Sprawozdanie
z działalności ogniw terenowych (okręgów, oddziałów i kół)
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w roku 2016

I.

Informacje organizacyjne

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2016 roku liczyło 6713członków, działających w 16 okręgach, 55 oddziałach i 277 kołach (Załącznik nr 1).
Liczba członków zmniejszyła się o 171 osób w stosunku do roku 2015. Spadki odnotowały
wszystkie okręgi z wyjątkiem opolskiego i podlaskiego. Największy spadek liczby członków odnotowały okręgi: mazowiecki (-30), dolnośląski (-29), lubelski i wielkopolski (po -20), pozostałe spadki
były niższe od 20 członków (najmniej -2 – świętokrzyski, -1 pomorski)
Wzrost liczby członków odnotował, okręg warmińsko-mazurski (+7).
W roku 2016 w okręgach nastąpiły następujące zmiany organizacyjne:
Okręg pomorski
Liczba członków w Okręgu Pomorskim zmniejszyła się o jedną osobę. Zmarł członek honorowy SBP
Marian Skomro. W uroczystościach pogrzebowych, które miały miejsce 03.06.2016 r. w Poznaniu
uczestniczyła delegacja Zarządu Okręgu Pomorskiego.
Okręg wielkopolski
Zarząd Okręgu wielkopolskiego uchwałą dokonał wyboru nowego sekretarza Okręgu, którym został
Kol. Paweł Pioterek.
Okręg zachodniopomorski
Podjęto działania związane z właściwą archiwizacją dokumentacji SBP. Powołano na przewodniczącą
Sekcji ds. Dokumentacji SBP, kol. Justynę Kowalską z Kola SBP nr 1. Do pracy w sekcji akces zgłosiły
koleżanki z sekcji seniorów: Atomira Kubisa, Urszula Kaźmierska i Alina Stachurska.
Okręg kujawsko-pomorski
28 marca 2016 r. po kilkumiesięcznej chorobie zmarła przewodnicząca Zarządu Okręgu kol. Elżbieta
Nowacka. Zarząd Okręgu na zebraniu w dniu 27 kwietnia powierzył obowiązki przewodniczącego dotychczasowemu sekretarzowi Zarządu kol. Szymonowi Kiełpińskiemu.
Okręg śląski
Przyjęto Uchwałę ZO o rozwiązaniu Koła przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.
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Okręg mazowiecki
1. W Oddziale Warszawskim Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Statystycznej zostało rozwiązane, powstało zaś nowe przy Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, toteż ogólna liczba
kół nie uległa zmianie.
2. W roku 2016 Kol. Kol. Janina Jagielska i Ewa Stachowska-Musiał oraz Irena Wojsz kontynuowały porządkowanie dokumentacji Zarządu Głównego SBP przeglądając i segregując zgromadzone zasoby do trwałego lub czasowego przechowywania bądź brakowania. Kontynuacja prac
jest przewidziana w roku 2017.
II.
Działalność ogniw terenowych (wg celów strategicznych SBP)
(z otrzymanych sprawozdań okręgowych poniżej przytoczono informację o działaniach podejmowanych
w poszczególnych okręgach)
Cel 1 : Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako największa organizacja zawodowa, skupiająca bibliotekarzy
z wszystkich typów bibliotek, zajmuje stanowiska w sprawach ważnych dla poszczególnych bibliotek i dla
całego środowiska zawodowego. Poniżej działania podejmowane w roku 2016 :
Okręg pomorski
1. Przedstawiciel SBP, wytypowany przez Zarząd Okręgu uczestniczył w I kwartale w pracach komisji konkursowej wybierającej dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Przewodnicząca Okręgu, będąc członkiem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych przygotowała uwagi i propozycje dotyczące działania bibliotek szkolnych i pedagogicznych, które zostały
wykorzystane podczas debaty organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 6 maja
2016 r. w WOM w Częstochowie. Tematem debaty, w której uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego, była „Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty”.
2. Zarząd Oddziału Słupskiego włączył się w organizację konferencji poświęconej ekologii informacji. Kolejny raz był współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji „Ekologia Informacji
a kultura informacyjna społeczeństwa”, która miała miejsce 16 września 2016 roku w Akademii
Pomorskiej w Słupsku. ZO SBP w Słupsku był często proszony o wydanie opinii, napisanie rekomendacji, jest organizacją widoczną w lokalnym środowisku.
Okręg małopolski
1. Do Małopolskiego ZO SBP wpłynęły w 2016 r. pisma o opinię w sprawie powołania dyrektorów
i w sprawie odwołania dyrektorów bibliotek. Po zapoznaniu się z dostępnymi informacjami
i zdaniem jednostek nadrzędnych Małopolski ZO wydał pozytywne opinie dotyczące:
•

powołania Agnieszki Matoga na dyrektora MBP w Świątnikach Górnych

2

•

powołania Stanisława Dziedzica na dyrektora Biblioteki Kraków

•

odwołania ze stanowisk dyrektorów: Elżbiety Wszołek dyrektora Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Jadwigi Wiatr dyrektora Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

•

Udzielono pomocy ZG SBP w zebraniu informacji do przygotowania opinii w sprawie
powołania Renaty Strojny na stanowisko dyrektora GBP w Bolesławiu i odwołaniu Małgorzaty Fijas ze stanowiska dyrektora GBP w Rzepienniku Strzyżewskim.

2. Podczas uroczystości 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przewodnicząca ZO Małopolskiego wręczyła Medal „Bibliotheca Magna – Perennisque” Bibliotece,
Medal „W dowód uznania” Marcie Stachura oraz listy gratulacyjne od SBP Annie Galus i Annie
Kaczówce. 11 maja 2016 r.
3. Małopolski ZO wystąpił z wnioskiem o nadanie Medalu „Bibliotheca Magna – Perennisque”
MBP w Chrzanowie. Medal wręczyła D. Rzepka podczas uroczystości 70-lecia działalności Biblioteki 2 grudnia 2016 r.
4. Przewodnicząca ZO brała udział w obchodach 70-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku na których pożegnała odchodzą na emeryturę wieloletnią dyrektorkę Biblioteki i członka SBP Marię Marek – Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2011.
Okręg lubelski
2. Pomoc w przygotowaniu Strategii rozwoju MBP w Dęblinie w powiecie ryckim, do konkursu na
stanowisko dyrektora placówki (Zarząd Okręgu SBP Lublin).
3.

Opracowanie wniosku do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Rady Powiatu w Lublinie dla wyróżniającej się bibliotekarki
powiatu lubelskiego (Koło SBP Lublin Oddział Lublin)

4. Oddział SBP w Białej Podlaskiej wystąpił do Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Komisji
Oświaty i Sportu UM
5. z apelem w sprawie sytuacji kadrowej i finansowej MBP i jej pracowników w Białej Podlaskiej
- pismo wraz z podpisami złożono do Prezydenta Miasta Biała Podlaska, przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Okręg łódzki
1. Zarząd Okręgu w Łodzi prowadził konsultacje środowiskowe w sprawie projektowanych w Łodzi
zmian w organizacji sieci bibliotek publicznych; przekazano apel w tej sprawie do władz miasta.
Oddział Łódzki brał udział w opiniowaniu projektu centralizacji łódzkich bibliotek publicznych.
(zaplanowano połączenie 5 miejskich bibliotek w jedną Bibliotekę Miejską w Łodzi). Przewodnicząca Zarządu Oddziału uczestniczyła w 12 spotkaniach w Wydziale Kultury dot. Łódzkiej Karty
Bibliotecznej i integracji bibliotek miejskich. Przedmiotowy projekt był przedmiotem spotkań
Zarządów Kół z władzami miasta.
2. Przewodnicząca Zarządu Oddziału Piotrkowskiego wyraziła swoją opinię o działalności bibliotek
na terenie gminy Moszczenica. Oprotestowała również likwidację Filii Bibliotecznych w Krzyżanowie i Parzniewicach (gmina Wola Krzysztoporska).

3

Okręg opolski
W roku 2016 Zarząd Okręgu skupił się na koordynacji prac organizacyjnych 11. Forum Młodych
Bibliotekarzy pod hasłem „W bibliotece wszystko gra” (15-19.09).
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie pozytywnie opiniował decyzję o powołaniu na stanowisko dyrektora PiMBP w Lesku – Pani Bożeny Pyznarskiej.
Okręg kujawsko-pomorski
1. Zarząd Okręgu wydał pozytywną opinię w sprawie powołania Pani Aliny Kot-Czerwińskiej na
dyrektora powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu. O ww. opinię wystąpił Starosta Powiatu
Świeckiego.
2. Przewodniczący Zarządu Okręgu, kol. Szymon Kiełpiński będąc członkiem Zespołu ds. Rozwoju
Deskryptorów Biblioteki Narodowej aktywnie uczestniczył w pracach nad tworzeniem nowego
języka opisu rzeczowego dokumentów, mającego zastąpić dotychczasowy Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej.
Okręg dolnośląski
1. Zarząd Okręgu otrzymał do opiniowania 1 decyzję dotyczącą powołania dyrektora biblioteki
w Miliczu. Przewodnicząca J. Golczyk 22 listopada 2016 brała udział w konkursie na dyrektora
biblioteki w Niechlowie.
2. Zarząd Oddziału w Legnicy został poproszony przez wójta Gminy Chojnów o wydanie opinii
o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z s. w Krzywej. Zarząd wydał opinię pozytywną.
3. Zarząd Oddziału Kłodzkiego SBP od kilku lat zajmuje się tematem wydatkowania środków pozyskiwanych przez PiMBP w Kłodzko ze Starostwa Powiatowego na zadania jakie stoją przed każdą biblioteką powiatową. Rok 2016 był pierwszym w którym niektóre z uwag Zarządu SBP oraz
dyrektorów bibliotek w powiecie zostały uwzględnione a PiMBP w Kłodzku zorganizowała cykl
wiosenny i jesienny spotkań autorskich. Opublikowano pierwszy numer informatora bibliotek
powiatu kłodzkiego. Odbyło się także szkolenie z zakresu postępowania z trudnymi użytkownikami oraz szkolenie dotyczące przygotowywania materiałów prasowych.
4. Na zebraniu zarządu 17 listopada 2017 p.o. dyrektora PiMBP Klaudia Lutosławska Nowak zadeklarowała dalszą wolę współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć skierowanych do bibliotek Powiatu Kłodzkiego.
5. Zarząd Koła w Wałbrzychu opiniował zmiany w regulaminie organizacyjnym Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
6. Koło SBP przy GBP w Długołęce prowadziło konsultacje z Wójtem Gminy Długołęka, Przewodniczącym Rady Gminy i członkami Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy dotyczące funk-
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cjonowania sieci bibliotek w gminie Długołęka ,rozpatrywano sprawę likwidacji jednej z filii bibliotecznych (w Wągrowie).
Okręg śląski
1. Zarząd Okręgu został poinformowany o zamiarze odwołania Pani Aleksandry Zawalskiej-Hawel
ze stanowiska dyrektora MBP w Piekarach Śl. Przedstawione Pani dyrektor zarzuty pokontrolne
dotyczyły naruszenia przepisów prawa pracy, dlatego Zarząd Okręgu nie zajął stanowiska w tej
sprawie. Zarząd zaopiniował pozytywnie kandydaturę Pani Joanny Naczyńskiej na dyrektora piekarskiej biblioteki.
2. Zarząd Okręgu opiniował kandydatury na stanowiska dyrektorów: Pani Gabrieli Folek - MBP
w Suszcu, Pani Anny Węgrowskiej-Kumor - GBP w Poraju, Pani Bożeny Podgórskiej - MBP
w Czeladzi.
3. Zarząd Koła przy MBP w Dąbrowie Górniczej opiniował nowy Regulaminu biblioteki (na prośbę dyrektora MBP). Zarząd Koła wspólnie z dyrekcją biblioteki ustalił tematykę i liczbę wniosków o dotacje, o które Koło SBP występowało do Urzędu Miejskiego.
4. Członkowie Koła przy PBP w Gliwicach wzięli udział w działaniach dot. wdrożenia systemu
badania efektywności bibliotek publicznych ( „Analiza Funkcjonowania Bibliotek – wskaźniki
efektywności dane statystyczne”).
5. W ramach pozyskanych środków grantowych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej Zarząd Oddziału zorganizował konkurs „Na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2015/2016”.
Konkurs organizowany jest corocznie przez Starostę Bielskiego przy współpracy Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej działający przy Książnicy Beskidzkiej. Konkurs
skierowany jest do samorządowych bibliotek publicznych powiatu bielskiego. Jest on stałym
elementem obchodów Tygodnia Bibliotek, patronatem objął go Zarząd Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
6. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej wystąpił z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na zakup nowości wydawniczych, które w darze przekazane zostały do
zbiorów Książnicy Beskidzkiej. W ramach zbiórki w okresie od lutego do grudnia 2016 r. zebrano 31.017,73 zł. Z kwoty tej zakupiono i przekazano w darze do zbiorów Książnicy Beskidzkiej
1012 tytułów książkowych oraz 57 audiobooków.
Okręg mazowiecki
1. Przewodnicząca Zarządu Okręgu, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, wzięła udział w posiedzeniu
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Lipskiego z udziałem bibliotekarzy, poświęconym
realizacji zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej i działalności bibliotek
publicznych w latach 2006- 2016 i wygłosiła referat „Biblioteka to plus dla środowiska lokalnego”. Dyrektorzy gminnych bibliotek prezentowali swoje biblioteki pod hasłem Biblioteka gminna
jako centrum edukacji, kultury, informacji i centrum społeczności lokalnej. Spotkanie zainicjowała i prowadziła Krystyna Wójtowicz, dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Rzeczniowie. Przedstawiciele samorządu powiatowego i miejskiego oraz zaproszeni wójtowie
z zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli profesjonalnie przygotowane przez bibliotekarzy pre-

5

zentacje. Tego typu spotkania seminaryjne stanowią dobry przykład rzecznictwa na rzecz bibliotek wobec władz lokalnych.
2. Oddział SBP w Radomiu pozytywnie zaopiniował wniosek wójta gminy Skaryszew w sprawie
wypowiedzenia warunków pracy i płacy J. Romanowskiej i odwołanie jej z funkcji Dyrektora
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie z powodu niewłaściwego zarządzania biblioteką oraz narastającym konfliktem z pracownikami.
Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realizuje zadania o charakterze publicznym w zakresie nauki, edukacji, 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, podejmowane w roku 2016 :
Okręg pomorski
1. Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP współpracował z bibliotekami, głównie w zakresie organizacji
szkoleń i spotkań dla bibliotekarzy. Wspierał inicjatywy w zakresie upowszechniania czytelnictwa przyznając m. in. patronat honorowy wydarzeniom ważnym dla środowiska bibliotekarskiego, służącym budowaniu społeczeństwa wiedzy. Do takich zaliczono XIII sesję metodyczną pt.
„Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, organizowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku, która odbyła się 9 marca 2016 r. Wzięło w niej udział 127 nauczycieli bibliotekarzy. Przyznano również patronat honorowy projektowi BiblioCamp, który był realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. Tak jak w latach ubiegłych objęto patronatem konferencję poświęconą ekologii informacji, która została zorganizowana we wrześniu, już po raz piąty w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
2. Oddział SBP w Słupsku współpracował tak, jak w latach ubiegłych, z samorządem lokalnym i instytucjami państwowymi oraz samorządowymi. Przygotowano dwa projekty „Żywa Biblioteka” i
„Klub Czarnego Krążka”. Pomimo, że Zarząd Oddziału nie uzyskał dofinansowania do projektów, zrealizowano je z sukcesem. Pierwszy projekt, przeprowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, polegał na udostępnianiu lokalnej społeczności „żywego księgozbioru”- osób
ze środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i na co dzień mogą spotykać się z dyskryminacją. W organizację projektu byli zaangażowani najmłodsi członkowie Stowarzyszenia.
Dwudniowa kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i mediów. Ideą drugiego projektu, noszącego nazwę „Klub Czarnego Krążka”, było łączenie pokoleń osób starszych
i młodzieży poprzez działania związane z muzyką.
3. Członkowie Oddziału Słupskiego publikowali swoje artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
także w periodykach branżowych, udzielali się również w mediach, m.in. w słupskich i koszalińskich rozgłośniach radiowych.
4. Członkowie Koła Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie zorganizowali 11 kwietnia spotkanie
autorskie z Andrzejem Kalinowskim – autorem książki „Dom na rogu Afryki” w wejherowskiej
filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, a także przygotowali program Nocy Bibliotek (4 czerwca br.) w ramach której odbyły się: panel dyskusyjny pt. "Książka, której nie mo-
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gę zapomnieć" w opowieściach czytelników i gości; spotkanie autorskie z Piotrem Szmandtem,
autorem książek m.in.: “Fotografia”, “Pruska zagadka” ,“Fabryka Pokory”; „nocny” spacer ulicami Wejherowa,; wieczorek poetycki z udziałem słuchaczy Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Impreza zorganizowana została we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Wejherowie.
5. Koła należące do Oddziału Słupskiego prowadziły w 2016 r. aktywną działalność na rzecz środowiska, np. Koło Miejsko-Powiatowe SBP w Słupsku organizowało wystawy rocznicowe dotyczące pisarzy i poetów oraz wydarzeń regionalnych, festyny dla mieszkańców Słupska i brało
udział w akcjach promujących czytelnictwo, w tym w narodowym czytaniu „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Koła organizowały również imprezy w ramach Nocy Bibliotek. Koło Bibliotek
Naukowych i Fachowych m. in. współorganizowało imprezy w ramach Pomorskiego Festiwalu
Nauki w Bibliotece Uczelnianej, organizowało Biblioognisko – spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków Koła, Konkurs Wiedzy Wszelakiej, a także wycieczkę rowerową do Dębnicy
Kaszubskiej.
Okręg świętokrzyski
Zarząd Okręgu wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Muzeum Narodowym, Instytutem
Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Towarzystwem Adama
Mickiewicza w Warszawie zorganizowały w dniach 15-17.09 międzynarodową konferencję naukową pn. „Sienkiewicz - tekst, lektura i społeczna” . Na organizację konferencji Zarząd Okręgu
SBP pozyskał środki finansowe z Urzędu Województwa Świętokrzyskiego .
Okręg małopolski
1.

Podczas Targów Książki w Krakowie ZG SBP, ZO Małopolskiego i Instytut Nauk o Informacji
UP w Krakowie zorganizowali konferencję „Przemiany komunikacji Medialnej”. 28 października
2016 r.

2.

Zarząd Okręgu Małopolskiego SBP, Biblioteka Jagiellońska, Instytut Informacji Naukowe i Bibliotekoznawstwa U.J., Instytut Nauk o Informacji UP w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zorganizowali Forum Bibliotek Małopolski „Kierunek – integracja”, Biblioteka
Jagiellońska, 26 i 27 października 2016 r.

Okręg lubelski
1. Zarząd Okręgu wspólnie z WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie zorganizował prasowoczytelniczy konkurs z okazji Roku Henryka Sienkiewicza „Kończ Waść. Wstydu oszczędź”.
2. Konkurs literacko-kulinarny w Bychawie „(Nie)zwykłe Danie dla Mola” – akcja promująca czytelnictwo, połączenie tekstów z literatury z kulinariami (Koło SBP Lublin ziemski Oddział Lublin) (23.09).
3. Współorganizacja z PBP w Opolu Lubelskim II edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego,
poświęconego edukacji ekologicznej (Koło SBP Opole Lubelskie Oddział Lublin).
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4. Przewodnicząca Oddziału SBP w Białęj Podlaskiej uczestniczyła pracach jury XIV edycji regionalnego konkursu z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, realizowanego przez MBP we współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej. Hasłem konkursu, wpisującego się w obchody Roku Żołnierzy Wyklętych w powiecie bialskim, była „Przeszłość zachowana w pamięci” (Koło
SBP Biała Podlaska Oddział Biała Podlaska).
Okręg łódzki
1. Przewodnicząca Okręgu propagowała wiedzę o działaniach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, występując z referatem i autorską prezentacją multimedialną na I Ogólnopolskim Zjeździe
Metodycznym Bibliotekarzy Szkolnych (Łódź 7-8.X.).
2. W 2016 r. członkowie Sekcji Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych podejmowali różnorodne działania zmierzające do popularyzacji czytelnictwa, w tym m. in.:
•Współorganizacja XVIII edycji konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam” we współpracy
z WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
•Prelekcja pt. „Łódź dawniej i dziś w literaturze” dla czytelników biblioteki przy ZG Polskiego
Związku Niewidomych w Łodzi.
•Prelekcja pt. „Jak się bawi nami miłość?” z cyklu „Kameralnie o książkach” dla członków Klubu
Seniora przy Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie.
•Wykład nt. literatury biblioterapeutycznej z cyklu „Książki, które pomagają żyć” w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (na zamówienie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Pleszewie).
•Konkurs Recytatorski dla pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Łodzi pt. „Wesołe jest
życie staruszka” – X jubileuszowa edycja.
•Cykl spotkań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z Towarzystwa Przyjaciół „Dom na
osiedlu” (głośne czytanie, zajęcia plastyczne – 3 spotkania)
•Zajęcia biblioterapeutyczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
w ramach projektu „Kapslowe gry i zabawy” – 17 spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień
pn. „Adaś ma nałoga” oraz jak sobie radzić z emocjami- „Kiedy Pani Złość przychodzi do nas z
wizytą”.
•Cykl zabaw biblioterapeutycznych dla dzieci - podopiecznych Świetlicy dla dzieci „Caritas”
w Łodzi, m.in.: „Nasze emocje”, „Nasz kolorowy świat”.
•Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci - podopiecznych Świetlicy dla dzieci „Caritas” w Łodzi
oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi: „Kiedy pani Złość przychodzi do nas
z wizytą”, „Czy ja jestem uzależniony?”.
•Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im.
Norberta Barlickiego w Łodzi, na terenie 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 (16 spotkań), dyskusje nad przeczytanymi bajkami (16), pogadanki na temat biblioteki (11) oraz zajęcia plastyczne (8).
•Zorganizowano bezpłatne badania słuchu dla seniorów – mieszkańców osiedla Karolew.
•Zorganizowano zajęcia komputerowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z Towarzystwa
Przyjaciół „Dom na osiedlu”.
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3. Koło SBP w MBP w Ozorkowie czynnie uczestniczyło w obchodach miasta, efektem było wydanie przez Bibliotekę „Bibliografii miasta i gminy Ozorków”.
4. Zarząd Oddziału sieradzkiego zrealizował projekt „Literackie podróże w czasie i przestrzeni” sfinansowany przez Urząd Miasta Sieradza. Dzięki temu odbyło się 6 spotkań autorskich w sieradzkich placówkach: Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach oraz Powiatowej Bibliotece Publicznej. Organizowano zajęcia teatralne, taneczne i plastyczne, dyktanda, warsztaty kaligrafii
oraz spotkania Dyskusyjnych Klubów Książek.
Okręg wielkopolski
1. Oddział w Lesznie otrzymał dofinansowanie (w ramach otwartych konkursów ofert na organizację zadań z zakresu kultury i sztuki i wspierania działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego) z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadań „Barwy Polskiej
Literatury” oraz „XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”. Ponadto
z Urzędu Miasta Leszna dofinansowano, już po raz kolejny, zadanie realizowane przez Oddział
pt. „Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem”.
2. Halina Radoła, przewodnicząca Koła w Gostyniu przygotowała prezentację z podróży pt. „Obrazki z Ziemi Świętej” którą przedstawiła na spotkaniach Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, a także dla młodzieży w Gimnazjum Nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu.
3. Koło w Gostyniu wspólnie z BPMiG przeprowadziły konkurs dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych pt. „Jubileusz Chrztu Polski”.
4. Koło w Gostyniu przygotowało: wystawę i prezentację w ramach ,,Gostyńskiej Nocy z PRL-em”.
We współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy przygotowano ekspozycje w ramach
,,Galerii Jednego Obrazu” oraz „Zwykłej Wystawy Niezwykłych Ludzi”.
5. Oddział wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną oraz
Miejską Bibliotekę Publiczną współorganizował Konferencję naukową z okazji Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich - „Zakochaj się w bibliotece”.
6. Zarząd Oddziału w Kaliszu zorganizował w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji
Sztuki „Łyżka Mleka”, Radą Osiedla Majków „Choinki poetyckiej” - z udziałem Ks. Adama
Kraski, autora książki „Pragnienie nie niedoczekań”, Jana Derbiszewkiego – pianista, Agaty Plewińskiej i Małgorzaty Puchańskej – wokal, Jerzego Szukalskiego – recytacja – 16 grudnia 2016.
7. We współdziałaniu z Radą Osiedla Majków przygotowano Święto dzielnicy „Na Majkowie
w maju” - (9.05.2016).. W programie odbył się wykład Stanisława Małyszki pt. „Majków na
przestrzeni wieków” oraz zorganizowana została wystawa fotograficzna „Dawny Majków”.
8. Zarząd Oddziału w Kaliszu zorganizował wystawę ekslibrisów z kolekcji z kolekcji Władysława
Burdosza „Biblioteki naukowe” (maj 2016) w czytelni Wydziału Politechnicznego PWSZ
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
9. Koło terenowe w Turku wramach PROGRAMU 50+, który ma na celu poprawę jakości życia seniorów Biblioteka w Turku zorganizowała cykl wykładów „Zdrowie to skarb Seniora”, które
prowadzili lekarze, psycholodzy, dietetycy. W ramach programu prowadzone są też warsztaty rękodzieła, kurs języka angielskiego oraz kurs komputerowy dla początkujących i zaawansowanych.
10. W ramach dobrych praktyk Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku w roku 2016 zorganizowała i prowadziła oraz kontynuowała spotkania autorskie:„Maraton Głośnego Czytania”;
„Kamishibai – teatr ilustracji”; zabawy z tablicą interaktywną; „Dyskusyjny Klub Książki”; „Bi-
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blioteczny Klub Filmowy”; „Biblioteczny Klub Malucha”; spotkania autorskie we współpracy
z Biblioteką Publiczną Gminy Stare Miasto pt. „Czytasz… wiesz”.
Okręg podkarpacki
1. Zarząd Okręgu we współpracy z WiMBP w Rzeszowie zrealizował od kwietnia do końca listopada 2016 r. duży projekt szkoleniowy pod nazwą „Interaktywne warsztaty informatyczne dla
mieszkańców Rzeszowa 50+” dofinansowany z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na
2016 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 58 220 zł, w tym dofinansowanie Prezydenta Miasta
Rzeszowa 49 120 zł, pozostałą wartość stanowił wkład niefinansowy w postaci pracy społecznej
osób zaangażowanych w wykonanie zadania. Projekt skierowany był do osób po 50 roku życia,
zamieszkałych na terenie Rzeszowa. Celem projektu było podniesienie kompetencji informacyjnych uczestników w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowych i ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Interaktywne zajęcia prowadzone były na 2 poziomach
zaawansowania – kurs podstawowy dotyczący obsługi komputera i Internetu przeznaczony dla
osób, które zaczynały swoją przygodę z komputerem oraz kurs rozwijający posiadane przez
uczestników umiejętności informatyczne. Dzięki udziałowi w szkoleniach osoby starsze stały się
aktywnymi odbiorcami wielu oferowanych w sieci usług online. Warsztaty pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz przekonanie się o pozytywnym wpływie nowych technologii na życie człowieka w każdym wieku. Łącznie przeszkolonych zostało 200 osób. Głównym autorem i koordynatorem projektu była Kol. Bożena Janda z Koła SBP Rzeszów-Miasto.
2. Oddział krośnieński wspólnie z Krośnieńską Biblioteką Publiczną zrealizował cztery zadania w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna
w 2016 roku z zakresu kultury. Wartość zrealizowanych zadań 16 700 zł, w tym dofinansowanie
Gminy Krosno dla SBP – 11 500 zł:
 Literackie Odsłony
Głównym celem zadania była promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań literackich wśród mieszkańców Krosna i regionu w różnym wieku, wskazywanie możliwości aktywnego uczestnictwa w działaniach kulturalnych oraz rozwijanie działań animacyjnoliterackich na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta i regionu. W ramach zadania odbył
się: III Krośnieński Turniej Jednego Wiersza połączony ze spotkaniem autorskim Wojciecha
Bonowicza, spotkania autorskie dla dzieci z Zofią Stanecką, Rafałem Witkiem, Wojciechem
Widłakiem i Elizą Piotrowską, spektakl Teatru TAK pt. „Milutka w malachitowym borze”,
konkurs plastyczny „Krasnoludki w Krośnie”, impreza finałowa Tygodnia Czytania Dzieciom „W Krośnie czytamy donośnie!”, wykład dla młodzieży i dorosłych pt. „10 rzeczy,
które nie wiedzieliście o polskiej literaturze cyfrowej, eksperymentalnej i niekonwencjonalnej”, warsztaty pisania recenzji książkowych dr Anny Marchewki oraz spotkanie ze Stefanem Dardą. Ogółem w zadaniu uczestniczyło 632 osoby.
 Krośnieński Mistrz Ortografii 2016
Konkurs miał na celu popularyzację zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego oraz
kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortografii. Teksty dyktanda nawiązywały do historii miasta. Dla uczestników przygotowano dwa teksty dyktanda,
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w których treści znalazły się tematy związane z Krosnem. W konkursie uczestniczyło 170
osób, a uroczystość wręczenia nagród odbyła się na krośnieńskim Rynku 5 czerwca 2016 r.
 Reporterskie poszukiwania
Zadanie objęło działania, w których głównym motywem jest literatura faktu, w tym spotkania z autorami reportażu literackiego, którzy w swojej twórczości przedstawiają ważne
problemy społeczne: spotkania z Jarosławem Mikołajewskim, Michałem Olszewskim i Filipem Springerem oraz internetowy konkurs wiedzy ph. „Sławni krośnianie – patroni naszych
ulic”. Ogółem w zrealizowanym zadaniu brało udział 280 osób.
 Sienkiewicz w roli głównej…
Realizacja zadania objęła cykl działań – realizowanych od września do grudnia 2016 r.,
pozwalających zaznaczyć obchody Roku Henryka Sienkiewicza w Krośnie. Wszystkie działania miały służyć popularyzacji twórczości pierwszego polskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla. W ramach zadania odbył się: konkurs plastyczny „Bohaterowie Sienkiewicza”
z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Wielki Test Wiedzy o Henryku
Sienkiewiczu z udziałem uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego, wystawa biograficzna „Sienkiewicz znany i nieznany” oraz lekcje multimedialne z udziałem uczniów gimnazjów pt. „Konferencja prasowa z Henrykiem Sienkiewiczem”. Razem w zadaniu uczestniczyło 228 osób.
 XVII Krośnieński Konkurs Literacki
Głównym celem zadania była promocja twórczości literackiej dzieci i młodzieży, stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości oraz zachęcanie uzdolnionej literacko młodzieży do działań twórczych. Na konkurs wpłynęło 127 prac przesłanych
przez 85 osób – młodzież z siedmiu województw Polski południowo-wschodniej. Uroczysty
finał konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyły się 20 grudnia 2016 r. z udziałem władz
samorządowych. W zadaniu wzięło udział 85 osób. We wszystkich zadaniach organizowanych przez Oddział SBP w Krośnie we współpracy z KBP uczestniczyło łącznie 1 420 osób.
3. Koło w Stalowej Woli było współorganizatorem: XVI edycji konkursu poetyckiego dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Godziny przy piórze”, pogadanki
dotyczącej historii regionu (poezja, proza, malarstwo, fotografia), cyklu pogadanek promujących
bibliotekę i czytelnictwo ze szczególnym nastawieniem na działalność informacyjną.
Okręg zachodniopomorski
1. Kontynuowano akcję redystrybucji używanych książek. W dniu 5.06. Zarząd Okręgu wraz
z bibliotekarzami z Koła nr 1 przy KP zorganizował kiermasz „Książka za 1 zł” na XV. Spotkaniach Szczecińskich Organizacji Pozarządowych „Pod platanami” pt. Piknik pełen pasji. Podczas
kiermaszu prowadzono rozmowy z mieszkańcami Szczecina nt. ochrony książek i akcji zagospodarowania używanych książek. Kolejne kiermasze były organizowane w Książnicy Pomorskiej m.in. podczas Tygodnia Bibliotek, Nocy Bibliotek (4 czerwca).

2. Kontynuowany był cykl spotkań pt. Nasz człowiek w….. W dniu 8.03. Cecylia Judek
przeprowadziła prelekcję pt. Nasz człowiek w … Iranie - dla Sekcji Seniorów Koła SBP
nr 1 przy Książnicy Pomorskiej (uczestniczyło 17 osób). W dniu 7.04. Remigiusz Łaskarzewski wygłosił prelekcję pt. Biblioteka na statku czyli norweskie fiordy dla członków Koła SBP nr 1 przy Książnicy Pomorskiej (uczestniczyło 19 osób).
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3. W dniu 11 maja 2016 r. została zorganizowana IV edycja sympozjum „Ludzie książki
Pomorza Zachodniego”. Wygłoszono 9 referatów poświęconych bibliotekarzom, księgarzom, wydawcom regionu.
Okręg kujawsko-pomorski
Z inicjatywy członków SBP organizowane były imprezy upowszechniające książkę i czytelnictwo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania autorskie:
- w Kole SBP w Inowrocławiu z Krystyną Sienkiewicz, Edytą Zarębską, Wojciechem Cesarzem,
Markiem Piekarczykiem, Anną Czerwińską-Rydel, Zuzanną Orlińską,
- w Kole SBP w Nakle nad Notecią z Krystyną Maciejewską, Katarzyną Ratajczyk, Magdaleną
Witkiewicz, Bożeną Jankowską,
- w Kole SBP w Tucholi z Kazimierzem Jaruszewskim, Darią i Krzysztofem Nowakowskimi,
Agnieszką Kosińską.
Okręg śląski
1. Wspólnie z Biblioteką Publiczną w Częstochowie oraz z Sekcją bibliotekarską przy Oddziale
ZNP, Zarząd Oddziału w Częstochowie zorganizowały IX Maraton Czytelniczy pod hasłem:
„Bohaterowie Henryka Sienkiewicza”; maraton odbywał się w XV Ogólnopolskim Tygodniu
Czytania Dzieciom, oraz z okazji Roku Henryka Sienkiewicza (2.06)
2. „Festiwal bajki” – Zarząd Oddziału wraz z Biblioteką Publiczną w Częstochowie zorganizowały
trzydniową imprezę promującą książki dla dzieci oraz dobrą zabawę inspirowaną tekstami literackimi. W trakcie Festiwalu miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń, także plenerowych:
warsztaty parateatralne, ilustratorskie, Piknik Literacki, gra miejska i inne.
(29.09 – 01.10.2016 r.)
3. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej był organizatorem Konkursu „Mistrz Ortografii” adresowanego do dzieci z klas 3 szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu. Eliminacje do konkursu
przeprowadzają nauczyciele w szkołach. Do finału zgłosiło się 29 dzieci klas III ze szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu bielskiego.
4. Koło SBP przy MBP w Czeladzi, wspólnie z biblioteką, realizowało autorski projekt „Komputer
bez barier wiekowych”. Jest to bezpłatne szkolenie adresowana głównie do osób kategorii wiekowej 50+, a jego celem jest zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komputera,
a także przełamanie barier i stereotypów tej grupy wiekowej związanych z dostępem do nowoczesnych technologii.
5. Członkowie Koła SBP wspólnie z MBP w Świętochłowicach zorganizowali Wakacyjną Bibliotekę Plenerową na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”. We wszystkie letnie weekendy
mieszkańcy Świętochłowic mogli wypożyczyć lub zakupić książki; odpocząć
z książką lub czasopismem wygodnie na leżakach. Dla dzieci przygotowano gry planszowe, kolorowanki, zabawy z piłką.
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6. Członkowie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu kontynuowali współpracę z
redakcją czasopisma naukowego Bibliotheca Nostra (wspólnie z AWF Katowice).
W roku 2016 opublikowano:
Nr 2 (40) 2015 Pracownicy i użytkownicy bibliotek
Nr 3 (41) 2015 Zbiory historyczne w bibliotekach
Nr 4 (42) 2015 Bezpieczeństwo w bibliotece
Nr 1 (43) 2016 Książka dla dzieci
Nr 2 (44) 2016 Architektura informacji
Okręg mazowiecki
1. Oddział SBP w Ostrołęce Wspólnie z Kołem SBP w Myszyńcu oraz bibliotekami publicznymi organizuje od 1984 roku konkursy recytatorskie i poetyckie dla dzieci i młodzieży trzech kategoriach
Kurpie Zielone w literaturze. W roku 2016 Konkurs był organizowany na terenie 9 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj. mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim. Zarząd Oddziału
jest głównym organizatorem Konkursu, a współorganizatorami są MBP w Ostrołęce, MGBP w Myszyńcu, GBP z terenu Kurpiowszczyzny oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w
Ostrołęce.
2. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych, których organizatorami lub współorganizatorami był
Płocki Oddział SBP należy zaliczyć:
 Projekt „Widowisko światło i dźwięk - Historia Płocka w obrazach” (promocja miasta Płocka jako
atrakcyjnego miejsca dla młodych ludzi i miejsca wielu ważnych wydarzeń historycznych, również
takich, które decydują o wspólnej, ponadnarodowej tożsamości kulturowej czy religijnej. Program
obejmował ).
 Projekt „Jak dobrze mieć (takiego) sąsiada” (skierowany do wszystkich mieszkańców Płocka, a jego
głównym celem była promocja Książnicy Płockiej w lokalnym środowisku, umacnianie jej pozycji,
jako prężnie działającego ośrodka kultury, który wychodzi z szeroką ofertą do odbiorców z różnych
grup społecznych, bez względu na status społeczny, wiek, wykształcenie – spotkania autorskie, konkursy, gra miejska).
 Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Liść Dębu”. Oddział SBP w Płocku w ramach współorganizowania XXVIII edycji Konkursu ufundował nagrodę specjalną w wysokości 500 zł Krzysztofowi
Rejmerowi z Warszawy.
 Biesiada literacka - XXI edycja Biesiady Literackiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną
 Konkurs pięknego czytania – VIII Edycja Konkursu we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną
i II Liceum Ogólnokształcącym
 Przegląd Etiud Teatralnych o świętych i błogosławionych „Zwykli – Niezwykli” - współorganizacja
IV edycji
 „Sławni płocczanie” z okazji Nocy Muzeów odwiedzający Książnicę mogli „spotkać” słynnego podróżnika Toniego Halika, Mirę Zimińską-Sygietyńską, Władysława Broniewskiego i wiele innych
znakomitości.
3. W ciągu roku członkowie Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu brali udział
imprezach organizowanych przez ich bibliotekę, włączając się w ich organizację, m. in. 39. Radomska Wiosna Literacka , akcja Cała Polska czyta dzieciom, 11. edycja Otwartego konkursu o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, XXIV Targi Książki Historycznej w Warszawie (na stoisku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich członkinie Koła prezentowały i prowadziły sprzedaż wydawnictw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu). Na semina-
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4.

5.

6.

7.

rium towarzyszącemu Salonowi Bibliotek dyrektor MBP Anna Skubisz-Szymanowska wygłosiła
prelekcję pt. „Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu ośrodkiem dokumentowania i popularyzowania historii lokalnej”.
Koło SBP w Mińsku Mazowieckim wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowało III
Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”. Patronat nad Spotkaniami
objął Okręg Mazowiecki SBP.
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy zorganizowało zwiedzanie wystawy
w Muzeum Narodowym w Warszawie (Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego) oraz zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Polskiej. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć film o historii Mennicy, od początków jej istnienia (1766 r) do czasów obecnych, oraz o metodach produkcji
monet, numizmatów, medali, orderów i innych wyrobów medalierskich, a także poznać zbiory, gromadzone od XVIII w Mennicy (monety, medale, ordery, narzędzia, itp.).
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy organizowało spotkania w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu (wystawa księgoznaków pt. „Z ekslibrisem przez stulecia”,
z kolekcji Zygmunta Gontarza), dla uczczenia 500-lecia polskiego ekslibrisu oraz spotkanie poetycko-muzyczne pt. „Zimowy korowód” i spotkanie pt. ”Tuwa. Kraina moich przodków. Harmonia ludzi i przyrody”. Koło zorganizowało też zwiedzanie Narodowego Instytutu Audiowizualnego NInA.
Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie kontynuowało organizację spotkań
w ramach Klubu pod Otwartą Księgą, na których prezentowano projekt” Zintegrowana Platforma
Polskich Czasopism Naukowych „Merkuriusz”, czy wrażenia z pobytu stypendialnego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley Kol. Zuzanny Wiorogórskiej. Koło było też organizatorem warsztatów na temat rękopisów i druków muzycznych dla uczniów młodszych klas Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Montessori w Warszawie ze Wspólnoty Emmanuel w Warszawie. Zorganizowało
i prowadziło zwiedzanie BUW dla seniorów w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora połączone
z prezentacją zbiorów Gabinetu Starych Druków.

Cel 3 : Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środowiska
Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z ważniejszych celów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Podejmowane przez poszczególne ogniwa organizacji działania tworzą nieformalne więzi międzyludzkich,
które owocują wymianą 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 2016 :
Okręg pomorski
1. W roku 2016 Zarząd Okręgu Pomorskiego podejmował liczne działania, mające na celu docenienie zawodu bibliotekarza i roli bibliotek w społeczeństwie lokalnym. Przeprowadzono po raz kolejny konkurs na Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2015, podczas uroczystości z okazji Pomorskiego Dnia Bibliotekarza został nadany tytuł Pomorskiego Bibliotekarza Roku pani Gabrieli
Skorackiej, kierownikowi Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Obejmowano patronatem imprezy organizowane przez biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek. Członkowie Zarządu uczestniczyli w jubileuszach instytucji m. in. 2 grudnia w jubileuszu 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Złożono życzenia pani Natalii Gromow – nowo powołanej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
2. Kreowano pozytywny wizerunek Stowarzyszenia m. in. poprzez prowadzenie konta Okręgu Pomorskiego na Facebooku.
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3. Zarówno Oddział Słupski, jak i Gdański włączyły się w organizowanie 14 maja 2016 r. w Bytowie Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Podczas wyjazdu autokarowego do tego urokliwego miasta
w zachodniej części województwa pomorskiego zwiedzono Bibliotekę Miejską i Muzeum Zachodnio kaszubskie w Bytowie. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, między innymi
pokazy rycerskie, występ Zespołu Pieśni i Tańca Bytów, zwiedzanie rynku, gotyckiej wieży
dawnego kościoła Św. Katarzyny i cerkwi Św. Jerzego. Uroczystość Pomorskiego Dnia Bibliotekarza w Bibliotece Miejskiej została zorganizowana przy współpracy Starostwa Powiatowego
w Bytowie, Urzędu Miejskiego w Bytowie, Muzeum Zachodniokaszubskiego, Bytowskiego Centrum Kultury, Parafii Grecko - Katolickiej Świętego Jerzego w Bytowie oraz firm „Drutex” oraz
„Wireland”. W Pomorskiem Dniu Bibliotekarza wzięło udział ok. 100 osób z całego Okręgu Pomorskiego.
Okręg świętokrzyski
1. Zarząd Okręgu SBP zorganizował I etap Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2015
(dokumentacja niezbędna do zgłoszenia kandydata do II etapu konkursu została przesłana do ZG
SBP w Warszawie) oraz Konkurs na Bibliotekę Roku 2015 województwa świętokrzyskiego
(konkurs organizowany jest wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Departamentem
Promocji, Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - od 2006
roku). Świętokrzyskim Bibliotekarzem Roku 2015 został Andrzej Paździerz, dyrektor Biblioteki
Centrum Kultury w Piekoszowie.
2. Biblioteką Roku 2015 województwa świętokrzyskiego - została Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna im. M. Reja w Kazimierzy Wielkiej. W dniu 16 maja 2016 r. w Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku odbyło się uroczyste posumowanie Konkursu - podczas spotkania bibliotekarzy z terenu województwa z udziałem przedstawicieli władz samorządów terenowych,
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, przedstawicieli instytucji kultury oraz członków rodziny Pisarza.
3. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka inspiruje” zorganizowano
w Świętokrzyskim Okręgu wspólnie z przedszkolami i bibliotekami macierzystymi Kół - szereg
różnych imprez edukacyjnych i kulturalnych: lekcje biblioteczne, dni otwartych bibliotek, głośne
czytania dzieciom, konkursy, quizy, spotkania autorskie, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci.
4. Koło Terenowe w Staszowie wspólnie z M-GBP w Połańcu zorganizowały IV edycję rajdu rowerowego dla czytelników i bibliotekarzy Odjazdowy bibliotekarz 2016 (trasa Połaniec – Brzyście – Połaniec).
5. Koło Terenowe w Jędrzejowie wspólnie z Kieleckim Oddziałem i Zarządem Okręgu SBP zorganizowały dla wszystkich członków kół spotkanie integracyjne w miejscowości Wygoda połączone z przejazdem zabytkową kolejką z Jędrzejowa do Wygody.
Okręg małopolski
1. Zarząd Okręgu Małopolskiego przeprowadził I etap konkursu na Bibliotekarza Roku 2015 – wybory Małopolskiego Bibliotekarza Roku. 17 maja 2016 r. zorganizował w WBP w Krakowie
uroczystą Galę, podczas której wręczono Marii Szewczyk Medal Małopolski Bibliotekarz Roku
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2015. Honorowy patronat nad wyborem Małopolskiego Bibliotekarza Roku objął Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego. W VI edycji Konkursu brało udział pięć kandydatek.
Okręg lubelski
1. Realizacja ogólnopolskiego konkursu „Lubelski Bibliotekarz Roku 2016”. Tytuł „Lubelski Bibliotekarz Roku 2016” otrzymała Wioletta Wójtowicz-Wicińska z Gminnego Ośrodka Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk w powiecie włodawskim. Zarząd Okręgu SBP w Lublinie ufundował sportową kamerę. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło podczas VI Lubelskiego Forum Bibliotekarzy, w trakcie obchodów XIII Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka inspiruje” w obecności
władz wojewódzkich i samorządowych z udziałem lokalnych mediów i pracowników bibliotek województwa lubelskiego (Zarząd Okręgu SBP).
2. Współorganizacja i współfinansowanie XXII edycji konkursu - Nagrody im. Anny Platto dla wyróżniającego się bibliotekarza pracującego z dziećmi i młodzieżą województwa lubelskiego. Laureatką została Elżbieta Topyła z MBP im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim (Zarząd
Okręgu SBP).
Okręg łódzki
1. Przewodnicząca Oddziału łódzkiego była członkiem Kapituły Nagrody Tuwima jako Ambasador
Społeczny (przedstawiciel Stowarzyszenia). Nagroda Tuwima to prestiżowa nagroda nadawana
corocznie przez Dom Literatury w Łodzi. Przedstawiono kilka nominacji do tej nagrody, które
podały Koła SBP w Oddziale Łódzkim.
2. Oddział w Skierniewicach zorganizował wyjazdy integracyjne do Kazimierza Dolnego, a Koło
w Nieborowie do Brudzenia Dużego, Poświętnego.
Okręg wielkopolski
1. XIII Wielkopolski Dzień Patrona św. Wawrzyńca organizowany przez Oddział Poznański. –
17 września. Obchody odbyły się w Międzychodzie i Prusimiu. Udział wzięło 180osób ze
wszystkich wielkopolskich oddziałów SBP. Po uroczystej mszy (uświetnionej występem chóru
"Lutnia"), w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie, zaproszono
wszystkich uczestników do Centrum Animacji Kultury, gdzie odbyło się wręczenie nagród wyróżnionym bibliotekarzom. Biorący udział w uroczystości zwiedzili również miasto i skansen
Olenderski w Prusimiu, gdzie uczestników zaproszono na obiad.
2. Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2016. Uroczystość odbyła się 18 maja 2016r.
w Gnieźnie. Gospodarzami imprezy byli: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna i Miejski Ośrodek
Kultury.
3. Zarząd Okręgu wielkopolskiego po raz 23 zorganizowała Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego
dla wielkopolskich bibliotekarzy. Zwycięzcom przyznawane są nagrody finansowe za zasługi
w dziedzinie rozwoju bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Są to: Nagrody Główne i Nagroda
Młodych - przyznawana bibliotekarzom do 35 roku życia. W tegorocznej edycji zgłoszono czterech kandydatów do Nagród Głównych. Nie zgłoszono natomiast nikogo do Nagrody Młodych.
Decyzję o przyznaniu Nagród podjęła Kapituła konkursu na posiedzeniu 11 października.
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W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Zarządów Oddziałów i Okręgu SBP. Nagrody Główne otrzymały następujące osoby: Grażyna Fąferek – kierownik MBP w Czarnkowie, Dorota Kurzawska –dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach oraz Paweł Pioterek z Biblioteki
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 listopada
2016 roku, w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. 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.
4. Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku 2016 została Urszula Bochyńska, z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W konkursie ogólnopolskim Urszula
Bochyńska zajęła IV. Miejsce w etapie ogólnopolskim konkursu.
5. Wyjazd bibliotekarzy z Oddziału Poznańskiego do bibliotek w Pradze i Wiedniu (organizatorem
było Koło SBP przy Bibliotece Raczyńskich).
6. Wyjazd edukacyjny bibliotekarzy z Międzychodu do bibliotek i ośrodków kultury w Międzyrzeczu i Łagowie (Koło SBP w Międzychodzie).
7. Tydzień Bibliotek – XIII edycja pt. „Biblioteka inspiruje”. Oddział we współpracy z MBP w
Lesznie był organizatorem głównych obchodów „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”, który odbył się
12 maja 2016 r. w leszczyńskim ratuszu. W spotkaniu wzięli udział pracownicy bibliotek rożnych
typówz Leszna oraz powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego i rawickiego, a także
przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy innych instytucji kultury, szkół, organizacji
pozarządowych oraz mieszkańcy. Podczas uroczystości wręczone zostały:


Nagroda im. Heleny Śmigielskiej, przyznaną przez leszczyński oddział SBP, którą za
działalność na rzecz środowiska, otrzymała Maria Biadalska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki w Bojanowie;



Nagroda Liścia Miłorzębu, przyznaną przez Oddział SBP w Lesznie oraz ,,Panoramę
Leszczyńską”, którą za wysiłek edytorski i wpływ na jakość publikacji otrzymała Kościańska Oficyna Wydawnicza, jako wydawca książki „Projekt PKS - Osiem dni z życia
powiatu kościańskiego”. Opracowanie edytorskie przygotował zespół autorów: Paweł Sałacki, Tomasz Zarzycki i Bartosz Jankowski. Wyróżnienie otrzymało natomiast Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej za książkę Grzegorza Nowaka ,,Baronowie von
Gernsdorff.. Rodowód i dzieje - od Santoka do Parska”. Nagrodę dyrektora MBP
w Lesznie otrzymało Nadleśnictwo Włoszakowice za monografię ,,Dzieje Nadleśnictwa
Włoszakowice. 90 lat historii” autorstwa Ryszarda Łopusiewicza i Przemysława Kuchcickiego.

8. Podczas „Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, pani Aleksandra Kowalska, otrzymała medal „Labor OmniaVincit”
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
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Okręg podkarpacki
1. Oddział krośnieński zorganizował dla bibliotekarzy KBP w Krośnie i bibliotek powiatu krośnieńskiego wycieczkę do Wieliczki i Krakowa w dn. 20.05.2016 r. oraz wyjazd na 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie.
2. Biblioteki oddziału przemyskiego wzięły udział w konkursie na najciekawsze wydarzenie Tygodnia Bibliotek 2016, zorganizowanym przez Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie. I miejsce zajęła
MBP w Jarosławiu, natomiast II – PBP w Przemyślu. Ponadto MBP w Lubaczowie została wyróżniona w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Główny SBP w Warszawie.
3. W dniach 23-25 września Oddział przemyski SBP zorganizował wyjazd integracyjno-studyjny.
W pierwszym dniu bibliotekarze zwiedzili Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie. Odwiedzili
ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku: w Wałbrzychu poznali historię Zamku Książ, zwiedzając
trasę „Od Piastów do tajemnic II wojny światowej”, a w Złotym Stoku zgłębili tajemnice kopalni
złota. Drugi dzień wyjazdu obejmował zwiedzanie Wrocławia: Muzeum Miejskiego, Panoramy
Racławickiej, ZOO z Afykarium oraz Filię nr 29 MBP we Wrocławiu. W trzecim dniu zwiedzili
główny podziemny szlak Kopalni Soli „Wieliczka”.
4. 7 maja 2016 r. członkowie przemyskiego koła SBP udali się na wycieczkę integracyjnoedukacyjną do Arboretum w Bolestraszycach, gdzie zwiedzili historyczne założenie dworskoogrodowe, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył malarz Piotr Michałowski. Obecnie
jest to obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy, w którym zgromadzono kilka tysięcy gatunków i odmian roślin, także rzadkich, zagrożonych i chronionych we florze polskiej.
5. Członkowie Koła BUR brali udział w wycieczce do Krosna, którą zorganizował Kol. Grzegorz
Dolata (9.09). Z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie, na którym gościnnie dr Krystyna
Walc wygłosiła referat pt. „Bibliotheca Dracule, czyli co czytał Drakula, o ile w ogóle coś czytał”. Kol. Małgorzata Szurlej brała udział w powstaniu kolejnych numerów elektronicznego czasopisma Podkarpackie Studia Biblioteczne.
6. Koło BG PRz zorganizowało z okazji Dnia Bibliotekarza i 10-lecia Koła wycieczkę do Kopalni
Soli w Wieliczce. Koleżanki z Koła BG PRz uczestniczyły w IV Zjeździe Podkarpackich Krystyn, które odbyło się w Przemyślu. Koło prowadziło działalność statutową polegającą m.in. na
rozbudowywaniu aktywności zawodowej, kształtowaniu i upowszechnianiu nowoczesnej myśli
bibliotekarzy i integrowaniu się ze środowiskiem zawodowym.
Okręg zachodniopomorski
1. W dniu 21.10. Cecylia Judek wzięła udział w jubileuszu 70-lecia MBP im. Galla Anonima
w Kołobrzegu. Podczas uroczystości wręczyła list gratulacyjny oraz medal SBP „Biblioteka Magna perenisque”, przyznany Bibliotece – na wniosek Zarządu Okręgu - przez ZG na ręce Haliny
Filip, dyrektor MBP w Kołobrzegu, wieloletniej przewodniczącej Koła SBP w Kołobrzegu.
Wręczono także listy gratulacyjne wyróżniającym się członkom Koła SBP w Kołobrzegu.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i powiatu.
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2. Uczestnicy rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” w dniu 14 maja przeprowadzili akcję
„Poczęstuj się książką” na Jasnych Błoniach w Szczecinie oraz na rynku w Policach, zapoznali
się z działalnością biblioteki szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
oraz historią budynku, w którym działa IPN, a następnie spotkali się z pracownikami Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Policach, po czym zwiedzili tworzące się Muzeum Obozu Pracy przy
niemieckiej Fabryce Benzyny Syntetycznej w Pölitz. Na koniec spotkania odbył się konkurs na
temat wiedzy o św. Wawrzyńcu, patronie bibliotekarzy.
3. W dniu 11.06. uczestnicy wojewódzkiego święta bibliotekarzy, zorganizowanego przez Zarząd
Okręgu, Dyrekcję Książnicy Pomorskiej oraz Dyrekcję i Kolo MBP w Gryficach zapoznali się
z działalnością Miejskiej Biblioteki im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach oraz krótką historią
Gryfic.
4. Z inicjatywy Zarządu Okręgu SBP reaktywowano cykl spotkań bibliotekarskich pt. „Środy bibliotekarskie”. Przy ich organizacji współpracowano z Dyrekcją Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Kołem nr 1 SBP przy Książnicy Pomorskiej oraz Sekcją Seniorów.
Impreza nawiązuje do tradycji tzw. „czwartków bibliotekarskich” – spotkań bibliotekarzy organizowanych w latach 60. – 70. XX w. przez dyrektora S. Badonia. Cykl ma charakter poznawczointegracyjny oraz międzypokoleniowy. Środy bibliotekarskie mają w założeniu zachować i udokumentować pamięć o pracy biblioteki i ludziach, którzy ją tworzyli. Odbyły się 3 spotkania
w Książnicy Pomorskiej: każde spotkanie miało swego bohatera, zasłużonego dla upowszechniania książki i czytelnictwa. Spotkanie 1 pt. „Stanisław Badoń” (11 maja 2016 r.) poświęcone było
wieloletniemu zasłużonemu dyrektorowi WiMBP w Szczecinie, aktywnemu członkowi SBP.
Spotkanie to było okazją do prezentacji dokumentacji i fotografii z działalności biblioteki w tamtych latach. Druga Środa Bibliotekarska odbyła się w dniu 14 września 2016 r. – było to spotkanie z Krystyną Łyczywkową, założycielką jednej z pierwszych prywatnych wypożyczalni książek „Logos” w 1945 roku w polskim Szczecinie. Podczas spotkania Cecylia Judek przedstawiła
prezentację poświęconą działalności Wypożyczalni „Logos”. Trzecie spotkanie z cyklu odbyło
się w dniu 14.12. 2016 r., a jego bohaterką była 90-letnia Leokadia Zwilnian-Grabowska – nestorka szczecińskiego bibliotekarstwa. Podczas spotkania przedstawiony został najnowszy tom
„Słownika pracowników książki polskiej. Suplement 4”, wydany w 2016 r. i opublikowane
w nim biogramy bibliotekarzy zachodniopomorskich. Uczestnikami spotkań z cyklu „Środy Bibliotekarskie” byli emerytowani bibliotekarze, obecni pracownicy Książnicy Pomorskiej, mieszkańcy Szczecina.
5. Wraz z dyrekcją i kołem SBP w Miejskiej Bibliotece im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach
i Zarządem Oddziału Szczecińskiego zorganizowano w dniu 11.06. wojewódzkie święto bibliotekarzy. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Pociąg do książki”. Była to okazja do wspólnej zabawy, tradycyjnych konkursów na najlepszy kosz piknikowy, na najciekawszy kostium. W obu
konkursach wyróżnili się bibliotekarze z Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie.
Okręg kujawsko-pomorski
Zarząd Okręgu wystąpił z wnioskiem o nadanie Medalu „Bibliotheca Magna – Perennisque” Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży w związku z jubileuszem jej 70lecia. Decyzją Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, biblioteka otrzymała Medal „W dowód
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uznania”. Medal wraz z dyplomem został przekazany na ręce dyrektora biblioteki przez przewodniczącego Zarządu Okręgu kol. Szymona Kiełpińskiego podczas uroczystych obchodów 6 maja
2016 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin po raz trzeci z rzędu zajęła I miejsce w Rankingu
Bibliotek Polskich i tym samym po raz drugi obroniła tytuł lidera Rankingu Bibliotek. Biblioteka
w Barcinie otrzymała również tytuł Najlepszej Biblioteki Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2016 r.
Okręg dolnośląski
Członkowie Koła SBP Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy uczestniczyli wyjeździe studyjnym do Lwowa zorganizowanym przez Zarząd Oddziału w ramach którego zwiedzano Bibliotekę dla dzieci oraz zapoznano się ze strukturą placówki, ofertą i formami promocji czytelnictwa.
Okręg śląski
1. Zarząd Okręgu podjął decyzję o przystąpieniu do VI edycji konkursu „Bibliotekarz Roku”
(2015). W tym celu powołano Kapitułę, pod przewodnictwem Kol. Małgorzaty Witowskiej (BŚ),
która na posiedzeniu 7 marca 2016 r. wybrała, spośród 7 kandydatur (6 z bibliotek publicznych,
1 z biblioteki szkolnej), Śląskiego Bibliotekarza Roku 2015 – Martę Kryś (MBP w Gliwicach).
Kapituła konkursu podjęła decyzję o uhonorowaniu Dyplomem uznania ZG SBP Kol. Kol. Hanny Bias i Renaty Sowady, które zajęły w okręgowym etapie konkursu kolejne miejsca. Pani Marta Kryś została zgłoszona do ogólnopolskiego etapu Konkursu i w rankingu internetowym została
wybrana „Bibliotekarzem Roku 2015” (spośród 15 finalistów).
2. Zarząd Okręgu włączył się do organizacji XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka przestrzenią do działania”, które odbyło się 18 marca 2016 r. Sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Organizatorem Forum była Sekcja bibliotekarska Oddziału
ZNP w Częstochowie. Zarząd Okręgu reprezentował Kol. Paweł Dobrzelecki.
3. Zarząd Okręgu wspólnie z Biblioteką Śląską i MBP w Gliwicach organizował uroczystość
z okazji Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” w Gliwicach (20.05). W trakcie uroczystości wręczono nagrodę dla Śląskiego Bibliotekarza Roku (Marta Kryś), Nagrodę śląskiego środowiska bibliotekarskiego im. Józefa Lompy (Anna Latta-Pisarek – MBP Gliwice) oraz listy gratulacyjne ZG SBP (Anna Stanienda i Grażyna
Marszałek – MBP Gliwice).
4. Zarząd Okręgu wnioskował o przyznanie Kol. Grażynie Dittrich (Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach) Medalu „W Dowód Uznania”. Medal wręczono w trakcie konferencji regionalistycznej w Żernicy (28.10.)
5. Przewodnicząca ZO SBP Kol. S. Błaszczyk uczestniczyła w uroczystości nadania katowickiemu
Oddziałowi Głównej Biblioteki Lekarskiej w Katowicach imienia doktora Adama Parlińskiego
(16.11).
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6. Zarząd Oddziału w Częstochowie był współorganizatorem oraz honorowym patronem II edycji
wakacyjnej imprezy: „Biblioteczna Liga Mistrzów w piłce nożnej; Bibliotekarze i Przyjaciele
contra Czytelnicy”. W dniach: 18 lipca i 29 sierpnia 2016 r. na boisku Szkoły Podstawowej im.
Zdobywców Przestworzy w Częstochowie rozegrane zostały mecze piłki nożnej.
7. Koło przy GBP w Łodygowicach - w maju 2016 roku gościło zaprzyjaźnionych bibliotekarzy
z Namestova na Słowacji w ramach umowy o współpracy, którą z inicjatywy Koła podpisano
w 2003 roku.
8. Wspólnie z Biblioteką i Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi, Koło SBP zorganizowało wystawę Góralskie wesele w fotografii Jerzego Żymirskiego. Koło włączało się w akcje charytatywne na rzecz czeladzkich dzieci, zmagających się z chorobami nowotworowymi (zorganizowanie
i prowadzenie kiermaszu książek, przekazanie uzyskanych pieniędzy na ich dalsze leczenie).
Członkowie Koła po raz kolejny aktywnie uczestniczyli w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Okręg mazowiecki
1. Po raz szósty Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs Mazowiecki Bibliotekarz
Roku 2015. Zgłoszono dwie osoby, obie z bibliotek publicznych.7 marca 2016 r. Kapituła Konkursu dokonała wyboru laureata za rok 2015. W tajnym głosowaniu zwyciężyła Monika Krześniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku, drugie miejsce zajęła Izabela Bochińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
2. Nagrody laureatom konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015 wręczono 12 maja 2016 r.
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie odbyły się uroczystości z okazji Warszawskiego Dnia Bibliotekarza oraz inauguracji obchodów jubileuszu 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej. Organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP, Zarząd
Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie.
Z okazji jubileuszu PBW przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elżbieta Stefańczyk, wręczyła wyróżniającym się w pracy na rzecz SBP bibliotekarzom PBW medale i odznaczenia. Dyrektor Beata Zych przedstawiła siedemdziesiąt lat działalności warszawskiej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Uroczystość uświetniła recitalem pt. „Taki cud i miód”
Danuta Błażejczyk.
3. Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek odbyły się w MBP
w Ostrołęce pod hasłem” Biblioteka Inspiruje”. Organizatorami były: Koło SBP przy MBP
w Ostrołęce, Rejonowe przy MGBP w Myszyńcu, Rejonowe przy GBP w Rzekuniu, oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce. W części oficjalnej Dyrektor Biblioteki Mieczysław Romanik wprowadził uczestników w zagadnienia zadań i misji bibliotek we współczesnym społeczeństwie.
4. MBP i Koło SBP w Wyszkowie zorganizowało spotkanie okolicznościowe dla bibliotekarzy
z powiatu wyszkowskiego. Odbyła się VI Parada Moli Książkowych organizowana przez GMBP
w Wyszkowie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza:
z transparentami przeszły głównymi ulicami m. in. podopieczni wyszkowskich przedszkoli, Po-
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wiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Drogowskaz, dzieci szkół podstawowych
i gimnazjów z powiatu wyszkowskiego a także Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
5. Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych brało udział w akcji Jak nie czytam jak czytam. Jej celem było pobicie rekordu czytania w jednym momencie. W akcji wzięli udział
uczniowie ostrołęckich szkół, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej, bibliotek publicznych, dyrekcja szkół.
6. Książnica Płocka, przy współudziale Oddziału SBP w Płocku, zorganizowała Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w gmachu Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, w którym wzięli udział bibliotekarze z Płocka i powiatu płockiego oraz przedstawiciele władz samorządowych (Andrzej
Nowakowski – Prezydenta Miasta Płocka, Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki), dyrektorzy
i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, stowarzyszeń, służb mundurowych i duchowieństwa.
7. Oddział warszawski SBP wspólnie z Zarządem Okręgu Mazowieckiego i Kołem SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej zorganizowali wspólnie Dzień Bibliotekarza, na którym
m. in. wręczono nagrody Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015.
8. Koło SBP przy MBP w Makowie Maz. oraz MBP w Makowie Maz. Zorganizowały wyjazd szkoleniowo-turystyczny do Opinogóry połączony ze spotkaniem integracyjnym bibliotekarzy
z powiatu makowskiego.
9. Z inicjatywy Zarządu Oddziału w Ostrołęce i Stowarzyszenia Przyjaciół książek i Bibliotek odbył
się wyjazd turystyczno-integracyjny na Opolszczyznę (Opole, Nysa, Prudnik) oraz do Złotych
Hor w Czechach.
10. Oddział SBP w Radomiu we współpracy z MBP w Radomiu zorganizował VIII Spotkanie Pokoleń połączone ze spotkaniem integracyjnym pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu.
11. Koło SBP przy BUW wsparło akcję Odjazdowy Bibliotekarz podjętą przez Bibliotekę Główną
Akademii Wychowania Fizycznego. Przedsięwzięcie było elementem Imprezy Marszowej organizowanej w ramach obchodów 81. Rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – inicjatora i założyciela Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
12. W ciągu minionego roku Zespól Historyczno-Pamiętnikarski przy Zarządzie Oddziału Warszawskiego SBP zorganizował dwa spotkania wspomnieniowe poświęcone pamięci: Rafała Kozłowskiego – zorganizowane wspólnie z Kołem SBP przy BUW i Lucjana Bilińskiego – zorganizowane wspólnie z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy.
Cel 4 : Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
dla każdego bibliotekarza
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z platform doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Poszczególne ogniwa stowarzyszenia samodzielnie lub we współpracy z bibliotekami organizowały w 2016 roku warsztaty, szkolenia i konferencje, których tematyka pozwalała uczestniczącym w nich
bibliotekarzom doskonalić umiejętności zawodowe. Oto przykłady takich działań (skupiono się na działaniach których organizatorem były struktury SBP) :
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Okręg pomorski
1. Koło SBP w Bytowie zorganizowało szkolenie dla bibliotekarzy powiatu bytowskiego nt. „Analiza funkcjonowania bibliotek, technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotecznym marketingu”, natomiast członkowie Koła SBP w Człuchowie prowadzili szkolenia komputerowe.
Okręg małopolski
1. Przewodnicząca ZO uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie we współpracy z Instytutem Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Okręg łódzki
1. Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika przy Zarządzie Okręgu podjęła współpracę z Katedrą Informatologii i Bibliologii UŁ i wspólnie zorganizowano 2 konferencje naukowo-dydaktyczne:
- „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem”, skierowana do łódzkich bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz
nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w łódzkiej oświacie (ok. 40 uczestników. ).;
- „Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy” (wzięło w niej udział około 80. bibliotekarzy z terenu województwa łódzkiego).
Okręg opolski
1. Koło SBP w Grodkowie było współorganizatorem w maju VI Konferencji Bibliotek Powiatu
Brzeskiego pod hasłem: „Biblioteka z pomysłem, bibliotekarze z inicjatywą” z wystąpieniem Samokształcenie bibliotekarza sekretarza Okręgu SBP w Opolu, Katarzyna Pawluk.
2. Członkowie SBP czynnie wzięli udział w III Forum Bibliotekarzy Województw Opolskiego, organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu w dniach 11-12.05.2016. Referaty m.in. wygłosili Mirosława Grabowska, Barbara Piotrowska, Mariola Urbaniak, Katarzyna
Pawluk, które zostały opublikowane w „Bibliotekarzu Opolskim”.
3. Członkowie Koła Bibliotek Naukowych uczestniczyło w szkoleniu „Jak zrobić prezentację
w PREZI”, które przeprowadził sekretarz ZO SBP – Katarzyna Pawluk.
4. Udział członków Miejskiego Koła SBP w konferencji „Biblioteka i usługi biblioteczne w środowisku cyfrowym” (Bańska Bystrzyca).
Okręg wielkopolski
1. Zarząd Oddziału w Pile organizował konferencje: „Nowości w produktach firmy Sokrates Software” (4.03.) koło Wyrzysk, „Biblioteka Pomysłów” ( 30.11) koło w Chodzieży.
2. Wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy Biblioteki Politechniki Poznańskiej do Biblioteki
Politechniki Wrocławskiej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Cottbus (8-10.09.2016) (Koło SBP
przy Bibliotece PP).
3. Członkowie Koła w Lesznie uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym na Morawy, podczas którego zapoznali się m.in. z działalnością Biblioteki w Havlickovej Borowej oraz w Havlickuv
Brod, a także zwiedzili Muzeum Jaroslava Haska w Lipnicy nad Sazavou ( październik).
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Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu podkarpackiego był współorganizatorem VII. Konferencji dyrektorów bibliotek
powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich zlokalizowanych w siedzibach powiatów
na terenie woj. podkarpackiego ph. „Biblioteka publiczna a jej współczesny użytkownik”, zorganizowanej w dniach 29-30 września 2016 r. w Stalowej Woli. Tematyka konferencji dotyczyła niezwykle istotnych dla współczesnych bibliotek i bibliotekarstwa zagadnień związanych ze zmianą
lokali bibliotecznych, profilu zbiorów, czytelnictwa i form jego upowszechniania oraz roli bibliotekarza wobec potrzeb współczesnego czytelnika i jego oczekiwań wobec biblioteki publicznej.
Okręg zachodniopomorski
1. Zarząd Okręgu zorganizował IV edycję sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”. Wygłoszono 9 referatów poświęconych bibliotekarzom, księgarzom, wydawcom regionu (11.05.)
Okręg dolnośląski
1. Koło SBP Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyło przy organizacji I Krajowej Konferencji
„Biblioterapia w ośrodkach Akademickich” ,która odbyła się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we
Wrocławiu , monitoruje sytuację bibliotekarzy dyplomowanych na Uniwersytecie Wrocławskim,
prowadzi studia podyplomowe Biblioterapii na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadzi półrocznik
„Przegląd Biblioterapeutyczny”.
2. Koło Nauczycieli Bibliotekarzy przy Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej było współorganizatorem konferencji X edycja-„Szkolne Centra Multimedialne – „Biblioteka od A do Z”. Temat
przewodni – bibliotekarz . Spotkanie było okazją do podjęcia dyskusji jakim stopniu bibliotekarza
może zastąpić avatar. Celem konferencji było przedstawienie bibliotekarza jako osoby wielu aktywności i kompetencji. Druga część konferencji obejmowała warsztaty : Bibliotekarz w szkole;
Gry i gamifikacja; Kamishibai, teatr ilustracji.
3. Koło SBP Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wspomagało Bibliotekę Uniwersytecką przy organizacji szkoleń z baz danych i narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych (Web of
Science, of Knowledge, Mendeley, ScienceDirect, SUMMON, ProQUEST)
Okręg śląski
1. Przewodnicząca ZO SBP Kol. S. Błaszczyk uczestniczyła w konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w bibliotece III”, zorganizowanej 29 lutego 2016 r. przez Bibliotekę Oddziału chorzowskiego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Konferencja odbyła się w ramach XXXIII Forum Bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach.
2. Zarząd Okręgu wsparł Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO w organizacji kolejnego zagranicznego wyjazdu edukacyjnego bibliotekarzy – tym razem do Włoch (podpisano umowę
z Biurem Turystycznym „Travel Bueno z Bielska-Białej na organizację wyjazdu). Uczestnicy
wyjazdu (25.06-3.07) odwiedzili biblioteki : Ambrosiana w Mediolanie, Uniwersytetów w Turynie, Genui i Padwie oraz Bibliotekę Marciana w Wenecji. Program wyjazdu opracowała Kol. Bogumiła Urban (SBSW).
3. Na zaproszenie ZG SBP Kol. Magdalena Gomułka (Koło SBP przy Bibliotece Śląskiej) uczestniczyła w dniach 13-16.12.2016 r. w warsztatach dla osób z 10 krajów w ramach Międzynarodowego
Programu Rzeczniczego IFLA (warsztaty odbyły się w Hadze). Celem warsztatów było m in. stworzenie sieci rzeczników programu ONZ „Agenda 2030”.
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4. Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w VIII Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów p.t. „Kalejdoskop literacki śląskiego humoru
i satyry”. Konferencja, której organizatorami były: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach
z siedzibą w Pyskowicach oraz GBP i GOK w Pilchowicach, odbyła się 27 października w Domu
Kultury w Żernicy.
5. Koło przy PBP w Gliwicach było również odpowiedzialne za zorganizowanie konferencji „Sztuka zdobywania młodego czytelnika” z udziałem bibliotekarzy z bibliotek czeskich (31.05.).
6. Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych organizowała kolejne Fora edukacyjne, w których uczestniczyli
bibliotekarze z różnych typów bibliotek, w tym:
 XXXIII Forum SBSW - Konferencja „Bezpieczeństwo w bibliotece III”- Chorzów, 29.01.
(organizator Oddział chorzowski Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu);
 XXXIV Forum SBSW – Warsztaty „Zagraniczna mobilność pracowników szkół wyższych
w ramach programu szkoleniowego Erasmus+” – (Katowice, CINIBA 26.09.)
7. Zarząd Oddziału w Częstochowie współpracował przy organizacji XIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy na temat „Biblioteczne czytanie”, którego organizatorem był Oddział częstochowski
ZNP (18.10.).
Okręg mazowiecki
1. Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka
Główna Województwa Mazowieckiego i Koło SBP przy Bibliotece zorganizował spotkanie
w ramach cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki?” pt. „Od Columbus do Wrocławia. Światowy
Kongres IFLA w USA. Connection. Collaboration. Community”. Relację z najważniejszych wydarzeń Kongresu IFLA w Columbus, Ohio, oraz informację o przygotowaniach do Światowego
Kongresu IFLA w roku 2017 we Wrocławiu przedstawiły: Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP
oraz Grażyna Federowicz, kierownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, członek Sekcji Bibliograficznej IFLA.W spotkaniach, prowadzonych przez przewodniczącą Zarządu Okręgu Mazowieckiego, brali udział bibliotekarze ze wszystkich typów bibliotek
z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.
2. W ramach V Salonu Bibliotek (organizowanego przez ZG SBP w ramach XXV Targów Książki
Historycznej w Warszawie w dniach 24-27 XI 2016 r.) odbyło się, m.in. seminarium z cyklu
„Czytanie łączy pokolenia” pt. „Historia w bibliotece: gromadzenie źródeł do badań, miejsce
spotkań niezwykłych ludzi”. W trakcie seminarium o działalności informacyjnej, dokumentacyjnej i popularyzacyjnej bibliotek prezentowane były „Varsaviana w Bibliotece Publicznej m. st.
Warszawy” (J.Jaszek-Bielecka), „Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu ośrodkiem dokumentowania i popularyzowania historii lokalnej” (A. Skubisz-Szymanowska) oraz „Biblioteka w obchodach 100. Rocznicy przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy”
(M. Majewska). Seminarium zorganizowała i prowadziła.J. Pasztaleniec-Jarzyńska.
3. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wzięła udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji” Rozszerzone zbiorowe licencjonowanie (Extended CollectiveLicensing)”, w siedzibie Narodowego
Instytutu Audiowizualnego (NInA) w Warszawie. Organizowana przez Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (CBSS).

25

4. Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowej współorganizowało wyjazd studyjnyracowników CBW do Katowic ze zwiedzaniem Biblioteki Śląskiej, Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej w Katowicach oraz Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Dwudniowy wyjazd pozwolił na pogłębienie wiedzy z zakresu gromadzenia, katalogowania, udostępniania, konserwacji i przechowywania zbiorów bibliotecznych.
5. Koło SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie zorganizowało dla bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego wyjazd studyjny do Kozłówki i Lublina. W programie znalazły się
m.in. zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich w Kozłówce oraz wizyta
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego i zwiedzanie Lublina.
6. Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zorganizował szkolenie
pt. „Nowelizacja prawa autorskiego w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, które odbyło
się w BP w Mińsku Mazowieckim. Szkolenie przeprowadził pan Dariusz Skrzyński – prawnik,
specjalista prawa oświatowego.
7. Oddział warszawski zorganizował w bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej
warsztaty pt. „Droga do bloga”, prowadzone przez Barbarę Morawiec, redaktor naczelną Lustra
Biblioteki. W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: założenie bloga, dopasowanie
układu i szablonu bloga, elementy prowadzenia bloga. Warsztaty poprzedził wykład wprowadzający pt. „Lustro Biblioteki jako medium otwarte dla bibliotek”.
8. Zarządy Oddziału Warszawskiego SBP i Okręgu Mazowieckiego oraz Wikimedia zorganizowały w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej trzy warsztaty (dwa dla początkujących i jeden dla zaawansowanych) redagowania artykułów do Wikipedii, szczególnie
tych związanych z bibliotekami, bibliotekarstwem, bibliotekoznawstwem, bibliologią i tematami
pokrewnymi. Na potrzeby akcji pt. „100 haseł na 100 lat SBP” utworzono specjalny wikiprojekt
Biblioteka. W warsztatach wzięło udział 40 bibliotekarzy z warszawskich bibliotek.
*
Sprawozdanie w sposób skrótowy przedstawia najistotniejsze dokonania członków SBP
z poszczególnych ogniw terenowych. Podejmowane działania, podobnie jak w latach poprzednich,
pokazują różnorodność form pracy i skalę podejmowanych inicjatyw – samodzielnych i podejmowanych we współpracy z bibliotekami i innymi podmiotami.
Opracowała: Sylwia Błaszczyk
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Tabela 1

Stan ilościowy ogniw i członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2016

Województwo

Okręg
Oddziały

Oddziały

Koła

Koła

Członkowie Członkowie

Różnica

2015

2016

2015

2016

2015 2016

2015

2016

5

5

26

26

462

433

-29

Kujawsko-pomorskie Toruń

3

3

17

17

380

370

-10

Lubelskie

Lublin

4

4

15

15

540

520

-20

Lubuskie

Zielona G.

2

2

16

14

230

212

-18

Łódzkie

Łódź

4

4

18

18

480

473

-7

Małopolskie

Kraków

3

3

7

7

371

367

-4

Mazowieckie

Warszawa

5

5

31

31

1000

970

-30

Opolskie

Opole

1

1

9

9

165

165

Podkarpackie

Rzeszów

7

7

18

18

463

448

Podlaskie

Białystok

3

3

7

7

180

180

Pomorskie

Gdańsk

2

2

11

11

249

248

-1

Śląskie

Katowice

3

3

21

20

478

464

-14

Świętokrzyskie

Kielce

2

2

7

7

142

140

-2

Warmińskomazurskie

Olsztyn

3

3

15

15

318

325

+7

Wielkopolskie

Poznań

6

6

38

38

879

859

-20

Zachodniopomorskie Szczecin

2

2

24

24

547

539

-8

Razem

55

55

280

277

6884

6713

-171

Dolnośląskie

Wrocław

-15
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Tabela 2
Członkowie SBP ze względu na miejsce zatrudnienia 2015-2016

Wyjaśnienie do tabeli: Nauk – członkowie w bibliotekach naukowych, SzW – członkowie w szkołach
wyższych (poza bibliotekami, koła studenckie, koła pracowników naukowych), Publ. – członkowie z
bibliotek publicznych, Ped. – członkowie z bibliotek pedagogicznych, Szk. – członkowie z bibliotek
szkolnych, Zakł. – z bibliotek fachowych, zakładowych, muzealnych, wojskowych, branżowych
ośrodkach inf., Inne – członkowie z innych instytucji, Emer. – członkowie – emeryci, renciści.
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