śląska.

Okręg małopolski
Oddział w Krakowie
- organizacja wycieczki integracyjno- turystycznej do Toskanii (Włochy) w dn. 30.08-06.09. Wycieczka
zorganizowana wraz z biurem turystycznym Limon&lime - w imprezie wzięło udział 27 osób, w tym 10
bibliotekarzy (w tym 7 członków SBP) wraz z rodzinami.
- organizacja spotkania poświęconego pamięci zmarłych bibliotekarzy ("Spotkania Wspominkowe” 2014)
- 26 listopada 2014 r. - akcja realizowana samodzielnie przez Oddział, w której udział wzięło 22 członków
SBP.
Oddział w Nowym Sączu
Wzorem lat ubiegłych uroczyście obchodzono Dzieo Bibliotekarza i Bibliotek, który był okazją do spotkao
z władzami miasta i powiatu, z przedstawicielami WBP w Krakowie, z przedstawicielami Zarządu Kół,
Oddziału i Okręgu SBP. Z tej okazji nagrodzono wyróżniających się bibliotekarzy.
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zorganizowała 8 maja XII „Powiatowy
Dzieo Bibliotekarza”, na którym spotkali się bibliotekarze z powiatu nowosądeckiego. Miejscem spotkania była Biblioteka w Barcicach, która jest filią Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. W ramach konferencji, która się odbyła z tej okazji. prof. zw. dr.
hab. Jacek Wojciechowski wystąpił z wykładem Biblioteki Publiczne dzisiaj. Odbyła się również prezentacja multimedialna PiMGBP w Stary Sączu. Dzieo Bibliotekarza był okazją do spotkanie z władzami Gminy
i Starostwa.
Koło w Bochni współorganizował imprezę plenerową w Parku Rodzinnym Uzbornia "Rodzinna niedziela
z NGO". Bibliotekarze zaprosili dzieci wraz z opiekunami do wzięcia udziału w „Rodzinnym quizie literackim”. Wszyscy uczestnicy odpowiadali bezbłędnie i otrzymali nagrody - gry planszowe. Zaprosili również
do stoiska z książkami pod hasłem „ Zabierz – Przeczytaj – Podaj dalej”, gdzie można było przynieś książkę, wymienid ją na inną lub po prostu wziąd dla siebie tę, która nas zainteresowała ( 13 lipca).

Okręg mazowiecki
We wszystkich oddziałach były organizowane przez zarządy oddziałów i kół spotkania opłatkowe, imprezy związane z Dniem Bibliotekarza i inne, w których uczestniczyli bibliotekarze z różnych bibliotek
danego terenu.
Oddział w Ostrołęce współorganizował trzy wyjazdu studyjne do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Akademii Humanistycznej w Pułtusku, do Tykocina oraz do czeskiej Pragi, Ziemi Kłodzkiej i Świdnicy.
W Oddziale Ostrołęckim koła SBP (we współpracy z bibliotekami) zorganizowały wyjazdy szkoleniowointegracyjnych (do Krasnego dla bibliotekarzy z powiatu makowskiego, wycieczka do Sandomierza dla
bibliotekarzy z Wyszkowa).
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Oddział radomski - Koło przy MBP w Radomiu zorganizowało spotkanie wigilijne dla wszystkich pracowników radomskiej książnicy.
Członkowie SBP, we współpracy z MGBP w Iłży zorganizowali rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej
akcji „Odjazdowy bibliotekarz” pod wspólnym hasłem „Poznajemy otoczenie”, czyli przyrodniczoliterackie spotkanie na łonie natury z osobami mieszkającymi w okolicy Iłży.
Po raz szósty odbyło się „Spotkanie pokoleo” radomskich bibliotekarzy, emerytowanych i obecnych pracowników MBP w Radomiu zorganizowane przez Zarząd Oddziału SBP w Radomiu i MBP.

Oddział Siedlecki - Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zorganizował wyjazd studyjny do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu i Muzeum w Baranowie Sandomierskim.
W Bibliotece Publicznej w Kałuszynie bibliotekarze zorganizowali rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” połączony z wieloma atrakcjami. Bibliotekarze brali udział w rajdzie rowerowym "Masz rower i
chęd, wokół Jakubowa kręd" (organizowany przez Urząd Gminy i PTTK Oddział Miosk Mazowiecki).
Oddział w Warszawie - Koła przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz przy
BUW brały udział w organizacji Odjazdowego Bibliotekarza w Warszawie.
Okręg opolski
Koło w Kędzierzynie-Koźlu przygotowało wycieczkę do Czech na Ostry i Kozubową, w której wzięli udział
bibliotekarze oraz czytelnicy biblioteki.
Koło Seniorów było inicjatorem dwóch spotkao z udziałem dr Haliny Smolioskiej, które dotyczyły życia
Coco Chanel i braci Piłsudskich.
Okręg podkarpacki

Oddział w Krośnie był organizatorem wycieczki dla pracowników KBP i bibliotek powiatu krośnieoskiego (23 maja) do Sandomierza oraz wyjazdu bibliotekarzy KBP i bibliotek powiatu krośnieoskiego
(24 października) na 18. Targi Książki w Krakowie. Bibliotekarze odwiedzili również Artetekę – Dział
WBP w Krakowie, która jest przykładem biblioteki XXI wieku.
W Kole przeworskim (Oddział przemyski) zorganizowano „Międzypokoleniowy piknik z Biblioteką”,
zainicjowano akcję polegającą na przekazaniu lub wymianie ulubionej książki za pośrednictwem biblioteki ph. „Przeczytałeś – wymieo się książką”.
Zorganizowano wycieczkę bibliotekarzy do Wieliczki.
Zarząd Koła Naukowego razem z Kol. Marzeną Krajewską, zorganizował spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz z okazji 30-lecia Koła SBP przy BUR, które odbyło się w sali konferencyjnej
BUR.
Kol. Grzegorz Dolata zorganizował w dniu 20 września 2014 r. wycieczkę Koła SBP przy BUR do Muzeum Ziemi Bieckiej i Kolegiaty w Bieczu.
Koło SBP przy Politechnice Rzeszowskiej zorganizowało wycieczkę z okazji Dnia Bibliotekarza do Muzeum i Biblioteki Zamojskich w Zamościu a Koleżanki z Koła uczestniczyły w II Zjeździe Podkarpackich
Krystyn, które odbyło się w Mielcu.
Oddział w Tarnobrzegu
Członkowie Kół włączyli się w organizację imprez, których celem była promocja czytelnictwa i bibliotek w środowisku.
W Kole w Stalowej Woli we wrześniu zostało zorganizowane ognisko dla bibliotekarzy.
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Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek we wszystkich bibliotekach zostały zorganizowane spotkania
bibliotekarzy.
Z inicjatywy członków Kół SBP w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano szereg różnorodnych
imprez bibliotecznych, których głównym celem była promocja bibliotek oraz promowanie czytania.
Hasło Tygodnia Bibliotek stało się okazją do pokazania, że biblioteka jest miejscem, które łączy pokolenia oraz dostarcza nowych, inspirujących pomysłów promujących literaturę wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych m.in. w MBP w Tarnobrzegu odbyło (9.05) się spotkanie czytających rodzin. Zaproszeni i
wyróżnieni goście w ramach podziękowania za osobiste zaangażowanie się w życie biblioteki, jak
również za ilośd przeczytanych książek, otrzymali nagrody oraz ufundowane przez Zarząd Koła SBP w
Tarnobrzegu książeczki dla najmłodszych czytelników.
Członkowie Koła w Tarnobrzegu zorganizowali wycieczkę „Śladami Stanisława Piętaka” do Wielowsi,
miejsca urodzenia pisarza (08.05.).
Okręg podlaski
Oddział w Białymstoku zorganizował :
- wycieczkę do Giżycka i Rynu ph. „Poznajemy urokliwe miejsca u naszych sąsiadów ” - w programie:
wymiana doświadczeo zawodowych w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Giżycku oraz zwiedzanie miasta, odwiedzenie Gminnej Biblioteki w Rynie oraz zwiedzanie zamku krzyżackiego (7.06)
- wyjazd edukacyjno-rekreacyjny ph. ”Uroki północnego Mazowsza”- w programie : zwiedzanie Powiatowej Biblioteki w Ciechanowie oraz urokliwych zakątków miasta, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w
Opiniogórze (13.09)
- wymianę studyjną bibliotekarzy z województwa łódzkiego oraz wielkopolskiego, a także zagranicy
(przedstawiciele z bibliotek z : Białorusi, Litwy oraz Gruzji) – w programie spotkao m.in. prezentacje bibliotek, zwiedzanie Podlasia oraz wymiana doświadczeo zawodowych.
- wspólne wyjście do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na musical „Skrzypek na dachu”.
Oddział w Suwałkach z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizował po raz trzeci rajd rowerowy „Odjazdowy
bibliotekarz w Suwałkach”, włączając się w ogólnopolską akcję aktywizującą bibliotekarzy i czytelników.
Rajd zakooczył się piknikiem integracyjnym „Echa 1989 roku”.
Okręg pomorski
18 stycznia 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdaosku odbyło się spotkanie
opłatkowe przygotowane przez Zespół ds. Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdaoskiej, w
którym uczestniczyło 30 bibliotekarzy z różnych bibliotek z terenu województwa pomorskiego. W
spotkaniu uczestniczył duszpasterz bibliotekarzy ks. dr Maciej Kwiecieo. Uczestnicy spotkania zapoznali
się z działalnością PBW w Gdaosku oraz zwiedzili siedzibę biblioteki.
Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Gdaoskiej zorganizowało 5 kwietnia 2014 r. Dzieo
Skupienia w Kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdaosku. Uczestniczyło w nim 25 osób.
Podczas spotkania wykład wygłosił ks. Maciej Kwiecieo. Po mszy św. i złożeniu kwiatów pod pomnikiem
błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego, odbyła się promocja książki bibliotekarza z UG Antoniego Kakareko pt. ”Błogosławiony Ks. Bronisław Komorowski (1889-1940). Szkice biograficzne.”
W dniach 17-18 maja 2014 r. dwudziestu pięciu bibliotekarzy wzięło udział w XVII Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Bibliotekarzy na Jasną Górę. W drodze do Częstochowy zwiedzano Bazylikę Wniebowzięcia
NMP w Płocku oraz wystawę „U źródeł kultu Bożego Miłosierdzia”, poświęconą obecności św. Siostry
Faustyny Kowalskiej w tym mieście.
Tak jak w roku ubiegłym, największą imprezą integracyjną, którą współorganizował Zarząd
Okręgu Pomorskiego SBP w 2014 roku, był Pomorski Dzieo Bibliotekarza. Odbył się
7 czerwca 2014 r. w dwóch miejscach: Filharmonii Kaszubskiej, mieszczącej się w Wejherowskim
Centrum Kultury oraz w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, mieszczącym się w
Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie. Podczas uroczystości, XXI już Pomorskiego Dnia
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Bibliotekarza wręczono medale i odznaczenia zasłużonym bibliotekarzom z Okręgu Pomorskiego.
Przyznano także tytuł Pomorskiego Bibliotekarza Roku. Uczestnicy zwiedzili Filharmonię Kaszubską i
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, a także wzięli udział w spacerze po Kalwarii
Wejherowskiej. Nad imprezą honorowy patronat objęli: Prezydent Miasta Wejherowo i Starosta Powiatu
Wejherowskiego. W imprezie wzieło udział około 70 osób.
18 października Duszpasterstwo wraz z Warmiosko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu
zorganizowało bibliotekarskie DEO GRATIAS za świętego Jana Pawła II. W wyjeździe do Elbląga
uczestniczyło 30 osób. Po zwiedzeniu WMBP w Elblągu i Elbląskiej Biblioteki Publicznej zwiedzono
Starówkę Elbląga, a następnie uczestniczono we mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i bł.
Jana Pawła II.
Oba Oddziały: Słupski i Gdaoski włączyły się w organizowanie 7 czerwca XXI Pomorskiego Dnia
Bibliotekarza w Wejherowie. Ponadto Zarząd Oddziału Słupskiego zorganizował 31 maja w Trzebielinie
Oddziałowy Dzieo Bibliotekarza, w którym uczestniczyło około 40 członków Oddziału.
Okręg śląski
Obchody wojewódzkiego dnia bibliotekarza Zarząd Okręgu organizował wspólnie z Biblioteka Śląską
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Rydułtowach. W trakcie seminarium
pożegnano oficjalnie, wręczając Medal w Dowód Uznania Kol. Marię Gutowską – z-cę dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. bibliotek samorządowych, w związku z jej zakooczeniem pracy zawodowej i przejściem na
emeryturę., wręczono również nagrodę Śląskiemu Bibliotekarzowi Roku 2013 – Małgorzacie Kozioł z
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Zarząd Oddziału w Częstochowie zorganizował integracyjny wyjazd dla bibliotekarzy do Lublina i Zamościa w dniach 6-7.09.2014 r.
Oddział w Katowicach
Koło w Dąbrowie Górniczej wzięło udział w kolejnym „Festiwalu Ludzi Aktywnych”. Koło przystąpiło do
akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Koło przy MBP w Gliwicach przy udziale środków finansowych biblioteki, pomogło w organizacji spotkania noworocznego dla obecnych i emerytowanych pracowników biblioteki.
W maju Koło uczestniczyło w organizacji spotkania pracowników biblioteki z okazji „Dnia Bibliotekarza”
Koło przy PBP w Gliwicach wzięło udział w ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek oraz
w obchodach Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza.
Koło przy MBP w Rudzie Śląskiej zorganizowało wycieczkę do Koszęcina, siedziby zespołu „Śląsk”. Z okazji dnia Bibliotekarza odbyło się tradycyjne spotkanie w Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów;
dzięki staraniom członków Koła przy MBP w Rudzie Śląskiej pierwszy raz na takie spotkanie zaproszono
emerytowanych pracowników biblioteki.
Koło w Sosnowcu uczestniczyło w Targach Książki w Krakowie oraz włączyło się w organizację akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Zorganizowało również wyjście do Teatru Zagłębia na sztukę „Prawda”.
Okręg świętokrzyski
Zarząd Okręgu i WBP zorganizował w maju dla grupy bibliotekarzy z Kielc i Skarżyska wyjazd do pięciu
bibliotek woj. opolskiego m.in. do WBP i MBP w Opolu; rajdy rowerowe (2) dla bibliotekarzy i czytelników pn. „Odjazdowy bibliotekarz” (KT w Skarżysku i Połaocu).
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Okręg warmiosko-mazurski
Przedstawiciele Zarządu Okręgu uczestniczyli w ciągu roku w różnorodnych spotkaniach, m.in. w spotkaniu z członkami Koła w Lidzbarku Warmioskim (wyjazd Prezydium Zarządu Okręgu do Lidzbarka Warmioskiego).
Zarząd Okręgu wspólnie z Biblioteką Elbląską im. K. C. Norwida oraz Oddziałem SBP w Olsztynie zorganizował Wojewódzki Dzieo Bibliotekarza. Spotkanie odbyło się w gmachu Biblioteki Elbląskiej 19 maja.
Podczas obchodów m.in. zostały wręczone nagrody laureatom Warmiosko-Mazurskiego Bibliotekarza
Roku 2013.
Oddział w Elblągu
- wycieczka integracyjna: 10 czerwca odbył się rejs rzeką Elbląg, kanałem Jagiellooskim rzeką Nogat do
Malborka. Uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z kół miejskiego, powiatowego
oraz emeryckiego oraz pracownicy Biblioteki Elbląskiej. Organizatorem było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za zgodą Biblioteki Elbląskiej (umożliwienie uczestnictwa w wycieczce pracownikom Biblioteki Elbląskiej). Zwiedzano Archiwum Paostwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku oraz Bibliotekę Muzeum w Malborku.
- 18 października 2014 r. przewodnicząca oddziału SBP uczestniczyła w organizowanym przez Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Gdaoskiej i Oddział Pomorski SBP oraz Warmiosko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w „Bibliotekarskim Deo Gratias za świętego Jana Pawła II”. Jednym z punktów programu było zwiedzanie Biblioteki Elbląskiej i prezentacja zabytkowego księgozbioru biblioteki.
Okręg wielkopolski
Udział członków ze wszystkich oddziałów SBP z Wielkopolski w XI Wielkopolskim Dniu Patrona
św. Wawrzyoca organizowanego przez Oddział Leszczyoski. Odbył się 13 września w Bukówcu Górnym
(gm. Włoszakowice) Udział ok. 160 osób. W programie m.in: msza św. w kościele parafialnym pw. św.
Marcina, zwiedzanie atrakcji turystycznych Włoszakowice, Bukówca Górnego i Górska, znajdujących się
na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, spotkanie integracyjne bibliotekarzy w sali widowiskowej w Bukówcu Górnym, w którym wzięli też udział przedstawiciele władz gminy, miasta i powiatu leszczyoskiego.
Oddział Pilski wspólnie z Publiczna biblioteką Pedagogiczną organizował rajd rowerowy Odjazdowy
Bibliotekarz. Organizacja uroczystości wręczania Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej dla
Jolanty Nowak-Węklarowej w kole w Wągrowcu (21 maja).
Okręg zachodniopomorski
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej zorganizowało w dniach 18-19.09.2014 wyjazdu integracyjnostudyjnego do Żagania i Cottbus. Bibliotekarze z Książnicy Pomorskiej, a także z innych bibliotek Szczecina i województwa zwiedzili m.in. bibliotekę poaugustiaoską w Żaganiu, Muzeum Obozów Jenieckich w
Żaganiu oraz Bibliotekę Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus.
Zorganizowanie 6 grudnia dla członków koła 1-dniowego wyjazdu do Berlina, połączonego z odwiedzeniem Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wyjazd zorganizowany został dzięki współpracy Koła z biurem
turystycznym Odra Travel.
Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie zorganizowało spotkanie integracyjne w kinie Pionier.
Uczestniczyło również w organizacji imprezy Odjazdowy Bibliotekarz (we współpracy z Kołem nr 9 i Kołem nr 1) oraz stworzeniu fanpage’u na FB Oddziału Szczecioskiego.
Koło nr 11 w Policach - organizacja Rajdu Pieszego na Szczecioską Gubałówkę w ramach Powiatowego
Dnia Bibliotekarza; V spotkania kulturalno-oświatowego dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkol17

nych gminy i powiatu polickiego (19.05.2014 r.), które miało formę szkolenia nt. Współczesnej książki dla
dzieci i młodzieży. O nowoczesnym czytelnictwie.
Zorganizowanie Poranka Sylwestrowego w macierzystej bibliotece dla wszystkich pracowników biblioteki oraz spotkania literackiego w ramach współpracy koła z Regionalnym Stowarzyszeniem LiterackoArtystycznym w Policach.
Koło nr 17 w Choszcznie
Spotkanie integracyjne z emerytowanymi bibliotekarzami MBP w Choszcznie, na którym Anna Kościuczuk, przewodnicząca koła wygłosiła prelekcję Zofia Gołofit-Sobacka zasłużona bibliotekarka ziemi
choszczeoskiej.
Cel 4 : Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
dla każdego bibliotekarza
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z platform doskonalenia zawodowego bibliotekarzy . Poszczególne ogniwa stowarzyszenia samodzielnie lub we współpracy z bibliotekami organizowały w 2014 roku warsztaty, szkolenia i konferencje, których tematyka pozwalała uczestniczącym
w nich bibliotekarzom doskonalid umiejętności zawodowe. Oto przykłady takich działao (skupiono się
na działaniach których organizatorem były struktury SBP) :

Okręg dolnośląski
Zarząd Okręgu zaproponował i zrealizował cykl bezpłatnych szkoleo dla członków SBP okręgu dolnośląskiego: Blanka Bobryk poprowadziła szkolenia pt. „Misja: Biblioteka 2.0 – praca z użytkownikiem
w oparciu o nowe technologie”. Szkolenie miało na celu poszerzenie kompetencji bibliotekarzy związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w pracy z użytkownikami bibliotek (seniorami, dorosłymi, młodzieżą i dziedmi). 17 lipca w Wałbrzychu (dla Oddziału Wałbrzyskiego), 24 lipca w Bystrzycy
Kłodzkiej (dla Oddziału Kłodzkiego).
Joanna Golczyk poprowadziła szkolenia pt. „Prawo autorskie w codziennej pracy bibliotekarza”
- 3 grudnia – w Legnicy (dla Oddziału Legnickiego), 10 grudnia – w Nowej Rudzie (dla Oddziału Kłodzkiego).
Zarząd Oddziału w Legnicy przeznaczył środki na dofinansowanie uczestnictwa (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 VIII Konferencji Bibliotek DZB w Świdnicy dla
koleżanki ze Złotoryi, uczestnictwo w spotkaniu Bibliografów Regionalnych koleżance z Legnicy oraz
sfinansował poczęstunek i materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia szkoleo SBP. Członkowie SBP uczestniczyli w wielu kursach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez biblioteki
macierzyste, biblioteki wyższego szczebla, przez organizacje i instytucje, urzędy miast i gmin.
Koło w Wałbrzychu zorganizowało spotkanie o charakterze szkoleniowym pod hasłem „Asertywnośd w bibliotece”.
Okręg lubelski
Koło Akademickie zorganizowało wykład w ramach „ Wykłady Otwarte dla Środowiska bibliotekarskiego” : dr n. med. Marta Haładyj-Kaczyoska (UM Lublin) – „ Mózg w 3D”(13.05).
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Zorganizowano również wyjazdy naukowo-edukacyjne : do Londynu (27.06 – 4.07) i na trasie Wilanów
– Pułtusk – Kobyłka(6.09).
W wyjazdach oprócz członków Koła wzięli udział także inni bibliotekarze z bibliotek naukowych oraz zaprzyjaźnieni pracownicy lubelskich uczelni. Uczestnicy wyjazdów mieli możliwośd wysłuchania interesujących wykładów w ramach naszej „Akademii na Kółkach” na temat historii i różnej działalności w odwiedzanych miejscach.

Okręg łódzki
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych działając na rzecz środowiska zawodowego :
- opracowała przegląd literatury pięknej popularnonaukowej obejmującej problematykę osób niepełnosprawnych - z cyklu „Książki, które pomagają żyd cz. XVI” (dla pracowników merytorycznych MBP ŁódźPolesie);
- przegląd literatury biblioterapeutycznej pt. ”Biblioteka w przestrzeni publicznej’ - dla pracowników
merytorycznych MBP Łódź-Bałuty;
Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Łodzi zaprosiła bibliotekarzy na szkolenie, w programie którego znalazły się wystąpienia prof. UŁ Marioli Antczak, oraz nauczycieli PM nr 220 i nr 8 w Łodzi. Szkolenie dotyczyło alternatywnych form pracy z dzieckiem, a w szczególności metody Marii Montessori i szkoły waldorfskiej
Rudolfa Steinera.

Okręg małopolski
Wszyscy członkowie Zarządu Oddziału w Krakowie uczestniczyli w seminarium pt. „650 lat w służbie
książki. Przyszłośd zawodów związanych z książką” w ramach 18. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (24.10.).
Oddział w Tarnowie Koło w Bochni było współorganizatorem szkoleo dla bibliotekarzy powiatu bocheoskiego:
-seminarium dla bibliotekarzy powiatu bocheoskiego, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Łapanowie, Filii w Sobolowie. W programie: wykład Jana Flaszy „Krajobraz kulturowy pogranicza bocheosko – wielickiego” oraz zwiedzanie zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych
w Sobolowie i Ekomuzeum przy gospodarstwie agroturystycznym „Na Wzgórzu”, 24 kwietnia,
- szkolenie dla bibliotekarzy z programu bibliotecznego MAK +, 14 maja,
-szkolenie bibliotekarzy –„Biblioteka Publiczna – Profesjonalne Centrum Informacji Obywatelskiej”,
współorganizacja : Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego oraz WBP w Krakowie i PiMBP
w Bochni, 17 września,
- seminarium dla bibliotekarzy pod hasłem „Biblioteka publiczna – profesjonalne centrum informacji
obywatelskiej”. Wykładowcy: dr Artur Paszko, Paweł Soczek, Piotr Jaworski – Grzanka i Marcin Hałat,
współorganizacja: Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego oraz WBP w Krakowie i PiMBP
w Bochni, 25 listopada.
PiMGBP w Starym Sączy przy współpracy Zarządem Oddziału zorganizowano (29.09.) grupie 46 bibliotekarzy z bibliotek z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Myślenicach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu. Dzięki wyjazdowi bibliotekarze mieli możliwośd zobaczenia ciekawych rozwiązao zarówno
architektonicznych jak i nietuzinkowych przykładów pracy i różnych form aktywizacji czytelników inspirujących do wprowadzania zmian we własnych bibliotekach. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali również Paostwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
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Okręg mazowiecki
W 2014 r. ZOM zawiesił spotkania z cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki” oraz „Ludzie książki”.
Podobnie jak w latach ubiegłych z inicjatywy ZOM, przy współpracy struktur terenowych SBP są organizowane bezpłatne warsztaty prowadzone w mazowieckich bibliotekach. W roku 2014 w Miejskiej Bibliotece w Ostrołęce Ewa Stachowska-Musiał prowadziła warsztaty na temat ochrony i konserwacji zbiorów
bibliotecznych, Joanna Potęga – na temat otwartych zasobów informacyjnych i edukacyjnych w pracy
bibliotekarza.
Oddział w Ostrołęce było inicjatorem i współorganizatorem wielu form szkoleniowych w 2014 r. Zorganizował wspólnie z MBP w Ostrołęce kilka seminariów i warsztatów dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego, m. in., na temat ochrony i konserwacji zbiorów, otwartych zasobów informacyjnych i edukacyjnych w pracy bibliotekarza.
Oddział w Siedlcach - Zarząd Koła przy Pedagogicznej Bibliotece zorganizował szkolenie „Psychologiczne
uwarunkowanie współpracy z użytkownikiem w bibliotece”.
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu był współorganizatorem V. Konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących
funkcje powiatowe i miejskich zlokalizowanych w siedzibach powiatów na terenie woj. podkarpackiego
ph. „Nowe technologie a czytelnictwo” zorganizowanej w dniach 23-24 września 2014 r. w MiPBP
w Kolbuszowej.
Zarząd Okręgu był organizatorem warsztatów „Ochrona danych osobowych w bibliotece” 15 kwietnia
2014 r. dla członków SBP z Okręgu Podkarpackiego. Warsztaty prowadziła Sylwia Czub-Kiełczewska, pracownik Instytutu Książki Oddziału w Warszawie oraz Zespołu MAK+. W warsztatach uczestniczyło
15. członków SBP.
Oddział w Jaśle był współorganizatorem konferencji „Jak złowid czytelnika w sieci” prowadzonej przez
Wojciecha Kowalewskiego, przewodniczącego Rady Konsorcjum Bibliotek – użytkowników Systemów
SOWA oraz warsztatów „O sztuce rozmowy” prowadzonych przez dziennikarza Radiowej Trójki – Dariusza Bugalskiego
Przemyski Oddział współorganizował szkolenie MAK+, zorganizowane dla bibliotekarzy PBP i bibliotekarzy przemyskiego Koła SBP – 21.10.2014.
Koło lubaczowskie współorganizowało konferencję „Internet zmienia wszystko… Biblioteki publiczne
w nowej sytuacji” zorganizowanej w ramach Tygodnia Bibliotek.
Koło Naukowe w Rzeszowie
– Koleżanki Kinga Pomes i Sylwia Majdosz odbyły staż naukowy w Książnicy Akademickiej w Ioanninie
(program Erasmus 7-18.07.2014).
– Kol. Kinga Pomes wzięła udział w warsztatach metodycznych w Gdaosku w siedzibie Instytutu Herdera.
Warsztaty dotyczyły pracy z nowymi materiałami dydaktycznymi w mediotece oraz współpracy wszystkich polsko-niemieckich organizacji kulturalnych w Polsce (15-17.06.2014).
Okręg pomorski
Zarząd Okręgu Pomorskiego objął patronatem i współorganizował III Ogólnopolską Konferencję Naukową „ Ekologia informacji w e-społeczeostwie”, której współorganizatorem był Zarząd Oddziału Słupskiego. Celem konferencji która odbyła się 21 listopada 2014 roku w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku
było podkreślenie wartości informacji relewantnej, ukazanie zjawisk związanych z ekologią informacji
zachodzących na poziomie lokalnym w procesie tworzenia e-społeczeostwa, a także przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej kształtowania nowoczesnego społeczeostwa wiedzy.
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Kolejny rok najbardziej aktywni w zakresie organizacji spotkao szkoleniowych byli bibliotekarze z Sekcji
Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych, którzy zorganizowali kilka spotkao na terenie Filii w Wejherowie
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdaosku. Przedstawiano m. in. takie tematy jak: „Biblioteka
dla edukacji ku przyszłości”, „Zmiana jako szansa: zmiana nieodłącznym elementem codzienności”, „Czasopisma przydatne w pracy nauczyciela”. Na terenie Wejherowa zorganizowano również spotkanie
z dr Beatą Chlewicką – autorką książki „Teoria i praktyka pedagogiczno-religijna Janusza Korczaka”. Spotkanie odbyło się 5 lutego i wzięli w nim udział bibliotekarze i nauczyciele z terenu powiatu wejherowskiego. 3 grudnia odbyło się spotkanie bibliotekarzy szkolnych zorganizowane przy współudziale Koła
Miejskiego SBP w Wejherowie na temat metod aktywizujących w pracy bibliotekarza.
Zarząd Oddziału Gdaoskiego, wspólnie z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, zorganizował seminarium „Biblioteka – tradycyjna czy innowacyjna?”, które odbyło się 18 października w „Stacji
Kultura” w Rumi. W seminarium wzięło udział 30 osób.

Okręg śląski
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP organizowała konferencję „Bezpieczeostwo w bibliotece I (Chorzów 31.01.2014 r.) w ramach XXIX Forum ; Konferencję pt. ”Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, czyli Jak poszerzad perspektywy indywidualnego rozwoju” (XXX Forum - CINIBA 14 kwietnia
2014 r.) oraz XXXI Forum – konferencję „Bibliotekarze w służbie człowieka i książki” (Katowice – Wydział Teologiczny UŚ – 17.05.2014 r.).
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu wspólnie z Biblioteką Wyższej Szkoły Bankowej Oddz. Zam. w Chorzowie zorganizowała seminarium wyjazdowe dla bibliotekarzy do bibliotek
w Szwajcarii (29.06-6.07 2014 r.). Uczestnicy mieli okazję zwiedzad biblioteki Opactwa w St. Gallen,
Szwajcarskiej Biblioteki Narodowej w Bernie, Biblioteki Kantonalnej i Uniwersyteckiej w Lozannie,
Biblioteki w Rolex Learning Center.
Okręg świętokrzyski
Koło Terenowe w Kooskich zorganizowało warsztaty nt. organizacji badao pilotażowych w BPMiG Kooskie w 2014 r. Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek, prowadzonych w ramach projektu: Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek realizowanego przez ZG SBP (6 i 15-18.01).
Okręg warmiosko-mazurski
Zarząd Okręgu wraz z Oddziałem zorganizował Wojewódzką Konferencję Naukową pt. „Marketing w
bibliotece wobec zmieniającej się rzeczywistości”, która odbyła się 17 września 2014 r. w Olsztyoskiej
Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego.
Okręg wielkopolski
Oddział w Lesznie wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną i CDN – Publiczną Biblioteką Pedagogiczną
w Lesznie był współorganizatorem konferencji metodycznej Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia), w której wzięli udział pracownicy różnych typów bibliotek z Leszna i regionu. Konferencja przygotowana została z okazji z obchodami Roku Oskara Kolberga.
Okręg zachodniopomorski
Oddział w Szczecinie - Koło nr 7 w Gryfinie organizował szkolenia z zakresu biblioterapii Bajka terapeutyczna i jej praktyczne zastosowanie oraz Multimedia przyjazne dziecku.
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Zorganizowanie wyjazdu integracyjno-studyjnego w dniach 18-19.09. do Żagania i Cottbus. Bibliotekarze z Książnicy Pomorskiej, a także z innych bibliotek Szczecina i województwa mogli zwiedzid m.in.
bibliotekę poaugustiaoską w Żaganiu, Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu oraz Bibliotekę Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus.
Oddział w Koszalinie organizował szkolenia dla bibliotekarzy powiatu sławieoskiego - praca Koła nr 5
w Sławnie : „Pozytywny wizerunek biblioteki w mediach” – 8 maja; „Statystyka elektroniczna GUS za rok
2014”; zorganizowanie wykładu dr Beaty Taraszkiewicz – dyrektor Biblioteki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku pt. „Współczesny bibliotekarz – oczekiwania i realia” w ramach Dnia Bibliotekarza.
Organizacja i udział członków koła nr 6 przy Politechnice Koszalioskiej w konferencjach i seminariach
naukowych: VIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek „Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie”, Gdaosk – Mariola Jackiewicz – referat naukowy pt. „7p” –
marketing mix w odniesieniu do usług świadczonych w bibliotece naukowej”.
Cel 5 : Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podejmuje działania których celem jest zmiana negatywnych stereotypów dotyczących zawodu bibliotekarza. Dzieo Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony w całym kraju służy między innymi zwróceniu większej uwagi na sprawy bibliotek i bibliotekarzy w środowisku 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 ” laureaci w poszczególnych województwach otrzymywali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, fundowane często przez ogniwa
SBP. W ogólnopolskim plebiscycie „Bibliotekarzem Roku 2013” została wybrana Renata Paoka – ST. bibliotekarz, kierownik Filii nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w
Strzelcach Opolskich.

Okręg dolnośląski
Uroczyste Obchody Tygodnia Bibliotek odznaczenia paostwowe, resortowe SBP nagrody Prezydenta i Marszałka oraz wybór na Bibliotekarza Roku podkreślają prestiż społeczny bibliotekarzy i członków SBP. W tym roku Tydzieo Bibliotek obchodzono pod hasłem ”Czytanie łączy pokolenia” . W przygotowaniach obchodów uczestniczyły Koła SBP i Zarząd Oddziału SBP. Wrocławski Dzieo Bibliotekarza
odbył się sali Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wręczono dla najbardziej zasłużonych
bibliotekarzy nagrody Prezydenta Wrocławia i Dyrektora MBP.
Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla koleżanki Anny Nowak z koła Kłodzkiego.
Zarząd Oddziału legnickiego (koło Legnica) złożył wnioski o uhonorowanie swoich członków z okazji
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas obchodów Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza w Oleśnicy odznakę Honorową SBP otrzymała kol. Teresa Niwioska (Chojnów).

Okręg lubelski
Zarząd Okręgu opracował wnioski do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury uchwalone przez Radę Powiatu w Lublinie dla dwóch bibliotekarek.
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Podjęto inicjatywę konkursu „Bibliotekarz Roku ”. Tytuł „Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2013”
otrzymała Małgorzata Antoniak, wieloletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
Nagrodą był nowoczesny tablet sfinansowany ze środków ZO SBP. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło podczas IV Lubelskiego Forum Bibliotekarzy, w trakcie obchodów XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Czytanie łączy pokolenia” w obecności władz wojewódzkich i samorządowych z
udziałem lokalnych mediów i pracowników bibliotek województwa lubelskiego.
Zarząd Okręgu współorganizował i finansował XX edycję wojewódzkiego konkursu na najlepszą bibliotekarkę pracującą z dziedmi. Nagrodę im. Anny Platto otrzymała Joanna Orzeszko z MBP we Włodawie (uroczyste wręczenie nastąpiło 8 sierpnia).
Listy gratulacyjne oraz kwiaty z okazji jubileuszu pracy bibliotekarek: 35 – lecie pracy G. Pietraszek
(MGBP w Kocku), G. Tomasiak (MBP w Lubartowie), 30 – lecie pracy E. Myka (MBP w Lubartowie),
20 – lecie pracy E. Kowalczyk (GBP w Sernikach) i K. Włoch (GBP w Lubartowie) - Koło w Lubartowie.
Okręg łódzki
Zarząd Okręgu zorganizował okręgowy etapu konkursu na Bibliotekarza 2014 Roku. Paulina Milewska
– sekretarz Sekcji Niepaostwowych Szkół Wyższych, została Łódzkim Bibliotekarzem Roku 2014.
Przewodnicząca uczestniczyła w jubileuszu 100 urodzin byłej bibliotekarki i członka SBP Zofii Strzelczyk, przekazując jej kwiaty i życzenia w imieniu Zarządu Okręgu i Oddziału Łódzkiego. Zarząd wystąpił o nadanie medalu Gloria Artis dla Jubilatki.
Zarząd zaakceptował i przesłał do Komisji Odznaczeo i Wyróżnieo ZG SBP 7 wniosków o nadanie medalu SBP „W dowód uznania”.
Elżbieta Domagalska reprezentowała Stowarzyszenia w trakcie Finału Olimpiady Bibliologicznej.
Zaproszenia i relacje z wydarzeo organizowanych i współorganizowanych przez poszczególne koła
działające w Oddziale SBP w Sieradzu ukazywały się w prasie lokalnej („Dziennik Łódzki”, „Informator
Gminy Wieluo, „Ziemia Łódzka”, „Mój Łask”, „Ekspres Ilustrowany”, „Nad Wartą”) , w lokalnych
rozgłośniach radiowych, w programach lokalnych stacji telewizyjnych oraz na portalach internetowych SBP.

Okręg małopolski
W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 9 maja 2014 r. zorganizowano galę finałową IV
edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku 2013 Województwa Małopolskiego” ogłaszanego przez SBP.
Laur zwycięstwa w Województwie Małopolskim, czyli Medal „Małopolski Bibliotekarz Roku 2013”
zdobyła kol. Maria Sosin dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym
Sączu. Honorowy patronat: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.
Okręg mazowiecki
Po raz czwarty Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs Mazowiecki Bibliotekarz Roku
2013. 12 marca 2014 r. Kapituła Konkursu dokonała wyboru laureata za rok 2013. W tajnym głosowaniu zwyciężyła Danuta Grzegorczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie, pow.
Miosk Mazowiecki. Drugie miejsce zajął Piotr Dobrowolski, pracownik w dziale Bibliografii Wojskowej
Centralnej Biblioteki Wojskowej. Do konkursu zgłoszono 3 kandydatów: 2 z bibliotek publicznych, 1 z
biblioteki naukowej.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2013 odbyło się 8
maja w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, podczas spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i
Tygodnia Bibliotek z udziałem dyr. CBP dr Jana Tarczyoskiegoi przewodniczącej SBP Elżbiety Stefaoczyk, pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia: 650 lat w służbie książki”.
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Po raz szósty MBP w Radomiu zorganizowany został konkurs na „Bibliotekarza Roku" – najlepszego
pracownika radomskiej książnicy, którego pomysłodawcą i fundatorem nagrody jest przyjaciel i sponsor biblioteki Czesław Kruk. Bibliotekarzem Roku 2014 została Ewa Nowak, wieloletni kierownik filii nr
2 oraz członkini Koła SBP przy MBP w Radomiu.
W ciągu minionego roku Zespól Historyczno-Pamiętnikarski przy Zarządzie Oddziału Warszawskiego
SBP zorganizował dwa spotkania wspomnieniowe:
- pamięci Heleny Zarachowicz, starszego kustosza dyplomowanego, dyrektora Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy w latach 1981-1991. Organizatorem spotkania był Zespół Historyczno-Pamiętnikarski
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.
- pamięci Alicji Koczyoskiej, we współpracy z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży nr 5 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota w Warszawie.
Ukooczono prace nad Kalendarium Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie
za lata 1924-2014, przygotowanym na jubileuszu 90-lecia Oddziału przez zespół w składzie: Janina
Jagielska, Teresa Jedynak, Elżbieta Skibioska, Ewa Stachowska-Musiał oraz Irena Wojsz (ukazał się na
płycie CD). Janina Jagielska opracowała także multimedialną prezentację poświęconą działalności
Oddziału Warszawskiego SBP.
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
kulturze. Opolskim Bibliotekarzem Roku 2013 została Renata Pańka członek Koła w Strzelcach
Opolskich, co udowadnia, że i w niewielkiej bibliotece można pracować z pasją i zaangażowaniem i
być docenionym przez swoich czytelników.
Zarząd Okręgu w podziękowaniu za wkład na rzecz bibliotek uhonorował „Medalem w dowód
uznania” Prezydenta Miasta Opola – Ryszarda Zembaczyoskiego oraz wyróżnił Teresę Hruby,
przewodniczącą Koła w Namysłowie. Honorową odznakę otrzymała wiceprzewodnicząca ZO SBP –
Bożena Ratajczak-Olszewska.
Za wkład w rozwój opolskiego bibliotekarstwa do Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy Opolszczyzny
została wpisana dr Wanda Matwiejczuk - długoletni dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Opolskiego.
Koło SBP w Grodkowie było współorganizatorem Konferencji Bibliotekarzy z Powiatu Brzeskiego, w
czasie której sekretarz ZO SBP w Opolu przedstawił historię i działalnośd SBP zgromadzonym
bibliotekarzom.
Pamiętamy także od osobach, które prze lata tworzyły nowoczesne bibliotekarstwo na Opolszczyźnie,
w roku 2014 pożegnaliśmy Janinę Kościów propagatorkę biblioterapii, długoletnią przewodnicząca
ZO SBP w Opolu, zasłużonego pracownika WBP i MBP w Opolu.
Organizowane były spotkania jubileuszowe pracowników bibliotek i członków Stowarzyszenia na
terenie całego województwa.
Koło SBP Bibliotek Naukowych kontynuowało pracę nad nagraniami wspomnieo bibliotekarzy
opolskich - „Historia mówiona o bibliotece” przygotowano i przeprowadzono wywiad z koleżanką
Teresą Jarząbek, bibliotekarką, która pracowała w sieci bibliotek publicznych oraz w BG Politechniki
Opolskiej
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Okręg podlaski
Wybór Podlaskiego Bibliotekarza roku 2013. Zorganizowanie konkursu, na który wpłynęło
6 wniosków. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnieo w czasie obchodów Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek dnia 8 maja 2014 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Prezentacja aktywnych bibliotek województwa podlaskiego na spotkaniach szkoleniowych oraz na
łamach czasopism zawodowych – Bibliotekarz, Głosu Bibliotek Województwa Podlaskiego, a także
w czasopismach lokalnych i stronach www poszczególnych bibliotek
Wyróżnienie przedstawicielki Zarządu Oddziału Białostockiego Małgorzaty Rokickiej – Szymaoskiej
medalem „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa na wniosek Zarządu Okręgu SBP, przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.
Dyplom dla biblioteki i wójta za najlepszą bibliotekę w Województwie Podlaskim i V miejsce w Polsce
w ramach Ranking bibliotek 2014 – Biblioteka Publiczna Gminy Łomża. Nagroda Starosty Łomżyoskiego za całokształt dokonao w dziedzinie kultury.
Okręg pomorski
W roku 2014 Zarząd Okręgu Pomorskiego podejmował działania mające na celu docenienie zawodu
bibliotekarza i roli bibliotek w społeczeostwie lokalnym, między innymi poprzez przeprowadzenie
konkursu Bibliotekarz Roku 2013, działania promujące biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek,
uruchomienie Facebooka Okręgu Pomorskiego, uczestniczenie w ważnych wydarzeniach,
odbywających się środowisku, np. 12 września w uroczystości otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej
„Stacja Kultura” w Rumi.
Na „Pomorski Dzieo Bibliotekarza” zaproszono przedstawicieli władz lokalnych. XXI PDB odbył się
pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wejherowskiego i Prezydenta Miasta Wejherowo.
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
Powołana przez Zarząd Okręgu Kapituła, pod przewodnictwem Kol. Małgorzaty Witowskiej, przeprowadziła okręgowy etap konkursu „Bibliotekarz Roku 2013” (IV edycja). Śląskim Bibliotekarzem Roku
2013 wybrana została Kol. Małgorzata Kozioł z Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (do konkursu
zgłoszono 3 kandydatury). Laureatkę uhonorowano w trakcie seminarium z okazji Wojewódzkiego
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy im. M. Góreckiego Raciborza
30 maja 2014 r. (nagrodę wręczyła Kol. przewodnicząca SBP Elżbieta Stefaoczyk). Obchody wojewódzkiego dnia bibliotekarza Zarząd Okręgu organizowała wspólnie z Biblioteka Śląską.
W trakcie seminarium pożegnano oficjalnie, wręczając Medal w Dowód Uznania - Kol. Marię Gutowską – z-cę dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. bibliotek samorządowych, w związku z jej zakooczeniem
pracy zawodowej i przejściem na emeryturę.
Okręg świętokrzyski
ZO SBP wspólnie z WBP w Kielcach zorganizował w dniu 8 maja Forum Bibliotekarzy Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu na Bibliotekarza Roku 2013;
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Bibliotekę Roku 2013 oraz najaktywniejszego organizatora biblioteki. Kapituła Konkursu ogłosiła wyniki. Tytuł Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2015 - otrzymała Ewa Cygan - dyrektor MGBP
w Staszowie, a Biblioteką Roku 2015 została GBP w Krasocinie. Ponadto wyróżniono dwóch wójtów –
za wkład w rozwój bibliotek w gminie oraz poprawę ich bazy lokalowej. Laureatom: wręczono statuetki, nagrody książkowe, grawertony, a nominowani - otrzymali dyplomy. Ewa Cygan - Świętokrzyski
Bibliotekarz Roku 2013 została zgłoszona do II ogólnopolskiego etapu konkursu organizowanego
przez Zarząd Główny SBP.
Okręg warmiosko-mazurski
Zarząd Okręgu przeprowadził w skali województwa konkurs „Bibliotekarz Roku”. Przewodniczący
wraz z Zarządem bardzo aktywnie zachęcał środowisko do przesyłania kandydatur do konkursu. W
2014 r.
Zorganizowano Wojewódzki Dzieo Bibliotekarza w Elblągu.
Okręg wielkopolski
Zarząd Okręgu po raz 21 zorganizował Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla wielkopolskich bibliotekarzy za całokształt zasług w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.
Zgłoszono pięciu kandydatów do Nagród Głównych i dwóch do Nagrody Młodych. Decyzję o przyznaniu Nagród odpowiednim kandydatom podjęła Kapituła nagród na posiedzeniu 10 października.
W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Zarządów Oddziałów i Okręgu SBP. W konkursie przyznaje
się nagrody finansowe: Nagrody Główne i Nagrodę Młodych (dla bibliotekarzy do 35 roku życia).
Nagrody Główne otrzymały następujące osoby: Aleksandra Baumgart – instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i Bogusława Dembioska – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.
Laureatem Nagrody Młodych został Tadeusz Matraszek – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stefana Michalskiego w Chodzieży. Uroczystośd wręczenia nagród odbyła się 19 listopada 2014 r.
tradycyjnie w Sali Czerwonej Pałacu Działyoskich na Starym Rynku w Poznaniu. Uroczystośd wręczenia nagród laureatom jest jednym z najważniejszych dni dla bibliotekarzy wielkopolskich. Nagrody
wręczał Marszałek Województwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak. Na realizację konkursu została przyznana dotacja ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 10.000,- zł

Konkurs SBP na Bibliotekarza Roku. Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku 2013 został Jerzy Kondras
dyrektor BPMiG w Śremie. Został uhonorowany na uroczystości Wielkopolskim Dniu Bibliotekarza w
Ostrowie Wlkp. 8 maja i Konferencji Architektura bibliotek XXI wieku w Bibliotece Raczyoskich w Poznaniu (11-12 czerwca).

Okręg zachodniopomorski
Udzielenie wywiadu przez Cecylię Judek w stacji RFM nt. akcji „Pociąg do książki - książka do pociągu”
– akcji kiermaszowej zorganizowanej w dniu 23.04. w Światowy Dzieo Książki i Praw Autorskich na
dworcach kolejowych w Szczecinie, Stargardzie Szczecioskim, Gryfinie, Choszcznie, Międzyzdrojach,
Białogardzie oraz poza dworcami: w Wolinie - akcja „Pociąg do książki. Stacja – ratusz” i Świnoujściu akcja „Promujemy książki na promie”.
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Przeprowadzono V. edycję Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o Nagrodę
imienia Stanisława Badonia dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego za rok
2013. Zachodniopomorskim Bibliotekarzem Roku 2013 została Anna Lewicka, starszy kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie.
Przygotowanie biogramów do Słownika Pracowników Książki Polskiej zasłużonych bibliotekarzy Pomorza
Zachodniego ( Edward Molski, Janina Molska, Tadeusz Biernacki, Jadwiga Lesiak, Jan Ryszard Szlegel,
Władysława Zaremba, Janina Kostulska, Lewandowska Zofia, Maria Wrzesieo, Jadwiga Karpowicz) w opracowaniu Cecylii Judek, Władysława Michnala, Zofii Eckert (Koło SBP w Chojnie), Zofii Ludwikowskiej.
Wystąpienie Zarządu Oddziału w Koszalinie do władz Białogardu o przyznanie nagrody w dziedzinie
upowszechniania kultury dla koleżanek Mirosławy Bagioskiej i Natalii Domierackiej. Wyróżnienia zostały przyznane za całokształt działalności i 30 lat oraz 35 lat pracy w bibliotece. Wyróżnienie zostało
wręczone przez Burmistrza Białogardu i przewodniczącego Rady Miasta w czasie obchodów Dni Białogardu przed kilkutysięczną publicznością złożoną z mieszkaoców miasta - Koło nr 2 SBP;

*
Sprawozdanie w sposób skrótowy przedstawia najistotniejsze dokonania członków SBP z poszczególnych
ogniw terenowych w roku 2014. Podejmowane działania, podobnie jak w latach poprzednich, pokazują
różnorodnośd form pracy i skalę podejmowanych inicjatyw.

Zredagowała: Sylwia Błaszczyk
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Tabela 1
Stan ilościowy ogniw i członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2014

Koła

Koła

Członkowie

Członkowie

2013

2014

2012

2014

2013

2014

2013 2014

Województwo

Okręg

Dolnośląskie

Wrocław

5

5

27

27

477

471

-6

Kujawsko-pomorskie

Toruo

3

3

17

18

437

416

-21

Lubelskie

Lublin

4

4

16

16

584

581

-3

Lubuskie

Zielona G.

2

2

16

16

259

251

-8

Łódzkie

Łódź

4

4

20

19

536

510

-26

Małopolskie

Kraków

3

3

8

8

476

368

1

-108

Mazowieckie

Warszawa

5

5

28

29

986

1008

+22

Opolskie

Opole

1

1

11

9

189

189

Podkarpackie

Rzeszów

7

7

18

18

465

465

Podlaskie

Białystok

3

3

7

7

182

179

-3

Pomorskie

Gdaosk

2

2

13

13

275

265

-10

Śląskie

Katowice

3

3

22

22

515

513

-2

Świętokrzyskie

Kielce

2

2

7

7

148

145

-3

Warmiosko-mazurskie

Olsztyn

3

3

17

16

305

304

-1

Wielkopolskie

Poznao

6

6

38

38

904

896

-8

Zachodniopomorskie

Szczecin

3

2

24

24

583

550

-33

56

55

289

288

7321

7111

-210

Razem

1

Różnica

Oddziały
Oddziały

2014 – brak danych z Kół w Tarnowie i Brzesku (Oddział w Tarnowie). Brak danych o formalnym rozwiązaniu Kół.
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Tabela 2
Członkowie SBP ze względu na miejsce zatrudnienia 2013-20142
Wyjaśnienie do tabeli: Nauk – członkowie w bibliotekach naukowych, SzW – członkowie w szkołach
wyższych (poza bibliotekami, koła studenckie, koła pracowników naukowych), Publ. – członkowie
z bibliotek publicznych, Ped. – członkowie z bibliotek pedagogicznych, Szk. – członkowie z bibliotek
szkolnych, Zakł. – z bibliotek fachowych, zakładowych, muzealnych, wojskowych, branżowych ośrodkach inf., Inne – członkowie z innych instytucji, Emer. – członkowie – emeryci, renciści.

2

Nie wszystkie okręgi podały w sprawozdaniach podział na typy bibliotek w których zatrudnieni są członkowie SBP
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