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Sprawozdanie 
z działalności ogniw terenowych (okręgów, oddziałów i kół) 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w roku 2015 

 
 

I. Informacje organizacyjne 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2015 roku liczyło 6884 członków, działających 
w 16 okręgach,  55 oddziałach i 280 Kołach (Załącznik nr 1). Liczba kół zmniejszyła się o 7, przy czym 
w poszczególnych okręgach koła likwidowano i tworzono nowe.  

Liczba członków zmniejszyła się o 227 osób w stosunku do roku 2014. Spadki odnotowały 
wszystkie okręgi z wyjątkiem mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Największy spadek liczby 
członków odnotował okręg lubelski (-41), dalej okręg kujawsko-pomorski (-36), śląski (-35), łódzki (-30), 
opolski (-24). 

Podobnie jak w latach poprzednich najliczniejsza grupa członków reprezentuje biblioteki pu-
bliczne. Wzrasta liczba członków – emerytowanych pracowników bibliotek różnych typów. Niepełne 
dane w bazie członków uniemożliwiają okręgom podanie liczby członków do 35 roku życia. Stowarzy-
szenie od kilku lat przetwarza dane członków w bazie komputerowej. Niestety w dalszym ciągu proces 
ten napotyka na trudności ze strony samych członków, z których część nie wyraża zgodny na ]przetwa-
rzanie danych o sobie (np. dotyczących wieku, czy adresu mailowego). 

 
Z informacji okręgów wynika, że zmiany liczby członków spowodowane są m.in. weryfikacją 

członków niepłacących składki i rezygnacją członków.  
 
W poszczególnych Okręgach nastąpiły następujące zmiany organizacyjne: 

Okręg małopolski 

Z powodu braku jakiejkolwiek działalności Oddziału Tarnowskiego oraz Kół w Tarnowie i Brzesku, 
trwającej kolejny rok, by zmobilizować ich członków do aktywności, przewodnicząca i sekretarz Zarządu 
Okręgu Małopolskiego wzięły udział w zebraniu członków Zarządu Oddziału w Tarnowie w czerwcu 
2015 r.  
Podczas zebrania przedstawicielki Koła w Brzesku poinformowały o rezygnacji jego członków z człon-
kostwa w SBP, a większość członków Zarządu Oddziału w Tarnowie w tym przewodnicząca i skarbnik 
złożyły rezygnację z pełnionych funkcji. Również członkowie Koła w Tarnowie nie zadeklarowali chęci 
dalszej pracy i członkostwa w SBP. 
W związku z powyższym i w celu uregulowania dalszej działalności SBP Zarząd Okręgu podjął uchwały 
w sprawie: rozwiązania Oddziału Tarnowskiego SBP, rozwiązania Kół SBP w Tarnowie i Brzesku oraz 
powołania Bocheńskiego Oddziału SBP skupiającego Koła w Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej.  

Dnia 4 listopada 2015 r. w PiMBP w Bochni odbył się Nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd Delegatów.  
W zjeździe uczestniczyło 10 delegatów uprawnionych do głosowania. Wybrano władze Oddziału: prze-
wodnicząca – Barbara Banach, skarbnik – Anna Jelonek, sekretarz – Jolanta Pajdak.  

W 2015 r. powstało nowe Koło SBP w Chrzanowie. 
 

6 maja 2015 r.  odbyło się zebranie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej SBP w Nowym Sączu. Po 
długiej chorobie zmarła Kol. Małgorzata Sołtys – przewodnicząca KR. Na nową przewodniczącą wybra-
no Kol. Katarzynę Kubrak. 
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Okręg warmińsko-mazurski 
 

Uchwałą Zarządu Oddziału w Olsztynie likwidacji uległo Koło w Ełku. 
Zarząd Oddziału w Bartoszycach podjął uchwałę o zmianie przewodniczącego i powierzył pełnienie tej 
funkcji Kol. Katarzynie Janczewskiej Pszczole. 
 

Okręg podkarpacki 

Przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Koła i Zarządu Oddziału SBP BUR [Oddział Rze-
szów Biblioteki Naukowe] w związku z odejściem na emeryturę i zmianą miejsca pracy osób pełniących 
dotychczasowe funkcje stowarzyszeniowe. Na wiceprzewodniczącą Zarządu Koła wybrano Kol. Marzenę 
Krajewską, skarbnika – Elżbietę Mazur, przewodniczącą Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano Kol. 
Agnieszkę Zych-Kwiatkowską.   

Okręg zachodniopomorski 

Koło w Pyrzycach nie prowadziło działalności, nie przysłało sprawozdania rocznego oraz nie odprowa-
dziło składek członkowskich. W 2016 roku zarząd Oddziału Szczecińskiego SBP podejmie uchwały skre-
ślające członków tego koła z przynależności do stowarzyszenia. Przewodnicząca Zarządu Okręgu   
C. Judek  kilkakrotnie  podejmowała działania zmierzające do uaktywnienia  i uporządkowania spraw 
personalnych Koła ( m. in. rezygnacja dotychczasowej przewodniczącej oraz skarbnika) - spotkanie w 
maju, w listopadzie udział  w nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Koła (niestety, brak wymaga-
nej większości członków uniemożliwił przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu Koła SBP). 

Podjęto rozmowy nt. reaktywacji Koła SBP przy MBP w Goleniowie, powołania Koła SBP w Świdwinie 
oraz  uaktywnienia  pracy Koła SBP w Świnoujściu. 
 
Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie dokonało wyboru nowej przewodniczącej i wiceprzewodniczącej 
koła.    
 

Okręg kujawsko-pomorski 

W 2015 roku działalność zakończyło Koło SBP w Szubinie (Oddział w Bydgoszczy). 
 
Okręg mazowiecki 
 
W porównaniu z rokiem poprzednim w Oddziale Warszawskim przybyły dwa koła : Koło SBP przy Bi-
bliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej  oraz  Koło przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabez-
pieczenia Społecznego. 
 
Liczba członków w okręgu zmalała, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 8 i wyniosła na koniec 2015 
roku 1.000 osób. Skreślono z listy członków 35 osób (w tym zmarłych - 6 osób). Wysoka liczba skreślo-
nych członków w Oddziale Warszawskim wynika z dalszego weryfikowania zarejestrowanych członków 
SBP. W okręgu przybyło 27 nowych członków, z tego 22 w Oddziale Warszawskim. 
 



 

3 

 

W roku 2015  Członkowie Koła  SBP przy Bibliotece Publicznej m. st . Warszawy  w ramach Zespołu ds. 
archiwum  Biura ZG SBP pod kierunkiem Kol. Kol. Janiny Jagielskiej i Ewy Stachowskiej-Musiał  kon-
tynuowali porządkowanie dokumentacji Zarządu Głównego SBP  przeglądając i segregując zgromadzone 
zasoby do trwałego lub czasowego przechowywania bądź brakowania. Kontynuacja prac jest przewidzia-
na w roku 2016.  

Okręg śląski 
 
Zarząd Oddziału w Katowicach podjął uchwałę o likwidacji Koła przy MBP w Zawierciu. 
 
Okręg łódzki 
 
Rozwiązaniu uległo Koło SBP w Tomaszowie Mazowieckim. 
 
 
II. Działalność ogniw terenowych  (wg celów strategicznych SBP) 
(z otrzymanych sprawozdań okręgowych poniżej przytoczono informację o działaniach podejmowanych  
w poszczególnych okręgach) 

 
Cel 1 : Zwiększenie 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 opisano podejmowane w roku 2015: 
 
Okręg dolnośląski 
 
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Joanna Golczyk oraz Barbara Morawiec i Małgorzata Szwedo wzięły 
udział 18 listopada w spotkaniu z dyrektorem MBP we Wrocławiu Andrzejem Ociepą w sprawie 
przygotowań do Kongresu IFLA 2017. W spotkaniu brali udział także przewodniczący kół SBP w oddziale 
wrocławskim oraz członkowie Zarządu tego oddziału. 
 
Przewodnicząca Oddziału SBP w Jeleniej Górze Elżbieta Zienowicz oraz Ewa Milińska  brały udział  
w posiedzeniach dwóch Komisji konkursowych na stanowisko Dyrektora Książnicy Karkonoskiej. 
Przewodnicząca Oddziału SBP w Jeleniej Górze Elżbieta Zienowicz oraz przewodnicząca koła 
jeleniogórskiego Georgia Jośko uczestniczyły w spotkaniach z Organizatorem Książnicy Karkonoskiej  
w Jeleniej Górze dotyczących kwestii poprawy sytuacji w bibliotece. 

 
W 2015 roku Zarząd Oddziału Kłodzkiego SBP nadal zajmował się zagadnieniem współpracy pomiędzy 
PiMBP w Kłodzku a Starostwem Kłodzkim w zakresie realizacji zapisów umowy o powierzeniu PiMBP 
w Kłodzku zadań instruktorskich. Spowodowane to było zgłaszanym przez środowisko zainteresowaniem 
sposobem wydatkowania środków w wysokości 80 tys. zł na zadania o charakterze powiatowym, a na rok 
2016 dotacja została zwiększona o 20 tys. zł. Rozmowy i interwencje zaczynają przynosić pozytywne 
skutki jeżeli chodzi o działania PiMBP w Kłodzku na rzecz bibliotek publicznych powiatu kłodzkiego. 
Zarząd Oddziału Kłodzkiego nadal będzie interesował się tym zagadnieniem. 

 
Zarząd Oddziału SBP w Wałbrzychu, na prośbę Prezydent Świdnicy, wydał opinię o powołaniu  
A. Miary na kolejny okres na stanowisko dyrektora MBP w Świdnicy. Opinia została przekazana wraz 
z obszernym uzasadnieniem i istotnie wpłynęła na decyzję organizatora w tej sprawie (m. in. okres 
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powołania skrócono z 7 do 3 lat). Zarząd Koła opiniował kilkukrotne zmiany w regulaminie 
organizacyjnym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu. 

Okręg pomorski 
 
W marcu Przewodnicząca Okręgu Pomorskiego przygotowała uwagi i propozycje do projektu 
rozporządzenia MEN dotyczącego bibliotek pedagogicznych, które Konferencja Dyrektorów Bibliotek 
Pedagogicznych przekazała do Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

W grudniu Zarząd Okręgu, na prośbę Prezydenta Miasta Gdyni, wskazał przedstawiciela Stowarzyszenia 
do udziału w komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdyni. 

Zarząd Oddziału w Gdańsku wydał pozytywną opinię w sprawie powołania dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Malborku Pani Grażyny Zawadzkiej. O ww. opinię wystąpił Burmistrz Miasta 
Malborka.  
 
Wydano też pozytywną opinię w sprawie odwołania Pani Urszuli Wierycho ze stanowiska dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Obydwie opinie były konsultowane z Wojewódzką i Miejską 
Biblioteką Publiczną w Gdańsku. 
 
Okręg małopolski 
 

1. Zarząd Okręgu wydał opinie o kandydatach na stanowiska dyrektorów MBP w Andrychowie - 
Sylwii Błasiak i Ewy Stańczyk MBP w Tarnowie. Nie wydano opinii w sprawie odwołania kie-
rownika Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych - Danuty Waśniowskiej, z powodu braku 
wystarczających danych o jej działaniach. 

2. Udzielono informacji Urzędowi Marszałkowskiemu na zapytanie czy WBP w Krakowie stosuje 
UKD. 

3. Udzielono informacji pracownikowi Biblioteki AGH dotyczącej zasad awansowania pracowni-
ków bibliotek naukowych.  

4. Małopolski ZO poparł wniosek o nadanie medalu „W dowód uznania” wójtowi Gminy Olesno 
Witoldowi Morawcowi. Medal wręczyła przewodnicząca ZO D. Rzepka podczas uroczystego 
otwarcia nowej siedziby GBP w Oleśnie. 

5. ZO ponadto poparł wnioski o nadanie Medalu „Bibliotheca Magna – Perennisque” MBP w Dą-
browie Tarnowskiej oraz Medali „W dowód uznania trzem bibliotekarzom z powiatu dąbrow-
skiego.  

 
Okręg śląski 
 

1. Kol. Magdalena Gomułka (Koło przy Bibliotece Śląskiej) została krajowym koordynatorem In-
ternational Librarians Network (Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy), projektu polegającego na 
stworzeniu sieci współpracy bibliotekarzy z różnych krajów, w celu wymiany i wzajemnego 
wzbogacania doświadczenia zawodowego. 

2. Zarząd Okręgu opiniował negatywnie decyzję o odwołaniu Pani Ewy Lukoszek ze stanowiska 
dyrektora GBP w Pilchowicach (21.02.). 

3. Zarząd Okręgu pozytywnie opiniował decyzje o powołaniu na stanowiska dyrektorów : 
3.1. Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Pani Aleksandry Pietruszewskiej (15.07.) 
3.2. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Pana Sławomira Adamczyka (18.08.) 
3.3. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku Pani Stanisławy Adamek (7.11.) 
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3.4. Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach Pani Anety Wieczorek (25.11.) 
3.5. Gminnej Biblioteki publicznej w Ornontowicach Pana Marcina Wajszczyka (23.12.) 

 
4. Zarząd Okręgu przyjął do wiadomości decyzję Starosty Powiatu Gliwickiego o odwołaniu Pani 

Krystyny Wołoch ze stanowiska dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(26.05.), oraz decyzję Prezydenta Rybnika o odwołaniu Pani Haliny Opoki ze stanowiska dy-
rektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku (07.11.) – w związku z przej-
ściem obu Pań na emeryturę. 

5. Zarząd Okręgu wydał opinię o Pani Annie Bialik dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Poraju, na wniosek Wójta Gminy (21.09.). Pani A. Bialik została odwołana dyscyplinarnie ze 
stanowiska dyrektora biblioteki; Zarząd Okręgu nie zajął stanowiska do apelu Pani  
A. Bialik o pomoc w przywróceniu jej na stanowisko. 

6. Zarząd Okręgu opiniował zmiany w regulaminie Konkursu na „Bibliotekarza Roku", na prośbę 
Biura ZG SBP.  

7. Zarząd Oddziału w Częstochowie wystosował list interwencyjny do posła RP Artura Bramory,  
z prośbą o wsparcie w najbliższych debatach postulatów środowiska bibliotekarskiego związa-
nych z projektem nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w odniesieniu 
do dozwolonego użytku. 

8. Koło SBP przy MBP w Katowicach wystosowało do Prezydenta Katowic pismo popierające 
wniosek grupy pracowników w sprawie podwyżki płac. 

 
Okręg lubelski 
 

1. Przygotowano opinię na stanowisko dyrektora MBP im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu 
Podlaskim – Oddział Biała Podlaska.  

2. Przygotowano opinię kandydata na stanowisko dyrektora MBP w Stoczku Łukowskim – ZO 
SBP Lublin.  

3. Opracowano wniosek  do nagrody rocznej dla dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego w Lu-
blinie – ZO SBP Lublin. 

4. Opracowano wniosek  do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  
upowszechniania i ochrony kultury uchwalone przez Radę Powiatu w Lublinie dla wyróżnia-
jącej się  bibliotekarki powiatu lubelskiego – ZO SBP Lublin. 

 
Okręg łódzki 
 
Zarząd Okręgu przekazał do biur poselskich Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej oraz Romana Kotlińskiego 
listy z prośbą o wsparcie postulatów środowiska bibliotekarskiego, związanych z projektem Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Okręg podkarpacki 
 
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie wstrzymał się od wyrażenia opinii w sprawie odwołania Pani Małgo-
rzaty Grzywy ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem /pow. rze-
szowski/. Biblioteki publiczne w Krasnem nie są samodzielnymi instytucjami kultury, tylko znajdują się 
w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem. ZO SBP w Rzeszowie uważa, że łączenie bibliotek 
publicznych z innymi instytucjami kultury, w tym gminnymi ośrodkami kultury, nie przynosi spodziewa-
nych oszczędności finansowych, a  jedynie przyczynia się do stopniowego upadku i obniżenia świadczo-
nych przez bibliotekę usług na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto Pani Małgorzata Grzywa, dyrektor 
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Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem nie jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich.    

Okręg zachodniopomorski 

Przewodnicząca Zarządu Okręgu  SBP, Cecylia Judek wzięła udział  w debacie pt. „Kierunki rozwoju 
polskiej kultury”, zorganizowanej w Szczecinie przez Biuro Marszałka Sejmu RP. W spotkaniu 
uczestniczyła Pani Marszałek Sejmu RP. Małgorzata Kidawa-Błońska  C. Judek zabrała głos jako 
przedstawicielka SBP, mówiąc m.in. o. znaczeniu egzemplarza obowiązkowego dla polskich bibliotek,  
sprawie pensji bibliotekarskich, problemie łączenia bibliotek, jubileuszu 100-lecia SBP w 2017 r. oraz 
zapowiadając Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego w 2017 r. 
 
W 2015 r. Zarząd Okręgu prowadził korespondencję z Burmistrzem miasta Nowogard protestując 
przeciwko odwołaniu Kol. Zofii Pilarz z funkcji dyrektora MBP w Nowogardzie oraz z burmistrzem 
Myśliborza w sprawie powołania nowego dyrektora MBP w Myśliborzu. 
 

Okręg mazowiecki 

W roku 2015 J. Pasztaleniec-Jarzyńska brała udział z ramienia ZG SBP w spotkaniach  Forum Prawa 
Autorskiego, organu konsultacyjnego powołanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w związku z przygotowywanymi zmianami prawa autorskiego w Polsce, w tym wprowadzeniem pra-
wa o public lending  right – tj. prawa do otrzymania wynagrodzenia z tytułu nieodpłatnego wypożyczania 
(użyczania) egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne. Brała także udział w konsultacjach pu-
blicznych organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na temat przygotowywanej 
ustawy o re-use , tj. ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która obejmuje także bi-
blioteki 

Kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska od 2010 r. opiekuje się z ramienia SBP projektem Analiza Funkcjo-
nowania Bibliotek. W projekcie bierze udział  980 bibliotek publicznych z całego kraju, w tym biblioteki 
z województwa mazowieckiego. Po zmianie zasad organizacji i zarządzania projektem AFB, Joannie 
Pasztaleniec-Jarzyńskiej  powierzono  w grudniu 2015 funkcję przewodniczącej Zespołu ds. badania 
efektywności bibliotek. 

 

 Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządo-
wych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  realizuje zadania o charakterze publicznym w zakresie nauki, eduka-
cji, kultury ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, współpracując z bibliotekami, instytucjami 
państwowymi i samorządowymi, szkołami, i innymi organizacjami. 
Poniżej wybrane przykłady takich działań ogniw terenowych SBP, podejmowanych w roku 2015 : 
 
Okręg dolnośląski 
 
Członkowie Koła SBP w Lubaniu organizowali m.in. akcje czytelnicze, w tym:  
- warsztaty terapeutyczne  „Proszę, przepraszam, dziękuję”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Czytające 
Przedszkole”, „Twórcze Spotkania z Książką”,  



 

7 

 

- czytanie pacjentom na Oddziale Opiekuńczym w lubańskim szpitalu „Lesio”, „Kuna za kaloryferem”, 
„Wojna trojańska”, 
- zajęcia czytelniczo-plastyczne z dziećmi z oddziałów szpitalnych lubańskiego szpitala,  
- spotkania w Klubie Miłośników Książki, 
- zajęcia czytelnicze w Kąciku Książki w Warsztatach Terapii Zajęciowej.  
Zrealizowano projekt „Muzyczna zgraja” (poznawanie rodzajów muzyki, instrumentów, kompozytorów, 
twórców współczesnych, rodzaje festiwali muzycznych w Polsce i na świecie) oraz wtorkowe zajęcia w Dziale 
dla Dzieci w lubańskim ratuszu „Podróże w dziecięcy świat...”. 
 
W ramach Święta Starego Miasta „Jakuby” w Zgorzelcu członkowie Koła SBP przygotowali XI Zaduszki 
Poetyckie poświęcone pamięci ks. Jana Twardowskiego w 100. rocznicę urodzin poety. Wiersze czytał 
Olgierd Łukaszewicz, spotkanie połączono z wykładem dr. Mateusza Falkowskiego pt. „O umysłach  
i myśleniu w literaturze”. 
 
Książnica Karkonoska była Organizatorem Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa (5 września). 
Członkowie Koła wzięli czynny udział w Paradzie, przygotowali zajęcia plastyczne dla dzieci, występowali w 
scenkach teatralnych razem z zawodowymi aktorami;  koordynatorem akcji z ramienia SBP była Beata 
Krawczyk. Kol. Kamila Wilk w ramach działalności jeleniogórskiego Koła SBP zorganizowała i poprowadziła 
spotkanie autorskie z Leszkiem Żukiem (8 września) promujące książkę pt. „Skąd przychodzimy, dokąd 
zmierzamy”. 
 
Członkowie lwóweckiego koła SBP byli inicjatorami i organizatorami cyklicznej imprezy: I Lwówecki 
Dzień Dziedzictwa Kulturowego (19.09.), którego motywem przewodnim był lwówecki Ratusz, jego 
historia i architektura.  
 
Koło SBP w Zgorzelcu przygotowało i  prezentowało wystawę „70 lat Zgorzelca” w ramach programu 
historycznoedukacyjnego „Widzieliśmy” przedstawiającego historię Polski XX wieku widzianej przez 
pryzmat losów ludzkich. 
 
III Powiatowe Dyktando Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - odbyło się w Gimnazjum Publicznym 
Reymonta w Kłodzku. Udział wzięło 49 osób z województwa dolnośląskiego, łódzkiego i małopolskiego. 
(18 czerwca). 
 
IV Międzygminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej SBP został zorganizowany w Hotelu Metro  
w Boguszynie w trzech kategoriach wiekowych. Udział wzięło 89 osób z miasta i gminy Kłodzko, gmin 
Duszniki Zdrój, Szczytna i Kudowa Zdrój. 
 
Koło SBP w Oleśnicy wspólnie z Towarzystwem przyjaciół Oleśnicy  przystąpiło do projektu „Fotografuje-
my Oleśnicę” – projekt jest próbą fotograficznej rejestracji obrazu współczesnej Oleśnicy w jej wymiarze 
przestrzennym,  społecznym i kulturowym. W ramach projektu odbywały się warsztaty i kursy fotograficzne 
prowadzone przez uznanych fotografików. Koło uczestniczyło również w organizacji „Narodowego Czyta-
nia” zainspirowane przez LO w Oleśnicy. Informacja na temat działalności Koła rejestrowane są na stronie 
Biblioteki w Oleśnicy i w prasie lokalnej oraz na portalach społecznościowych – odpowiedzialny członek 
SBP Rafał Wojtczak. 

Koło SBP z Długołęki przy realizacji spotkań autorskich, wystaw i większych imprez czytelniczych współ-
pracuje z Biurem Rady Gminy i Działem Promocji Urzędu Gminy Długołęka wykorzystując salę konferen-
cyjną Urzędu Gminy. W 2015r. zorganizowano we współpracy z wymienionymi partnerami spotkania autor-
skie: z Janem Nowickim i Krzysztofem Daukszewiczem, w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek zorgani-
zowano   imprezę plenerową  dla dzieci „Pociąg do czytania”.  
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Koło uczestniczyło w gminnych imprezach : Dniach Gminy Długołęka, dożynkach gminnych, jarmarku Bo-
żonarodzeniowym, podczas których promowano książki i czytelnictwo. We współpracy ze szkołą prowadzo-
na była edukacja czytelnicza i medialna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Uczestni-
czono w przygotowaniu i pracach jury konkursu polonistycznego o zasięgu regionalnym  „I Ty możesz zo-
stać mistrzem literatury” organizowanego przez  Zespół Szkół w Łozinie. Wspólnie z Towarzystwem Uni-
wersytetów Ludowych organizowano kursy komputerowe dla osób starszych. Koło łącznie z biblioteką re-
alizuje projekt edukacyjny (trzecią edycję) „O finansach w bibliotece” przeznaczony dla osób 50+ , którego 
celem było przekazanie istotnych informacji z zakresu bankowości elektronicznej, gospodarowania środkami  
i planowania wydatków. 
 
Koło SBP w Miliczu współpracowało przy organizacji i przeprowadzeniu łącznie z Ośrodkiem  
Kultury IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Agnieszki Osieckiej w Miliczu. 
 
Okręg pomorski 

 
Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP delegował dwoje przedstawicieli na Kongres Obywatelski 

w Warszawie, który odbył się 7 listopada 2015 r. na Politechnice Warszawskiej. Barbara Tylek (skarbnik) 
i Zbigniew Walczak (sekretarz) wzięli udział w podsumowaniu akcji debat obywatelskich pt. „Jak rozwi-
nąć nasze skrzydła?”, które odbyły się w czterdziestu bibliotekach w maju 2015 r. Następnie odbyli szko-
lenie na temat przygotowań do II debaty, zaplanowanej na maj 2016 r. pod hasłem „Rozwijamy skrzydła 
Polski lokalnej”. Tym razem będzie to 50 debat w 50 bibliotekach. Zarząd Okręgu Pomorskiego obejmie 
patronat honorowy akcję w województwie pomorskim (w porozumieniu z organizatorem - Instytutem 
Badań nad Gospodarką Rynkową). Dzięki zaangażowaniu SBP do II tury zgłosiły się kolejne 4 biblioteki 
(Gdynia, Brusy, Ryjewo i Sopot). W sumie w akcji weźmie udział 6 bibliotek z województwa pomor-
skiego. 

 
W 2015 roku Zarząd Oddziału w Słupsku pozyskał fundusze na 2 projekty: publikację pt. „Wizja  

i dzieła. Zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku”, przygotowanej z okazji 70 rocznicy 
działalności słupskiej biblioteki i akcję „Żywa Biblioteka”. Na realizację projektu ZO SBP uzyskał 4500 
zł. W organizację projektu zaangażowali się najmłodsi członkowie Stowarzyszenia, co dobrze rokuje na 
lata następne. Zadanie realizowano w MBP Słupsku. Dwudniowa kampania spotkała się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców i mediów.  

Drugi projekt pt. „Wizje i dzieła […]”, to publikacja zbiorowa, w której znalazły się artykuły wielu 
członków SBP.  
 

Zarząd Oddziału w Słupsku był współorganizatorem obchodów 70-lecia działalności Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Słupsku oraz IV Konferencji „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliote-
karstwa XXI wieku”. 
 
Okręg podlaski 

• 14.03.2015 – spotkanie emerytów zorganizowane w Filii bibliotecznej nr 5 Książnicy 
Podlaskiej(uczestniczyło 35 osób w tym 20 z SBP) 

• „Odjazdowy bibliotekarz”- akcje  organizowane w maju i czerwcu 2015   
w  wielu gminach,  

• 13.05.2015 – spotkanie integracyjne pracowników Książnicy Podlaskiej 
 w ramach Dnia Bibliotekarza ( ok.50 uczestników w tym 24 członków) 
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• 25-26.09.2015 – wyjazd edukacyjno-rekreacyjny ph. „Piękny wschód. Uroki wojewódz-
twa  lubelskiego ” (uczestniczyło  31 osób w tym 23 członków)   

• 21.11.2015 -wyjazd do Warszawy  do Teatru Komedii oraz Muzeum Żydów Polskich 
(Polin) (uczestniczyło  48 osób w tym 30 członków ) 

W sumie z integracji skorzystało 164 osoby  w tym 97 członków SBP.  

Okręg śląski 
 

1. Zarząd Okręgu objął patronatem IV Wielką Zabawę Rodzinną – finał ogólnopolskiego konkursu 
Wielka Liga Czytelników, tragizowanej przez Stowarzyszenie „Wielka Liga” z Katowic (25.04.) 

2. Zarząd Okręgu współorganizował XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pod hasłem 
„Biblioteka – priorytety i pomysły”, organizowanego przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowi-
cach oraz sekcję Bibliotekarską przy Okręgu śląskim ZNP (27.03. w Wyższej Szkole Biznesu w Dą-
browie Górniczej). 

3. Wsparcie Zarządu Okręgu w organizację sympozjum pt. „Nauczanie św. Jana Pawła II w eduka-
cji i bibliotece”. Organizatorzy : okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach, Biblioteka Teo-
logiczna UŚ, IBIN UŚ, Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP, Sekcja Bibliotek 
Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP, Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej 
(19.11.) 

4. Zarząd Oddziału w Częstochowie współpracował przy organizacji XII Regionalnego Forum Bi-
bliotekarzy na temat „Kompetencje czytelnicze, czytelnictwo czy czytanie” (20.10.) oraz nawiązał 
współpracę z Fundacją „Dialogos”, która prowadzi kampanię przeciwko dopalaczom. Stowarzyszenie 
przyjęło od Fundacji 240 egzemplarzy książki „Dopalacze – odsłona piekła”, które zobowiązało się 
przekazać filiom Biblioteki Publicznej w Częstochowie, gminnym bibliotekom publicznym w regionie 
oraz bibliotekom szkolnym na terenie miasta. 

5. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej, w ramach pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-
Białej, był organizatorem konkursu na „Najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2014/2015”. Konkurs 
organizowany jest corocznie przy współpracy z Książnicą Beskidzką dla samorządowych bibliotek pu-
blicznych w powiecie. W tegorocznej edycji konkurs przeprowadzono w Tygodniu Bibliotek pod patro-
natem Zarządu Głównego SBP. 

6. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej zorganizował konkurs „Mistrz Ortografii”, adresowany do 
dzieci klas 3 szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu. Do finału zakwalifikowano 43 dzieci (eli-
minacje  do finału przeprowadzają nauczyciele bielskich szkół podstawowych). 

7. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej był organizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom. Ta doroczna akcja, organizowana przez oddział SBP wspólnie z Książnicą Beskidzką ma charak-
ter plenerowej zabawy, a organizowana jest przy wsparciu lokalnych samorządów, organizacji, stowa-
rzyszeń i fundacji. Od lat w akcji uczestniczą nauczyciele, aktorzy, artyści-plastycy, dziennikarze, poli-
cjanci, regionalni poeci i pisarze, autorzy książek dla dzieci, bibliotekarze, księgarze, studenci i ucznio-
wie. Akcja przebiegała pod hasłem „Wszyscy czytają – duzi i mali!”, w jej trakcie oprócz głośnego czy-
tania odbywały się quizy, konkursy, wystawy książek, krótkie prelekcje, objazdowe wycieczki po Biel-
sku-Białej, w tym zwiedzanie drukarń. 
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8. Członkowie Koła przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach uczestniczyli w organiza-
cji VII Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, pod hasłem 
„Śląsk literacki XX i XXI wieku”, którą zorganizowano w Toszku w październiku 2015 r. 

9.  Członkowie Koła przy MBP w Gliwicach prowadzili regularne zajęcia z podstaw znajomości 
komputera, poruszania się po sieci internetowej oraz korzystania z now2ych technologii dla osób star-
szych, korzystających z gliwickiej biblioteki. 

10.  Koło przy MBP w Czeladzi współorganizuje z biblioteką projekt „Komputer bez barier wieko-
wych”. To bezpłatne szkolenie dla osób w wieku 50+ cieszy się ogromnym powodzeniem. 

11.  Koło przy MBP w Świętochłowicach włączyło się w ogólnopolską akcję Tydzień Zakazanych 
Książek, organizując wystawy książek będących w przeszłości z różnych względów na indeksach ksiąg 
zakazanych (21-27.09). 

12. Członkowie Koła przy MBP w Dąbrowie Górniczej włączyli się do przeprowadzenia wykładów, 
spotkań i innych działań w ramach projektów „Tydzień Bibliotek” i „Akademia Pokoleń”, organizowa-
nych przez dąbrowską bibliotekę po uzyskaniu dotacji w Urzędu Miasta. Imprezy organizowane w oby-
dwu projektach miały na celu szeroko rozumianą edukację różnych grup społecznych, od najmłodszych 
do sen seniorów. Członkowie uczestniczyli w projektach jako wolontariusze. 

 
Okręg świętokrzyski 
 
W ciągu 2015 r. członkowie Kół, Oddziałów oraz ZO zorganizowali lub współorganizowali wiele 
wydarzeń kulturalnych w swoim środowisku dla odbiorców w różnym wieku m.in. wystawy książek, 
konkursy, dni otwartych bibliotek, fotografii, malarstwa, spotkania autorskie – często wydarzenie te są 
inicjowane przez członków Stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczą w ich organizacji. Są to np.: 
1. Cykl konkursów pt. Mistrz pięknego czytania - Piękno regionu świętokrzyskiego w twórczości  
Stefana Żeromskiego (zorganizowany w maju w ramach Tygodnia Bibliotek),                   
2. W kręgu poezji ks. J. Twardowskiego (Koło Miejskie przy WBP (marzec, maj),  
3. XII konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych pt. Podróże małe i duże organizowany  
w ramach Tygodnia Bibliotek (Koło przy MBP w Kielcach),  
4. Przyłapani na czytaniu – konkurs fotograficzny zorganizowany przez KT w Jędrzejowie (lipiec-

sierpień   
5. Najlepszy czytelnik biblioteki dziecięcej (VI edycja) –  KT w Skarżysku- Kamiennej,  
6. Kryminał na wakacje - konkurs czytelniczy na recenzję książki (lipiec- wrzesień) - KT w Skarżysku- 

Kamiennej,  
7. Najaktywniejszy czytelnik wakacji – konkurs czytelniczy dla czytelników – KT w Końskich 

(wrzesień),   
8. Promocja tomiku poezji pt. Lirobranie – Andrzeja Piskulaka, ceniony poeta i publicysta. Spotkanie  

z autorem tomiku odbyło się 23 września w siedzibie WBP. Zarząd Okręgu uzyskał na publikację 
dotację (2500 zł) z Województwa Świętokrzyskiego. Uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze 
książki, a ponadto Zarząd Okręgu rozdysponował egzemplarze do bibliotek z terenu województwa,  
w tym także innych sieci bibliotek. 

 
Okręg łódzki 
 

Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy Okręgu łódzkim prowadziła działalność 
kulturalno-oświatową w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Norberta Barlickiego w Łodzi, na te-
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renie którego mieści się Filia 12 MBP Łódź-Śródmieście. W minionym roku działalność ta skierowana 
była do dzieci przebywających na oddziałach i obejmowała głośne czytanie bajek (20 spotkań), dyskusje 
nad przeczytanymi bajkami (16), pogadanki na temat biblioteki (14) oraz zajęcia plastyczne (5). Na od-
działach szpitalnych udostępniano audiobooki. Chorzy mieli możliwość telefonicznego zamawiania inte-
resujących ich tytułów.  

 
Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika zorganizowała imprezy  Europejczycy czytają dzieciom – 

Czytanie jest OK. !, w Instytucie Europejskim dla dzieci z klas I-III z Łodzi oraz Zgierza i Lutomierska. 
 
Oddział Łódzki sporządził w języku angielskim aplikację do programu „Biblioteki publiczne 

2020”. Projekt polegał na wydaniu czterech publikacji o działaniach bibliotek łódzkich na rzecz środowi-
ska.  
 
Okręg małopolski 
 
Koło w Miechowie uczestniczyło w realizacji projektu : „Czytam sobie w bibliotece”.  
W ramach projektu zrealizowanego z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Wy-
dawnictwem „Egmont” przeprowadzono zajęcia czytelnicze dla dzieci z klasy I „a” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Miechowie („Szarka i wilki”, „Zabawa w maga”, „Podróżnicy na tropie odkryć”, „Księżyc na 
tapetę”) oraz dla dzieci z klasy I ze Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli („Przyjaciele planety Zie-
mia”, „Zabawa w maga”). Zajęcia obejmowały: głośne czytanie, rozmowę na temat przeczytanego tekstu 
i zagadnień tematycznie związanych z omawianą książką, wykonywanie prac plastycznych, zabawy inte-
gracyjne i ruchowe. 

Koło w Miechowie pomogło także w realizacji projektu: „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej 
– Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”.   
Projekt był realizowany od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. przez Stowarzyszenie Edukacji 
Pozaformalnej „Meritum” w partnerstwie z PiMBP w Miechowie,  dzięki dofinansowaniu z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu odbyły się szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy, 
zarządzania organizacją, podstaw prawnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem organizacji 
oraz spotkania konwentu strategicznego. Głównym celem projektu było opracowanie strategii promocji 
Ziemi Miechowskiej. 18 listopada w trakcie spotkania podsumowującego zakończono prace nad aktuali-
zacją tekstu Strategii oraz zaprezentowano inicjatywy zrealizowane w ramach konkursu dotacyjnego 
„Moja Ziemia Miechowska 2015”. 
 
Koło w Bochni uczestniczyło w realizacji projektu PiMBP w Bochni "Zapraszamy na ławeczkę, czyli 
bookcrossing dla każdego..." dofinasowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK w konkursie  
"Tu mieszkam, tu zmieniam". Uroczyste „odsłonięcie” ławeczki bookcrossingowej im. Marii 
Bielawskiej w Parku Rodzinnym Uzbornia, koncert Baśniowej Kapeli „Liliowy bór” i konkurs literacki 
dla najmłodszych, 9 maja 2015 r. 
 
Udzieliło również pomocy w organizacji ogólnopolskiego pleneru fotograficznego i wystawy 
poplenerowej  „Bochnia – Miasto Soli i Sól Miasta” wspólnie z Fundacją Salina NOVA i bocheńską 
Biblioteką w ramach projektu „Bochnianie współdecydują – partycypacja szansą na rewitalizację 
miasta”(projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

Koło w Bochni było współorganizatorem XI wakacyjnego konkursu plastyczno – literackiego dla dzieci                              
i młodzieży powiatu bocheńskiego „W świecie księdza Jana”, pod patronatem starosty bocheńskiego 
Ludwika Węgrzyna. 
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Członkowie Koła w Bochni, w ramach imprezy plenerowej w Parku Rodzinnym Uzbornia "Rodzinna 
niedziela z NGO", przeprowadzili konkurs ze znajomości bajek dla rodzinnych drużyn. Najmłodszych 
zaprosili na scenę do uczestnictwa w muzycznej zabawie. Wszystkich chętnych do rozwiązania krzyżów-
ki bocheńskiej. Dzieci do wykonywania i kolorowania rysunków w kąciku plastycznym a dorosłych do 
wymiany książek na specjalnym stoisku,12 lipca 2015 r. 
 
Okręg warmińsko-mazurski 
 

23 czerwca Zarząd Oddziału w Elblągu zorganizował wycieczkę do Gdyni i Gdańska. Uczestniczyli 
członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z kół miejskiego, powiatowego, emeryckiego oraz  
pracownicy Biblioteki Elbląskiej i Biblioteki PWSZ w Elblągu.  

Okręg opolski 
 
Zarząd Okręgu przygotował uroczyste spotkanie z okazji 80. urodzin Teresy Jakubczak wieloletniej kie-
rowniczki Wypożyczalni Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Teresa Jakubczak była 
jedną z inicjatorek powołania do życia czasopisma bibliotekarskiego „Pomagamy sobie w pracy” w roku 
1956, które ukazuje się do dzisiaj pod zmienionym tytułem „Bibliotekarz Opolski” w wersji elektronicz-
nej. Jest zasłużonym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działającą do dnia dzisiejszego w 
Kole Seniorów. W latach 1965-1974 pełniła funkcję przewodniczącej ZO SBP w Opolu. 
 
Koło SBP Bibliotek Naukowych kontynuuje pracę nad nagraniami wspomnień 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. 
 
Koła SBP w Nysie i w Strzelcach Opolskich  zorganizowały rajdy rowerowe „Odjazdowy Bibliotekarz”, 
w których wzięli czynny udział członkowie SBP. 
 
Koło w Strzelcach Opolskich zorganizowało wyjazd na Targi Książki do Krakowa dla bibliotekarzy i 
miłośników książek. 
 
Członkowie Koła SBP w Gogolinie wspólnie z Urzędem Miejskim w Gogolinie zorganizowali  dla 
wszystkich chętnych wycieczkę rowerową z Gogolina do Rogowa Opolskiego. Uczestnicy oprócz piękna 
otaczającej przyrody, ruchu na świeżym powietrzu otrzymali  dawkę kultury     i wiedzy historycznej, 
którą przekazał zaproszony miłośnik lokalnej historii oraz przewodnik Zamku w Rogowie Opolskim. 
 
Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu było współorganizatorem wycieczki w Jurę Krakowsko-Częstochowską 
oraz wyjazdu do Filharmonii Opolskiej na przedstawienie „Intryga”. W wyjazdach wzięli udział pracow-
nicy biblioteki z rodzinami. 
 
Okręg wielkopolski 
 
Oddział w Lesznie otrzymał na realizację XXVI Leszczyńskich Dni Literatury oraz Międzynarodową 
Jesień Poetycką w Leszczyńskiem dofinansowanie z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Lesznie, 
w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zadań z zakresu kultury i sztuki – wspierania działań 
kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego.   
 
Otrzymał ponadto z Urzędu Miasta dofinansowanie na wydanie publikacji regionalnej: ,,Szukając śladów 
Mieczysława Kudelli”, której autorem jest Janina Małgorzata Halec (Koło Leszno). Członkowie koła 
leszczyńskiego włączyli się też w przygotowanie do wydanej przez MBP publikacji "Przyjaciel Ludu 
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1834-1849 w 180 rocznicę ukazania się pierwszego numeru: materiały z konferencji naukowej pod red. 
Janiny Małgorzaty Halec”. 

 
Kol. Halina Radoła, przewodnicząca Koła w Gostyniu (Oddział w Lesznie) przygotowała prezentację  
z podróży po Armenii, którą przedstawiła na spotkaniach z seniorami z Klubu Złotej Jesieni oraz Gostyń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także dla dzieci i młodzieży w bibliotekach i szkołach powiatu 
gostyńskiego 
Koło w Gostyniu wspólnie z BPMiG przeprowadziły konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych  
i licealnych ,,Z polszczyzną za pan brat”, wystawę i prezentację w ramach ,,Gostyńskiej Nocy ze Spor-
tem” oraz wystawy w ramach ,,Galerii Jednego Obrazu” w Środowiskowym Domu Samopomocy. 
  
Oddział w Kaliszu uczestniczył w organizacji konkursów:  pięknego czytania „Czytanie jest sztuką” -  
zasięg powiatowy (Pleszew) i regionalnego konkurs wiedzy  ph.   „Świątynie Ziemi Dobrzyckiej”   (Do-
brzyca). 

Oddział w Koninie organizował m. in.  warsztaty literackie dla młodzieży piszącej; Dyskusyjny Klub 
Książki; Biblioteczny Klub Filmowy oraz interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish” 
oraz dla dorosłych.  

 
Okręg podkarpacki 
 

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie złożył wniosek do Urzędu Miasta Rzeszowa o przyznanie dotacji  
z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na realizację zadania „Interaktywne warsztaty 
informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+. Celem realizacji zadania publicznego było pod-
niesienie umiejętności komputerowych mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+, nabycie przez nich no-
wych kompetencji w zakresie technologii cyfrowych niezbędnych w życiu codziennym, a także integracja 
i aktywizacja edukacyjno-kulturalna osób starszych (wysokość dotacji 58 220 zł). 

Oddział krośnieński wspólnie z Krośnieńską Biblioteką Publiczną zrealizował cztery zadania  
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna  
w 2015 roku z zakresu kultury: „Sposób na czytanie”; „Krośnieński Mistrz Ortografii 2015”; „Fanta-
styczne Krosno! – cykl imprez inspirowanych literaturą fantasy” ; XVI Krośnieński Konkurs Literacki. 

Koło w Stalowej Woli (Oddział tarnobrzeski) było współorganizatorem: konkursu plastycznego dla 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych XX edycja Ekslibris pt. „Jan Paweł II – 10. 
rocznica śmierci” oraz konkursu plastycznego dla klas I-III szkoły podstawowej „Ilustracje do wierszy ks. 
Jana Twardowskiego”.   

Okręg zachodniopomorski 

Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu SBP zorganizował we współpracy z Dyrekcją Książnicy  
w trakcie Tygodnia Bibliotek  III. sympozjum „Ludzie  Książki  Pomorza Zachodniego”, podczas którego 
wygłoszono  9 referatów poświęconym ludziom działającym w upowszechnianiu i obrocie książek. 
Poprzednie sympozja odbyły się w latach 2013 i 2014. 
 
Zarząd Okręgu  SBP  podjął współpracę z Archiwum Państwowym w Szczecinie w celu zorganizowania 
seminarium  dotyczącego metodyki opracowania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych a we 
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współpracy z Dyrekcją Książnicy Pomorskiej, Polskim Towarzystwem Autobiograficznym, Instytutem 
Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego  zorganizował 16 listopada  pierwszy 
wykład z cyklu  „Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie”. Wykład  pt. Mówić, czytać, klikać? 
Rewolucja komunikacyjna i jej następstwa  wygłosił prof. Andrzej Mencwel. 
 
Koło 19 w Międzyzdrojach uczestniczyło w organizacji spotkania żołnierzy AK w Międzyzdrojach w 
październiku  2015.  

Koło nr 1 SBP w Koszalinie zorganizowało wspólnie z Koszalińską Biblioteką Publiczną czwartą edycję 
„Żywej Biblioteki" (20 marca). 
 
Członkowie Koła nr 2 SBP w Białogardzie (Oddział koszaliński) zorganizowali 3 edycje kursów kom-
puterowych dla seniorów z zakresu podstawowej obsługi komputerów. Przygotowano program autorski  
w ramach którego prowadzono kursy. 
 
Okręg mazowiecki 

Struktury SBP w Okręgu Mazowieckim organizują wspólnie z bibliotekami, szkołami, samorządami oraz 
innymi organizacjami wiele imprez kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych stwarzających możliwość 
aktywnego, kreatywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w kulturze i w życiu społecznym. Najpopu-
larniejsze formy to spotkania z autorami i dyskusje o książkach.  Coraz bardziej popularne są imprezy 
wykraczające poza siedziby bibliotek  (Odjazdowy Bibliotekarz, happeningi, pikniki rodzinne). Niektóre 
działania były realizowane w trakcie „Tygodnia Bibliotek”. Oto wybrane przykłady. 
Oddział SBP w Ostrołęce 
Wspólnie z Kołem SBP w Myszyńcu oraz bibliotekami publicznymi Oddział  organizuje od 1984 roku  
konkursy recytatorskie i poetyckie dla dzieci i młodzieży trzech kategoriach Kurpie Zielone  
w literaturze. W roku 2015 Konkurs był  organizowany  na terenie 9  gmin kurpiowskich zlokalizowa-
nych w woj. mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim. Zarząd Oddziału jest głównym organi-
zatorem Konkursu, a współorganizatorami są MBP w Ostrołęce, MGBP w Myszyńcu, GBP z terenu Kur-
piowszczyzny oraz  Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce. 
Z inicjatywy Koła SBP przy MBP w Ostrołęce odbyło się 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, 
członkowie Koła uczestniczyli w organizacji wielu imprez, jak Atak dzieci na bibliotekę czyli przedszko-
lak w MBP 
Koło SBP w  Makowie Mazowieckim wspólnie z MBP organizowało spotkania autorskie, wystawy, 
konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży. Brało też czynny udział w Narodowym Czytaniu Lalki Bole-
sława Prusa. 
Koło SBP w Myszyńcu skupiające bibliotekarzy z gmin: Myszyniec, Kadzidło, Lelis, Czarnia, Baranowo 
oraz Łyse organizowało różne imprezy popularyzujące bibliotekę i książkę. Wspólnie z GMBP i Gimna-
zjum w Myszyńcu zorganizowało w amfiteatrze RCKK w Myszyńcu czwartą edycję  akcji Narodowego 
Czytania. Osoby z własnymi egzemplarzami książek Bolesława Prusa otrzymały pamiątkowy stempel 
nadesłany specjalnie na tę okazję z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Członkowie Koła Bibliotekarzy Pedagogicznych i Szkolnych będący jednocześnie pracownikami 
Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce zorganizowali szereg spotkań i wystaw o różnorodnej tematyce. 
Nawiązali współpracę z grupą „Radosna twórczość”, która zrzesza pasjonatów w różnych dziedzinach, 
np. kolekcjonerów, twórców ludowych. Dzięki temu mogli zaprosić młodzież ze szkół i nauczycieli na 
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ciekawe warsztaty i prezentacje, np. dotyczące stroików wielkanocnych i ozdób choinkowych. 
Zorganizowali też spotkania autorskie i prelekcje, m. in. na temat holokaustu w rocznicę wyzwolenia 
obozu w Auschwitz Birkenau. 
 

Oddział Płocki,  podobnie jak w poprzednich latach, był  wyjątkowo aktywny. Do najważniejszych im-
prez, których organizatorami lub współorganizatorami był Płocki Oddział SBP należy zaliczyć: 
o projekt „Zatrzymane w kadrze…rok 1920” , którego celem projektu było stworzenie 2 słuchowisk  

dla uczczenia 95. rocznicy Obrony Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej (finansowany z grantu) 
o  współorganizowanie XXVII edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Poetyckiego  O Liść Dębu. 

W roku 2015 Oddział SBP w Płocku w ramach Konkursu ufundował nagrodę  specjalną w wysoko-
ści 500 zł Jerzemu Fryckowskiemu z Dębnicy Kaszubskiej 

o Ogólnopolski i Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży Młodzi Twórcy Literatury „Inny-obcy-
nerd?” 

Oddział w Radomiu: W ciągu roku członkowie Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ra-
domiu brali udział imprezach organizowanych przez ich bibliotekę, włączając się w ich organizację, m. 
in.  38. Radomska Wiosna Literacka , akcjaCała Polska czyta dzieciom, 10. edycja Otwartego konkursu  
o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, V Radomskie Targi 
Wydawnictw Regionalnych, XXIII Targi Książki Historycznej w Warszawie (na stoisku Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich członkinie Koła prezentowały i prowadziły sprzedaż wydawnictw Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Radomiu). 
 

Koło SBP w Mińsku Mazowieckim (Oddział w Siedlcach) wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną 
zorganizowało II Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych Nad Srebrną. Patronat nad 
Spotkaniami objął Okręg Mazowiecki SBP.  
Zarząd Koła SBP w Mińsku Mazowieckim pośredniczył pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Miń-
sku Mazowieckim i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w przyznaniu patronatu Stowarzyszenia nad 
Aleją Gwiazd Literatury, której gwiazdą w 2015 r. został Juliusz Głowacki. 
 
Rok 2015 był Rokiem Reymonta na Mazowszu. W dniach 1-4 października bibliotekarze i członkowie 
Koła przy MBP w Siedlcach brali udział w akcji „Czytamy Chłopów Non-Stop”, która odbyła się w Do-
mu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Z tej też okazji Zarząd Oddziału w Siedlcach był 
współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „List do Reymonta” i zakupił nagrodę dla 
laureata. 
 
W Oddziale w Warszawskim wiele kół  organizowało  spotkania, wykłady, szkolenia, wycieczki szko-
leniowo-integracyjne. 
Koło przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy organizowało wiele  spotkań, 
wykładów, pokazów multimedialnych  prezentujących refleksje z wyjazdów edukacyjnych, przeglądy 
nowości wydawniczych i spotkania z Mariolą Pryzwan-Momot. Koło zorganizowało spacer po Cmenta-
rzu Prawosławnym przy ul. Wolskiej, w ramach cyklu pt. "Mało znane cmentarze" oraz jesienny spacer 
po Bielanach zakończony zwiedzeniem wystawy w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 pt. „Odsła-
niamy Bielany”. Koło przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie  kontynuowało organizację  spo-
tkań w ramach  Klubu pod Otwartą Księgą (7 spotkań). Nowo powstałe Koło przy Głównej Bibliotece 
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Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zorganizowało Dzień Otwarty GBPiZS, podczas którego zaprezen-
towano wystawę starych druków i druków XIX wieku znajdujących się w zbiorach Biblioteki.  
 
 Cel 3 : Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 
 
Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z ważniejszych celów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Podejmowane przez poszczególne ogniwa organizacji działania tworzą nieformalne więzi międzyludzkie, 
które owocują wymianą doświadczeń także zawodowych. Nieformalne spotkania bibliotekarzy inspirują 
często do podejmowania nowych inicjatyw w codziennej pracy. 
Poniżej przykłady działań integracyjnych podejmowanych w poszczególnych ogniwach SBP w roku 2015 : 
 
Okręg dolnośląski 
 

W celu poprawy komunikacji i wprowadzania jej nowoczesnych form w strukturach stowarzysze-
nia zespół w składzie: Blanka Bobryk, Rafał Wojtczak i Joanna Golczyk redagował profil okręgu na Fa-
cebooku pod nazwą „Okręg Dolnośląski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. Na profilu udostępnia-
ne są aktualności dotyczące przede wszystkim działań stowarzyszenia na naszym terenie. Zamieszczane 
są również bieżące informacje dotyczące działalności SBP w kraju, sytuacji i problemów współczesnego 
bibliotekarstwa.  
 
Zarząd Oddziału legnickiego wspiera koła w realizacji działań dotyczących m.in. organizacji imprez inte-
gracyjnych, np. wycieczek, wspólnego uczestniczenia w spektaklach teatralnych itp., inicjuje przedsię-
wzięcia odbywające się w bibliotekach i kołach. Członkowie Kół inicjują i decydują o sposobie obcho-
dów Dnia Bibliotekarza dla swoich członków oraz dla wszystkich pracowników macierzystych bibliotek. 
W roku 2015 zorganizowano  m.in.: 
- Chojnów – wycieczka do Łęknicy i Bad Muskau (Park Mużakowski),  spotkania bibliotekarzy  
z władzami samorządowymi, 
- Złotoryja i Świerzawa – seminarium wyjazdowe do Zagrody Edukacyjnej „Kowalowe Skały” oraz spo-
tkanie okolicznościowe bibliotek powiatu z władzami, 
- Lubin – wspólne wyjście do kina, spotkanie towarzyskie, 
- Legnica –  wycieczka do Goerlitz i Markerdorf, spotkanie wszystkich pracowników w Bibliotece, spo-
tkanie integracyjne, 
- Jawor – wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego i spotkanie towarzyskie. 

 
Zarząd Oddziału w Wałbrzychu wspierał wszystkie inicjatywy spotkań edukacyjnych i  integracyjnych 

bibliotekarzy, a także zorganizował wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny do Bratysławy (wizyta w Bibliotece 
Uniwersyteckiej) i Wiednia. Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji lokalnych obchodów Dnia 
Bibliotekarza oraz jubileuszu 70-lecia Biblioteki w Wałbrzychu.  

Koło SBP przy MBP we Wrocławiu wraz z Oddziałem Wrocławskim SBP zorganizowało dla 
członków SBP i bibliotekarzy wycieczkę do Warszawy gdzie w programie było zwiedzanie Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, Muzeum Żydów POLIN i Muzeum Powstania Warszawskiego. Zorganizowano 
także spotkanie integracyjne dla emerytów członków SBP i zaprzyjaźnionych  emerytów bibliotekarzy  
w nowo otwartej bibliotece GRAFIT przy ul. Namysłowskiej.  

Okręg pomorski 
 

W 2015 roku Zarząd Okręgu Pomorskiego, z udziałem Oddziału Gdańskiego i Słupskiego, zor-
ganizował XXII Pomorski Dzień Bibliotekarza. Uroczystość, podzielona na dwie części, odbyła się  
23 maja. Część oficjalna miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Helu. Podczas uroczystości 
odbyło się uroczyste nadanie tytułu Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2014 dyrektor MBP w Rumi. 
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W drugiej części obchodów uczestnicy zwiedzali Półwysep Helski: Skansen Fortyfikacji w Jastarni, Mu-
zeum Obrony Wybrzeża oraz Baterię Heliodora Laskowskiego w Helu. Wycieczkę poprowadził kmdr 
por. Dariusz Dębski.  

 
Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej zorganizowało w dniach 16-17 maja  XVIII 

Ogólnopolską Pielgrzymkę Bibliotekarzy na Jasną Górę. Uczestnicy wyjazdu z Okręgu Pomorskiego 
zwiedzali Kraków, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach a wspólnie z członkami Duszpa-
sterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej uczestniczyli w spotkaniu koleżeńskim w Centrum Jana 
Pawła II i w mszy świętej na Jasnej Górze. 

 
26 września odbyła się całodniowa pielgrzymka „Warmia mało znana”, w której udział wzięło ok. 

20 bibliotekarzy. Wyjazd został zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodziny Kolpinga. 

Okręg śląski 
 
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP zorganizowała wyjazd integracyjny biblio-
tekarzy do Budapesztu. 

Oddział w Częstochowie we współpracy z Biblioteka Publiczna w Częstochowie i z Sekcją Bibliotekarską 
przy Oddziale ZNP zorganizował VIII Maraton Czytelniczy, pod hasłem „Wędrówka do miejsc świętych”, 
odbywał się w XIV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, z okazji Roku św. Jana Pawła II oraz 
rocznicy pierwszej Jego pielgrzymki do ojczyzny (2-10.06.). 

Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej zorganizował w ramach Tygodnia Bibliotek I Beskidzki Rajd Bibliote-
karzy, w którym wzięło udział 46 bibliotekarzy z Bielska Białej, powiatu bielskiego i z MBP w Jastrzębiu 
Zdroju. 

Koło przy MBP w Sosnowcu zorganizowało wycieczkę do Jaskini Niedźwiedziej i Kopalni Złota oraz wy-
jazd bibliotekarzy na Targi Książki w Krakowie. 

Koło przy MBP w Dąbrowie Górniczej wzięło udział w kolejnej edycji Festiwalu Ludzi Aktywnych. Koło 
przystąpiło do akcji Objazdowy Bibliotekarz i zorganizowało wycieczkę do Krakowa. 

Koło przy MBP w Katowicach włączyło się w obchody 70 lecia biblioteki, organizując spotkanie byłych  
i obecnych pracowników (styczeń 2015). Podjęto  decyzję o utworzeniu zespołu ds. historii MBP (prze-
wodnicząca Aleksandra Kapłon). Koło organizowało dla bibliotekarzy wizytę w CINIBie (3 grupy – ogó-
łem 35 osób).  

Koło przy Bibliotece Śląskiej refundowało koszty wynajęcia sali na coroczne spotkanie pielgrzymujących 
na Jasną Górę bibliotekarzy. Organizatorem kolejnej pielgrzymki było Duszpasterstwo Bibliotekarzy Ar-
chidiecezji katowickiej.  

Okręg lubelski 
 
o Spotkanie integracyjne dla pracowników bibliotek i członków Stowarzyszenia na terenie firmy Grill - 

Park w Białej Podlaskiej – Oddział SBP Biała Podlaska (12.05).  
o Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, przejazd ulicami miasta Biała Podlaska dla pracowników 

bialskich bibliotek  – Oddział SBP Biała Podlaska (14.05). 
o Spotkanie wigilijne, na którym wręczano dyplomy z okazji jubileuszu 30, 35, 40-lecia pracy bibliotek  – 

Oddział SBP Biała Podlaska (14.12). 
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o Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy powiatu janowskiego i kraśnickiego do bibliotek powiatu lubartow-
skiego, parczewskiego i filii MBP Lublin – Koło SBP Janów Lubelski (27.05). 

 
Okręg łódzki 
 

Koło przy MBP Górna zorganizowało dwa turnieje piłki nożnej bibliotekarzy i przyjaciół BIBLIO-
CUP:  XVIII  Łódzki Turniej Piłki Nożnej na obiekcie sportowym „Metalowiec” i XIX Turniej na tym 
samym obiekcie co poprzedni. W turniejach uczestniczyły oprócz drużyn bibliotekarzy również drużyny, 
m.in.: Urzędu Miasta Łodzi, Straży Pożarnej, Radia Parada, Zakładu Karnego, policjantów Ruchu Dro-
gowego.  
Koło przy MBP Śródmieście zorganizowało wycieczkę  do Kazimierza Dolnego. 
 Koło  przy MBP Łódź-Polesie zorganizowało wycieczkę do Muzeum Historii Żydów Polskich (Polin)  
w Warszawie. 
 
Okręg małopolski 
 
Oddział w Krakowie 

1. Organizacja spotkania „przy kawie” z udziałem utalentowanych bibliotekarzy: Doroty Chomko – 
malarki (Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) oraz Jacka Kowalskiego – 
poety (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie) – 27.05.2015 r. Artyści przedstawili swoją 
twórczość: D. Chomko zaprezentowała ok. 30 obrazów,  J. Kowalski przeczył kilkadziesiąt swoich 
wierszy, M. Krawczyk przygotowała prezentację fotografii  
z wycieczki zorganizowanej w 2014 r. przez ZO wraz z biurem Lemon&Lime do Rumunii. Impreza 
zorganizowana samodzielnie przez Oddział,  w której udział   wzięło 27 członków SBP. 

2. Organizacja prelekcji połączonej z prezentacją zdjęć kol. Barbary Janczak (Biblioteka Główna AGH) 
pt. „Biblioteka Opactwa Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek  w Staniątkach” – 21.10.2015 r. 
Impreza zorganizowana samodzielnie przez Oddział,  w której udział  wzięło  
17 członków SBP. 

3. Organizacja spotkania poświęconego pamięci zmarłych bibliotekarzy ("Spotkania Wspominkowe' 
2015) - 25 listopada 2015 r. - akcja realizowana samodzielnie przez Oddział, w której udział  wzięło 
23 członków SBP. 

 
Okręg wielkopolski 
 
Udział członków ze wszystkich oddziałów SBP  z Wielkopolski w XII Wielkopolskim Dniu Patrona 
św. Wawrzyńca organizowanym przez Oddział Koniński. Odbył się on 19 września w Zagórowie, 
Ciążeniu i Kościołkowie. Udział wzięło 145 osób. O godz. 11:00 odbyła się uroczysta msza św. w 
zagórowskim kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła, podczas której wystąpił zagórowski chór 
mieszany "Cantabile", następnie zaproszono wszystkich uczestników na projekcję filmu "Przyjaciółki" w 
reżyserii Wandy Różyckiej-Zborowskiej i na zwiedzanie Dom Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu, gdzie 
niezwykle zajmująco o zbiorach literatury masońskiej opowiadał kierownik placówki, pan Andrzej 
Bendziński. Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne bibliotekarzy w sali biesiadnej "Przy 
stajni".  
 
12 maja 2015 roku bibliotekarze z Wielkopolski spotkali się podczas swojego święta – Wielkopolskiego 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek - w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto, w Powiecie Konińskim. 
Obchody połączone były z otwarciem nowej siedziby biblioteki. 
 
Koło w Pile wspólnie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Pile zaprosili 10 maja, bibliotekarzy, czy-
telników, miłośników słowa pisanego i rowerów na rajd rowerowy po terenach leśnych wokół Piły  
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w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz”, 50 uczestników. Podobne spotkania  zorgani-
zowały także koła w Trzciance, Złotowie, Czarnkowie.   
 
Okręg mazowiecki 
 
W Oddziale Ostrołęckim koła SBP (we współpracy z bibliotekami) zorganizowały  wyjazdy szkolenio-
wo-integracyjnych  do Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony, Wiśnicza, Niepoło-
mic i Jędrzejowa. Bibliotekarze z poszczególnych kół, którzy uczestniczyli w wycieczce otrzymali dofi-
nansowanie w wysokości 50 zł.  Coraz popularniejsze były wspólne wyjazdy do teatru i kina, biesiady i 
wspólna zabawa (Koło SBP w Wyszkowie).  
Koło przy MBP w Radomiu zorganizowało spotkanie wigilijne dla wszystkich pracowników radomskiej 
książnicy.  
Oddział współorganizował z MBP w Radomiu  VII Spotkanie Pokoleń w siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Radomiu, w którym uczestniczyli bibliotekarze, emerytowani i obecni pracownicy MBP w 
Radomiu. Oprócz wspomnień,  rozmów i degustacji potraw zebrani mogli obejrzeć występ teatrzyku Na-
stolatki z F-szesnastki. 
Oddział w Siedlcach  
Zarząd Koła SBP przy MBP w Mińsku Mazowieckim zorganizował wycieczkę „Szlakiem tatarskim”, 
zorganizował w 2015 r. dwa wyjazdy do teatru „Polonia” i „Och-Teatru. 
Bibliotekarze (i jednocześnie członkowie Koła SBP) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazo-
wieckim zorganizowali  rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” do stajni w Celinowie, na który zapro-
sili wszystkie biblioteki powiatu mińskiego.  Biblioteka Publiczna w Kałuszynie przy wsparciu członków 
SBP zorganizowała także rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. 
 
Ważnym wydarzeniem w życiu środowiska bibliotekarzy płockich był zorganizowany przez SBP przy 
współudziale Książnicy Płockiej, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, uroczyście obchodzony 11 maja  
w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke w Płocku.   
W obchodach Dnia Bibliotekarza udział wzięło ok. 200 osób. 
 
Oddział w Warszawie W Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyły się 12 maja uroczyste obchody Dnia 
Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek dla całego Okręgu Mazowieckiego SBP, organizowane przez Zarząd 
Okręgu Mazowieckiego SBP, przy udziale Koła SBP przy CBR oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego.  
13 maja 2015 r. bibliotekarze bibliotek warszawskich spotkali się w Bibliotece Głównej Wojskowej 
Akademii Technicznej na uroczystym Warszawskim Dniu Bibliotekarza, zorganizowanym przez Zarząd 
Oddziału Warszawskiego SBP we współpracy z nowym kołem przy BG WAT. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in.  przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Zarządu Okręgu Ma-
zowieckiego SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, prorektor WAT ds. naukowych prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Czupryński, prorektor ds. kształcenia Jarosław Rutkowski. Wydarzenie uświetnił spektakl mu-
zyczny pt. „Paryż, Odessa, Warszawa” w wykonaniu zespołu Ostatnie Takie Trio.  
 
Okręg podkarpacki 
 
Oddział krośnieński Zorganizował dla bibliotekarzy KBP w Krośnie i bibliotek powiatu krośnieńskiego 
wycieczkę do Nałęczowa i Kazimierza nad Wisłą. Współorganizował spotkanie dla emerytowanych bi-
bliotekarzy. 
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W dniach 25-26 września 2015 r. Oddział przemyski wraz z PBP zorganizował dla swoich członków 
wyjazd studyjno-szkoleniowy. Bibliotekarze odwiedzili MBP im. Ł. Górnickiego Galerię Książki  
w Oświęcimiu oraz Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej. Ponadto zwiedzili Opactwo Benedyktynów  
w Tyńcu, Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i Muzeum Zofii Kos-
sak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich. Wśród wycieczkowych atrakcji znalazły się również Kolej Lino-
wa na Czantorię w Ustroniu, skocznia narciarska im. Adama Małysza w Wiśle - Malince oraz Park Mi-
niatur i Warownia w Inwałdzie.  

Koło przeworskie zorganizowało wycieczkę bibliotekarzy do Sanoka i okolic.    

Koleżanki z Koła przy BG Politechniki Rzeszowskiej  uczestniczyły w III Zjeździe Podkarpackich 
Krystyn w Ustrzykach Dolnych a Koło zorganizowało, z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, wy-
cieczkę do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz do Muzeum Literatury. 

Członkowie Koła BUR uczestniczyli w wycieczce do Biblioteki Instytutu Teologiczno-Pastoralnego 
i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, którą zorganizowała kol. Marzena Marszałek-
Świeca oraz w wycieczce do Tarnowa, którą z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizował kol. Grzegorz 
Dolata. 

Okręg zachodniopomorski 

Członkowie SBP w okręgu kontynuowali tradycję  odwiedzin u bibliotekarzy-seniorów, bibliotekarzy 
chorujących, m.in. w dniu 25  marca  Przewodnicząca Zarządu Okręgu C. Judek odwiedziła w Koszalinie 
Marię Hudymową 102-letnią seniorkę bibliotekarstwa koszalińskiego. 

W  dniu 23.05. odbyło się wojewódzkie święto bibliotekarzy w Świeszynie, bibliotece roku 2014  
województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie integracyjne pt.”Bulwonalia czyli wojewódzkie święto 
bibliotekarzy”, które  zorganizował Koszaliński Oddział SBP wraz z Koszalińską Biblioteką Publiczną.  
Zgromadziło ok. 180 bibliotekarzy, którzy tradycyjnie wystąpili w przygotowanych strojach. 
 

W dniu 30.05. odbył się szczeciński rajd „Odjazdowy Bibliotekarz”, w którym uczestniczyło wielu 
członków SBP.  Rowerzyści przejechali ulicami Szczecina tropem szczecińskich bibliotek. O Książnicy 
Pomorskiej uczestnikom rajdu opowiedziała Cecylia Judek, przewodnicząca ZO SBP. Podczas rajdu od-
była się  akcja „częstowanie książką”, ognisko, prezentacja działalności szczecińskich organizacji propa-
gujących czytelnictwo lub rower, wręczono nagrody finalistkom gry miejskiej "Wybierz bibliotekę!". 

Koło nr 7  w Gryfinie zorganizował integracyjny  wyjazd na wyspę Wolin bibliotekarzy, członków SBP  
z Biblioteki Publicznej w Gryfinie; 20.06. i wycieczkę do Teatru Polskiego w Szczecinie; 23.06.  

Koło nr 11 w Policach było współorganizatorem VI Spotkań Kulturalno-Oświatowych: wycieczki do 
Muzeum Historycznego (SPZP ”Skarb) w Policach - 9.05. (uczestnicy: bibliotekarze z bibliotek publicz-
nych i szkolnych gminy i powiatu polickiego) oraz  XI Międzynarodowego Dnia Archiwów 9.06. 
(uczestnicy: archiwiści instytucji kultury i społecznych archiwów, pracownicy instytucji samorządowych, 
kościołów). 
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Koło nr 13 w Stargardzie zorganizowało spotkanie emerytowanych bibliotekarzy pracujących niegdyś  
w stargardzkiej bibliotece publicznej z aktywnymi zawodowo bibliotekarzami i jednocześnie członkami 
Koła pt. „Kroniki – kawa – łakocie”, które zainicjowało cykl kolejnych spotkań wspomnieniowych.   

Koło nr 14 w Świnoujściu uczestniczyło z okazji Jubileuszu 250-lecia nadania praw miejskich Świnouj-
ściu w organizacji spotkania integracyjnego z uczniami szkoły podstawowej i czytelnikami filii nr 2 - 
czytanie książki  i wypiekanie pierników. Członkowie uczestniczyli w wycieczce rowerowej szlakiem 
historii przygranicznej, zwiedzanie podziemnego miasta w Przytorze (organizator PNFK i filia MBP  
w Świnoujściu). 

*** 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podejmuje działania których celem jest zmiana negatywnych 
stereotypów dotyczących zawodu bibliotekarza. Dzień 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 spośród nas. 

Poniżej przykłady działań podejmowanych w 2015 roku w poszczególnych okręgach z okazji Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek oraz informacje o nagrodach dla bibliotekarzy. 

Okręg dolnośląski 
 
Obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek miały miejsce 6 maja 2015 w Miejskiej  

i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych – z sejmiku, 
starostwa, powiatu, miasta i gminy, był poseł, członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich oraz delegaci gmin sąsiadujących z Wołowem.  

W trakcie uroczystości nagrodzeni zostali bibliotekarze m. in. przez Starostę Powiatu Wołowskie-
go, Burmistrzów Brzegu Dolnego i Wołowa, Zarząd Główny SBP, dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki 
Publicznej. 

Joanna Golczyk  przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP wręczyła nagrodę „Dolnośląskiego Biblio-
tekarza Roku 2014”. Tytuł ten przyznawany jest w drodze plebiscytu. W tym roku nosić go będzie Kol. 
Violetta Biernacik z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju.  

 
Uroczyste Obchody Tygodnia  Bibliotek  odznaczenia  państwowe, resortowe SBP  nagrody Prezy-

denta Wrocławia i Marszałka Województwa dolnośląskiego oraz wybór na Bibliotekarza Roku podkreślają 
prestiż społeczny  bibliotekarzy i członków SBP. W tym roku Tydzień Bibliotek obchodzono pod hasłem 
”Wybieram bibliotekę”. W przygotowaniach obchodów uczestniczyły Koła SBP i Zarząd Oddziału SBP. 
Wrocławski Dzień Bibliotekarza odbył się w nowopowstałej Filii MBP „GRAFIT” we Wrocławiu przy  
ul. Namysłowskiej. Wręczono dla najbardziej zasłużonych bibliotekarzy nagrody Prezydenta Wrocławia  
i Dyrektora MBP. Lokalnie  świętowano też Dzień Bibliotekarza w Gminie Długołęka i w Oleśnicy. 

Okręg pomorski 

Oddziały włączyły się w realizację etapu okręgowego konkursu „Bibliotekarz Roku”, którego ce-
lem jest promocja zawodu bibliotekarza. Laureatką wojewódzkiego etapu konkursu została Krystyna 
Laskowicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, która otrzymała tytuł Pomorskiego Biblio-
tekarza Roku 2014.  

Bibliotekarze, podobnie jak w roku poprzednim, byli aktywni na portalach społecznościowych, 
tworzyli profile na Facebooku, np. Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych Oddziału Słupskiego. 
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Okręg małopolski 

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 13 maja 2015 r. zorganizowano galę finałową pierw-
szego etapu V edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku 2014 Województwa Małopolskiego”. Laureatką 
konkursu i Medalu „Małopolski Bibliotekarz Roku 2014” otrzymała Krystyna Łętocha z Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie kierująca Filią w Myślenicach. 

Okręg podlaski 

Partnerstwo SBP OB przy współorganizowaniu  konkursu wojewódzkiego Książnicy Podlaskiej  
pt.” Annales bibliotek: opowieść o minionych dziejach obrazem malowana”. Podsumowaniem konkursu 
była konferencja pt.” Jan Długosz i prawda minionych wieków” (w spotkaniu uczestniczyło  40 bibliote-
karzy w tym 20 członków SBP ). 
 
Okręg śląski 
 
1. Powołana przez Zarząd Okręgu Kapituła, pod przewodnictwem Kol. Małgorzaty Witowskiej, przepro-

wadziła okręgowy etap konkursu „Bibliotekarz Roku 2014” (V edycja). Śląskim Bibliotekarzem Roku 
2014 wybrana została Kol. Katarzyna Wituś z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-
Dziedzicach (do konkursu zgłoszono 2 kandydatury). Laureatkę uhonorowano w trakcie seminarium  
z okazji Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Filharmonii Śląskiej 25 maja 2015 r. Uroczy-
stość wojewódzkiego dnia bibliotekarza Zarząd Okręgu organizował wspólnie z Biblioteka Śląską w 
Katowicach.  

2. Kol. Sylwia Błaszczyk uczestniczyła w uroczystości jubileuszowej 110. lecia istnienia biblioteki pu-
blicznej w Czeladzi (1905-2015), w trakcie której wręczyła Kol. Ewie Ambroży - dyrektorce czeladz-
kiej książnicy – Medal w Dowód Uznania, przyznany na wniosek Kolą SBP (21.05). 

3. Kol. Sylwia Błaszczyk uczestniczyła w XI Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu będzińskiego 
pt. „Rola bibliotek w społeczności lokalnej”, zorganizowanego przez Gminę i GBP w Psarach (8.10.). 
W trakcie seminarium wręczono Kol. Beacie Marcinkowskiej z MBP w Czeladzi – Honorową Odznakę 
SBP, przyznaną na wniosek Koła w Czeladzi. (8.10.). 

4. W trakcie VII Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy nauczycieli i regionalistów,  
pt. „Śląsk literacki XX i XXI wieku”, zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gliwi-
cach, wręczono Kol. Krystynie Wołoch Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego, 
przyznaną na wniosek Zarządu Okręgu SBP.  

5. Przewodnicząca Zarządu Okręgu – Kol. Sylwia Błaszczyk uczestniczyła w uroczystości jubileuszu  
40 lecia działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ 
w Katowicach. Przewodnicząca wręczyła w imieniu Zarządu Okręgu śląskiego i Zarządu Głównego 
SBP, na ręce Pani prof. Anny Tokarskiej – dyrektora Instytutu, okolicznościowe listy gratulacyjne. 

6. Przewodnicząca Koła przy GBP w Łodygowicach – Krystyna Madziar – z okazji uroczystości 60 lecia 
GBP w Łękawicy otrzymała medal „Przyjaciel Biblioteki”, za pracę na rzecz środowiska bibliotekarzy 
powiatu żywieckiego. 

7. Koło SBP przy GBP w Bestwinie podczas Tygodnia Bibliotek wręczyło po raz kolejny swoją nagrodę 
AMICUS CERTUS, tym razem laureatem został Mecenas Mariusz Boruch. 
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Okręg świętokrzyski 
 
Zarząd Okręgu SBP zorganizował I etap Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2014 oraz 
Konkurs na Bibliotekę Roku 2014 województwa świętokrzyskiego  (konkurs jest organizowany od 2006 
roku). Świętokrzyskim Bibliotekarzem Roku 2014  została Anna Gębska, dyr. Miejskiej Biblioteki  
Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach; Biblioteką Roku województwa świętokrzyskiego 2024 – 
została Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chmielniku. 
W dniu 15 maja odbyło się uroczyste posumowanie konkursu - podczas spotkania bibliotekarzy  
z terenu województwa, przedstawicieli władz samorządów terenowych oraz Departamentu Edukacji, Kultury 
Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w siedzibie WBP w Kielcach. 
 
Okręg lubelski 
 
-  Realizacja konkursu „Lubelski Bibliotekarz Roku 2014”. Tytuł „Lubelski Bibliotekarz Roku 2014” 
otrzymała Barbara Cywińska, wieloletni i zasłużony dyrektor MBP w Bychawie, w powiecie lubelskim. 
Nagrodą był nowoczesny tablet sfinansowany ze środków ZO SBP. Uroczyste wręczenie nagrody nastą-
piło podczas V Lubelskiego Forum Bibliotekarzy, w trakcie obchodów XII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek ph. „Wybieram bibliotekę” w obecności władz wojewódzkich i samorządowych z udziałem 
lokalnych mediów i pracowników bibliotek województwa lubelskiego – ZO SBP Lublin (13.05). 
-  Współorganizacja i finansowanie XXI edycji wojewódzkiego konkursu na najlepszą bibliotekarkę pra-
cującą z dziećmi. Nagrodę im. Anny Platto otrzymała Agnieszka Wróbel z Biblioteki Publicznej Gminy 
Hańsk z powiatu włodawskiego – ZO SBP Lublin (10.08). 
Konferencja „Bialskie Spotkania Nauczycieli Bibliotekarzy” z udziałem i referatem Elżbiety Stefańczyk, 
przewodniczącej ZO SBP – Oddział SBP Biała Podlaska (23.09) 
-   Gala Kultury Powiatu Bialskiego – Kodeń powiat bialski, wręczenie przez przewodniczącą ZO SBP 
Lublin odznaczeń medalu SBP „W dowód uznania” dla dwóch członków SBP Haliny Bogajewskiej, dy-
rektor MBP w Międzyrzeczu Podlaskim, Marii Sawczuk, dyrektor GBP w Konstantynowie  – Oddział 
SBP Biała Podlaska (20.11) 
 
Okręg łódzki 
 

Okręg Łódzki współorganizował - z Oddziałem Łódzkim – Okręgowy Dzień Bibliotekarza, który 
odbył się 7.05.2015 r. Spotkanie rozpoczęto wręczaniem odznaczeń stowarzyszeniowych,  przyznanych 
przez Komisję Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP Medal „W dowód uznania” otrzymały: Ewa Maćkowiak, 
Joanna Szymczak- Ryczel oraz Renata Stępień.  Następnie wykład pt. „Społeczna misja bibliotekarzy  
i sytuacja zawodu na rynku pracy”, wygłosił dr Jacek Ladorucki (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informa-
cji Naukowej UŁ). W części artystycznej wystąpił zespół wokalno-muzyczny „Con Amore”. Ostatnim 
punktem programu było spotkanie integracyjne. 
 

Okręg wielkopolski 

Oddział w Koninie zorganizował Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2015 z udziałem 
Burmistrza Miasta Turku, Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku oraz bibliotekarzy bibliotek 
publicznych miasta Turek. Podczas uroczystego spotkania zostały wręczone listy gratulacyjne i nagrody 
książkowe (wydawnictwa własne MBP w Turku) w plebiscycie ogłoszonym wśród czytelników 
dorosłych „Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2014” oraz podziękowania i nagrody książkowe 
(wydawnictwa własne MBP w Turku) osobom angażującym się bezinteresownie w działania kulturalno-
edukacyjne Biblioteki. Bibliotekarze obchodzący jubileusze pracy otrzymali listy gratulacyjne i drobne 
upominki ufundowane przez Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Kultury Miasta Turku  
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i Powiatu Tureckiego. W części artystycznej wystąpili uczniowie LO z Turku, prowadzeni przez Hannę 
Choinkę. 
 

Zarząd Okręgu po raz 22 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: Elżbieta Mielcarek – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Pleszewie oraz Mirosława Potkowska –  dyrektor  Rawickiej Biblioteki Publicznej. Laureatką 
Nagrody Młodych została  Karolina Dąbrowska – pracownik Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 listopada 2015 roku, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu na Starym Rynku.  
Uroczystość wręczenia nagród laureatom jest jednym z najważniejszych  dni dla bibliotekarzy 
wielkopolskich. Nagrody wręczała Przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SBP, Małgorzata 
Furgał. Na realizację konkursu została przyznana dotacja ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego 

 
Konkurs SBP na Bibliotekarza Roku. Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku 2014 została Sylwia Mróz, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Złotowie, członek Zarządu 
Oddziału w Pile. Została uhonorowana na uroczystości Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, 
która odbyła się 12.maja 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto, powiat koniński.  
W etapie ogólnopolskim Konkursu Kol. Sylwia Mróz zajęła II. miejsce. 
 
Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej przyznawaną przez Oddział w Lesznie dla wyróżniającego się w pra-
cy zawodowej i działalności społecznej bibliotekarza otrzymała Katarzyna Braszak, dyrektor Biblioteki 
Publicznej im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu. 
25 września inauguracja Roku Kulturalnego w Koninie 2015/2016, podczas której członkini koła pani 
Lena Majewska-Dworzańska otrzymała odznaczenie za Zasługi dla Miasta Konina 
 
Okręg podkarpacki 
 

Zarząd Okręgu aktywnie uczestniczył w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP na Bibliotekarza 
Roku 2014. Reprezentująca Okręg podkarpacki Kol. Danuta Zuba, dyrektor GBP w Cmolasie /pow. 
kolbuszowski/ zajęła IV miejsce. Wysokie miejsce przedstawicielki środowiska podkarpackich bibliote-
karzy jest ogromnym wyróżnieniem dla wszystkich podkarpackich bibliotek i bibliotekarzy za ich trudną 
i budzącą społeczne uznanie działalność ; zwraca uwagę na podejmowaną przez podkarpackich bibliote-
karzy w codziennej pracy działalność edukacyjną, kulturalną i informacyjną na rzecz środowiska lokalne-
go.  

W związku z Jubileuszem 70-lecia WiMBP w Rzeszowie Zarząd Okręgu przygotował i zaopiniował   
7 wniosków o przyznanie szczególnie zasłużonym pracownikom Biblioteki i aktywnym członkom SBP 
odznaczeń i wyróżnień stowarzyszeniowych. Medale „W dowód uznania” otrzymały: Barbara Chmura, 
Agnieszka Dworak, Lucyna Kloczkowska, Joanna Rozborska-Kałucka. Honorową Odznakę SBP otrzy-
mała Genowefa Winiarska, a List Gratulacyjny Przewodniczącej SBP – Beata Korczyńska.  
Odznaczenia zasłużonym bibliotekarzom wręczyła podczas uroczystości jubileuszowych zorganizowa-
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nych 11 grudnia 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie Przewodnicząca SBP Elżbieta 
Stefańczyk.   

Okręg zachodniopomorski 

Zarząd Okręgu przygotował w dniu 7.05.2015 r.   uroczystość Inauguracji Tygodnia Bibliotek, podczas 
której wręczono Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Konkursie  im. Stanisława 
Badonia dla „Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 r.” oraz 4 wyróżnienia. 
Bibliotekarzem Roku 2014 w województwie zachodniopomorskim  została Monika Kwaśniak. Nagrody  
wręczyła wicemarszałek Anna Mieczkowska, a gościem szczególnym była dr Barbara Budyńska, opiekun 
Okręgu  z ramienia  Zarządu Głównego SBP. 
 

Kol. Krzysztof Marcinowski, na wniosek Zarządu Okręgu SBP, uhonorowany został srebrną odznaka 
honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, którą wręczono 11 września w trakcie konferencji „Archiwa Pań-
stwowe w Szczecinie”. 

Zarząd Okręgu  z inicjatywy Koła SBP , działającego w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej złożył 
wniosek o odznaczenie Marii Hudymowej, 102.letniej seniorki bibliotekarstwa  i działaczki SBP  
w Koszalinie, „Honorową Odznaką SBP”.  Odznakę wręczono 22 czerwca a Kol. Cecylia Judek 
przygotowała artykuł poświęcony sylwetce laureatki  pt. Maria Hudymowa – zasłużona bibliotekarka 
koszalińska, niestrudzony społecznik, wyjątkowy człowiek.  
  

Okręg mazowiecki 

 
Po raz piąty Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs  Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014. 
13 marca 2015 r.  Kapituła Konkursu dokonała wyboru laureata za rok 2014. W tajnym głosowaniu zwy-
ciężył Marcin Kamiński, kierownik Krajowego centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO przy Cen-
tralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Drugie miejsce zajęła Justyna Wioletta Stępień, zastępca 
dyrektora niepublicznej Biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Do konkursu zgłoszono  tylko 
dwie kandydatury, obie z bibliotek naukowych Warszawy. 
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014 odbyło się 12 maja 
w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, podczas spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygo-
dnia Bibliotek, z udziałem dyr. CBR dr inż. Marka Cieślińskiego i przewodniczącej SBP Elżbiety Stefań-
czyk, pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. Organizatorem  spotkania był Zarząd Okręgu Mazowieckiego 
SBP, przy współpracy Centralnej Biblioteki Rolniczej, Koła SBP przy CBW oraz Zarządu Oddziału War-
szawskiego i ZG SBP.  
 

Cel 4 : Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z platform doskonalenia zawodowego bibliote-
karzy. Poszczególne ogniwa stowarzyszenia samodzielnie lub we współpracy z bibliotekami organizowa-
ły w 2015 roku warsztaty, szkolenia i konferencje, których tematyka pozwalała uczestniczącym w nich 
bibliotekarzom doskonalić umiejętności zawodowe.  
Oto przykłady takich działań których organizatorem były struktury SBP: 
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Okręg dolnośląski  
 
Zarząd Okręgu zaproponował i zrealizował cykl bezpłatnych szkoleń dla bibliotekarzy - członków SBP 

okręgu dolnośląskiego: 
 

• Joanna Golczyk poprowadziła szkolenie pt. „Prawo autorskie w codziennej pracy bibliotekarza” 
dla członków oddziału wrocławskiego. Szkolenie odbyło się 21 stycznia w MBP we Wrocławiu 
oraz 19 lutego dla członków koła w Ząbkowicach Śląskich. 

• 25 kwietnia odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy pt. „Kreatywność 2 w 1” które poprowadzili 
Blanka Bobryk oraz Wojciech Kosiński. 

• 29 czerwca odbyło się szkolenie pt. „Spotkanie z różnorodnością kulturową”, które poprowadziła 
Agnieszka Żegańska - trenerka Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel. 

 
Koło SBP Nauczycieli Bibliotekarzy przy Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej było współorganiza-

torem IX konferencji „Szkolne Centra Multimedialne – „Biblioteka zawsze blisko” skierowana do bibliotek 
szkolnych, pedagogicznych i publicznych. Założeniem konferencji było pokazanie różnorodności usług 
świadczonych przez bibliotekarzy na rzecz czytelników oraz bogactwa form i metod pracy i wykorzystania 
narzędzi w popularyzacji kultury czytelniczej, edukacji medialnej oraz informacyjnej.  

Koło SBP Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wykazało aktywność w zakresie szko-
leń: szkolenia zagraniczne – wyjazdy treningowe w ramach unijnego programu ERASMUS (Wiktor 
Czernianin i Kiriakos Chatzipentidis szkolenie w ramach LLP- Biblioteka Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Egejskiego w Rhodes City, Rodos, Grecja w czerwcu 2015 r. ; szkolenie krajowe  - syste-
matyczne szkolenia z baz danych i narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych organizowane przez Biblio-
tekę Uniwersytecką we Wrocławiu (Web of Scence, Web of Knowledge, Mendely, ScienceDirect, 
SUMMON, ProQUEST). Koło uczestniczy w działalności naukowej – prowadzi półrocznik „Przegląd 
Biblioterapeutyczny” oraz Studia Podyplomowe Biblioterapii na Uniwersytecie Wrocławskim. Za sprawą 
Koła SBP rozwinęła  się współpraca Bibliotek Instytutu Psychologii, Pedagogiki z innymi bibliotekami 
wrocławskimi oraz z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym. Systematycznie organizowane są 
spotkania dotyczące kwestii naukowych i zawodowych w szczególności sytuacji bibliotekarzy dyplomo-
wanych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Zarząd Oddziału w Wałbrzychu we współpracy z Zarządem Okręgu umożliwił członkom bezpłatne 
uczestnictwo w szkoleniach z zakresu wykorzystania nowych technologii w pracy bibliotekarza, prawa 
autorskiego, organizacji spotkań z użytkownikami bibliotek oraz tworzenia prezentacji multimedialnych.  

Członkowie Koła SBP w Oleśnicy uczestniczyli w wyjeździe studyjnym  do Biblioteki Turystycznej  Fi-
lii MBP  nr 57 we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z formami pracy tej placówki.  

Oleśnickie Koło SBP gościło u siebie bibliotekarzy z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej - uczestnicy 
zwiedzili Oleśnicką Bibliotekę, zapoznali się z formami pracy w poszczególnych działach oraz obejrzeli 
międzynarodową wystawę Exlibrisu „Drogi do wolności”, zwiedzili również Oleśnicki Dom Spotkań  
z Historią działający w strukturze Oleśnickiej Biblioteki.  

Oddział kłodzki był organizatorem wyjazdu studyjnego bibliotekarzy do bibliotek partnerskich po 
stronie czeskiej (24 lutego). Wyjazd sfinansowano w ramach polsko-czeskiego projektu „Festiwal Książką 
Malowany”, którego beneficjentem była Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich Udział wzięło 12 bibliotekarzy z gminy Kłodzko, Duszniki Zdrój, Szczytna i Kudowa Zdrój.  
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Okręg pomorski 

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP współpracował z wieloma, różnego rodzaju bibliotekami. 
Przewodnicząca Okręgu Pomorskiego 22 kwietnia, na zaproszenie Władz Miasta Gdańska, wzięła udział  
w debacie na temat czytelnictwa, natomiast 27 maja uczestniczyła w spotkaniu zawodowym dla 
dyrektorów bibliotek wchodzących w skład Trójmiejskiego Zespołu Bibliotek oraz z nim współpracujących 
w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności.  
 
Zarząd Okręgu Pomorskiego objął patronatem IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ekologia 
informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku, która odbyła się 11 września  
w Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
 
Kolejny rok najbardziej aktywni, w zakresie organizacji spotkań szkoleniowych, byli bibliotekarze  
z Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych, którzy zorganizowali kilka spotkań na terenie Filii 
w Wejherowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. 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 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.  

 
Okręg podlaski 

Przez cały rok kalendarzowy realizowano  cykliczną  wymianę  doświadczeń zawodowych  z biblioteka-
rzami  odwiedzającymi  Białystok i okolice (w trakcje spotkań  dokonywano prezentacji działań SBP 
Oddziału Białostockiego  za pośrednictwem przygotowanej prezentacji multimedialnej). 

Zarząd Okręgu  był współorganizatorem szkoleń skierowanych do przedstawicieli i sympatyków SBP  
(w nawiasie podana liczba uczestników) : 

o 11.03.2015 – warsztaty pt. „ Między nami sąsiadami –zagadnienia dotyczące integracji cudzo-
ziemców ze społeczeństwem polskim cz.1” przeprowadzono w FB nr 15 Książnicy  Podlaskiej  
(udział 28 osób w tym 15 członków), 

o 18.03.2015 – seminarium pt. „ Biblioteka w zmieniającym się świecie” przeprowadzono w MBP 
w Hajnówce (poszczególne bloki tematyczne  zrealizowane były przez 3 członków SBP), udział 
26 bibliotekarzy w tym 12 członków, 

o 22.05.2015– warsztaty pt. „ Między nami sąsiadami – zagadnienia dotyczące integracji cudzo-
ziemców ze społeczeństwem polskim cz.2” przeprowadzono w  Bibliotece Publicznej Miasta  
i Gminy Łapy (udział 30 osób w tym 14 członków), 

o 25.05.2015 – konferencja trzech powiatów w ramach Bibliotecznej Ligii Powiatowej pt. „Podlaski  
tygiel wielokulturowy" zorganizowana w MBP w Supraślu (udział 68 osób w tym 32 członków), 

o 11.06.2015 - warsztaty pt.” Kierowanie zespołem –motywowanie pracowników i delegowanie 
zadań” przeprowadzono w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (udział 18 osób w tym 8 człon-
ków SBP) 
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 W sumie z 5 spotkań szkoleniowych skorzystało 170  osób w tym 81 członków SBP. 

Okręg śląski 

1. Kol. Sylwia Błaszczyk – przewodnicząca ZO SBP uczestniczyła w konferencji „Bezpieczeństwo 
w bibliotece II” (Chorzów 30.01.), zorganizowanej pod patronatem SBP przez bibliotekę Oddzia-
łu Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. 

2. Kol. Grażyna Dittrich jest członkiem  Zespołu ds. bibliografii regionalnej ZG SBP.  
W XXXIV spotkaniu Zespołu, w Krakowie, uczestniczyła Kol. Krystyna Wołoch. 
 
3. Koło w Łodygowicach (Oddział bielski) zorganizował spotkanie bibliotekarzy powiatu żywiec-
kiego; w jego trakcie Jacek Kachel wygłosił wykład na temat sytuacji i roli kobiet w Galicji i na Ślą-
sku Cieszyńskim w XIX i na początku XX wieku. Uczestnicy seminarium zwiedzili zamek w Łody-
gowicach. Koło było również uczestnikiem wyjazdu edukacyjnego bibliotekarzy do Muzeum  Litera-
tury im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.  
 
4. Zarząd Oddziału w Częstochowie współpracował przy organizacji XII Regionalnego Forum Bi-
bliotekarzy na temat „Kompetencje czytelnicze, czytelnictwo czy czytanie” (20.10.) 

 

5. Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP organizowała konferencję „Bezpieczeństwo  
w bibliotece II (Chorzów 30.01.2015 r.) w ramach XXXII Forum .  

6. Sekcja była także współorganizatorem seminarium pt. „Nauczanie św. Jana Pawła II w edukacji  
i bibliotece”. Organizatorzy : okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach, Biblioteka Teolo-
giczna UŚ, IBIN UŚ, Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP, Sekcja Bibliotek 
Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP, Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej 
(19.11.) 

7. Wyjazd studyjny bibliotekarzy do Szwecji (27.06-04.07.). Bibliotekarze mieli m. in. możliwość 
zapoznania się z działalnością  Królewskiej Biblioteki Narodowej w Sztokholmie, bibliotek publicz-
nych w tym mieście oraz bibliotekami uniwersyteckimi w Norrkoping  
i Kalmarze. Program wyjazdu przygotowali bibliotekarze z Wyższej Szkoły Bankowej  
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, a wyjazd odbył się przy współpracy Zarządu Okręgu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. 

8. Członkowie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu kontynuowali współpracę 
przy redagowaniu czasopisma naukowego „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”. W roku 
2015 opublikowano 3 numery czasopisma: 
Nr 3 (37) 2014 Biblioterapia 
Nr 4 (38) 2014 Kolekcje i zbiory specjalne w bibliotekach 
Nr 1 (39) 2015 Dziedzictwo kulturowe duchowieństwa śląskiego. 

 
Okręg lubelski 
 
1. Współorganizacja z WBP w Lublinie V Lubelskiego Forum Bibliotekarzy pod patronatem Sławomira 
Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego w czasie obchodów XII Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Bibliotek, promującego czytelnictwo i biblioteki ph. „Wybieram bibliotekę” – ZO SBP Lublin 
(13.05).  
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2. Seminarium „Działalność instrukcyjno-metodyczna wojewódzkich bibliotek publicznych” w Bibliotece 
m.st. Warszawy, referat przewodniczącej ZO SBP Lublin m.in. działalność Stowarzyszenia w wojewódz-
twie lubelskim  (23.11).  
3. Promocja projektu SBP „Analiza Funkcjonowania Bibliotek” na szkoleniach w WBP i bibliotekach 
powiatowych (5 szkoleń) – ZO SBP Lublin.  
4. Opracowano tekst do Poradnika Bibliotekarza, Bibliotekarza, Dostrzegacza Bibliotecznego, Guliwera  
„XXI edycja Nagrody im. Anny Platto” autorstwa M. Targońskiej, sekretarza Oddziału Lubelskiego SBP. 
5. Wykład  w ramach Wykładów Otwartych dla Środowiska Bibliotekarskiego „Łukaszowe Madonny. 
Legendy o cudownych obrazach ręką św. Łukasza malowanych” dr Joanna Nastalska-Wiśnicka z BU 
KUL Lublin.  
6. Wyjazd szkoleniowy do Wiednia i Bratysławy – Koło Miejskie Lublin (19-24.05).  
7. Udział w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie - Koło Miejskie Lublin (22-24.10).  
8. Działalność Koła Akademickiego promowano w sieci Internet, zamieszczając zaproszenia i relacje  
z imprez w witrynach BG UMCS, BU KUL, Facebooku a także poprzez prowadzenie „Kroniki Akade-
mickiego Koła SBP w Lublinie”, w formie zdjęć oraz filmów na płytach DVD. Członkowie Koła uczest-
niczyli w uroczystych otwarciach wystaw i konferencjach naukowych.  
9. Powiatowy Dzień Bibliotekarza powiatu bialskiego do bibliotek w powiecie lubartowskim i parczew-
skim (bibliotek wyremontowanych z programu „Infrastruktura bibliotek” – Oddział Biała podlaska 
(28.05).  
10. Wyjazd szkoleniowy do Sandomierza – Koło SBP Świdnik (27.05).  
11. Wyjazd naukowo-edukacyjny do Rumunii – zwiedzanie bibliotek Uczestnicy wysłuchali wykładów w 
ramach „Akademii na Kółkach” na temat historii i działalności odwiedzanych miejsc – Koło Akademic-
kie Lublin (27. 06-4.07).  
12. Wyjazd do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i Pałacu w Wilanowie. 
Uczestnicy wysłuchali wykładów w ramach „Akademii na Kółkach” na temat historii i działalności od-
wiedzanych miejsc – Koło Akademickie Lublin (5.09). 
 
Okręg łódzki 
 

Koła SBP pomagały w organizacji różnorakich szkoleń w swoich bibliotekach, na których członko-
wie Kół zdawali relacje z odbytych poza bibliotekami spotkań, seminariów i warsztatów merytorycznych. 

Koło w MBP Łódź-Widzew pomogło w organizacji szkolenia „Rzecznictwo na rzecz bibliotek 
Bibliotekarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu, jak i nie należący do organizacji brali czynny udział w kam-
panii społecznej Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, w Tygodniu Bibliotek „Wybieram 
bibliotekę”. 
 
Okręg wielkopolski 
 
Oddział w Ostrowie zorganizował konferencję metodyczną dla bibliotek powiatowych pt. „Nowe oblicza 
biblioteki” (czerwiec – nKlub nauka i edukacja w Ostrowie Wlkp.). 
 
Okręg podkarpacki 
 
Z okazji Dnia Bibliotekarza odbył się wykład dr Justyny Jasiewicz, pracownika Zakładu Bibliotekoznaw-
stwa IINiSB Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Biblioteka przyjazna młodzieży”. Prelegentka podkreślała 
jak ważne jest, aby biblioteka postrzegana była jako „trzecie miejsce”, czyli tętniące życiem centrum 
społeczności lokalnej, forum wymiany myśli i poglądów, miejsce spotkań, przestrzeń rozwijania niefor-
malnych kontaktów. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z KBP w Krośnie i bibliotek gminnych po-
wiatu krośnieńskiego.  
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Oddział Rzeszów z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizował dla swoich członków zwiedzanie 
wyremontowanej siedziby GBP w Boguchwale, nowoczesnego multimedialnego centrum literatury i kul-
tury (wzięło udział 60 osób) połączone ze spotkaniem autorskim z Magdaleną Zimny-Louis, pisarką po-
chodzącą z Rzeszowa, autorką powieści obyczajowych oraz przedstawienie teatralne – spektakl Teatru 
Propozycji w reż. Janusza Pokrywki pt. „Kynolog w rozterce”.  

Koło rzeszowskie zorganizowało zwiedzanie nowego obiektu Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszow-
skiej.  

Zarząd Okręgu podkarpackiego był współorganizatorem VI. Konferencji dyrektorów bibliotek powiato-
wych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich zlokalizowanych w siedzibach powiatów na terenie woj. 
podkarpackiego ph. „Biblioteka – miejsce dla wszystkich”, zorganizowanej w dniach 1-2 października 
2015 r. w Łańcucie. 

Okręg zachodniopomorski 

Zarząd Oddziału Szczecińskiego SBP  we  współpracy z Zarządem Okręgu SBP  oraz Dyrekcją Książnicy 
Pomorskiej  organizował w dniu 18.06.– III. Forum Bibliotekarzy  Województwa Zachodniopomorskiego 
pt. Pozyskiwanie środków przez biblioteki – dobre praktyki i wymiana doświadczeń.  Podczas Forum  po 
referatach  szkoleniowych, jak  i gdzie poszukiwać środków zewnętrznych, wymieniano doświadczenia  
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,  przedstawiano problemy z realizacją projektów oraz 
pozytywne przykłady projektów zrealizowanych już w zachodniopomorskich  bibliotekach.   
 
Okręg mazowiecki 
 
Zarząd Okręgu Mazowieckiego, we współpracy z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warsza-
wy i Biblioteką Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zorgani-
zował następujące spotkania edukacyjne: 
W cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki?” zorganizowano dwa spotkania: 
o 19.03.2015 Ewa Kobierska-Maciuszko  wygłosiła referat pt.  The world’s libraries? Connected!, czyli 

O graczu globalnym nt. przyszłości OCLC – twórcy największego na świecie katalogu centralnego 
Worldcat. 

o 14 .10.2015 odbyło się spotkanie pt. Dynamiczne biblioteki, dostęp do zasobów, rozwój i transforma-
cja  na którym Elżbieta Stefańczyk, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska oraz Grażyna Federowicz  przed-
stawiły najważniejsze tematy omawiane na światowym Kongresie IFLA w Kapsztadzie. 

W cyklu „Ludzie książki” dr hab. Andrzej Mężyński wygłosił referat Przepisy katalogowania alfabetycz-
nego w międzywojniu: niepotrzebna walka gigantów, poświęcony wydarzeniom kształtującym meryto-
ryczne i organizacyjne podstawy polskiego bibliotekarstwa w okresie międzywojennym.  
W spotkaniach, prowadzonych przez przewodniczącą zarządu Okręgu Mazowieckiego, brali udział bi-
bliotekarze ze wszystkich typów bibliotek z Warszawy oraz województwa mazowieckiego. 
 
Oddział w Warszawie  wspierany przez ZG SBP, we współpracy z młodymi bibliotekarzami z kół przy 
BUW, CBW, BN zorganizował X Forum Młodych Bibliotekarzy w Warszawie pod hasłem „Zako-
chaj się w Bibliotece”, pod patronatem honorowym Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego i Hanny Gronkiewicz Waltz, Prezydenta m. st. Warszawy. W Forum wzięło 
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udział blisko 200 bibliotekarzy z całej Polski, wygłoszono 18 referatów, zorganizowano 7 warsztatów  
i 5 stolików eksperckich.  
 

*** 
Podobnie jak w latach poprzednich sprawozdanie w sposób skrótowy przedstawia najistotniejsze do-

konania członków SBP z poszczególnych ogniw terenowych. Aktywność członków organizacji jest ogrom-
na, często ściśle powiązana z działalnością bibliotek. Poszczególne ogniwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich poprzez swoje inicjatywy wzbogacają działalność bibliotek, pozyskując nierzadko środki finansowe 
i wspierając tym samym macierzyste biblioteki. 

  
 

Załącznik 1 

Stan ilościowy ogniw i członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2015 
 
 

Województwo Okręg 
Oddziały 

2014 
Oddziały 

2015 
Koła 
2014 

Koła 
2015 

Członkowie 
2014 

Członkowie 
2015 

Różnica 
2014 - 2015 

Dolnośląskie Wrocław 5 5 27 26 471 462 -9 
Kujawsko-pomorskie Toruń 3 3 18 17 416 380 -36 

Lubelskie Lublin 4 4 16 15 581 540 -41 
Lubuskie Zielona G. 2 2 16 16 251 230 -21 
Łódzkie Łódź 4 4 19 18 510 480 -30 

Małopolskie Kraków 3 3 8 7 3681 371 +3 
Mazowieckie Warszawa 5 5 29 31 1008 1000 -8 

Opolskie Opole 1 1 9 9 189 165 -24 
Podkarpackie Rzeszów 7 7 18 18 465 463 -2 

Podlaskie Białystok 3 3 7 7 179 180 +1 
Pomorskie Gdańsk 2 2 13 11 265 249 -16 

Śląskie Katowice 3 3 22 21 513 478 -35 
Świętokrzyskie Kielce 2 2 7 7 145 142 -3 

Warmińsko-mazurskie Olsztyn 3 3 16 15 304 318 +14 
Wielkopolskie Poznań 6 6 38 38 896 879 -17 

Zachodniopomorskie Szczecin 2 2 24 24 550 547 -3 
Razem  55 55 287 280 7111 6884 -227 

 
 
 
Opracowała: Sylwia Błaszczyk 

                                                           
1 2014 – brak danych z Kół w Tarnowie  i Brzesku (Oddział w Tarnowie). Brak danych o formalnym  rozwiązaniu Kół. 
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