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Sprawozdanie 

z działalności ogniw terenowych (okręgów, oddziałów i kół) 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

w roku 2018 

 

 

I. Informacje organizacyjne 

Na koniec roku 2018 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich liczyło 6391 członków, liczba członków 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 57 osób. Jako główna przyczynę zmniejszania się 

liczby członków okręgi podają przechodzenie bibliotekarzy/członków SBP na emeryturę i zakończenie 

aktywności w organizacji, zbyt małe zainteresowanie młodego pokolenia pracowników bibliotek człon-

kostwem w organizacji. 

Największy spadek liczby członków zanotował okręg wielkopolski (-71), kolejno warmińsko-mazurski 

 (-19) i łódzki (-18), w pozostałych liczba zmniejszyła się o kila osób. 

Największy wzrost liczby członków jest w okręgu małopolskim (+53), w opolskim (+8), mazowieckim 

(+5), w pomorskim i śląskim (po +3)i w świętokrzyskim (+2). Należy przypuszczać, że wzrost liczby 

członków w okręgu małopolskim wynika z weryfikacji liczby członków w stosunku do lat poprzednich 

(2016-367), (2017-359), (2018-412). 

Członkowie zrzeszeni byli w 54 oddziałach (zlikwidowano Oddział w Opolu) i w 257 kołach (liczba 

mniejsza o 5). Koła likwidowano w okręgu łódzkim (-5) i lubuskim (-1), a tworzono nowe w mazowiec-

kim (+1), podkarpackim (+1). 

Okręg pomorski 

Zmianie uległ skład Zarządu Okręgu, w związku z rezygnacją Skarbnika Okręgu. Zarząd podjął uchwały 

o powierzeniu funkcji Skarbnika oraz Administratora bazy danych osobowych w okręgu. 

Okręg śląski 

Zarząd Okręgu odbyły się 3 posiedzenia (20.02., 3.09., 10.12.)  i przyjął m. in. Uchwały o:  

Nr 2 – o nadaniu funkcji okręgowego administratora bazy danych SBP i udzieleniu upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych członków SBP w okręgu śląskim;  

Nr 3 – o przyjęciu do stosowania „Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych  

w okręgu śląskim SBP (na podstawie Uchwały nr 5/2018 ZG SBP);  

Nr 5 – o przystąpieniu okręgu śląskiego do kolejnej (IX) edycji konkursu „Bibliotekarz Roku”, którego 

celem będzie wybór „Śląskiego Bibliotekarza Roku 2018” (etap I) i zgłoszenie do  etapu ogólnopolskie-

go. 

W ramach wdrożenia polityki ochrony danych osobowych Zarząd Okręgu powołał okręgowego Inspekto-

ra Danych Osobowych. W dokumentacji Zarządu Okręgu przygotowano Rejestr upoważnień do przetwa-

rzania danych osobowych w Zarządach kół, oddziałów i w Zarządzie Okręgu (rejestr w wersji elektro-

nicznej znajduje się na komputerze Przewodniczącej Zarządu Okręgu. 

Pozostałe uchwały dotyczyły przyjęcia nowych członków do Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Za-

rządzie Okręgu. 
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Archiwalna dokumentacja Zarządu Okręgu znajduje się w pomieszczeniu służbowym Przewodniczącej 

Zarządu Okręgu (w Bibliotece Śląskiej). Rozpoczęto prace porządkowe (wyjęcie z segregatorów  

i umieszczenie w pudłach archiwizacyjnych). Archiwalna dokumentacja Zarządów Oddziałów znajduje 

się w siedzibach zarządów. 

Okręg świętokrzyski 

Nastąpiły zmiany w Zarządzie Oddziału Skarżysko-Koneckiego. Z funkcji przewodniczącej zrezygnowa-

ła Pani Lidia Talaga. Uchwałą nr 2/2018 z dn. 13.11.2018 r. zmieniono funkcje członków dotychczaso-

wego zarządu Oddziału. 

Zarząd Okręgu w 2018 r. spotykał się 3 razy. Uchwałą nr 1/2018 powołano skład kapituły konkursu „Bi-

bliotekarz Roku 2017”. Uchwałą 2/2018 powołanie administratora bazy członków Okręgu Świętokrzy-

skiego a także podsumowano działalność Okręgu w 2017 r. oraz omawiano plany na 2018 r.  

Prace nad dokumentacją Stowarzyszenia i jej archiwizacja prowadzona jest w okręgu systematycznie. 

Okręg małopolski  

W roku 2018 odbyły się cztery  posiedzenia zarządu okręgu. Tematyka poruszana na posiedzeniach to 

głównie sprawy bieżące, organizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2017, organizacja Odjazdowego Bi-

bliotekarza oraz Małopolskiego Forum Bibliotek, a także kwestia składek członkowskich. 

Baza członków jest aktualizowana na bieżące. Zarząd Okręgu podjął uchwałę o dostępie do bazy człon-

ków przez Sekretarza i Skarbnika Zarządu. 

Oddziały i Koła kilkakrotnie organizowały  posiedzenia Zarządów i Prezydiów w sprawach bieżących.  

12.06 2018 roku Zarząd Okręgu zorganizował spotkanie z przedstawicielami Zarządów Kół                          

i Oddziałów. Dyskutowano m.in. kwestię dotyczącą wysokości składek członkowskich, współpracy 

struktur SBP oraz integracji środowiska bibliotekarzy Małopolski. 

 

Okręg łódzki 

Wyjaśnienie do Sprawozdania Okręgu łódzkiego w roku 2017 : w roku 2017 nastąpiły zmiany  

w strukturze Oddziału Sieradzkiego. 10 marca 2017 r. na walnych zebraniach Koła w Łasku oraz Koła  

nr 1 i Koła nr 2 w Sieradzu podjęto decyzję o likwidacji tych kół, a w zamian o utworzeniu jednego Koła 

w Sieradzu. Na dzień 31 grudnia 2017 w Oddziale SBP w Sieradzu działały dwa koła: Koło w Siera-

dzu (36 członków) i Koło w Wieluniu (na koniec roku liczba jego członków zmniejszyła się do 6 osób, 

ponieważ w listopadzie zmarła jedna osoba). Ogółem liczba członków Oddziału Sieradzkiego na dzień  

31 grudnia 2017 r. wynosiła 42 osoby. Stąd na koniec 2017 w Okręgu Łódzkim działało 15 Kół  

(11 Łódź, 2 Sieradz, 1 Skierniewice, 1 Piotrków). 

Z kolei w roku 2018 w Oddziale Łódzkim zlikwidowano 5 kół, a członkowie z tych kół utworzyli 1 koło. 

Stąd na 31.12. 2018 roku w okręgu łódzkim działało 11 kół (7 Łódź, 2 Sieradz, 1 Skierniewice, 1 Piotr-

ków). 

Na posiedzeniu  w dniu 14.02.2018 r. uzupełniono skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej, po rezygnacji 

kol. Teresy Basińskiej z członkostwa w Stowarzyszeniu. Sprawa uzupełnienia składu Komisji konsulto-

wana była z Zarządem Głównym. 
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Na posiedzeniu 8.03.2018 r. przyjęto wnioski o nadanie medalu w dowód uznania dla koleżanek z Kół               

w Zgierzu i Sieradzu. Z uwagi na brak kandydatów do konkursu „Bibliotekarz Roku 2017”, decyzją Za-

rządu, Okręg postanowił zrezygnować z uczestnictwa w konkursie.  

Na posiedzeniu 22.06.2018 r. podsumowano i omówiono spotkanie Zarządu Głównego SBP z przewod-

niczącymi Okręgów – pojawiła się propozycja, aby okręgi przeznaczały część składek na Zarząd Główny 

i ujednolicenie wysokości składek we wszystkich Okręgach SBP. Jednocześnie przypomniano, że to Za-

rząd Okręgu SBP ustala stawkę składki członkowskiej. Przewodniczący okręgów wnioskowali o nadanie 

osobowości prawnej okręgom, którą na chwilę obecną ma jedynie Zarząd Główny. Dałoby to możliwość 

prowadzenia działalności zarobkowej a tym samym występowania o granty z własnym wkładem. Wielo-

krotnie wkład własny przewyższa środki zgromadzone na koncie okręgu, co uniemożliwia staranie się o 

środki z grantów. 

Okręg opolski 

Zarząd Okręgu spotykał się na 6 posiedzeniach, na których omawiano sprawy bieżące, sytuację finanso-

wą okręgu, plany pracy kół, organizację Tygodnia Bibliotek, wdrożenie polityki ochrony danych osobo-

wych. 

Przyjęto 6 uchwał: o pokryciu kosztów udziału w konferencji jednego z członków, w sprawie wytypowa-

nia kandydata w konkursie na „Bibliotekarza Roku 2017”, przyjęcia sprawozdania finansowego, obniże-

nia wysokości składek z 5 do 2 zł w Kole SBP w Grodkowie, w sprawie bezpieczeństwa i ochrony da-

nych osobowych przetwarzanych w SBP, w sprawie powołania Okręgowego Administratora Danych. 

Okręg podkarpacki  

W Oddziale Rzeszów powstało 7 Koło SBP z siedzibą w GBP w Haczowie /pow. brzozowski/ liczące  

6 członków (Uchwała Zarządu Oddziału SBP w Rzeszowie z dn. 14.12.2018 r.). 

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie podjął 4 uchwały: 1/2018 – Zasady rachunkowości w Okręgu SBP  

w Rzeszowie z dn. 15 marca 2018 r., 2/2018 – Wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji Administratora 

Okręgowego Bazy Członków SBP na kadencję 2017-2021 z dn. 23 maja 2018 r., 3/2018 – Bezpieczeń-

stwo i ochrona danych osobowych przetwarzanych w SBP z dn. 21 czerwca 2018 r.,4/2018 – Ewidencja 

osób (wraz z dokumentacją) uprawnionych do przetwarzania danych w kołach, oddziałach i okręgu SBP  

z dn. 12 grudnia 2018 r.  

Posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu i Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie odbywały się zgodnie  

z planem pracy przyjętym na 2018 rok. Prezydium Zarządu Okręgu spotkało się na 4 posiedzeniach 

(15.03; 24.04; 25.09; 12.12.). Tematyka posiedzeń dotyczyła m. in.  sprawozdawczości i planowania; 

spraw związanych z bieżącą działalnością Okręgu i Oddziałów; wyboru Podkarpackiego Bibliotekarza 

Roku 2017; ustalenia okręgowego rankingu finalistów Ogólnopolskiego Konkursu „Bibliotekarz Roku 

2017”; bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w SBP, nadania upoważnień w 

zakresie ochrony danych osobowych; zakupu przez ZO SBP w Rzeszowie hologramów na legitymacje 

członkowskie na lata 2018 i 2019; oceny sprawozdań nadesłanych na konkurs Tygodnia Bibliotek 2018; 

przygotowania i opiniowania wniosków o medale i odznaczenia dla zasłużonych członków SBP i biblio-

tek publicznych woj. Podkarpackiego; okręgowych/oddziałowych administratorów Bazy Członków SBP; 

wyrażania opinii o kandydatach na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych; ankiety IFLA Global 

Vision – „Nasza wizja, nasza przyszłość”. Opinie polskich bibliotekarzy nt. 10 najważniejszych cech 

bibliotek oraz 10 związanych z nimi wyzwań, z którymi zmierzą się w niedalekiej przyszłości biblioteki  
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i bibliotekarze na całym świecie; ankiety dotyczącej składek członkowskich (okręg, oddziały); kontynu-

owania prac nad publikacją „Kalendarium działalności Okręgu SBP w Rzeszowie w latach 1998-2017”. 

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie uporządkował i zgromadził dokumentację w Magazynie Rezerwowym 

WiMBP w Rzeszowie. Wdrożył RODO w okręgu i 7 oddziałach nadając upoważnienia osobom odpo-

wiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w SBP. Kontynuował prace związane z uzupełnianiem 

i weryfikacją danych członków okręgu i oddziałów w Elektronicznej Bazie Danych Członków SBP. 

Okręg zachodniopomorski 

Posiedzenia Zarządu Okręgu i Prezydium ZO: 23.03., 7.05., 29.09. 

Tematyka posiedzeń dotyczyła m. in. projektu zindywidualizowanego elementu identyfikacji wizualnej 

SBP dla kół (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego); projekt wykładów regio-

nalnych w bibliotekach macierzystych kół (redakcja wniosku, kosztorys, ustalenie terminu realizacji wy-

darzenia, rozdzielenie zadań i ustalenie harmonogramu prac); wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o 

dofinansowanie wydania książki: „Tu jestem tylko przejazdem …” / Ewy Kołogórskiej; inauguracja Ty-

godnia Bibliotek 2018; sprawy organizacyjne projektu „Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze”; zmiana 

przewodniczącej Koła 3 MBP w Szczecinie; wypracowanie stanowiska Zarządu OZ SBP w sprawie pi-

sma Koła Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ  „Solidarność” przy KP Szczecinie i MBP 

Szczecin do Zarządu OZ SBP z dn. 04.09.2018 dot. wyrażenia opinii w sprawie projektu regulaminu 

awansów pracowników MBP; omówienie sytuacji w Kole 3 przy MBP Szczecin OS SBP po rezygnacji 

przewodniczącej. 

Okręg dolnośląski 

W Oddziale Wałbrzyskim zostało rozwiązane Koło Ziemi Dzierżoniowskiej, ze względu na rezygnację 

członków SBP z tego Koła; w oddziale pozostało tylko Koło Wałbrzyskie. Zgodnie ze statutem SBP po-

wołując się na Paragraf 44.1.10 na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu zostanie rozwiązany Oddział 

Wałbrzyski, a Koło Wałbrzyskie zostanie włączone do Oddziału Wrocławskiego. 

Okręg lubuski 

Podjęto uchwałę o likwidacji Koła przy MBP w Żaganiu (oddział zielonogórski). 

Okręg mazowiecki  

W Oddziale warszawskim powołano nowe Koło. 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego odbył w 2018 r. trzy posiedzenia: 13.03, 27.06 oraz 11.12.2018 r. 

Wszystkie spotkania odbywały się z udziałem przewodniczących oddziałów, przewodniczącej Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego. . Spotkanie ZOM w dniu 27.06 2018 r. 

było posiedzeniem szczególnym, gdyż odbyło się w Ostrołęce i Kadzidle na zaproszenie Dyrektora Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce oraz Wójta Gminy Kadzidło.  

Prezydium Zarządu spotkało się trzy razy: 30.01; 9.04, 9.11.2018 r.  

Na posiedzeniach Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu omawiano najważniejsze sprawy, które 

wytyczono do realizacji w roku 2018: przeprowadzenie konkursu na Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 

2017, organizacja wspólnie z Oddziałem Warszawskim SBP, Kołem SBP w Bibliotece Publicznej m. st. 

Warszawy oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej Dnia Bibliotekarza, współpracy i organizacji wspólnych 
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wydarzeń ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, nadzór nad aktualizacją danych o członkach z woje-

wództwa mazowieckiego w ogólnopolskiej bazie członków SBP, upowszechnianie informacji o działal-

ności Stowarzyszenia, promowanie struktur Stowarzyszenia i działalności bibliotek w Okręgu Mazowiec-

kim, prezentacja działalności struktur SBP Okręgu Mazowieckiego na portalu sbp.pl. Na ostatnim posie-

dzeniu ZOM w 2018 r. odbyła się dyskusja nad propozycjami Zarządu Głównego SBP podwyższenia 

składki członkowskiej i nowego podziału składek oraz nad zasadami udzielania upoważnień do przetwa-

rzania danych osobowych w związku z przepisami RODO i „Polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony 

danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”.  

W Okręgu Mazowieckim dokumentacja dotycząca działalności Zarządu archiwizowana jest przez sekre-

tarza Okręgu w siedzibie Okręgu (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy), a dokumentacja finansowa 

bieżącej kadencji Zarządu przechowywana jest przez skarbnika Okręgu w Bibliotece Głównej Wojskowej 

Akademii Technicznej. Dokumentacja Oddziału w Ostrołęce jest gromadzona i przechowywana przez 

Przewodniczącą Oddziału w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. Dokumentacja Zarządu Od-

działu w Płocku przechowywana jest w archiwum Książnicy Płockiej. Dokumentacja Oddziału SBP w 

Warszawie, dotyczące członków SBP: deklaracje członkowskie, kartoteka opłacania składek członkow-

skich, wykazy członków oraz sprawozdania finansowe przechowywane są u skarbnika zarządu OW. 

Wnioski o odznaczenia, uchwały i protokoły z zebrań, pisma wychodzące i przychodzące oraz sprawoz-

dania merytoryczne i plany itp. u przewodniczącej ZOW, w BG WAT. 

Okręg warmińsko-mazurski  

W 2018 r. odbyło się  5 posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium ZO. Podejmowane uchwały dotyczyły 

bieżącej działalności struktur w okręgu, w tym zagadnień RODO. 

W planach Zarządu Oddziału SBP w Olsztynie była aktualizacja danych w Elektronicznej Bazie Człon-

ków SBP. Niestety oddziałowemu administratorowi EBCz SBP nie udało się jej zaktualizować. Baza jest 

rozbudowana o dane wrażliwe, których członkowie nie chcą udostępniać (np. data urodzenia, adres do-

mowy, adres e-mail, telefon). Ponadto deklaracja członkowska nie jest spójna z informacjami koniecz-

nymi do wpisania w bazie. Natomiast brak niektórych danych uniemożliwia zapisanie rekordu członka. 

Dodatkowo konieczność corocznej aktualizacji informacji o zapłaconej składce członkowskiej poprzez 

wejście w rekord konkretnego członka, przejście do jego trzeciej strony i dokonanie aktualizacji – jest 

pracochłonne i czasochłonne. Udogodnieniem byłaby możliwość wyświetlenia, np. alfabetycznego 

wszystkich członków Koła i/lub Oddziału i odznaczenia w odpowiedniej kratce (np. rok 2018) przy na-

zwisku, że zapłacono. Elektroniczna Baza Członków SBP wymaga uproszczenia i wprowadzenia zmian 

przyspieszających w niej pracę.  

Okręg wielkopolski  

W roku sprawozdawczym  w Okręgu wielkopolskim odeszło  85 osób, jednocześnie zapisało się 

14. nowych. W sumie liczba członków zmniejszyła się  o 71 osób. Spadek nastąpił głównie na skutek:  

rezygnacji z pracy lub odejścia na emeryturę. Powodem rezygnacji z członkostwa w SBP z koła  

w Trzciance (18 członków) była pozytywna opinia przedstawiciela SBP w Krajowej Radzie Bibliotecznej 

w sprawie połączenia Biblioteki z Trzcianeckim Domem Kultury.  

W 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okręgu, w tym jedno wyjazdowe 11 kwietnia odbyło 

się w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. W posiedze-

niach, oprócz członków Zarządu Okręgu brali również udział członkowie honorowi.  W trakcie posiedzeń 

omawiano: bieżące sprawy Stowarzyszenia, wspólne działania w ramach oddziałów i kół oraz problemy 

wynikające z bieżącej pracy. 
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Tematyka posiedzeń dotyczyła m. in.: udziału bibliotek regionu w programach operacyjnych Mi-

nistra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego, działań na rzecz pozyskania nowych członków, rganizacji 

Dnia bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek (maj),  organizacji święta patronalnego (wrzesień) w Oddziale 

Pilskim, organizacji uroczystości wręczenia nagród im. A. Wojtkowskiego i wyboru  Bibliotekarza Roku, 

pomocy w przygotowaniu i organizacji konferencji Forum Młodych Bibliotekarzy, która ma odbyć się  

w Poznaniu w 2019 r., wystąpienia do Zarządu Głównego w sprawie przyznania wyróżnień i odznaczeń 

wybranym członkom w Okręgu. 

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 poli-

tyki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako największa organizacja zawodowa, skupiająca bibliotekarzy  

z wszystkich typów bibliotek, zajmuje stanowiska w sprawach ważnych dla poszczególnych bibliotek i dla 

całego środowiska zawodowego. Poniżej działania podejmowane w roku 2017 :  

 

Okręg podlaski 

 

Przedstawiciele Zarządu Okręgu/Oddziału Białostockiego: 

1. prowadzili rozmowy z włodarzami powiatu białostockiego, w sprawie ochrony interesów- warunków 

pracy i płacy bibliotekarzy (w gminach: Turośń Kościelna, Suraż). Rozmowy w Turośni Kościelnej  przy-

niosły pozytywne rezultaty (placówka została przeniesiona do nowego obiektu), natomiast w Surażu sprawy 

kadrowe nie zostały rozstrzygnięte pomyślnie, trwają nadal oczekiwania na zmianę, powodem jest brak  

finansów w budżecie  

2. wydali pozytywną opinię nt. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Filipowie  celem akceptacji  

przeszeregowania  bibliotekarza na stanowisko kierownika biblioteki 

3. wypowiedzieli się w kwestii połączenia dwóch bibliotek z domem kultury  (GBP  w Filipowie i GBP  

w Orli), wydając opinie za połączeniem 

4. prowadzili rozmowy z przedstawicielami dwóch bibliotek (w Bielsku Podlaskim i w Zambrowie) celem 

realizacji przez nich  zadań bibliotek powiatowych, w których do tej pory nie utworzono. Temat został  prze-

sunięty na kolejny rok (po wyborach samorządowych). 

 

Okręg pomorski 

 

W związku z ponownie ogłoszonym w 2018 roku konkursem na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, decyzją Zarządu Głównego SBP (pismo z dnia 8.12.2017r.,  

nr L.dz. 176/12/2017), w skład komisji konkursowej weszła kol. Katarzyna Kulesza, przewodnicząca Zarzą-

du Oddziału SBP w Gdańsku. Kol. K. Kulesza wzięła udział tylko w pierwszym posiedzeniu komisji.  

W wyniku rezygnacji kol. Katarzyny Kuleszy, w dalszych pracach komisji konkursowej wzięła udział reko-

mendowana przez Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, kol. Małgorzata Kłos, zastępczyni przewodniczącej 

Zarządu Okręgu. 

 

Okręg śląski 

 

1. Przekazano do ZG SBP uwagi Zarządu Oddziału w Częstochowie do nowelizacji ustawy o organi-

zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 poz. 862). 

2. Zarząd Oddziału w Częstochowie zaopiniował zamiar przedłużenia powołania Pani Beaty Grzanki 

na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie. 

3. Zarząd Okręgu zaopiniował pozytywnie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Śląskiej  

w Katowicach. Zarząd przekazał Dyrektorowi prof. Zbigniewowi Kadłubkowi (pełni funkcję dyrek-
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tora od października 2018 r.) szczegółowe uwagi do przedstawionego Regulaminu i zadeklarował 

dalszą pomoc w pracach nad zmianami w organizacji pracy Biblioteki. 

4. Na potrzeby Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zarząd Sekcji Bibliotek  

Szkół Wyższych przy ZO w Katowicach przygotował dokumenty:  

- aneks do propozycji „Katalogu zapisów rekomendowanych do uwzględnienia w zakresach obo-

wiązków bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i infor-

macji naukowej”, 

- propozycję „Specyfikacji czynności bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej wykonywanych w ramach działalności naukowo-badawczej, 

organizacyjnej i dydaktycznej. Czynności wykonywane i potencjał kompetencyjny”. 

5. Na potrzeby Związku Nauczycielstwa Polskiego w UŚ oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

Związku Nauczycielstwa Polskiego członkowie Sekcji BSW przy Zarządzie Okręgu SBP opiniowali 

zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, w części odnoszącej 

się do systemu biblioteczno-informacyjnego i biblioteki (rozdział 1), a także pracowników uczelni 

(rozdział 5). 

6. Na prośbę ZG SBP Sekcja BSW przygotowała uwagi do: 

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej (DLP.ZLN.1201.16.2018.AL), 

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wy-

dawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe-

rencji międzynarodowych (DLP.ZLN.1201.15.2018.JL). 

7. Przedstawiciele Zarządu Sekcji BSW opracowali oraz przeprowadzili za pośrednictwem portalu SBP 

(http://www.sbp.pl/artykul/?cid=209700), na potrzeby ZG SBP (również jako Sekcja Bibliotek Na-

ukowych przy ZG SBP), ankietę na temat aktualnej sytuacji bibliotekarzy akademickich w związku z 

wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

2018 poz. 1668) oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) i związanej z nimi konieczności zmian w 

statutach uczelni. 

8. Zarząd okręgu opiniował kandydatury na stanowiska dyrektorów w bibliotekach publicznych (PBP 

w Gliwicach, MBP w Czerwionce Leszczynach, MBP w Gliwicach, GBP we Włodowicach i GBP  

w Pilchowicach). 

9. Zarząd oddziału w Bielsku-Białej opiniował kandydaturę na stanowisko dyrektora GBP w Lipowej. 

 

Okręg małopolski  

 

1. Małopolski Zarząd Okręgu zaopiniował kandydaturę pani Agaty Czarnoty-Bojarek pełniącej obo-

wiązki dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.  

 

2. Zarząd Okręgu wydał Barbary Marcinkowskiej na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultu-

ry i Czytelnictwa w Radłowie. 

 

3. Zarząd Oddziału w Nowym Sączu wydał opinię o Marii Szewczyk dyrektorce i kandydatce na sta-

nowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Podegrodziu, w związku z przejściem jej na emeryturę i 

możliwością ponownego zatrudnienia.  

 

4. Zarząd Oddziału w Nowym Sączu wydał negatywną opinię o połączeniu Biblioteki z Miejskim Do-

mem Kultury. Pomimo sprzeciwu Krajowej Rady Bibliotecznej Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego wyraził zgodę na połączenie. 

 

Okręg opolski 

 

Zarząd Okręgu opiniował regulaminu organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. 
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Okręg podkarpacki 

 

1. Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie pozytywnie opiniował decyzję o powołaniu Pana Ireneusza 

Śpiewli na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem /pow. rze-

szowski/, Pana Huberta Kołtuna na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Nowej Sarzynie /pow. leżajski/, Pani Anny Straub, Kierownika Biblioteki Publicznej w Rudniku 

n/Sanem na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku n/Sanem. 

2. Małgorzata Sierżęga, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie kontynuowała prace 

jako administrator merytoryczny projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek” w woj. podkarpac-

kim. W chwili obecnej w projekcie bierze udział 158 podkarpackich bibliotek publicznych, tj. 98%. 

3. Zarząd Oddziału SBP w Jaśle pozytywnie zaopiniował nowy regulamin organizacyjny MBP w Ja-

śle. 

 

Okręg zachodniopomorski  

 

1. Na prośbę związków zawodowych  MBP Szczecin konsultowanie Regulaminu Awansów MBP 

Szczecin. 

2. W związku ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Koszalin konkursem na stanowisko Dyrektora 

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej wydelegowanie osób do Komisji Konkursowej (Bogusława Ka-

łużna, Anna Kwiatkowska). 

3. Zarząd Okręgu opiniował kandydaturę Witolda Jabłońskiego na Dyrektora Morskiego Centrum 

Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (instytucja kultury), na prośbę Wydziału Kultury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

4. Na prośbę Burmistrza Gryfic Koło nr 6 w Gryficach wydało opinię na temat Dyrektora MBP  

w Gryficach. 

 

Okręg kujawsko-pomorski 

 

1. W 2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora MBP im. Z. Arentowicza we Włocławku. 

Na emeryturę odeszła Pani Elżbieta Zaborowska. Urząd Miasta Włocławka do komisji konkursowej 

powołał 2 przedstawicieli SBP: przewodniczącą Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Jolantę 

Szewczak i przewodniczącą Zarządu Oddziału Toruńskiego Katarzynę Rapior-Murawską. 

 

2. Zarząd Koła SBP działającego przy Bibliotece Uniwersyteckiej UMK zorganizował spotkanie  

z Dyrekcją Biblioteki, którego celem było zwrócenia uwagi na nowelizację ustawy o szkolnictwie 

wyższym 2.0, w zakresie dotyczącym m.in bibliotek uniwersyteckich. Ustawa praktycznie pomija 

rolę bibliotekarzy, ich interesy nie są właściwie zadbane. Zebranie miało na celu interweniowanie  

u władz UMK w sprawie miejsca zawodu bibliotekarza w strukturze uczelni.  Dyrektor Dominika 

Czyżak jako członek SBP obiecała monitorować kwestię.   

 

3. W lutym 2018 r. dyrektor MiPBP w Golubiu-Dobrzyniu otrzymała pismo od Wójta Gminy Ra-

domin w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie z Domem Kultury. Dyrek-

tor MiPBP i przewodnicząca Koła SBP, w formie pisemnej, odpowiedziały na przedstawioną przez 

Wójta wizję działalności połączonych placówek, broniąc integralności biblioteki publicznej. Kilka-

krotnie zostały przeprowadzone rozmowy z Wójtem Gminy i przewodniczącym Rady Gminy, w któ-

rych przedstawiono argumenty przeciwko łączeniu obu placówek w jeden organizm. Dzięki szybkiej 

i skutecznej interwencji z obu stron, GBP w Radominie nie została połączona z inną instytucją kultu-

ry. 

 

Okręg dolnośląski 

 

1. Większość Kół w Oddziale Wrocławskim współpracuje z samorządami lokalnymi, co daje realny 

wpływ na tworzenie polityki bibliotecznej na terenie, w którym działają. A są to między innymi: 
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- wypracowanie zasad nagradzania wyróżniających się bibliotekarzy przez jednostki samorządu 

terytorialnego; 

- mediacje dotyczące zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury, ze szczególnym 

uwzględnieniem pracowników bibliotek; 

- opiniowanie regulaminów; 

- opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora bibliotek w Oddziale SBP we Wrocławiu, 

- opiniowanie programu studiów w zakresie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa reali-

zowanych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

2. Członkowie Kół SBP  Oddziału Legnickiego mają generalnie wpływ na planowanie i wykonywa-

nie podejmowanych przedsięwzięć w zakresie lokalnym – bezpośrednio od nich zależnym.   

Przewodnicząca Koła SBP w Legnicy wchodzi w skład  kolegium dyrektora LBP. 

 Przewodnicząca Oddziału pracuje w powołanej przez prezydenta Miasta Legnicy Miejskiej Radzie 

działalności Pożytku Publicznego, gdzie pełni  funkcję wiceprzewodniczącej Rady, a od czerwca 

2018 jest przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy.  

 

3. Zarząd Okręgu SBP  wydawał opinię w sprawie kandydatów na stanowisko dyrektorskie: 

  w marcu 2018 r. wydano opinię, po konsultacji z Zarządem Oddziału Wrocławskiego, 

przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP rekomendowała Annę  Łepecką na stanowisko Dyrek-

tora Centrum Kultury w Siechnicach 

 

 w sierpniu 2018 r. wydano opinię o kandydacie na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Kamiennej Górze - Pani Dorocie Bocheńskiej. Zarząd Okręgu SBP zapropo-

nował władzom Kamiennej Góry przeprowadzenie konkursu na dyrektora Miejskiej Biblio-

teki, ponieważ kandydatka miała był zbyt krótki staż pracy w bibliotece. 

Okręg lubuski 

1. Udział przedstawicieli Zarządu Okręgu, przewodniczącej Doroty Kaczmarek i  wiceprzewod-

niczącego Sławomira Jacha, w komisji konkursowej na dyrektora WiMBP w Gorzowie Wlkp.  

2. Na wniosek Burmistrza Miasta Szprotawa opiniowano, na kolejną kadencję, Jolantę Wawrzy-

niak na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej w Szprotawie.   

Okręg mazowiecki  

 Zarząd Okręgu Mazowieckiego wydał pozytywne opinie dotyczące kandydatów na stanowi-

ska dyrektorów: 

- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie 

- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu 

- Biblioteki Publicznej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

- Biblioteki Publicznej Gminy Jadów 

 Działania Przewodniczącej Koła Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych przy wsparciu 

Zarządu Oddziału  w Ostrołęce doprowadziły do zwiększenia w kilku szkołach liczby godzin (o 15 go-

dzin – pół etatu) przeznaczonych dla pracowników bibliotek szkolnych.  

 Zarząd Oddziału w Radomiu wydał pozytywną opinie na temat kandydatki na Dyrektora 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.  

Okręg wielkopolski  
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Zarząd Oddziału w Pile opiniował zmiany organizacyjne w Bibliotece w Trzciance, Zarząd przy-

gotował opinię w sprawie odwołania obecnego Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury 

im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance oraz powołania nowego dyrektora. Przedstawiciele Za-

rządu Oddziału brali udział w dyskusjach nad programami i projektami adresowanymi do bibliotek 

przez władze samorządowe, wskazywanie przykładowych rozwiązań i korzyści dla społeczności lo-

kalnych w  Kołach w Chodzieży i Złotowie.  

 

 Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem 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. W roku 2017 podejmowano m. in. takie 

działania w tym zakresie: 

 

Okręg podlaski 

 

Oddział Białostocki  SBP był  współorganizatorem i fundatorem upominków dla laureatów: 

a. konkursu plastycznego ogłoszonego przez Powiatową Bibliotekę w Mońkach pod hasłem „Dom mo-

ich przodków”, na który wpłynęło 85 prac;  

b. powiatowego konkursu fotograficzno-historycznego „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle pa-

triotyczne”, skierowanego do młodzieży klas V-VII . W konkursie wzięła udział 58 osób  z powiatu 

białostockiego oraz Białegostoku. Organizatorem głównym przedsięwzięcia była Biblioteka Pu-

bliczna Powiatu Białostockiego oraz Miejska Biblioteka w Wasilkowie, a także Starostwo Powia-

towe w Białymstoku. Na podsumowanie przybyli uczestnicy, nauczyciele, bibliotekarze, władze 

samorządowe z gminy Wasilków oraz Starostwa Powiatu Białostockiego ( ok. 85 osób);  

c. wojewódzkiego konkursu ph. „Niepodległa w mojej bibliotece” w Książnicy Podlaskiej. W konkur-

sie wzięło udział 9 bibliotek terenowych. W podsumowaniu uczestniczyli bibliotekarze publiczni  

z Białegostoku oraz bibliotekarze samorządowi województwa podlaskiego, a także  przedstawiciel 

samorządu w Hajnówce  (50 uczestników).  

 Oddział Łomżyński uczestniczył w następujących projektach, organizowanych przez macierzyste biblioteki:  

a. rozbudowa Alei Zesłańców Sybiru (przygotowanie wykazu osób wywiezionych podczas deportacji) 

wykonana z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu  -  realizowana 

przez członków w/w oddziału;  

b. wydanie publikacji „Nieprzemilczana historia. O zesłańcach Sybiru z gminy Łomża” przez Koło 

Łomża; 

c. spotkania autorskie z Zenonem Krajewskim (autorem książki regionalnej „Meandry losu”) - Koło 

Łomża i  Kolno; 

d. organizowanie spotkań (wieczornic, wykładów, turniejów, gier terenowych, montaży słowno-

muzycznych, spotkań autorskich) związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości w poszcze-

gólnych bibliotekach oddziału łomżyńskiego; 

e. konkurs recytatorski o zasięgu gminnym i między powiatowym „ Ojczyzna w poezji” w Kołach  

w Łomży i  Kolnie. 

 

Oddział Suwalski włączył się w organizację: 

a. cyklu zajęć ph.” Przysłowia mądrością narodów” organizowanych w Bibliotece Publicznej w Su-

wałkach. Przygotowano quizy i kalambury. W 6 spotkaniach uczestniczyła młodzież, której czytano 

przysłowia i interpretowano ich znaczenie. Oddział Suwalski SBP ufundował upominki najaktyw-

niejszym uczestnikom; 

b. zaakcentowano 100. rocznicę odzyskania Niepodległości organizując quiz dla dzieci i młodzieży pt. 

„Polsko kocham Cię”. Oddział Suwalski  SBP zakupił  nagrody laureatom. 
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Okręg pomorski 

 

1. Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych (Oddział w Słupsku) włączyło się w organizację VII Ogól-

nopolskiej Konferencja „Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży” oraz w „Żywą lekcję hi-

storii” – spotkanie z Wacławem Bieńko, weteranem AK (uczestnikami spotkania byli uczniowie Ze-

społu Szkół Akademickich). Koło współorganizowało również spotkanie na temat praw wyborczych 

kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Kawiarni Artystycznej „Antrakt” w Słupsku, spo-

tkanie Soroptymistek Unii Polskiej w Darłówku i wycieczkę w ramach Słupskich Wędrówek Lite-

rackich pod hasłem „Literatura zapisana na murach”.  

2. Koło Miejsko-Powiatowe w Słupsku organizowało spotkania z pisarzami, tłumaczami, historykami i 

muzykami, m.in.: Jackiem Dehnelem, Piotrem Tarczyńskim, Magdaleną Grzebałkowską, Robertem 

Kuśnierzem, Rutą Śpiewak, Lidią Czyż, Aleksandrą Tyl, Danielem Odiją, Stefanej Bajerem, Toma-

szem Urbaniakiem, Agatą Marzec, Joanną Petterson, Adelą Kuik-Kalinowską, Maciejem Kobyliń-

skim, Jerzym Fryckowskim, Dariuszem Rekoszem, Elżbietą Wisławską, Marią Szymańską, Anną 

Boguszewską, Urszulą Kwasińską, Bogumiłą Skomoroko, Bogumiłą Żongołłowicz, Małgorzatą 

Wardą, Joanną Jurgałą-Jureczką, Nelą Misan, Danielem Kosmalskim, Katarzyną Wasilkowską, Pa-

trycją Mizerską, Alicją Boratyn, Jakubem Sikorskim, Davidem Herzovem, Marcinem Gałązką. 

3. Członkowie Koła SBP w Bytowie zorganizowali i współorganizowali w roku 2018 następujące kon-

kursy: 26.03.2018 – Podsumowanie XVIII integracyjnego konkursu edukacyjnego „Wielkanocne 

palmy i pisanki”; 22.11.2018 – Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô” – etap powiatowy; 27.11.2018 – 

VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski; 30.11.2018 – XIII edycja Konkursu Ortograficznego o 

„Złote Pióro” Starosty Powiatu Bytowskiego. 

4. W roku sprawozdawczym kontynuowane były działania edukacyjne z zakresu kompetencji cyfro-

wych dla seniorów, m.in. kursy komputerowe „Nadążamy”. We wrześniu 2018 roku rozpoczęła się 

już XIII edycja szkoleń z cyklu „Nadążamy”, jej zakończenie planowane jest pod koniec lutego 2019 

roku. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyło się 27 dwugodzinnych spotkań edukacyjnych. W ro-

ku 2018 w ramach współpracy z Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans, trenerem kompeten-

cji cyfrowych, kontynuowana była oferta dla dorosłych użytkowników bytowskiej książnicy, Warsz-

taty Kompetencji Cyfrowych II stopnia. W październiku rozpoczęła się kolejna, IV edycja, której 

zakończenie planowane jest pod koniec lutego 2019 roku. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyło 

się 38 dwugodzinnych spotkań edukacyjnych. 

5. Członkowie Koła SBP w Człuchowie zorganizowali i współorganizowali w roku 2018 następujące 

spotkania autorskie (wybór): spotkanie z Joanną Wachowicz – autorką książek dla dzieci; Justyną 

Bednarek - autorką „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek”; Piotrem Kowalczykiem - relacja 

z wyprawy do Sudanu, Etiopii, Kenii inspirowanej powieścią „W pustyni i w puszczy”; Elżbietą Wi-

sławską autorką książki „W drodze…”; Filipem Porębskim - 17-latkiem, który jest autorem książki 

„Zosia i Maks, czyli afera za dużych spodni”; Jakubem Skworzem - spotkanie z autorem wpisało się 

w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i 220-stej rocznicy urodzin Adama Mickiewi-

cza. Organizowali również konkursy : „Czy znasz twórczość Pauliny Hendel” dla uczniów klas gim-

nazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych; „Pomorskie drogi do Niepodległości” dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych; konkurs plastyczny „Fonoholizm – telefon też może uzależniać” dla uczniów 

klas IV-VII szkół podstawowych; plastyczny „Pocztówka z Niepodległej Polski” dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

6. Członkowie Koła w Człuchowie od września do października 2018 realizowali program grantowy 

pn. FILOZOGRAF. W ramach programu odbyły się warsztaty filozoficzne i warsztaty literacko-

graficzne. 

Okręg śląski  

 

1. Zarząd Okręgu SBP wspólnie z Biblioteką Śląską w Katowicach zorganizował konkurs na krótki 

filmik  pt. „Nakręć się na klimat! Pokaż jak chronisz środowisko”, skierowany do uczniów, studen-

tów i dorosłych. Konkursowe filmiki były wyświetlane w trakcie 24 sesji Konferencji Stron Ramo-
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wej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu (COP24) w Katowicach w dniach 3-14 grudnia 2018r. 

Konkurs odbył się pod patronatem ZG SBP.  

2. Koło przy MBP w Czeladzi współuczestniczyło w akcjach „Razem tworzymy lepszy Internet”, „Sur-

fujemy po Internecie”, „Sieciaki na wakacjach” – dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet. Pro-

jekty są wspierane przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange, a były w czeladzkiej bibliote-

ce realizowane przez członka Koła SBP. 

3. Koło przy PBP w Gliwicach zorganizowało X Powiatową Konferencję Regionalną dla bibliotekarzy, 

nauczycieli i regionalistów pt. „Ambasadorzy śląskiej kultury w mowie i w piśmie”. 

4. Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska,  

20 marca 2018 roku zorganizowała wykład i bezpłatne warsztaty z zasad redagowania Wikipedii. ] 

5. Udział Zarządu Oddziału w Częstochowie (Kol. Justyna Strzałkowska) w organizacji  maratonu czy-

telniczego ph. „Wobec Wielkiej Zagłady” – 7 czerwca 2018 r., we współpracy z Biblioteką Pu-

bliczną im. dr. W. Biegańskiego, Sekcją Bibliotekarską ZNP oraz Oddziałem Towarzystwa Na-

uczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53  

im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.  Maraton czytelniczy adresowany był do uczniów 

szkół pod-stawowych, gimnazjalnych oraz średnich.  

6.  Udział przewodniczącej Zarządu Oddziału w Częstochowie - Katarzyny Parkitnej,  w jury Woje-

wódzkiego Konkursu „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” – 12 grudzień 2018 r., or-

ganizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” oraz Towarzystwo Na-

uczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz średnich.  

 

Okręg świętokrzyski 

 

W 2018 r. Okręg Świętokrzyski zainicjował organizację I edycji Świętokrzyskiego Festiwalu Literatury, 

Czytania i Języka Polskiego.  Jego celem jest popularyzacja literatury i czytelnictwa.   

W założeniach ma być wydarzeniem cyklicznym (raz w roku w pierwszym tygodniu czerwca), organi-

zowanym przez Koła SBP w Okręgu przy współpracy z macierzystymi bibliotekami. W dniach 4-10 

czerwca 2018 odbyło się kilkadziesiąt różnorodnych wydarzeń, w których uczestniczyło ok. 1500 

uczestników. 

O wydarzeniach informowaliśmy na stronach domowych bibliotek, a także na nowo utworzonym Fan-

page’u Okręgu Świętokrzyskiego. Dzięki zasięgom, polubieniom i udostępnieniom o naszej inicjatywie 

dowiedziało się kilka tysięcy osób.  

 

Okręg małopolski  

 

1. Oddział w Bochni opracował i zrealizował projekt pt. „Festiwal Literacki oKruch” (warsztaty, wy-

kłady, spotkania autorskie i debata) - w dniach od 4 do 7 czerwca 2018 r.  dofinansowanego ze 

środków Gminy Miasta Bochnia oraz projekt „Przez pryzmat niepodległości do współczesności” - 

dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Bochni.  

2. Na zaproszenie Koła  Grodzkiego Tadeusz Grajpel z Pracowni Badań Historycznych i Edukacji Hi-

storycznej przeprowadził dwudniowe warsztaty drzeworytnicze, w których udział wzięło ponad sto 

osób. 

3. Koło w Chrzanowie współorganizowało Forum Regionalne II "Między Małopolską a Górnym Ślą-

skiem" 15-16.11.2018; Partnerzy: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Muzeum - Nadwi-

ślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. II Forum Regionalne odbyło się pod 

hasłem: "Patriotyzm, obywatelskość, państwowość. Małopolanie w dobie niepodległej". Poświęco-

ne zostało zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej, z uwzględ-

nieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska (uczestniczyły 73 osoby).  

4. Koło w Miechowie włączyło się do obchodów roku 2018 ogłoszonego Rokiem Jubileuszu 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. PiMBP w Miechowie zorganizowała konkurs literacki dla 

uczniów szkół podstawowych i średnich położonych na terenie powiatu miechowskiego << Dał 

Polsce wolność, granice, moc i szacunek >>. Józef Piłsudski w świadomości historycznej miechow-

skiej młodzieży. Podsumowanie i ogłoszenie wyników odbyło się w ramach Tygodnia Bibliotek, 
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obchodzonego w dniach od 8 do 15 maja pod hasłem : „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”) (12.05. – 

60 osób). 

5. Koło włączyło się w obchody 155. rocznicy Bitwy Miechowskiej (17.02.1863 r.). PiMBP w Mie-

chowie zorganizowała promocję książki pt. „Ojczyźnie, naszej Polsce, bądźmy wierni... Bitwa mie-

chowska 17 lutego 1863 roku w relacjach uczestników powstania styczniowego i świadków znisz-

czenia miasta”. Podczas uroczystości zebrani goście wysłuchali przemówień osób zaangażowanych 

w pracę nad przygotowaniem publikacji a także fragmentów wspomnień i relacji, które na głos 

przeczytali uczniowie miechowskich szkół  (Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Miechowie). 

6. Koło wraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Miechowie włączyło się do realizacji projektu „O 

finansach... w bibliotece – 5 edycja”. 

7. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej 

zakładał wzrost wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych pro-

duktów i usług finansowych przy wykorzystaniu nowych technologii wśród  mieszkańców małych 

miejscowości, będących po 50. tym roku życia. Dwoje pracowników PiMBP w Miechowie zostało 

przygotowanych do organizacji spotkań dla osób dorosłych z zakresu edukacji ekonomicznej po-

przez szkolenia stacjonarne i regionalne a także kurs e-learningowy. W okresie od 8 maja  

do 27 czerwca 2018 r. dla 21 osób po 50. roku życia przeprowadzono w PiMBP w Miechowie cykl 

spotkań z zakresu edukacji ekonomicznej w ramach kursu e-learningowego. W celu uatrakcyjnienia 

spotkań dla uczestników kursu zorganizowano spotkania z : Powiatowym Rzecznikiem Praw Kon-

sumenta, przedstawicielem banku, przedstawicielem WBP w Krakowie – opiekunem regionalnym  

a także wycieczkę do Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie i gabinetu numizma-

tycznego w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego /Oddziału Muzeum Narodowego w Krako-

wie. Na zakończenie Projektu w dniu 12 lipca w Restauracji „Vita” odbyło się spotkanie podsumo-

wujące i wręczenie uczestnikom pamiątkowych certyfikatów (22 spotkania – 260 osób).  

 

Okręg łódzki  

 

1. Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Okręgu łódzkiego SBP w roku 2018 wspólnie 

z bibliotekami publicznymi w Łodzi organizowała działania adresowane do seniorów i uczestni-

ków Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym  (wybór): 

• wykłady i prelekcje z cyklu „Kameralnie o Książkach” dla Klubu Seniora przy Filii nr 25 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi realizowane przez Barbarę Appel, Przewodniczącą Sekcji,  

• konkurs z ramienia WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi XX edycji konkursu 

plastycznego „Sztuka jak Balsam” Wystawę prac można było oglądać w holu Wojewódz-

kiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 

• cykl spotkań z elementami biblioterapii dla przedszkolaków, m.in.: „Czy można schować 

złość do szuflady?” (styczeń 2018 r. – 3 spotkania), „Niezwykła moc słowa dziękuję” 

(22.01.2018), „Księga uczuć przedszkolaka” (05.03.2018) „Nasze domowe i przedszkolne 

potwory” (29.06.2018), „Skarpetkowe historie” (październik 2018 r. – 5 spotkań), „Wol-

ność jest wtedy, gdy…” (listopad 2018 r. – 3 spotkania). Realizacja przez Gabrielę Ol-

szewską, członka Sekcji.  

• „Globalnie w bibliotekach. Porozmawiajmy o stereotypach” – zajęcia edukacyjne dla senio-

rów (25.06.2018). Prowadzenie i realizacja przez Ewelinę Uczciwek, członka Sekcji.  

2. W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (1.10.) odbyła się impreza głośnego czyta-

nia dzieciom pod hasłem „Czytasz – jesteś mistrzem! Czytanie jest OK!”. Spotkanie odbyło się 

na Stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. W rolę ambasadorów czytania wcielili się przedsta-

wiciele świata sportu. Podczas spotkania sportowcy czytali dzieciom wybrane teksty  

z literatury pięknej tematycznie nawiązującej do dyscyplin sportu, które reprezentowali. Następ-

nie sportowcy opowiadali dzieciom o sobie i swojej przygodzie ze sportem. W akcji uczestniczyli 

uczniowie szkół podstawowych z pięciu dzielnic miasta. Łącznie było ich ok. 120. Organizatora-

mi imprezy byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Łódzki – Sekcja Edukacji Młode-

go Czytelnika, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Biblioteka 
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Miejska w Łodzi, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 

Łódzki Klub Sportowy.  

3. Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu zrealizował dwa projekty, na które pozyskał dofinansowanie:  

 „Biblioteka czeka” w ramach realizacji Zadania Nr 4 „Wzbogacenie życia kulturalnego Sie-

radza poprzez imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym” Urzędu Miasta Sieradza 

(wartość projektu: 4510,00 zł; otrzymane dofinansowanie: 4050,00 zł). W ramach projektu 

we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Powiatową Biblioteką Publiczną w Sie-

radzu zorganizowano 8 wydarzeń kulturalnych: spektakl dla dzieci Teatru Profilaktyki i 

Edukacji „Maska” z Krakowa (23.05.2018); trzy spotkania (warsztaty dla dzieci i młodzieży, 

spotkanie dla dorosłych) z pisarką i dziennikarką Moniką Sawicką (5.06.2018); koncert lu-

belskiego barda i poety Jana Kondraka (6.09.2018); dwa spotkania dla dzieci z pisarką 

Agnieszką Gadzińską (8.10.2018); spotkanie autorskie z dziennikarką i pisarką Anną Her-

bich (15.11.2018). SBP było głównym realizatorem projektu, sieradzkie biblioteki współpra-

cowały przy organizacji wydarzeń. 

 „W poszukiwaniu najwyższej formy – warsztaty poetyckie dla wszystkich” – projekt zreali-

zowany wspólnie z Grupą Poetycką „Desant” w ramach zadania „Grant na lepszy start 

2017” Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (otrzymana dotacja 

5000,00zł). W ramach projektu odbyły się trzy spotkania autorskie oraz warsztaty poetyckie 

dla uczniów sieradzkich szkół oraz dla dorosłych 

 

Okręg podkarpacki  

 

1. Oddział SBP w Jaśle współuczestniczył w przygotowaniu i realizacji imprezy organizowanej przez 

MBP w Jaśle XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży oraz był 

współorganizatorem realizowanych przez MBP w Jaśle projektów: ”Biblio-aktywni!, Biblio-

potrzebni!”. 

2. W ramach otwartego konkursu ofert Gminy Miasto Krosno na realizację zadań publicznych na rzecz 

mieszkańców Krosna z zakresu kultury Oddział SBP w Krośnie wspólnie z Krośnieńską Biblioteką 

Publiczną zrealizował w 2018 r. 4 zadania: „Odbite w słowach” – cykl imprez literackich, Krośnień-

ski Mistrz Ortografii 2018 – VII edycja konkursu, „Czytając Herberta” – cykl imprez z okazji Roku 

Herberta, XIX Krośnieński Konkurs Literacki.   

3. Oddział przemyski włączył się w organizację następujących inicjatyw: „Horyzont słowa” – konkurs 

recytatorski dla dzieci i młodzieży, „Literatura i sztuka polska wobec odzyskania niepodległości”  

– konkurs na prezentację multimedialną, XXX Turniej Wierszy Jednego Poety im. Ewy Lis (koło 

przemyskie), „Anioł Stróż dla Kacperka” – akcja charytatywna zorganizowana we współpracy  

z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, „Bożonarodzeniowe Anioły” – konkurs plastyczny organizowa-

ny we współpracy z księgarnią Nova, „Kamyki naszej pamięci” – spotkanie z okazji X Obchodów 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu zorganizowany we współpracy z LO  

w Przeworsku (koło przeworskie), „1918-2018 droga Polaków do Niepodległości” – warsztaty histo-

ryczne i gra miejska „Niepodległość”, „Zniszczenia wojenne w czasie II wojny światowej” – wy-

kład, „Rok 1918 – odzyskanie Niepodległości” – wystawa (koło jarosławskie). 

 

Okręg zachodniopomorski  

 

1. Zarząd Okręgu przygotował wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego na 

sfinansowanie opublikowania książki zasłużonej szczeciniance - "Tu jestem tylko przejazdem... Ewa 

Kołogórska" red. H. Lizińczyk i H. Niedbał. Zarząd podpisał w tej sprawie porozumienie z Książni-

cą Pomorską. 

2. Oddział Szczeciński i poszczególne Koła SBP wspólnie z Książnicą Pomorską Stowarzyszeniem 

Rozwoju i Edukacji „Lider”, przygotowały i przeprowadziły cykl prelekcji o tematyce regionalnej  

w bibliotekach – „Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze” (od 21.09 – 30.11.). 

3. Z inicjatywy Oddziału Szczecińskiego  SBP Książnica Pomorska w Szczecinie, Stowarzyszenie Ar-

chiwistów O. Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecińskie Tow. Naukowe, O. Zachod-

niopomorski PTTK w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – przygotowały wy-
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stąpienie w sprawie nowej formuły „Kroniki Szczecina 2016” (chodzi o uzupełnienie istotnych ele-

mentów tej publikacji – bibliografii Szczecina, nekrologów i kroniki wydarzeń miejskich).  

4. Z inicjatywy Koła nr 1 odbywały się spotkania i prelekcje dla seniorów ph. „Poczęstuj się książką” 

dla dziennych domów pomocy społecznej), a z inicjatywy Koła 21 – prelekcje tematyczne „Zeskanuj 

swoje archiwum rodzinne”. 

5. Z kolei Koło nr 9 zorganizowało cykl prelekcji dla młodzieży licealnej, w tym z historii upowszech-

niania czytelnictwa.  

 

Okręg kujawsko-pomorski 

 

1. Koło SBP w Barcinie włączyło się w organizację ogólnopolskiego Sympozjum poświęconego pa-

tronowi biblioteki Jakubowi Wojciechowskiemu, w 60 rocznicę śmierci pamiętnikarza, założyciela 

barcińskiej biblioteki. W trakcie Seminarium wręczono medale osobom  zasłużonym dla kultury. 

2. W październiku 2018 r. przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjno - patriotycznych z okazji 100-

lecia Niepodległości. Ich celem było pielęgnowanie polskości, kształtowanie postaw patriotycznych 

oraz szacunku dla przodków, symboli, języka i barw narodowych. W warsztatach uczestniczyło 186 

osób.  

3. Prelekcja „Drogi do odzyskania niepodległości w 1918 roku” przygotowana wspólnie ze Stowa-

rzyszeniem Ekologicznym w Barcinie oraz Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. Wykład wy-

głosił dr Przemysław Wójtowicz z delegatury bydgoskiej IPN. Uczestniczyło 81 osób. 

4. Dnia 6 września 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu odbył się wernisaż wystawy "Dzieje 

polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej". Wystawę zorganizowały trzy największe toruńskie bi-

blioteki: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, WBP Książnica Koperni-

kańska oraz Biblioteka Uniwersytecka. Ekspozycja objęta została honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Stowarzy-

szenia Bibliotekarzy Polskich. W wystawie wzięła udział Przewodnicząca Oddziału SBP w Toruniu 

Pani Katarzyna Rapior-Murawska oraz członkowie naszego Koła SBP przy BU UMK.  

5. W ramach wydarzenia zatytułowanego „Poszerzenie pola dźwięku. Koncerty na strychu” odbył się 

cykl koncertów. Inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Bydgoszczy była odpowiedzią na potrzebę utworzenia muzycznej sceny alter-

natywnej w Bydgoszczy. 

6. Koło SBP w Lipnie przygotowało wystawę „W drodze do niepodległości”. Wystawa zorganizowana 

w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski miała na celu przypomnienie najważniejszych 

wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wystawa „W drodze do 

niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wy-

stawy byli: Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast byli: Narodowe 

Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Koło SBP wraz z Gminą Lipno przygotowało też Pik-

nik Niepodległościowy.  

7. Członkowie Koła SBP w Sępólnie Krajeńskim realizowali w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iw-

aszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim projekt pn. „Komierowscy. Wszystkie drogi prowadzą do domu” 

w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. 

Projekt rozpoczęliśmy sesją fotograficzną w pałacu Komierowskich.  

 

 

Okręg lubuski  

 

1. Oddział Gorzowski włączył się w aranżację i organizację Gabinetu Christy Wolf, jednej z bardziej 

znanych pisarek niemieckojęzycznych drugiej połowy XX w., urodzonej  w przedwojennym Gorzo-

wie, autorki m.in. „Wzorców dzieciństwa”, będących literackim obrazem  miasta sprzed 1945 r. Ga-

binet został ulokowany na II piętrze willi Hansa Lehmanna.  Nie ukazuje on dosłownie pojętego 

miejsca pracy pisarki, ekspozycja próbuje to przedstawić cząstkowo (organizator – WiMBP Gorzów 

Wlkp.; współorganizator – SBP Oddział Gorzów Wlkp., styczeń  2018).  
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2. Oddział był też współorganizatorem  drugiego cyklu  „Spotkań z Reportażem Radiowym”, podczas 

których przedstawiane zostały audycje gorzowskiej dziennikarki Radia Zachód, Izabeli Patek,  pre-

zentujące lokalnych bohaterów: Jana Korcza – malarza, pedagoga, Elżbietę Kuczyńską – gorzowską 

pieśniarkę i gitarzystkę, rodzinę Szembeków – polską rodzinę szlachecką, której przedstawiciele 

mieszkają od lat 50-tych w Gorzowie, Stanisława Kirkora – oficera Wojska Polskgo, prof. weteryna-

rii, specjalisty chorób pszczół, związanego z Gorzowem Wlkp. (organizator – WiMBP Gorzów Wl-

kp.; współorganizator – SBP Oddział Gorzów Wlkp., maj / czerwiec 2018).  

3. Koło w Gubinie współpracowało z Gubińskim Towarzystwem Kultury organizując spotkania z lo-

kalnymi twórcami - Bolesławem Młodawskim i Michałem Sarem (23.01.) ; „Popołudnie z poezją 

gubińskich twórców” ( 21.03.); spotkanie z pisarzami gubińskimi (23.10.). Przedstawiciel Koła brał 

udział w jury konkursu literackiego GTK „ O Złote Pióro”. 

4. Koło przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze wzięło udział w organizacji spotkania autor-

skiego z Zofią Mąkosą, laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017 za powieść „Wendyjska 

winnica. Cierpkie grona” (10.05.).  

 

Okręg mazowiecki  

 

Zarząd Okręgu mazowieckiego 24 stycznia 2018 r.  ramach kampanii #1Lib1Ref (1 bibliotekarz –  

1 przypis) Zarząd Okręgu i Oddział Warszawski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie 

Wikimedia Polska wraz z Wydziałem Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego 

i Biblioteką Publiczną Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA zorganizował otwarte 

warsztaty edycji haseł w Wikipedii wraz z dodawaniem przypisów do artykułów Wikipedii. Warsztaty odby-

ły się Bibliotece Publicznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA. 14 maja 2018 r. 

w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy , z okazji Tygodnia Bibliotek, konty-

nuowane były prace zapoczątkowane w ramach Kampanii #1Lib1Ref (1 bibliotekarz – 1 przypis). Uczestni-

cy, w ramach Wiosennego porządkowania Wikipedii, m.in. wstawiali przypisy, nadawali kategorie, wstawia-

li szablony (infoboxy) w hasłach Wikipedii.  

 

W powiecie ostrołęckim odbył się  XXXV Konkurs „Kurpie Zielone w Literaturze” w 3 kategoriach: 

• recytatorski dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych (5 czerwca – Myszyniec),  

• recytatorski dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum (21 listopada – Le-

lis),  

• poetycki dla dzieci i młodzieży (27 listopada – Kadzidło). 

W konkursie wzięli udział uczestnicy reprezentujący 10 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj. mazo-

wieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz z Ostrołęki. Konkurs jest organizowany od 1984 r. (zaini-

nicjowany przez bibliotekarzy z Koła Rejonowego w Myszyńcu). Głównym organizatorem konkursu jest 

Zarząd Oddziału ostrołęckiego, a współorganizatorami są: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, MBP w Ostro-

łęce, MGBP w Myszyńcu, GBP z terenu Kurpiowszczyzny i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki 

w Ostrołęce.  

 

Wydarzenia  kulturalne, których organizatorem lub współorganizatorem był Płocki Oddział SBP: 

• realizacja zadania publicznego „Po 100kroć Polska” - w czasie trwania projektu „Po 100kroć Pol-

ska” odbyły się 2 imprezy plenerowe o różnorodnej formule: 

- happening ogrodowy – występ aktorski oraz wspólne, międzypokoleniowe czytanie Pana Ta-

deusza, połączone z pokazem mody kobiecej z różnych epok (prezentacja poszczególnych stro-

jów w wykonaniu realizatorów projektu - członków SBP), 

- ogólnodostępny koncert na Starym Rynku – wspólne czytanie fragmentów Pana Tadeusza oraz 

Koncert Jankiela (cymbalista) 

• realizacja z Książnicą Płocką zadania publicznego „Wszechświat kultury” -  Projekt obejmował 6 

wydarzeń realizowanych na terenie powiatu płockiego i Płocka: 2 imprezy plenerowe (piknik naukowy i 

Kosmiczna Noc), cykl warsztatów tematycznych robotyka i jednorazowe warsztaty plastyczne podczas Ko-

smicznej Nocy (ogród Książnicy) oraz 2 spotkania autorskie z pasjonatami świata nauki, fantastyki, fauny i 

flory 
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• I Międzypokoleniowy Przegląd Pieśni Patriotycznej "Szansa na sukces w barwach biało- czerwo-

nych"(GBP Bulkowo) 

• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - konkurs  ortograficzny dla uczniów z klas II i III ze 

Szkoły Podstawowej w Sikorzu oraz  wiedzy o języku dla uczniów z kl. IV-VII  (FB w Sikorzu) 

• koordynacja „Senioriady” i pokaz mody damskiej na przestrzeni wieków (pokaz związany był z 

Rokiem Kobiet) podczas Płockich Targów Rodziny-Senior 2018 (6.10.2018r.) (Współpraca z Centrum do 

spraw Organizacji Pozarządowych w Płocku. Udział wzięło blisko 10 tysięcy osób. 

• współorganizacja spotkania literackiego dla seniorów w ramach cyklu „W kręgu dziewięciu Muz”: 

Andrzej Krzysztof Malesa „Tylko ten kto kocha, tak naprawdę żyje” (19.02.2018 r.) 

• współorganizacja spotkania wigilijnego dla seniorów „Z kolędą i pieśnią na wigilię” (13.12.2018) 

(współpraca z Książnicą Płocką oraz nieformalną grupą seniorów) 

• współorganizacja XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  Młodzi Twórcy Litera-

tury (z Książnicą Płocką) kierowanego  do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i oddziałów gimna-

zjalnych w wieku od 8 do 16 lat 

• współorganizacja XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  im. Władysława Broniew-

skiego O LIŚĆ DĘBU (z Książnicą Płocką) 

• współorganizacja VI edycji konkursu ,,Śladami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowe-

go’’ w Płocku dla młodzieży z podstawowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu 

Płockiego -  9.02.2018 r. pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta 

Płocka (z Książnicą Płocką) 

• współorganizacja cyklicznych zajęć prowadzonych na terenie placówek Książnicy Płockiej pod 

wspólnym tytułem „Spotkanie z bajką”. W ramach współorganizacji członkowie Koła Miejskiego przygoto-

wali 12 spotkań, po jednym w każdym miesiącu 

• współorganizacja projektu „Mam apetyt na czytanie”, którego założeniem jest dotarcie z książką do 

dzieci w ich miejscach nauki. Głośne czytanie zorganizowaliśmy dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 11 

oraz 25 w Płocku. 

• współorganizacja XXXVIII wystawy fotograficznej MÓJ PŁOCK, na której prezentowane są prace 

członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy.  

• współorganizacja XL edycji konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowie-

kiem” (26 maja 2018).  

Oddział w Siedlcach  przy Miejskiej Bibliotece Publicznej był współorganizatorem VI Turnieju Jed-

nego Wiersza pt. „Kobietom…” zorganizowanego 24 października 2018 r. z okazji Roku Praw Kobiet. 

Wiersze poświęcone kobietom, były prezentowane osobiście przez uczestników turnieju. Laureaci  otrzymali 

nagrody pieniężne. Imprezę uświetnił koncert Janusza Maleńczuka i Andrzeja „Smukłego” Maleńczuka. 

Turniej odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach.  

 

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. War-

szawy zorganizowało 9 stycznia 2018 r. spotkanie "Tak się bawiła Warszawa - kawiarnie i nie tylko" - 

opowieść o barwnym życiu międzywojennej Warszawy. Spotkanie poprowadził Piotr Czerwiński - prze-

wodnik miejski po Warszawie, współtwórca bloga historycznego patrzacwjednastrone.blogspot.com;  

26 kwietnia 2018 r. spotkanie pt. „Trzy kobiety atomu”. O bohaterkach swoich książek: „Nieskalana 

sławą: życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie”, „Radowa księżniczka: historia Ireny Joliot-Curie” i „Za-

pomniany geniusz: Lise Meitner – pierwsza dama fizyki jądrowej” opowiadał autor, Tomasz Pospieszny,  

dr hab. nauk chemicznych, poznaniak i bibliofil. 

Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej: 17 maja 2018 r. spotkanie w cyklu „Autorskie czwart-

ki w BUW” - gościem spotkania był dr Jan Szymański z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW, który zapre-

zentował swoją książkę pt.: "Książki przez które zginiesz";  

22 listopada 2018 r. spotkanie w ramach „Autorskich czwartków w BUW” - bohaterem spotkania za-

tytułowanego  Jak nie czytać powieści? był Stanisław Falkowski, autor książki pt. „Siły większe niż chaos. 

Tajemnica "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego”, z którym rozmawiała Mirosława Łątkowska, wydawca 

książki. 

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej woj. Mazowieckiego: 

23 maja 2018 r. we współpracy z Towarzystwem Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie zorganizowano spo-
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tkanie z dr. hab. Tomaszem Pospiesznym, poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie, pt. "Nieskalana sławą. 

Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej związki z Warszawą". 

Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej: 16 października 2018 r. w Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej odbyła się kolejna odsłona Bazaru Czytelniczych Zauroczeń. 

Koło przy Bibliotece Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:  

26 listopada 2018 r. w Bibliotece Głównej APS  mgr Stanisław Krawczyk, doktorant Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład otwarty pt. „Opowieść podręcznej jako dystopia i opowieść  

o buncie”. 

 

Okręg wielkopolski 

 

Współpracując z organizacjami pozarządowymi instytucjami, placówkami  oświatowymi. Koło 

 w Krotoszynie (Oddział w Kaliszu), współorganizowało “VIII edycję Akcja miasto -Święto ulicy Batalio-

nów Chłopskich” promując ulicę oraz dorobek miasta. 

 

Pod patronatem Koła w Kaliszu od 1 października do 31 grudnia w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu eksponowano wystawę pt.: „Perełki z „książek”, na której pokaza-

no exlibrisy ze zbiorów prywatnych Marii Kubackiej-Gorweckiej.  

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wspólnie z Kołem SBP w Kole (Oddział Konin) prowa-

dziła warsztaty twórcze w ramach Akademii Plastyki. 

 

Koło SBP wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Turku (Oddział w Koninie) prowadziło dla dzieci 

Biblioteczny Klub Malucha „Bibliosmyki”. 

 

Koło w Turku (Oddział w Koninie). kontynuowało działania w ramach „Programu 50+”. Odbył się 

cykl wykładów dotyczących różnych dziedzin życia i spotkań autorskich. W ramach programu prowadzono 

warsztaty rękodzieła, kurs języka angielskiego, kurs komputerowy dla początkujących i zaawansowanych. 

Uczestnicy Programu czytają dzieciom w lokalnych przedszkolach. 

 

Koło SBP wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Turku (Oddział w Konin) kontynuowała program 

nauki programowania i robotyki dla dzieci i młodzieży. 

 

Koło w Krotoszynie było organizatorem XII spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pt. 

„Kabaret gwarowy pt. „Kochać babe to nie jest tak ajnfach” – autorstwa Waldemara Wierzby.  

 

Koło w Krotoszynie  (Oddział w Kaliszu) organizowało spotkania autorskie przeznaczone dla róż-

nych grup m. in.: z Krzysztofem Piersą autorem książki „Komputerowy ćpun” przeznaczone dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i z Moniką A. Oleksą – autorką powieści obyczajowych dla kobiet  

i z Elizą Piotrowską dla dorosłych czytelników oraz wieczór poetycki Jerzego Grupińskiego – poety poznań-

skiego dla kochających poezję. 

 

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia wybuchu Powstania Wielko-

polskiego Koło w Krotoszynie zaprosiło Adama Zdunka historyka, regionalisty o przedstawienie historii 

Powstania Wielkopolskiego. Autor wygłosił zilustrowany zdjęciami referat pt. „Powstanie Wielkopolskie; 

przyczyny, przebieg i skutki. Spotkanie zakończył koncert Kuby Michalskiego pt „Śpiewana historia Pol-

ski”. 

Koło w Pleszewie(Oddział w Kaliszu) było organizatorem i współorganizatorem wielu konkursów o  

zasięgu powiatowym: konkurs  pięknego czytania „Czytanie jest sztuką”, konkurs  recytatorski  dla  uczniów  

szkół  podstawowych  w  trzech  kategoriach  wiekowych, konkurs  recytatorski  dla  uczniów  gimnazjów 

pod hasłem  „Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci”, konkurs oratorski „Ulubiona Książka Licealisty” 

i konkurs oratorski „Ulubiona Książka Gimnazjalisty”. 
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Oddział w Lesznie brał udział w akcjach czytelniczych takich jak: „Jak nie czytam? jak czytam” 

 8 czerwca, „ II Leszczyńskie Dni Książki” 8 września, Dzień Leszczyński XLI Międzynarodowego Listopa-

da Poetyckiego 7 listopada. 

 

 

 

 

Cel 3 : Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji śro-

dowiska 

 

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.  

 

 

 Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem no-

wych technologii  

 

Okręg pomorski 

 

Zarząd Okręgu zaktualizował bazę mailingową wszystkich bibliotek działających na terenie Okręgu. Dzięki 

utworzonej bazie, o realizowanych działaniach i podejmowanych inicjatywach przez Zarządu Okręgu oraz 

Zarząd Główny SBP, informowani są nie tylko członkowie SBP, ale także wszystkie biblioteki w regionie. 

Oprócz poczty elektronicznej, wiodącym kanałem komunikacyjnym ze środowiskiem był portal społeczno-

ściowy Facebook. W roku sprawozdawczym na bieżąco aktualizowany był fanpage Oddziału SBP w Słup-

sku. Na fanpage’u zamieszczane były wszelkie informacje o działaniach realizowanych przez członków 

słupskiego Oddziału, jak również informacje ogólne i komunikaty pojawiające się na stronie internetowej 

SBP.   Na bieżąco aktualizowane na Facebooku było także konto Koła Bibliotek Naukowych i Fachowych 

działające przy Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ponadto w roku 2018 reaktywowa-

na została strona Okręgu na portalu SBP. Na podstronie Okręgu zamieszczane były nie tylko informacje 

promocyjne działań, ale także relacje z ważniejszych wydarzeń. Reaktywacja i aktualizacja podstrony wpisu-

je się w strategię spójnej informacji o działalności wszystkich ogniw terenowych Stowarzyszenia. 

 

Okręg śląski 

 

 Przedstawiciel koła SBP przy Bibliotece Śląskiej podjął się założenia konta na facebooku dla okręgu 

śląskiego SBP. Konto jest administrowane przez Kol. Kol. Magdalenę Gomułkę (BŚ), Annę Kilijańską 

(MBP Jastrzębie Zdrój), i Ewę Palę (BŚ). Od sierpnia 2018 opublikowano 26 wpisów. Głównym celem 

prowadzenia fanpage'a jest kontakt z członkami SBP, przekazywanie im informacji oraz popularyzacja 

działań bibliotek w województwie śląskim.  

 Koło SBP w Bielsku-Białej prowadzi stronę internetową (http://sbp.ksiaznica.bielsko.pl/), której  celem 

jest promocja działań Koła; zamieszczanie linków do informacji i artykułów dotyczących tematyki biblio-

tekarskiej; stworzenie miejsca do kontaktów członków Koła,  pobrania deklaracji członkowskiej SBP 

oraz zapoznania się z prawami i obowiązkami wynikającymi z członkostwa. 

 SBSW w celu poprawy komunikacji z otoczeniem zewnętrznym przygotowała stronę WWW, na której 

zamieszcza bieżące komunikaty, informację o Sekcji i jej działalności (strona będzie czynna od lutego 

2019 r.). Do bieżącego kontaktu Zarządu Sekcji z członkami oraz środowi-skiem zewnętrznym – wysyłki 

informacji organizacyjnych, komunikatów, zaproszeń etc. służy skrzynka mailowa: sb-

sw.katowice@gmail.com 

 

Okręg świętokrzyski  
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W 2018 r. przewodnicząca Okręgu utworzyła i prowadzi fanpage Okręgu Świętokrzyskiego na Facebooku. 

Zamieszczane są na nim informacje dotyczące działalności Okręgu.  

 

Okręg mazowiecki  

 

Komunikacja w oddziale warszawskim odbywa się głównie za pośrednictwem listy mailingowej do 

przewodniczących kół, lub do całych zarządów kół. Na bieżąco aktualizowano fanpage Oddziału Warszaw-

skiego SBP na Facebooku. W grudniu 2018 r. podjęto prace nad stworzeniem strony internetowej Oddziału 

Warszawskiego SBP. 16 października 2018 r.  na portalu SBP  zostały umieszczone informacje o Zespole 

Historyczno-Pamiętnikarskim (w zakładce /O SBP/Komisje Sekcje Zespoły) oraz Wykaz miejsc spoczynku 

zasłużonych bibliotekarzy warszawskich. Informacja o tym Wykazie pojawiła się też na stronie głównej 

portalu, w newsach oraz na Facebooku. 

 

 

Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP  

 

Okręg pomorski 

 

Ważnym elementem kreującym pozytywny wizerunek SBP jest otwartość i transparentność realizowanych 

działań przez Okręg Pomorski SBP.  Wszelkie inicjatywy i działania podejmowane przez Zarząd Okręgu na 

rzecz członków SBP są otwarte, na każde wydarzenie, nawet spotkanie integracyjne, zapraszani są bibliote-

karze, którzy nie są członkami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jak również zapraszane są osoby 

niezwiązane merytorycznie ze środowiskiem bibliotekarskim. Członkowie SBP działając na rzecz środowi-

ska lokalnego, współpracują z wieloma instytucjami, szkołami, przedszkolami, uczelniami wyższymi, orga-

nizacjami pozarządowymi, lokalnymi i regionalnymi twórcami, autorami i pasjonatami.  

 

Okręg śląski  

 

1. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej złożył wniosek do konkursu grantowego ogłoszonego przez Urząd 

Miasta na realizację zadania XVI Dni Integracji pn. „Zobaczmy siebie”, otrzymując dofinansowanie w wy-

sokości 3.500 zł. Projekt obejmował cykl działań adresowanych do osób niepełnosprawnych a do jego reali-

zacji zaproszono szkoły, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, przed-

szkola, Książnicę Beskidzką i biblioteki publiczne na terenie powiatu bielskiego.  

2. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej corocznie, we współpracy ze Starostą Bielskim, organizuje Kon-

kurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim. Głównym założeniem konkursu jest poprawa funkcjono-

wania i konkurencyjności usług samorządowych bibliotek publicznych w powiecie bielskim oraz aktywizo-

wanie bibliotekarzy do poszukiwania i wprowadzania inicjatyw służących użytkownikom placówek biblio-

tecznych. W edycji 2017/2018 konkursu zwyciężyła Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy. 

3. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej w roku 2018 przeprowadził zbiórkę publiczną środków na zakup  

nowości wydawniczych, które przekazano w darze Książnicy Beskidzkiej. 

4. Zarząd Oddziału w Częstochowie dofinansował organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pt. 

„Koniecznie przeczytaj!”, w ramach Literackiego Pikniku w Poczesnej (12.05.). 

 

Okręg świętokrzyski 

 

W bibliotekach, przy których działają koła organizowane są wydarzenia w ramach Tygodnia Biblio-

tek. W bibliotekach eksponowane są plakaty promujące wydarzenie. Świętowany jest również Dzień Biblio-

tekarza. Okręg Świętokrzyski SBP we współpracy z WBP w Kielcach oraz samorządem województwa świę-

tokrzyskiego 8 maja zorganizował uroczyste spotkanie bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, pod-

czas którego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2017. 

Zarząd Okręgu SBP już od 2005 organizuje również konkurs „Biblioteka Roku … województwa świętokrzy-

skiego”, a także nagradza wyróżniającego się włodarza za zasługi na rzecz biblioteki i czytelnictwa w gmi-

nie.   
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Organizując Świętokrzyski Festiwal Literatury, Czytania i Języka Polskiego chcieliśmy poza dzia-

łalnością promującą czytanie promować również Stowarzyszenie. O Festiwalu pisały media,  

w tym TVP 3 Kielce, TKN 24 w Końskich, Echo Dnia. Jedna z organizatorek wydarzenia „Jak zostać nało-

gowym czytelnikiem? (Nie)konferencja”, który miał miejsce w WBP udzieliła wywiadu dla TVP 3 o tej 

inicjatywie.   

 

 Okręg podkarpacki  

 

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie uczestniczył w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP  

na Bibliotekarza Roku 2017. Reprezentująca Okręg Podkarpacki Kol. Małgorzata Sońska, dyrektor MBP  

w Łańcucie zajęła zaszczytne III miejsce w Konkursie. Wysokie miejsce naszej Koleżanki jest ogromnym 

wyróżnieniem dla wszystkich podkarpackich bibliotek i bibliotekarzy za ich budzącą społeczne uznanie dzia-

łalność na rzecz środowiska lokalnego. 

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie zorganizował konkurs na najciekawsze wydarzenie realizowane  

w ramach programu Tydzień Bibliotek 2018 ph. ”(Do)wolność czytania”. Na konkurs wpłynęło 7 sprawoz-

dań. Laureatom najciekawszych wydarzeń realizowanych w TB zostały przyznane nagrody:  

I miejsce (Puchar) – MBP w Lubaczowie, II miejsce (Dyplom) – GBP w Jaśle z/s w Szebniach,  

III miejsce (Dyplom) – MBP w Jaśle. 

Z okazji Jubileuszy 70-lecia MiGBP w Tyczynie oraz 80-lecia MBP w Stalowej Woli Zarząd Okręgu 

SBP w Rzeszowie zaopiniował 8 wniosków o nadanie Szacownym Jubilatkom – Medalu SBP  

„W Dowód Uznania” i Medalu SBP „Bibliotheca Magna Perennisque”, a zasłużonym Bibliotekarzom – Me-

dali SBP „W Dowód Uznania” i Odznaki Honorowej SBP.  

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie zgłosił do kolejnego tomiku wspomnień w serii „Bibliotekarze 

Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” poświęconego osobom, które wniosły znaczący wpływ  

w rozwój bibliotek na terenie Okręgu Podkarpackiego SBP 2 osoby: Eugenię Czado (aut. biogramu  

Aniela Szal i dr Eugeniusz Szal) i Ewę Lis (aut. biogramu mgr Katarzyna Bednarz-Soja). W tomiku wspo-

mnień ukaże się sylwetka Kol. Ewy Lis, zmarłej w 2014 r.  

MBP w Jaśle otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze wydarzenie TB 

2018 „(Do)wolność czytania”. Jury konkursu SBP doceniło zorganizowany przez bibliotekę miejski maraton 

czytania „Do-wolność czytania 100/100, który odbył się w Jasielskim Parku Miejskim i zgromadził ok. 600 

uczestników. Biblioteka otrzymała list z gratulacjami i zestaw książek dla dzieci i dorosłych.  

 

Oddział SBP w Kolbuszowej współorganizował XVI spotkanie integracyjne bibliotekarzy z terenu 

powiatu kolbuszowskiego oraz włączył się w promocję tomików wierszy Władysława Niezgody,  

Ryszarda Szilera i Rocznika Kolbuszowskiego nr 17. Był współorganizatorem ogólnopolskiej konfe-

rencji KUL 2018 „Społeczno-kulturowe uwarunkowania wiary i niewiary dzisiaj”, spotkania autorskiego  

z Andrzejem Grabowskim, widowiska historycznego „Od Austro-Węgier do Polski Niepodległej: rok 1918  

w Kolbuszowej, warsztatów historycznych „Kolbuszowskie drogi do Niepodległości”, Narodowego Czyta-

nia, XXVIII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej.  

 

Okręg zachodniopomorski  

 

Przystąpienie Okręgu  do Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej; pełnomocnik z ramienia 

OZ SBP  – Kol. Marta Kurzyńska. 

 

Koła SBP organizowały m. in. kiermasze książek i zbiórki publiczne, zebrane środki przeznaczano 

na zakup nowości dla macierzystych bibliotek (Koło nr 14 Świnoujście, Koło 

nr 1 Szczecin, Koło nr 7 w Gryfinie, Koło nr 17 Choszczno). 

 

Koło 2 Szczecin (Biblioteka PUM 7-8.05.2018; akcja cykliczna „Bibliotekarze – Dzieciom”; zebrana 

kwota przeznaczona na zakup książek dla Świetlic Środowiskowych Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP. 

 

Akcja Poczekalnia-Poczytalnia (realizowana w woj. zachodniopomorskim od 2017,  zainicjowana  

z obchodów okazji 100-lecia SBP) – 9 kół, 36 punktów, w tym m. in.  
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1. Koło 1 Koszalin OK / 12 punktów - Przychodnia Onkologiczna w Koszalinie; Szpital Woje-

wódzki w Koszalinie Oddział Onkologii i Chemioterapii & Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Cho-

rób Płuc; Ośrodek Zdrowia w Będzinie; Solarium "Solaris” w Koszalinie; Affidea. Centrum Dia-

gnostyczne w Koszalinie -  6 punktów (współpraca z:  Koszalińska BP; relacje: Blogspot / FB OZ 

SBP). 

2. Koło 2 Białogard OK / 8 punktów - Urząd Miasta Białogard, Centrum Kultury i Spotkań Euro-

pejskich Białogard, Starostwo Powiatowym Białogard, Niepubliczne Zakłady  Opieki Zdrowotnej 

„FOLK-MED” & "ESKULAP" Białogard, Gabinet Kosmetyczny, Salon Fryzjerski "Gracja" , 

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne; relacja: FB / WWW Biblioteki). 

 

Koło 13 Stargardzie był współorganizatorem akcji "Uliczka pisarzy z regionu i województwa za-

chodniopomorskiego" w ramach „Festyn na Ulicy Magicznej” (17.06.2018; współpraca  

z: Książnicą Stargardzką, Dyskusyjnym Klubem Książki KS, Wydział Kultury, Sportu  

i Turystyki - Urząd Miasta Stargard. 

 

Okręg mazowiecki  

 

Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Płocku Bogumiła Tobota jest członkiem  Kapituły Nagrodowej 

Książnicy Płockiej. Corocznie na posiedzeniu Kapituły przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta Płocka 

oraz nagrody Dyrektora Książnicy Płockiej wyróżniającym się bibliotekarzom. W procesie weryfikacji brana 

jest także pod uwagę opinia SBP. Przewodnicząca ZO jest także członkiem Komisji Dialogu Obywatelskie-

go ds. Kultury działającej przy Prezydencie miasta Płocka. 

Członkowie Kół w Oddziale płockim wielokrotnie zasiadali w jury konkursów organizowanych  

w ośrodkach kultury, szkołach i przedszkolach m.in w Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Święta tuż 

tuż”, „ Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek”, w konkursie recytatorski "Wiosenne Przebudzenie" 

„Przeglądzie twórczości artystycznej”, „Ogólnopolskim Konkursie Anioły Bożonarodzeniowe”(GBP 

Bielsk), „Wigilii Gminnej” (MGBP w Drobinie, GBP w Bielsku).  

 

Okręg kujawsko-pomorski 

 

Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w Tygodniu Bibliotek przygotowało cykl wy-

darzeń o charakterze popularyzującym czytelnictwo i środowisko Biblioteki Uniwersyteckiej, ale także SBP. 

Członkowie Koła przygotowali wystawy w tym:   

• „Taniec ojców to odwieczny!” Cenne druki polonezów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej  

w Toruniu,  

• „Toruńczycy z wyboru” -   to wystawa artystów fotografików Jadwigi i Marka Czarneckich, prezen-

tująca sylwetki obcokrajowców, którzy wybrali Toruń na miejsce swej działalności i życia. 

  i kiermasze:  

• VI Toruński Kiermasz Książki Regionalnej, gdzie kilkunastu wystawców z Polski  Północnej zapre-

zentowało książki, periodyki, e-booki i audiobooki o szeroko rozumianej tematyce regionalnej, 

• Majowy Kiermasz Książek, na którym można było zakupić ciekawe publikacje, czasopisma, a także 

płyty winylowe, 

• kiermasz Mikołajkowy 6 grudnia. 

 

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Bibliotece Prawa i Administracji UMK w Toruniu, odbyła się XVI 

Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych “Bibliotekarz w gąszczu praw”, podczas której 

Joanna Wołos, Dominik Piotrowski oraz Adam Wereszczyński wygłosili referat pt. “Działalność Stowarzy-

szenia Bibliotekarzy Polskich w bibliotece akademickiej na przykładzie Koła SBP przy Bibliotece Uniwer-

syteckiej w Toruniu”.  

Prezentacja była okazją do przedstawienia bibliotekarzom z różnych bibliotek prawniczych  

w Polsce dotychczasowej działalności Koła SBP przy BU UMK i wykazania, że biblioteka naukowa mimo 

swojej specyfiki stwarza bardzo dobre warunki dla działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski oraz 

realizowania promowanych przez nie idei. 
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Z inicjatywy Przewodniczącej Koła SBP w Golubiu-Dobrzyniu po raz kolejny obchodzono  uroczy-

ście Światowy Dzień Sybiraka. W dniu 17.09.2018 r.  uroczystości związane z tym świętem rozpoczęły się 

mszą św. w Kościele p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu.  W drugiej części obchodów Święta 

pod pomnikiem osób wywiezionych w 1945 r. do ZSRR odbyły się oficjalne uroczystości z władzami samo-

rządowymi, zaproszonymi gośćmi i rodzinami osób deportowanych. Z tej okazji w „Domku pod Cieniami” 

zorganizowano wystawę pt. ”Polacy na  Syberii”. 

30. września Koło SBP w Golubiu-Dobrzyniu, wspólnie ze Społecznym Komitetem „Przywrócić 

pamięć”, zorganizowały uroczystość religijno-patriotyczną, podczas której odsłonięto tablicę poświęconą 

wydarzeniom z 1914 r. wpisującą się w obchody 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

11 listopada,. w Święto Niepodległości, po ogólnych uroczystościach rocznicowych w Urzędzie 

Miasta, ze wspólnej inicjatywy Koła SBP i Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć”, odsłonięto tablicę 

poświęconą Henrykowi Andrzejczakowi - przedwojennemu burmistrzowi miasta Dobrzynia n/Drwęcą. 

 

Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP  

 

Okręg pomorski  

 

Na utworzonej podstronie Koła SBP w Bytowie została zaktualizowana informacja „Wstąp do Koła Stowa-

rzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bytowie”, oprócz informacji, kto może zostać członkiem, zamieszczony 

został także formularz deklaracji.  Dużą rolę w pozyskiwaniu nowych członków odgrywa także otwartość 

spotkań i szkoleń organizowanych dla członków SBP. Wszystkie zorganizowane w roku 2018 spotkania, 

wyjazdy studyjne, wycieczki, szkolenia oraz warsztaty były działaniami otwartymi dla wszystkich bibliote-

karzy z terenu Okręgu Pomorskiego.  

 

Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza  

 

Okręg pomorski  

 

Członkowie Okręgu Pomorskiego SBP podejmowali różne działania, których celem była zmiana stereoty-

powego postrzegania zawodu bibliotekarza.  „Tydzień Bibliotek” oraz „Dzień Bibliotekarza” – wszelkie 

inicjatywy zrealizowane w ramach bibliotecznych świąt przez członków Okręgu pozwoliły między innymi 

zwrócić większą uwagę na sprawy bibliotek i bibliotekarzy w środowisku lokalnym. Uroczyste obchody 

„Pomorskiego Dnia Bibliotekarza” zorganizowane przez Zarząd Okręgu Pomorskiego we współpracy z 

członkami lęborskiego Koła SBP, pozwoliły uhonorować najlepszego bibliotekarza roku 2018.  

 

W roku 2018 za działania na rzecz lokalnego środowiska wyróżnienia odebrali m. in. następujący 

członkowie Okręgu: 

• Marianna Borawska otrzymała Nagrodę I Stopnia Prezydenta Miasta Słupska za wszechstronną i 

wieloletnią działalność społeczną i współrealizację polityki senioralnej; 

• Bożena Mazur, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie, decyzją Kapituły Konkursu Pomorski Bi-

bliotekarz Roku, pod przewodnictwem Teresy Milewskiej, przewodniczącej Zarządu Okręgu Pomorskiego 

SBP, została wybrana Pomorskim Bibliotekarzem Roku 2017. Nagrodę wręczono podczas wojewódzkich 

obchodów Pomorskiego Dnia Bibliotekarza w Lęborku; 

• Teresa Milewska, Przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP, została odznaczona Złotym 

Krzyżem Zasługi, odznaczanie zostało wręczone podczas  50. jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 

2018/2019 na Akademii Pomorskiej w Słupsku, przez wiceministra MNiSW Piotra Müllera;  

• Jacek Prądziński – kustosz Działu dla Czytelników Dorosłych, kierownik bytowskiej Pracowni 

Orange, decyzją grona ekspertów oraz praktyków skupionych wokół Szerokiego Porozumienia na Rzecz 

Umiejętności Cyfrowych w Polsce został zaliczony do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły 

się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce, 

• Beata Taraszkiewicz, dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, została od-

znaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, 

• Bogumiła Zlot-Sobierajska, kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uczelnianej Aka-

demii Pomorskiej w Słupsku, została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
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Okręg śląski  

 

1. W Konkursie „Bibliotekarz Roku 2017” zgłoszono trzy kandydatury. Kapituła okręgowej części 

Konkursu, pod kierunkiem Kol. Małgorzaty Witowskiej, Śląskim Bibliotekarzem Roku 2017 wybrała  

Kol. Marię Kycler z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (CINIBA), przewodniczącej Zarządu Sekcji Biblio-

tek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu. 

2. W roku 2018 Kol. Łucja Ruchała – przewodnicząca Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej (kierownik 

oddziału Animacji, Promocji i Marketingu Książnicy Beskidzkiej) została odznaczona brązowym Medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ; Kol. Dariusz Kot – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu 

odebrał brązowy Krzyż Zasługi a Kol. Monika Rejdych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ja-

worznie – brązową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

3. Medal w Dowód Uznania wręczono Kol. Annie Kilijańskiej z MBP w Jastrzębiu, a listy gratulacyjne 

SBP otrzymali: Kol., Kol. Danuta Gburska, Agnieszka Gołba, Andrzej Koziara, Hanna Langer, Izabela 

Swoboda, Grażyna Tetela – aktywni członkowie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu 

SBP w Katowicach (listy wręczono w trakcie uroczystości jubileuszowej BUŚ).  

4. Z okazji Jubileuszu 50. lecia Uniwersytetu Śląskiego złote i srebrne odznaki „Za zasługi dla Uniwer-

sytetu Śląskiego” otrzymały Kol. Kol. – Danuta Gburska, Marta Kunicka, Maria Kycler, Eliza Lubojańska, 

Agata Muc, Bogumiła Warząchowska,  

5. Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w wyborze laureata Nagrody śląskiego środowiska 

bibliotekarskiego im. St. Lompy (nagroda przyznawana przez dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach) – 

laureatką w 2018 roku została Kol. Maria Jasionek z MBP w Jastrzębiu. 

6. Członkini koła przy MBP w Czeladzi została radną Rady Miejskiej w Czeladzi i działa w Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta.  

7. Kol. Agnieszka Batorek – sekretarz Zarządu Oddziału w Częstochowie, została laureatką nagroda  

im. Olgi Rok. 

 

Okręg świętokrzyski  

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Bibliotekarz Roku 2017” odbyło się 8 maja (Dzień Biblioteka-

rza) w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach podczas „Spotkania bibliotekarzy woje-

wództwa świętokrzyskiego”. W tej edycji konkursu zgłoszono 4 kandydatów, a Bibliotekarzem Roku 2017 

została wybrana Aleksandra Klim – dyrektorka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie. 

Gościem spotkania był Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Spor-

tu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Laureatce konkursu wręczono 

statuetkę oraz dyplom, a także pamiątkową publikację związaną z regionem świętokrzyskim (ufundowaną 

przez Urząd Marszałkowski). Pozostałym uczestnikom konkursu również wręczono pamiątkowe dyplomy. 

W spotkaniu wzięło udział łącznie 132 osoby, w tym bibliotekarze, członkowie Okręgu Świętokrzyskiego 

SBP, władze samorządowe, reprezentanci środowiska literackiego. Podczas uroczystości byli także przed-

stawiciele lokalnych mediów, którzy zamieścili relacje z uroczystości w swoich kanałach informacyjnych. 

 

 Podczas ww. uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs organizowany przez Zarząd Okręgu 

SBP w Kielcach przy współudziale WBP w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego Biblioteka Roku 2018 

województwa świętokrzyskiego – w tej edycji zwyciężyła Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

im. A. Mickiewicza w Połańcu. 

 Z kolei Wójt Gminy Kije – Pan Krzysztof Słonina odebrał  wyróżnienie w uznaniu zasług dla rozwo-

ju bibliotek i czytelnictwa na terenie gminy.  

 

Okręg opolski  

 

Na konkurs Bibliotekarz Roku 2017 wpłynęło zgłoszenie Violety Łabędzkiej, kierownika Działu 

Udostępniania WBP w Opolu, kandydaturę przyjęto jednogłośnie. Sylwetkę i dzielność Violetty Łabędzkiej 

przedstawiono na inauguracji Tygodnia Bibliotek. Statuetkę Opolski Bibliotekarz Roku, książki oraz bukiet 

kwiatów ufundowane przez SBP wręczył laureatce Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski. 
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Okręg podkarpacki  

 

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie zorganizował konkurs na najciekawsze wydarzenie realizowane w 

ramach programu Tydzień Bibliotek 2018 ph. ”(Do)wolność czytania”. Na konkurs wpłynęło 7 sprawozdań. 

Laureatom najciekawszych wydarzeń realizowanych w TB zostały przyznane nagrody: I miejsce (Puchar) – 

MBP w Lubaczowie, II miejsce (Dyplom) – GBP w Jaśle z/s w Szebniach, III miejsce (Dyplom) – MBP w 

Jaśle. 

Z okazji Jubileuszy 70-lecia MiGBP w Tyczynie oraz 80-lecia MBP w Stalowej Woli Zarząd Okręgu 

SBP w Rzeszowie zaopiniował 8 wniosków o nadanie Szacownym Jubilatkom – Medalu SBP  

„W Dowód Uznania” i Medalu SBP „Bibliotheca Magna Perennisque”, a zasłużonym Bibliotekarzom – Me-

dali SBP „W Dowód Uznania” i Odznaki Honorowej SBP.  

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie zgłosił do kolejnego tomiku wspomnień w serii „Bibliotekarze 

Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” poświęconego osobom, które wniosły znaczący wpływ w roz-

wój bibliotek na terenie Okręgu Podkarpackiego SBP 2 osoby: Eugenię Czado (aut. biogramu mgr Aniela 

Szal i dr Eugeniusz Szal) i Ewę Lis (aut. biogramu mgr Katarzyna Bednarz-Soja). W tomiku wspomnień 

ukaże się sylwetka Kol. Ewy Lis, zmarłej w 2014 r. 

 

Okręg zachodniopomorski  

 

Zarząd Okręgu po raz kolejny zorganizował Konkurs im Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszego bibliotekarza w województwie (włączenie w VIII 

edycję konkursu „Bibliotekarz Roku”). Zgłoszono  

9 kandydatur laureatką została Kol. Cecylię Judek, która zwyciężyła również w ogólnopolskiej części kon-

kursu „Bibliotekarz Roku 2017”. 

Kandydaturę kol. Cecylii Judek zgłoszono do konkursu „Kobiety Pomorza Zachodniego”. 

 

Zarząd zorganizował również VI Sympozjum „Ludzie Książki Pomorza Zachodniego” (15.05). Tek-

sty wystąpień opublikowano w „Bibliotekarzu Zachodniopomorskim”. 

 

Zarząd Okręgu był również współorganizatorem cyklicznych seminariów „Środa Bibliotekarska” 

(edycja VI – 30.05. i VII – 26.09.). Uczestnicy wysłuchali wystąpień prof. Edwarda Rymara i Barbary 

Sztark. 

 

Zarząd Okręgu opiniował wniosek dyrektora Książnicy Pomorskiej na Odznakę Honorową „Gryfa 

Pomorskiego” dla Andrzeja Ziemińskiego – dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.  

 

Okręg mazowiecki  

 

9 maja 2018 r. w Bibliotece na Koszykowej odbyły się uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza zor-

ganizowane przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego i Zarząd Oddziału Warszawskiego oraz Koło SBP przy 

Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego oraz Bibliotekę 

Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. 

Spotkanie poprowadziły: Joanna Potęga, przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Bożena 

Chlebicka-Abramowicz, przewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP. 

 Podczas uroczystości uhonorowano laureatów mazowieckiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu 

SBP - Bibliotekarz Roku 2017, zwycięzcę: Wiesławę Janinę Sobiech z Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka, która decyzją Kapituły Konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku. 

 

12 maja podczas Dnia Bibliotekarza kol. Elżbieta Rostkowska – kierownik Biblioteki Publicznej w 

Andrzejewie odebrała z rąk przewodniczącej Oddziału w Ostrołęce kol. Hanny Gawrońskiej Medal W Do-

wód Uznania. 

We wrześniu MBP w Ostrowi Mazowieckiej obchodziła 90-lecie działalności. W gali jubileuszowej 

uczestniczyły władze samorządowe, dyrekcja Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, przedstawiciele Zarzą-
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du Głównego SBP, dyrektorzy i pracownicy bibliotek z powiatu ostrowskiego, emerytowani bibliotekarze i 

czytelnicy. Z okazji jubileuszu Zarząd Główny SBP nadał Bibliotece Medal W Dowód Uznania za zasługi 

dla bibliotekarstwa, który podczas uroczystości wręczyła Joanna Potęga – przewodnicząca Okręgu Mazo-

wieckiego SBP. List gratulacyjny otrzymała kol. Anna Duda-Depta. 

Z inicjatywy Zarządu Oddziału medalem W Dowód Uznania uhonorowano Wójta gminy Kadzidło 

Dariusza Łukaszewskiego. 

Bogumiła Tobota – Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Płocku otrzymała Nagrodę Dyrektora 

Książnicy Płockiej. W podziękowaniu za owocną współpracę merytoryczną w zakresie upowszechniania 

czytelnictwa i promocji kultury w powiecie płockim Bogumiła Tobota otrzymała również nagrodę Starosty 

Płockiego. 

Płocki Oddział SBP i PSPKiB ufundowały Nagrodę Specjalną dla Renaty Kraszewskiej - wyróżnia-

jącego się bibliotekarza w pracy na rzecz stowarzyszeń. Dodatkowo płockie SBP nagrodziło swoich człon-

ków obchodzących w 2018 roku jubileusz pracy w bibliotekarstwie. 

Oddział w Radomiu uczestniczy w organizacji Konkursu  „Bibliotekarza Roku” spośród pracowni-

ków merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Według regulaminu wybierana jest osoba, 

która w poprzednim  roku kalendarzowym wyróżniła się zaangażowaniem, kreatywnością, inicjowaniem 

nowych form pracy z czytelnikiem. Wyboru „Bibliotekarza Roku” dokonuje kapituła powołana przez Dyrek-

tora MBP. W skład kapituły wchodzi Przewodnicząca ZO SBP. W roku 2018  ten zaszczytny tytuł przypadł 

kol. Marcie Trojanowskiej - pracownikowi Działu Promocji Książki i Biblioteki. Wręczenie statuetki „Bi-

bliotekarz Roku” odbywa się podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 

  Z okazji Dnia Bibliotekarza Zarząd Oddziału w Siedlcach SBP przyznał nagrody dla bibliotekarzy 

obchodzących jubileusze długoletniej pracy (20-35 lat).  

 

Okręg małopolski  

 

Zarząd Okręgu był organizatorem Małopolskiego Forum Bibliotek 2018 „Biblioteka 2.0. Między 

nadmiarem a niedostatkiem” 24-26 października; Forum odbywało się w Bibliotece Jagiellońskiej (Colle-

gium Maius) i na Targach Książki w Krakowie. Współorganizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego. Program Forum został poszerzony  

w porównaniu do poprzednich edycji. Pierwszego dnia uczestnicy tradycyjnie mieli okazję zapoznać się   

z referatami wygłoszonymi przez zaproszonych gości oraz przygotowanych przez siebie wystąpień. Podczas 

drugiego dnia odbyły się seminaria i panele dyskusyjne organizowane w ramach Targów Książki w Krako-

wie. Trzeci dzień wypełniony był warsztatami i szkoleniami wprowadzającymi bibliotekarzy w świat naj-

nowszych technologii, mającymi na celu poprawę jakości usług bibliotecznych w Polsce.  

 

ZO Małopolskiego przeprowadził I etap konkursu na Bibliotekarza Roku 2017 – wybory Małopol-

skiego Bibliotekarza Roku 2017. Kapituła, spośród trzech kandydatów, wybrała Iwonę Multan - pracującą  

w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni. Honorowy pa-

tronat nad Konkursem objął Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. Uroczysta Gala wręcze-

nia Iwonie Multan Medalu Małopolski Bibliotekarz Roku 2017. Podczas Gali, która odbyła się 14 maja 2018 

roku w WBP w Krakowie zaprezentowano osiągnięcia wszystkich nominowanych. Galę poprowadzili Doro-

ta Rzepka – wiceprzewodnicząca ZO Małopolskiego SBP i Jerzy Woźniakiewicz dyrektor WBP w Krako-

wie. 

Przedstawiciele Zarządu Oddziału w Bochni wzięli udział w otwarciu nowej siedziby Powiatowej i 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu na którym wręczono dyrektor Mari Sosin - „Srebrną 

Gloria Artis” i „Krzyż Małopolski”, gościły na nim min. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - Przewodnicząca 

SBP w Warszawie, Dorota Rzepka SBP w Kraków. 

 

Okręg łódzki 

 

Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w II etapie III Gali Bibliotek Publicznych  

w Wolborzu. Był to festyn (impreza plenerowa) promujący działalność bibliotek z powiatu piotrkowskiego. 

Uczestniczyła również w  XII Zgierskim Dniu Bibliotekarza. 
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 Zarząd Okręgu  współorganizował  z Zarządem Oddziału  łódzkiego – Okręgowy Dzień Biblioteka-

rza, który odbył się 8 maja  w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. 

 Zarząd Okręgu po raz kolej był organizatorem akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”.  

 

Okręg kujawsko-pomorski  

 

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza to uroczysta gala, podczas której Wicemarszałek Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski wręczył osobom zasłużonym dla promocji czytelnictwa i 

rozwoju bibliotek, nagrody Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego – byli to bibliotekarze z WBP – 

Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i WiMBP w Bydgoszczy oraz z mniejszych bibliotek. 

Kol. Danuta Swarcewicz odebrała Medal „W Dowód Uznania”, przyznany przez ZG SBP. 

 

W 2018 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy ob-

chodziła jubileusz 115-lecia powstania. Obchody jubileuszu odbyły się 5 października w gościnnej auli 

Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Uroczystość prowadziła znana dziennikarka TVP 

Bydgoszcz Urszula Guźlecka.  Podczas jubileuszu Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, Joanna Paszta-

leniec-Jarzyńska wręczyła Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  Marcinowi Karnowskiemu 

a Kol. Joanna Matyasik otrzymała Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Medal „W Dowód 

Uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP otrzymała Kol. Magdalena Mrugowska. 

 

W 2018 roku również Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska we Toruniu ob-

chodziła jubileusz 95-lecia. Główne uroczystości odbyły się  12 grudnia 2018 r. w siedzibie biblioteki, w ich 

trakcie przewodnicząca ZG SBP wręczyła Medal „W Dowód Uznania” Kol. Katarzynie Tomkowiak oraz 

List gratulacyjny SBP Kol. Grzegorzowi Bareckiemu. 

 

Kujawsko-Pomorskim Bibliotekarzem Roku 2017 został wybrany Kol. Dominik Mirosław Piotrow-

ski – przewodniczący Koła SBP przy BU UMK.  

Przewodnicząca Koła SBP w Golubiu-Dobrzyniu Kol. Ewa Kaźmierkiewicz za działalność spo-

łeczną na rzecz lokalnej historii miasta i propagowaniu ważnych wydarzeń historycznych  i upamiętnianiu 

osób związanych z bogatą historia miasta i powiatu, została odznaczona medalem „Zasłużony dla Golubia-

Dobrzynia”.  

Dyrektor MiPBP Barbara Wasiluk za szeroką działalność kulturalno-edukacyjną biblioteki i promo-

cję czytelnictwa również otrzymała medal „Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia. Uroczyste wręczenie medali 

odbyło się w dniu 20.05.2018 r. podczas Dni Golubia-Dobrzynia. 

 

Okręg lubuski  

 

13 stycznia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie upamiętniają-

ce 100-lecie SBP. Organizatorami było Koło przy Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Zarząd Okręgu i Zarząd 

Oddziału w Zielonej Górze. Na spotkaniu byli obecni bibliotekarze z Zielonej Góry i południowej części 

województwa lubuskiego. Zebranym przedstawiono kilka prezentacji: Mariola Szydło, przew. Koła gospoda-

rzy „100 lat SBP – rola i znaczenie dla bibliotekarstwa i zawodu bibliotekarza”, Maria Wasik „Stowarzysze-

nie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Lubuski 1954-2017”, Jan Tyra „Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy”. 

Jolanta Stadnik przedstawiła działalność Koła przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Grzego-

rzewskiej, Grażyna Lipińska-Nowak działalność Koła przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Po dyskusji uczest-

nicy mieli okazję zwiedzić nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką.  

Zarząd Oddziału SBP w 2018 r. przeprowadził zbiórkę dobrowolnych datków na rzecz uzupełnienia 

zbiorów bibliotecznych WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. W ramach zbiórki rozdawane były 

symboliczne cegiełki zawierające logo i nazwę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W książkach zaku-

pionych za te cegiełki na stronie tytułowej umieszczana jest pieczęć z logotypem i nazwą Stowarzyszenia. 

Służy to kreowaniu pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia. W 2018 r. zebrano 9.562,94 zł, kupiono 351 

książek oraz 9 multimediów (1 audiobook, 6 filmów, 1 płyta muzyczna, 1 gra).  
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9 maja 2018 r. w WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. miały miejsce obchody Wojewódzkie-

go Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowane przez gorzowską książnicę, WiMBP im. Cypriana Norwida 

w Zielonej Górze, Zarząd Okręgu SBP w Zielonej Górze i Oddział SBP w Gorzowie Wlkp. 

Wyrazem uznania dla pracy bibliotekarzy, ich wkładu w rozwój i upowszechnianie kultury, budowania spo-

łeczeństwa wiedzy i szerzenia kultury słowa były przyznane im medale, odznaczenia i dyplomy. 

Wyróżniono Lubuskiego Bibliotekarza Roku 2017, którym została Sylwia Markiewicz – dyrektor 

GBP w Zwierzynie. Część oficjalną spotkania zwieńczył recital fortepianowy duetu Przemysław Rominiak  

i Józef Sobolewski. 

 

Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy 

Okręg pomorski  

Zarząd Okręgu Pomorskiego 12. maja zorganizował obchody XXV Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. 

Uroczystość odbyła się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. Podczas obchodów Prze-

wodnicząca ZO wręczyła legitymacje nowym członkom SBP oraz wręczyła tytuł Pomorskiego Bibliote-

karza Roku 2017 Bożenie Mazur, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie. W ramach wydarzenia odbyła 

się wycieczka historyczno-krajoznawcza po Lęborku ph. „Śladami średniowiecza oraz spotkanie integra-

cyjne. 

Oddział w Gdańsku organizował:  

• doroczne spotkanie opłatkowe bibliotekarzy w Parafii p.w. Świętego Wojciecha; w spotkaniu udział 

wzięli bibliotekarze z Trójmiasta i okolic; łącznie 35 bibliotekarzy (13.01.) 

• wyjazd 20 bibliotekarzy na XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Bibliotekarzy do Częstochowy (21.05.),  

• w dniach 10-15.08. wycieczkę „Magiczne Podlasie”. Wyjazd zorganizowało Duszpasterstwo Bibliote-

karzy Archidiecezji Gdańskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziny Kolpinga. 

 

Oddział w Słupsku w ramach „Oddziałowego Dnia Bibliotekarza” zorganizował wycieczkę do Smołdzina 

i Słowińskiego Parku Narodowego. 

 

Okręg śląski  

 

1. Koło SBP przy Bibliotece Śląskiej zorganizowało zwiedzanie Biblioteki Akademii Muzycznej oraz 

Biblioteki Muzeum Śląskiego w Katowicach. Podczas wizyt uczestnicy poznali specyfikę pracy 

książnic oraz ich księgozbiorów. Dzięki współpracy z kierownikiem Biblioteki MŚ bibliotekarze 

uczestniczyli w zwiedzaniu kuratorskim wystaw: „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni 

wieków“, „Galeria sztuki polskiej 1800-1945“, oraz „Galeria śląskiej sztuki sakralnej“.  

2. W ramach współpracy członków SBP przy MBP w Piekarach Śląskich z biblioteką w Ołomuńcu, 

zorganizowano wyjazd bibliotekarzy oraz czytelników do Łodzi do Muzeum Książki Artystycz-

nej oraz na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Koło zorganizowało też spotkanie dla 

bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza oraz Świąt Bożego Narodzenia. 

3. Koło przy MBP w Gliwicach współuczestniczyło w organizacji spotkania pracowników biblioteki 

z okazji Dnia Bibliotekarza. Członkowie brali aktywny udział w organizacji Tygodnia Bibliotek. 

Członkowie koła współpracowali przy organizacji imprezy z cyklu „Odjazdowy Bibliotekarz”, 

wraz z MBP w Zabrzu. Zorganizowano koncert, w którym uczestniczyli m.in. członkowie koła w 

ramach projektu „Born in the U.S.A.”, realizowanego przez MBP w Zabrzu.  

4. W ramach integracji społeczno-zawodowej członkowie Sekcji BSW wzięli udział w imprezach 

zorganizowanych przez Koło Akademickie SBP z Lublina. Były to: „Bibliotekarska majówka 

nad jeziorem Białym” w dniach 1-5 maja oraz „Szlakiem katedr i zamków Francji” w dniach  

12-20 czerwca 2018 r. 

5.  Członkowie Koła przy Książnicy Beskidzkiej zorganizowali wyjazd integracyjno-edukacyjny do 

Krakowa (19.05.). Uczestnicy odbyli rejs po Wiśle „Poznaj Kraków od strony Wisły”; odwiedzili 
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Wawel oraz Artotekę w Wojewódzkiej Bibliotce Publicznej, w której poznali podejmowane tam 

działania służące pozyskaniu nowych czytelników! Z kolei 13 października bibliotekarze odwie-

dzili Kompleks Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z historią Zespołu oraz uczestniczyli w 

warsztatach tańców narodowych, pod kierunkiem instruktorów Zespołu „Śląsk”. 

6. Członkowie Koła w Łodygowicach zorganizowali wyjazd edukacyjny do biblioteki w Ołomuńcu 

(Czechy) oraz spotkania szkoleniowo-kulturalno-edukacyjne (w tym m. in. w  GBP w Ślemieniu i 

Gilowicach). W listopadzie Koło zorganizowało spotkanie autorskie i promocję książki autorstwa 

Jacka Kachla pt. „Selma Kurz – słowik z Bielska-Białej”.  

 

Okręg świętokrzyski 

 

  W 2018 r. Zarząd Okręgu SBP w Kielcach zorganizował 3-dniowy wyjazd integracyjny dla biblio-

tekarzy z województwa świętokrzyskiego do  Zakopanego. W programie wyjazdu zaplanowane zostały 

wizyty edukacyjne w bibliotekach oraz w muzeach. Pierwszego dnia odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Myślenicach oraz Gminną Bibliotekę Publiczna w Starym Sączu. Podczas spotkań bibliote-

karze mogli obejrzeć biblioteki, zapoznać się z ich działalnością, a także porozmawiać o codziennej pra-

cy. Trzeciego dnia zwiedzano Galerię Władysława Hasiora oraz Muzeum Jana Kasprowicza na Haren-

dzie.  Podczas drugiego dnia wybraliśmy się w góry, a wieczorem spotkaliśmy się przy grillu. W wy-

cieczce wzięło udział łącznie 50 bibliotekarzy, w tym 24 członków SBP.  

 

Okręg małopolski  

 

  Zarząd Oddziału krakowskiego włączył się w organizację wycieczki do Nowego Wiśnicza i Lipni-

cy Murowanej (współfinansowanie kosztu wynajmu autokaru).  

  Koło w Chrzanowie wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie zorganizowało Esca-

pe Room „Pokój szalonego Bibliotekarza” (w ramach Nocy Bibliotek). Cel: promocja biblioteki i czytel-

nictwa wśród dzieci i dorosłych z wykorzystaniem elementów zabawy i rywalizacji. W zabawie wzięło 

udział 30 osób. 

  Koło współorganizowało również Festiwal Pomocy, Współpracy i Integracji w dniach 30.11-

1.12.2018. Partnerzy: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krakowie, Stowarzyszenie Twórców Kultury In 

Gremio, Senior Singers, zespół taneczny Ali i Babki, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chrzanowie. Liczba 

uczestników: 70 osób.  

  

Okręg opolski  

 

Koło w Nysie zorganizowało wraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie VI Powiatowego 

Dnia Bibliotekarza. Spotkanie integracyjne bibliotekarzy powiatu nyskiego odbyło się tym razem w Kor-

fantowie, małym zabytkowym miasteczku w powiecie nyskim. Impreza odbywająca się cyklicznie po-

zwala na integrację środowiska bibliotekarskiego powiatu i jest okazją do wymiany doświadczeń. 

 

Okręg podkarpacki 

 

Koło SBP przy BUR zorganizowało z okazji Dnia Bibliotekarza spotkanie połączone  

z prezentacją pt. „Zdrowe odżywianie dla bibliotekarzy” (8.05.2018), wycieczkę do 

Ojcowskiego Parku Narodowego (1.09.2018), cykliczną zbiórkę książek dla czytelników 

Biblioteki przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, włączyło się w akcję 

bookcrossingowej półki. Kol. Małgorzata Szurlej brała udział w powstaniu kolejnych numerów 

elektronicznego czasopisma „Podkarpackie Studia Biblioteczne”. Kol. Ewa Jankisz i Krystyna 

Serwatko kontynuowały prowadzenie Kroniki Koła SBP przy BUR. 

 

Okręg mazowiecki  
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Członkowie Oddziału w Ostrołęce uczestniczyli w wyjeździe  turystyczno-integracyjnym 

w Beskid Śląski i na Orawę w Słowacji. W grudniu dla bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego 

zorganizowano wyjazd do teatru, w którym uczestniczyło 30 osób. Członkowie oddziału brali też 

udział w jednodniowych wyjazdach integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie  

Przyjaciół Książki i Bibliotek: - do Gietrzwałdu i szlakiem nadwiślańskich grodów: Modlin – 

Zakroczym - Czerwińsk. 

Bibliotekarze z koła w Wyszkowie w 2018 r. spędzali wspólnie czas na wycieczkach, 

biesiadach, wychodzili razem do teatru i kina. Zgodnie z tradycją koła bibliotekarze wyszkowscy 

wybrali się też (11-12 maja) na wycieczkę do Wrocławia. 

W ramach integracji Zarząd Oddziału w Płocku zorganizował wyjazd studyjny członków 

SBP Oddział w Płocku do Czech w dniach 31.05-03.06.2018 r.  

We wrześniu SBP Oddział w Płocku oraz Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki  

i Bibliotek zorganizowało  między stowarzyszeniową imprezę integracyjną. Wspólne spotkanie  

i zabawa członków obu Stowarzyszeń przy ognisku i dobrej muzyce było okazją do wymiany 

poglądów i zaowocowało pomysłami współpracy. W grudniu ZO SBP współorganizował wraz  

z Książnicą Płocką spotkanie wigilijne dla członków SBP oraz pozostałych pracowników 

bibliotek płockich. 

W lutym Zarząd Oddziału w Radomiu oraz członkowie Koła SBP uczestniczyli  

w uroczystościach  zorganizowanych przez przechodzącą na emeryturę kol. Teresę Majdak, która 

przez 20 lat sprawowała funkcje Przewodniczącej Okręgu a potem Oddziału Radomskiego. 

Zarząd oraz członkowie Koła bardzo uroczyście i serdecznie podziękowali koleżance za pracę na 

rzecz promowania zawodu bibliotekarza. 

W październiku Zarząd Oddziału uczestniczył w uroczystym otwarciu biblioteki  

w nowym samodzielnym budynku w Lesiowie, filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi. 

Zarząd wystosował list gratulacyjny i zakupił upominek w postaci książek dla dzieci. 

W grudniu Zarząd Oddziału oraz członkowie Koła SBP przy MBP w Radomiu 

uczestniczyli w uroczystym pożegnaniu przechodzącej na emeryturę kol. Marii Kaczmarskiej, 

długoletniego członka SBP – Przewodniczącej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w Radomiu.  

Na zaproszenie wójta gminy Cegłów i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – 

Kulturoteki w Cegłowie w dniu 29 kwietnia 2018 r. przewodnicząca Oddziału w Sioedlcach 

uczestniczyła w otwarciu rozbudowanej Gminnej Biblioteki – Kulturoteki w Cegłowie. 

17 czerwca 2018 Zarząd Koła SBP w Mińsku Mazowieckim zorganizował wycieczkę do 

Sandomierza dla członków Koła, ich rodzin i znajomych. W wycieczce wzięło udział 37 osób. 

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP: w ramach poznawania bibliotek warszawskich  

i wymiany doświadczeń, zorganizowano wspólne wyjścia do Biblioteki Filmoteki Narodowej, 

Biblioteki SGH, Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Koło SBP w Wołominie zaprosiło członków Oddziału Warszawskiego SBP na spotkanie 

w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (26 czerwca 2018 r.). 

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy Oddziale Warszawskim SBP oraz Koło SBP 

przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zorganizował 26 czerwca 2018 r. spotkanie 

wspomnieniowe poświęcone pamięci Hanny Zasadowej, sylwetkę i dorobek zawodowy Hanny 

Zasadowej zaprezentowała mgr Ewa Kobierska-Maciuszko. 

11 września 2018 r. Zespół H-P OW oraz Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana 

Szulca zorganizowali spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza. Dyrektor CBS 

Bożena Łazowska omówiła dokonania Andrzeja Jopkiewicza jako dyrektora tej naukowej 

placówki, a swoimi wspomnieniami podzielili się Jan Wołosz, Jan Berger, Regina Hancko, Ewa 

Stachowska-Musiał, Janina Jagielska.  
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22 października 2018 r. Zespół H-P OW oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa 

Mazowieckiego zorganizowali spotkanie poświęcone pamięci prof. dr hab. Jadwigi 

Kołodziejskiej, Sylwetkę i dorobek zawodowy prof. Jadwigi Kołodziejskiej omówił dr Jerzy 

Maj, który jest autorem Jej biogramu zamieszczonego w 15 t. serii SBP „Bibliotekarze Polscy 

we Wspomnieniach Współczesnych”. Swoje wspomnienia ze współpracy z prof. Jadwigą 

Kołodziejską przedstawili też: dr Barbara Budyńska, prof. Oskar Czarnik, dr hab.Janusz 

Kostecki, Krystyna Kuźmińska, Jan Wołosz, Janina Jagielska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 

prof. Andrzej Mężyński, dr hab. Małgorzata Pietrzak z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji  

i Bibliologii UW oraz Henryk Bułhak. Spotkanie prowadziła Janina Jagielska.  

Koło SBP przy BUW zorganizowało 19 października 2018 r. dla członków swojego koła 

oraz osób zainteresowanych spoza Stowarzyszenia,  zwiedzanie Centrum Pieniądza 

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

oraz Aldona Szpejn (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich) zorganizowali  

17 listopada 2018 r. wyjazd edukacyjny do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, gdzie 

prezentowany jest nadzwyczajny pokaz 7 obrazów El Greco, które przyjechały w ramach 

rewizyty za wypożyczenie z Siedlec "polskiego" El Greca. Obrazy przyjechały z Toledo, 

Walencji, Madrytu oraz Wiednia. W wyjeździe udział wzięło 20 bibliotekarzy.  

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

dla każdego bibliotekarza 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z platform doskonalenia zawodowego bibliote-

karzy. Poszczególne ogniwa stowarzyszenia samodzielnie lub we współpracy z bibliotekami organizowa-

ły w 2017 roku warsztaty, szkolenia i konferencje, których tematyka pozwalała bibliotekarzom doskona-

lić umiejętności zawodowe. Oto przykłady takich działań (skupiono się na działaniach których organiza-

torem były struktury SBP) 

 

Okręg pomorski 

 

Szkolenia z zakresu ICT dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego to już stały element 

działalności Koła SBP w Bytowie. Warsztaty prowadził Jacek Prądziński - Mobilny Doradca ICT Sektora 

3.0. Mobilny Doradca – to ekspert Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z zakresu ICT, któ-

ry działa w ramach Sektora 3.0 – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach 

współpracy z Mobilnym Doradcą Sektora 3.0 w Bibliotece Miejskiej w Bytowie został utworzony stały 

punkt wsparcia z zakresu ICT dla bibliotekarzy. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 warsztatów 

kompetencji cyfrowych dla bibliotekarzy.  

Członkowie bytowskiego Koła zorganizowali szkolenie „POLONA i ACADEMICA – miliony 

publikacji w każdej bibliotece”, w szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z powiatu bytowskiego i słup-

skiego, szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Biblioteką Narodową. 

 

Zarządy Okręgu Pomorskiego, Oddziału w Słupsku oraz Koła Bibliotek Naukowych i Fachowych 

aktywnie włączyły się w organizację i koordynację największej w Polsce konferencji naukowej na temat 

ekologii informacji - VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekologia informacji w życiu dzieci  

i młodzieży”, Zarząd Okręgu Pomorskiego objął konferencję swoim patronatem. 

 Oddział w Gdańsku zorganizował spotkanie edukacyjne pt. „Książki i biblioteki znad morza”, 

spotkanie poprowadziła Natalia Wysmyk z Biblioteki Politechniki Gdańskiej. Spotkanie było relacją  

z wyjazdu bibliotekarki do Finlandii w ramach programu Erasmus+. 

 

Okręg śląski  
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1. Zarząd Okręgu uczestniczył w organizacji XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego (20.03) 

p.h. „Biblioteka w działaniu -  działanie w bibliotece”. Organizatorem Forum była Sekcja Bibliotekarska 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Częstochowie. Forum odbyło się w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Lublińcu. 

2.  Zarząd Okręgu zdecydował o przekazaniu archiwalnych roczników „Bibliotekarza” i „Poradnika Bi-

bliotekarza”, „Przeglądu Bibliotecznego” do zbiorów biblioteki publicznej, która nie posiada tych czaso-

pism. Roczniki przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Ujsołach. 

3. Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu była organizatorem konferencji „Sytuacja 

bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa” (25.09). Organizację konferencji sponso-

rowała firma Jacek Lewinson Tailored Book Information Service – przekazując darowiznę w kwocie 

200,00 zł. 

4. Koło przy Bibliotece Śląskiej zorganizowało seminarium „Działania Instytutu Badań Regionalnych 

IBR Biblioteki Śląskiej. Pracownicy IBR zaprezentowali projekty: „Słownik Geograficzno-Historyczny 

GEOHIST”, Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, „Encyklopedia Województwa Śląskiego EWOŚ”. 

W seminarium uczestniczyło 30 osób. 

5. Członkowie koła przy MBP w Piekarach Śląskich występowali 9 razy w roli prelegentów dzieląc się 

dobrymi praktykami z innymi bibliotekarzami: „Bibliotekarz i jego rola w promocji regionu“, „Konferen-

cja „XIV Forum Bibliotekarzy województwa Śląskiego, „Biblioteka w działaniu“, „Library for education 

of smart society“ zorganizowaną przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną i ROD WOM w Częstocho-

wie. 

9. W roku 2018 Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu kontynuowała organizację 

swych tradycyjnych form doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, m.in. zorganizowała kolejne fora. 

Były to: 

a. XXXVIII Forum SBSW, (20 marca)  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; 

współpraca organizacyjna – Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Biblioteka Uniwersytetu Śląskie-

go. W ramach spotkania „Wikiprojekt: Biblioteka” został wygłoszony wykład wprowadzający pt. 

„Wikipedia dla początkujących”. Przeprowadzone warsztaty były okazją do zapoznania zebra-

nych z zasadami tworzenia i edytowania artykułów w Wikipedii. W szkoleniu wzięło udział 28 

osób.  

b. XXXIX Forum SBSW, (11 czerwca), Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wy-

dział Zamiejscowy w Chorzowie; współpraca naukowa i organizacyjna – Instytut Nauk o Infor-

macji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem konferencji „Biblioteka dla dydaktyki 

II” było przedstawienie sposobów w jaki biblioteki akademickie, pedagogiczne, szkolne i pu-

bliczne mogą poszukiwać dla siebie nowych miejsc w przestrzeni edukacyjnej i społecznej, a tak-

że innowacyjnych form działania odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom nauczycie-

li, studentów i uczniów. Wystąpień wysłuchało 117 osób.  

c. XL Forum SBSW, (5 września), Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-

cach; współpraca organizacyjna – Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES. Konferencja została 

zorganizowana w ramach XXIV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fi-

des” oraz obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Podczas konferencji i towarzyszących jej 

warsztatów zaprezentowano zagadnienia związane ze współczesną informatologią (bazy danych, 

architektura informacji, zarządzanie informacją), gromadzeniem, opracowaniem i ochroną doku-

mentów oraz RODO. Wygłoszono siedem referatów. W forum wzięło udział 55 osób. 

d. XLI Forum SBSW, (25 września), Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; 

współpraca organizacyjna – Sekcja Bibliotek Naukowych przy ZG SBP, Wydział Prawa i Admi-

nistracji Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersy-

tetu Śląskiego, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Celem konferencji pt. „Sytuacja bibliotek i bi-

bliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa” było scharakteryzowanie zagadnień prawnych 

wiążących się z wykonywaniem zawodu bibliotekarza, a także z pozycją tej grupy zawodowej w 

środowisku zatrudnienia. Udział wzięło 109 osób. Konferencja wspierała realizację celów Agen-

dy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. 
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10. Sekcja BSW przygotowała XV wyjazd studyjny dla bibliotekarzy i osób zainteresowanych. Tym ra-

zem do Gruzji i Armenii. W dniach od 26 kwietnia do 6 maja 2018 roku odwiedzono cztery biblioteki 

naukowe:   

a. Biblioteka Narodowa Parlamentu Gruzji w Tbilisi  

b. Biblioteka Uniwersytetu Stanowego im. Ilii Czawczawadze w Tbilisi  

c. Instytut Matenadaran im. św. Mesropa Masztoca – repozytorium dawnych rękopisów ormiań-

skich.  Skarbiec kultury narodowej Armenii  

d. Biblioteka Ormiańskiego Muzeum Ludobójstwa – gromadzi piśmiennictwo i dokumenty zwią-

zane z ludobójstwem półtora miliona Ormian Tsitsernakaberd, dokonanym w latach 1915-1917  

w Imperium Osmańskim  

 

Okręg łódzki 

 

1. Zarząd Okręgu Łódzkiego przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego zorganizowali szkolenie pt. „Zbiory specjalne  

w bibliotece XXI wieku” dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego ( 8 marca). 

2. Z kolei we współpracy z Kołem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego  zorgani-

zował trzystopniowe szkolenie z zakresu biblioterapii:  

a. Kurs I stopnia z biblioterapii – 11 godzin / 19-20 czerwca 2018 r. 

b. Kurs II stopnia z biblioterapii – 11 godzin / 25-26 września 2018 r. 

c. Kurs III stopnia z biblioterapii – 11 godzin / 4-5 grudnia 2018 r. 

 

Okręg małopolski 

 

Koło  Grodzkie zorganizowało, wspólnie z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

UJ, który udostępnił salę komputerową, całodniowe szkolenie „Zarządzanie zasobem i tworzenie biblio-

tek cyfrowych”. Szkolenie prowadzili członkowie koła, pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej, a udział 

wzięło 15 osób. Koło było również organizatorem spotkania, na którym bibliotekarze relacjonowali swoje 

staże w bibliotekach europejskich, przedstawiając organizację i funkcjonowanie różnych typów uczelnia-

nych systemów biblioteczno-informacyjnych.  

Koło w Bochni uczestniczyło w organizacji szkolenia rejonowego dla bibliotekarzy powiatu bocheń-

skiego. W programie: „Komunikacja interpersonalna w obsłudze użytkownika biblioteki” – Agnieszka 

Ziomek,  doradca zawodowy z WUP w Krakowie, organizator PiMBP w Bochni, 25 kwietnia oraz semi-

narium historyczne „Bo wolność krzyżami się mierzy” w ramach realizacji projektu „Przez pryzmat nie-

podległości do współczesności”, koordynowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Odział  

w Bochni, dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Bochni, współorganizator PiMBP w Bochni,  

3 października.  

Koło SBP w Miechowie realizowało wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii 

Fihel w Miechowie działalność szkoleniową. Zorganizowano 2 seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy 

powiatu miechowskiego (11.07. – 8 osób; 29.11. - 8 osób), (w tym 1 wyjazdowe do Biblioteki Kraków) 

oraz 1 seminarium dla kierowników Gminnych Bibliotek Publicznych (18.05. – 8 osób), przy czym Bi-

blioteka była głównym organizatorem. 

 

Okręg podkarpacki 

 

Oddział SBP w Jaśle był współorganizatorem projektu dla bibliotekarzy z powiatu jasielskiego 

„Biblio-potrzebni!” dofinansowanego ze środków MKiDN (udział bibliotekarzy w szkoleniach, wykła-
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dach, warsztatach i 2 wyjazdach studyjnych do bibliotek – BP w Szynwałdzie, MiPBP w Dębicy, GBP w 

Boguchwale). 

 

Okręg zachodniopomorski 

 

Oddział Szczeciński i Koło nr 3 w Szczecinie Szczecinie  były organizatorami  BiblioLAB - zjazdu za-

chodniopomorskich bibliotekarzy, (11.10.). W organizacji wydarzenia uczestniczyli również LABiB & 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; partnerzy / współorganizatorzy  - Miejska Biblioteka 

Publiczna w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Sektor 3 Szczecin, 

Good Books.  W ramach Zjazdu odbyły się 4 warsztaty tematyczne, 2 prezentacje Sieci LABiB,  8 stoli-

ków eksperckie, 2 prelekcje. Uczestniczyło 76 bibliotekarzy reprezentujących biblioteki szkolne, publicz-

ne, naukowe i specjalne. 

 

Koło nr 3 w Szczecinie przeprowadziło 29.06. warsztaty dla bibliotekarzy MBP  

w Szczecinie pn. „Sztuka konfliktu”. 

 

Koło nr 11 w Policach zorganizowało spotkanie kulturalno-oświatowe dla bibliotekarzy z bibliotek, pu-

blicznych, szkolnych z terenu gminy i powiatu polickiego, (14.05.) na temat „Komiks w edukacji huma-

nistycznej i czytelniczej w bibliotekach oraz nowinki przydatne w pracy bibliotekarza i nie tylko…”; 

prowadziła - Marta Kostecka. 

 

Koło 2 Szczecin było organizatorem warsztatów dot. menedżera bibliografii Mendeley, (Biblioteka PUM 

Szczecin, 17.04.). 

 

Okręg mazowiecki 

 

21 marca 2018 r. w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa 

Mazowieckiego odbyło się seminarium pt. „Rzecznictwo dla bibliotek:  Agenda ONZ 2030 na rzecz 

zrównoważonego rozwoju”. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Koło 

SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.  

W programie znalazły się m.in. wystąpienie Marioli Ratschki z  Ośrodka Informacji ONZ w Polsce  

pt. „Dlaczego należy promować cele zrównoważonego rozwoju: Agenda ONZ 2030”, omówienie przez 

przewodniczącą SBP, Joannę Pasztaleniec- Jarzyńską, Projektu IFLA włączenia bibliotek do promocji i 

realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz warsztaty „Jak biblioteki mogą włączyć się do promocji  

i realizacji celów zrównoważonego rozwoju”, które poprowadziła Magdalena Gomułka z Biblioteki Ślą-

skiej w Katowicach. Seminarium było pierwszym etapem programu włączenia polskich bibliotek do 

kampanii rzeczniczych, których celem jest popularyzacja obecnie realizowanych przez nie usług i akcji 

mających wpływ na rozwój społeczny, kulturalny i ekonomiczny kraju, a także ukazanie potencjału bi-

bliotek w podejmowaniu nowych wyzwań. 

 

14 grudnia 2018 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy odbyło się spotkanie pt. Relacja z 

Kongresu IFLA w Kuala Lumpur 2018. W programie znalazły się m.in. wystąpienia: „Harvestowanie 

mediów społecznościowych, biblioteki akademickie (w tym relacja z wizyty w bibliotece prywatnej szko-

ły wyższej), moda biblioteczna” (Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora BUW), „Edukacja informacyjna; 

zawód bibliotekarza, hot topics” (dr Zuza Wiorogórska (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 

UW, BUW) oraz „IFLA - najnowsze inicjatywy, biblioteki publiczne w perspektywie IFLA, biblioteki 

Malezji” (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca SBP). Organizatorami spotkania był Zarząd 
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Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckie-

go.  

Zarząd Oddziału w Radomiu jest współwydawcą periodyku „Bibliotekarz Radomski”, gdzie za-

mieszczane są artykuły związane z książką, biblioteką, nowymi technologiami informatycznymi, media-

mi społecznościowymi, prawem bibliotecznym. Wszystkim co dotyczy szeroko rozumianego bibliotekar-

stwa i bibliotekoznawstwa. Informuje o wydarzeniach w bibliotekach Miejsko-Gminnych, Gminnych i 

filialnych powiatu radomskiego.  

Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej: 26 czerwca 2018 r. spotkanie w „Klubie pod 

Otwartą Księgą” - prelegentki: Joanna Potęga oraz Agnieszka Wróbel zaprezentowały temat: Czy jeste-

śmy adwokatami edukacji informacyjnej? Analiza oznaczeń prawno-autorskich serwisów www polskich 

bibliotek naukowych. 

30 sierpnia 2018 r. w ramach „Autorskich czwartków w BUW” - spotkanie z Anną M. Ferris (As-

sociate Professor, Special Collections & Archives Cataloging,Metadata Services Department, University 

Libraries, University of Colorado Boulder), która wygłosiła wystąpienie pt. Cataloging a Holocaust col-

lection at the University at Colorado Boulder.  

18 września 2018 r. spotkanie w ramach „Klubu pod Otwartą Księgą” pt. Biblioteka też przycią-

ga! Internacjonalizacja polskich bibliotek akademickich na przykładzie BUW. Lilianna Nalewajska 

omówiła temat internacjonalizacji bibliotek akademickich oraz przedstawiła najważniejsze wyniki swoje-

go badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów z programu Erasmus.  

30 października 2018 r. spotkanie „Klubu pod Otwarta Księgą”. Tematem spotkania był Kongres 

IFLA raz biblioteki zagraniczne oczami bibliotekarzy BUW w relacjach ze szkoleń Erasmus.  

18 czerwca 2018 r. w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się szkolenie 

„Przygotowanie i realizacja projektów o dofinansowanie działalności bibliotek”. Warsztat poprowadziła 

Bogumiła Tobota z Książnicy Płockiej, przewodnicząca Oddziału SBP w Płocku, która podzieliła się 

swoim ogromnym doświadczeniem w pisaniu oraz realizacji i rozliczaniu wniosków o dofinansowania, 

zarówno ze środków ministerialnych, jak i lokalnych, samorządowych. Organizatorami szkolenia byli: 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP, Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP oraz Koło SBP przy Biblio-

tece Głównej WAT. W szkoleniu udział wzięło 29 osób, w tym 6 osób spoza SBP. 

3-7 września 2018 r. odbywały się konsultacje dla uczestników warsztatów „Przygotowanie i re-

alizacja projektów o dofinansowanie działalności bibliotek". Uczestnicy warsztatów mieli okazję skonsul-

tować swoje wnioski z prowadzącą, Bogumiłą Tobotą. Organizatorami szkolenia byli: Zarząd Okręgu 

Mazowieckiego SBP, Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP oraz koło SBP przy Bibliotece Głównej 

WAT.  

11 września 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się szkolenie „DUN  jako zewnętrzne 

źródło finansowania bibliotek akademickich”. Warsztat przygotowała i poprowadziła Katarzyna Nowa-

kowska z Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych Biblioteki Uniwersyteckiej w War-

szawie. W szkoleniu udział wzięło 35 osób z bibliotek warszawskich oraz krajowych. Organizatorami 

szkolenia byli: Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP, Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP oraz koło 

SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.  

Oddział w Siedlcach 12-13 czerwca 2018 przy współpracy Koła SBP w Mińsku Mazowieckim 

zorganizowano warsztaty z Biblioterapii prowadzone przez dr Wandę Matras-Mastalerz. W warsztatach 

wzięły udział 34 osoby. Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.   

19 września 2018  przy współpracy Koła SBP zorganizowano szkolenie „RDA- nowy standard 

katalogowania w centralnym katalogu- NUKAT”, które odbyło w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskie-
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go w Warszawie. Szkolenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Koło SPB przy BG WAT wraz z Biblioteką Główną WAT i firmą Elsevier zorganizowało 15 lu-

tego 2018 r. bezpłatne szkolenie pt. „Baza danych Scopus - wsparcie dla naukowców i bibliotekarzy”, 

którego celem było udzielenie wsparcia pracownikom naukowym, bibliotekarzom, doktorantom i studen-

tom poprzez rozwijanie ich umiejętności sprawnego i efektywnego korzystania z zasobów baz, a także z 

narzędzi, które ułatwiają przeszukiwanie dokumentów, analizę czasopism i zarządzanie wynikami. Szko-

lenie prowadziła  dr inż. Katarzyna Gaca, Konsultant Klienta Elsevier w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W szkoleniu udział wzięło 89 osób, bibliotekarzy bibliotek warszawskich oraz pracowników naukowych i 

studentów uczelni warszawskich.  

 

Okręg wielkopolski  

 

Koło SBP w Kole (Oddział w Koninie) było organizatorem szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek 

publicznych miasta Koła i powiatu kolskiego o nowym unijnym rozporządzeniu dotyczącym ochrony 

danych osobowych „ RODO”.  

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Lesznie wraz z Oddziałem SBP w Lesznie, Miejską Biblioteką Publiczną im. 

Stanisława Grochowiaka, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego, III Li-

ceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie odbyła się konferencja  pt. „Nowe przestrzenie czytania…”  

23 kwietnia. W konferencji wzięli udział bibliotekarze z różnych typów bibliotek w Lesznie i powiecie, 

nauczyciele i uczniowie z leszczyńskich szkół, pracownicy innych instytucji kultury, przedstawiciele 

władz samorządowych. Podczas konferencji zaprezentowana została wystawa „Literacka podróż przez 

dzieje Polski”. 

Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie i Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 

w Poznaniu Filia w Śremie zorganizowali konferencję Kreatywna Biblioteka 12 marca. Bibliotekarze  

i nauczyciele wysłuchali wykładów oraz wzięli udział w warsztatach pt. Gra miejska jako sposób na 

opornego czytelnika i Lapbook książka na kolanach.  

Damian Wabnic, uczeń ZSP nr 1 w Kępnie, który prowadzi w Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Kępnie Lokalny Klub Kodowania zaprezentował bibliotekarzom program Scratch przeznaczony do 

nauki kodowania dla dzieci. Na zajęciach tych uczestnicy uczyli się programowania (organizatorem spo-

tkania był Zarząd Oddziału w Kaliszu). 

Zarząd Oddziału w Pile zorganizował dla bibliotekarzy cykl wykładów: „Światowe biblioteki cy-

frowe”, „Nowy czytelnik, czy nowa biblioteka”, „ Dizajn w bibliotece”, „Wikipedia i jej siostrzane pro-

jekty”, „Serwisy o książce dla dzieci”.  

Paweł Pioterek z Koła przy WSB w Poznaniu prowadził warsztaty zorganizowane przez SBP,  

pt. „Budowanie efektywnego zespołu bibliotek”, Warszawa, 14 czerwca (Oddział w Poznaniu). 

W Kole w Kępnie (Oddział w Kaliszu) odbywały się cykliczne „Seminaria Bibliotekarzy” połą-

czone ze spotkaniami Koła SBP. W spotkaniach brali udział bibliotekarze, członkowie koła SBP. Tema-

tem poszczególnych szkoleń były m. in.: statystyka biblioteczna, zakupy do bibliotek i książki, które war-

to polecać czytelnikom, także tym najmłodszym oraz porównanie działalności bibliotek. Zajęcia prowa-

dziły instruktorki z WBPiCAK w Poznaniu. 

 

 

IV. Współpraca międzynarodowa  
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Okręg śląski  

 

Kol. Magdalena Gomułka – sekretarz Zarządu Okręgu SBP w Katowicach – była koordynatorką 

Międzynarodowego Programu Rzeczniczego IFLA dla Bibliotek (International Advocacy Programme). 

Uczestniczy również w pracach wdrożeniowych projektu IFLA 2030 Agenda ONZ na rzecz Zrównowa-

żonego Rozwoju (UN  2030 Agenda for Suistainable Development); w dniach 28-29.062018 r. uczestni-

czyła w seminarium podsumowującym cykl regionalnych warsztatów i dwa lata pracy na rzecz rozpropa-

gowania Programu Rzeczniczego na rzecz Bibliotek (seminarium odbyło się w Bibliotece Publicznej 

Brooklyn Nowy Jork).  

Kol. Magdaleny Gomułki w dnach 17-18.04. uczestniczyła w  warsztatach „Let’s work together 

on library advocacy! w Budapeszcie (wspólnie z Kol. Joanną Pasztaleniec-Jarzyńską). 

 

Okręg mazowiecki 

 

W dniach 17-18 kwietnia 2018 r. przewodnicząca Zarządu Okręgu Joanna Potęga jako przedsta-

wicielka SBP brała udział w międzynarodowych warsztatach „ Let’s work together on library advocacy!” 

zorganizowanych przez Association of Hungarian Librarians przy współpracy SBP w Węgierskiej Biblio-

tece Narodowej w Budapeszcie w ramach projektu IFLA „International Advocacy Programme” (Agenda 

2030) dla bibliotekarzy z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Joanna Potęga zaprezen-

towała działania SBP w sesji „Advocacy and library associations. Presentations of the participating coun-

tries”. Udział w spotkaniu brały również Przewodnicząca SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna 

Chapska – przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie oraz Magdalena Gomułka z Biblioteki Ślą-

skiej. 

 

 

 

 

* 

  

 Sieradzki oddział ma problemy ze zorganizowaniem spotkań integracyjnych. Spowodowane 

są głównie brakiem czasu naszych członków i problemami finansowymi. Bibliotekarze chcą wziąć 

udział w różnych wspólnych przedsięwzięciach, ale, zważywszy na bardzo małe obsady w swoich 

placówkach, rezygnują z powodu natłoku obowiązków. Jeżeli jakiekolwiek spotkanie ma się odbyć 

w czasie wolnym, to wolą ten czas spędzić w gronie rodzinnym. Na przeszkodzie stoją też finanse. 

Wynagrodzenia bibliotekarzy bibliotek publicznych od lat są na poziomie minimalnego i każdy wy-

datek na wycieczkę, szkolenie czy inny wyjazd jest dodatkowym obciążeniem, a na takie spotkania 

trudno jest znaleźć sponsorów. 

W strukturach oddziału są członkowie z wielu odległych od siedziby oddziału miejsc i jest duże nie-

zadowolenie z powodu braku samodzielności jednostek terenowych, a przede wszystkim braku moż-

liwości zarabiania przez oddział. 

Wśród członków sieradzkiego oddziału, ale także wśród pozostałych bibliotekarzy, nie ma zaintere-

sowania konkursami, które są dla nich dedykowane. Tłumaczone jest to małą atrakcyjnością              

i dodatkową pracą, która jest z nimi związana. 

Dotkliwy jest brak zainteresowania członkostwem wśród młodych ludzi. Tłumaczony jest „skostnie-

niem” SBP, małą atrakcyjnością, która spowodowana jest brakiem samodzielności jednostek tere-

nowych. Druga ważna przyczyna to struktura wiekowa pracowników naszych bibliotek. Obecnie ¼ 

członków oddziału to emeryci, wkrótce ta liczba się zwiększy, a nie ma młodych bibliotekarzy na 

naszym terenie, z których można by „rekrutować” nowych członków (we wszystkich bibliotekach 

publicznych powiatu sieradzkiego ponad połowa pracujących bibliotekarzy jest w wieku okołoeme-
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rytalnym, a tylko cztery osoby mają staż poniżej 5 lat i pracują na niepełny etat, więc każde dodat-

kowe obciążenie w postaci składek raczej je zniechęca). 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Sylwia Błaszczyk 


