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Sprawozdanie z działalno ści ogniw terenowych SBP w 2012 r.  

 

I. Informacje organizacyjne 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2012 roku liczyło 7426 

członków, działających w 16 okręgach, 58 oddziałach i 300 Kołach (Załącznik nr 1). 

Podobnie jak w latach poprzednich znaczna większość (ok. 70%) członków 

rekrutowało się spośród pracowników bibliotek publicznych.  

We wszystkich okręgach trwały prace nad bazą danych SBP. W dalszym 

ciągu część członków odmawiała podania wszystkich żądanych danych osobowych,   

w tym roku urodzenia i spersonalizowanego adresu poczty elektronicznej. Baza 

danych jest jednym z celów postawionych w Strategii, m. in. dla uporządkowania 

stanu liczbowego członków i opracowanego programu ulg i bonusów.  Otrzymanie 

ich połączone jest m. in. z zarejestrowaniem członka w bazie. 

W ciągu 2012 roku w poszczególnych okręgach nastąpiły zmiany 

organizacyjne: 

Okręg pomorski 

W oddziale Słupskim SBP rozwiązaniu uległo Koło w Ustce. Zarząd Okręgu i 

Oddziału nie został powiadomiony wcześniej o „planach” organizacyjnych Koła w 

Ustce; działania te odebrano jako nieetyczne gdyż zamiast rocznego sprawozdania, 

Zarząd Oddziału w Słupsku otrzymał pismo o rozwiązaniu koła. Przewodnicząca Koła 

w Ustce w rozmowie z Przewodniczącą Okręgu i Oddziału również nie podała 

przyczyny rozwiązania. 

Okręg śląski 

 W roku sprawozdawczym rozwiązano Koło przy MBP w Bytomiu a powołano Koło przy 

MBP w Zawierciu. 

Okręg małopolski 

W 2012 r. uchwałę o rozwiązaniu podjęło Koło w Gorlicach. Przyczyną była 

sytuacja wewnętrzna, w tym rezygnacja dotychczasowego lidera.  

Z pozytywnym obrotem sprawy mamy natomiast do czynienia w Kole i w 

Oddziale w Tarnowie, gdzie po dłuższym kryzysie następuje odnowa działalności i 

stabilizacja pod względem kadrowym.  

Okręg łódzki 

Rozwiązaniu uległo Koło w Duńskiej Woli.  
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Dzięki staraniom Koła w Miejskiej Bibliotece Łódź-Widzew działało także 

nieformalne Koło Seniora, które –– spotykało się dwa razy w roku: w okolicach Świąt 

Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia.  

 Prowadzono rozmowy z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Pabianicach w celu reaktywowania tamtejszego Koła SBP. 

Okręg warmi ńsko-mazurski 

W roku sprawozdawczym powstało nowe Koło w Korszach, a zlikwidowano Koło w 

Dywitach . 

Okręg zachodniopomorski 

W roku sprawozdawczym trwały starania o powołanie w strukturze Okręgu 

nowych kół (m. in. 12.03. – rozmowa z Dominiką Kwintą (dyr. MBP w Bornem-

Sulinowie) nt. zorganizowania koła SBP); rozmowy z bibliotekarzami z muzeum w 

Stargardzie Szczecińskim i  w Szczecinie nt. zorganizowania koła SBP, zakończone 

utworzeniem koła w grudniu 2012 r. 

Koło w Drawsku Pomorskim zostało zlikwidowane zgodnie z uchwałą nr2/2012 

Zarządu Oddziału w Koszalinie z dnia 23.05.2012 r.  Jesienią podjęto rozmowy z nową 

dyrekcją MBP w Drawsku na temat reaktywowania tego koła. 

Okręg dolno śląski 

W Oddziale Legnickim nastąpiło rozwiązanie koła w Bibliotece Miasta i Gminy 

Chocianów. Sytuacja ta jest wynikiem konfliktu między dyrektorką biblioteki a 

burmistrzem zakończonego odwołaniem dyrektorki biblioteki, która jednocześnie była 

przewodniczącą koła. Nastąpiła zmiana przewodniczącej koła, ale niestety uchwałą z 

31.08.2012 koło w Chocianowie przestało istnieć.  Wszystkie pracujące w tej 

bibliotece osoby złożyły rezygnację, a była przewodnicząca przeszła do koła w 

Legnicy.  

W grudniu 2012 r. w Oddziale Wrocławskim swoją działalność zawiesiło koło 

przy Politechnice Wrocławskiej. Powodem są zmiany personalne, ale jest duże 

prawdopodobieństwo reaktywacji w nowym roku. 

Niekorzystne relacje panujące w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu 

przeniosły się na grunt stowarzyszenia, co ujemnie  wpłynęło na bieżącą działalność 

Oddziału Wałbrzyskiego. W listopadzie i grudniu 2012 r., zgodnie z harmonogramem 

przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów dokonano wyboru władz w kołach. 

 

Okręg lubuski 
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W Okręgu Lubuskim ogólna liczba kół nie zmieniła się, ale w Oddziale 

zielonogórskim ubyło Koło przy MBP w Szprotawie, a powstało Koło Młodych przy 

Oddziale w Gorzowie Wlkp. Koło to zrzesza bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, 

młodych wiekiem oraz nieco starszych, ale młodych stażem 

 w bibliotekarstwie. 

 

 

Działalno ść ogniw terenowych  (wg celów strategicznych SBP)  

(z otrzymanych sprawozdań okręgowych poniżej przytoczono informację o działaniach 

podejmowanych przez poszczególne ogniwa) 

 

Cel 1 : Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarz y Polskich realnego wpływu 

na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

 

Okręg śląski 

Zarząd Okręgu opiniował : 

- projekt Rozporządzenia MKiDN na temat Narodowego Zasobu Bibliotecznego (10.04); 

- projekt Rozporządzenia MKiDN, w sprawie wynagradzania pracowników instytucji 

kultury (13.04), 

- projekt Rozporządzenia MKiDN, w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania 

określonych stanowisk w bibliotekach; 

- Regulamin Organizacyjny Biblioteki Śląskiej (29.11.) 

Zarząd Okręgu przesłał do dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli WOM w Rybniku dr Romana Miruk_Mirskiego i do   

dyrektor Powiatowej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Marii Grabowskiej – 

negatywne stanowisko w sprawie uchwały nr 3078/102/IV/2012 Zarządu Województwa 

Śląskiego z 6.11. dot. zaakceptowania wniosków dyrektorów pedagogicznych bibliotek 

wojewódzkich  o likwidację 6 filii tychże. Próby spotkania  przewodniczącej Zarządu 

Okręgu z Panią dyrektor Powiatowej Biblioteki Wojewódzkiej nie powiodły się. 

 

Okręg świętokrzyski   

Zarząd Okręgu świętokrzyskiego w ciągu roku opiniował i występował w różnych 

sprawach, w tym: 



 

4 
 

- trzykrotnie (tj. 21 i 28 września oraz 12 grudnia) zajmował stanowisko w sprawie 

powołania nowego dyrektora MGBP we Włoszczowie, 

  - opiniował projekty rozporządzenia MKiDN w sprawie wynagradzania i kwalifikacji do 

zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach (opinia    wspólnie z dyrektorem 

WBP), 

- opiniował projekt formularza K-03 GUS (dla ZG), 

- przedstawiał wyjaśnienia w sprawie konkursu na Bibliotekarza Roku (do 

Przewodniczącej SBP), 

- opiniował kandydaturę A. Dąbrowskiego, dyrektora WBP/członka Zarządu Okręgu 

SBP  i występował z wnioskiem o nominację do Nagrody im. Prof. A. Gieysztora, 

- w sierpniu ZO zgłosił  A. Dąbrowskiego do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 

kandydata do Rady Programowej Radia Kielce (kandydatura została przyjęta  i 

rozpatrzona pozytywnie). 

 

Okręg małopolski 

Udział Marii Marek i Marii Sosin (Zarząd Okręgu) w pracach komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem (wrzesień 2012).  

Zarząd Okręgu - wystąpił z wnioskami: o odznaczenie Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Krakowie medalem „Bibliotheca Magna Perenisque”, z okazji 

jubileuszu 90-lecia (wręczenie – listopad),  oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Miechowie medalem „Bibliotheca Magna Perenisque, przyznanie medali 

Zasłużony Kulturze Gloria Artis i medali „W Dowód Uznania” wyróżniającym się 

pracownikom MBP w Miechowie z okazji jubileuszu 90-lecia książnicy (wręczenie 

planowane w r. 2013). 

 

Okręg łódzki 

Okręg Łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP dotyczących tworzenia uregulowań 

prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza m.in. 

przesyłał opinie nt. Rozporządzenia MKiDN w sprawie wynagradzania pracowników 

instytucji kultury; Rozporządzenia MKiDN, w sprawie organizacji i trybu 

przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury; 

projektu arkusza sprawozdawczego GUS K-03 „Sprawozdanie biblioteki”. 

Opiniowano kandydatury na stanowisko dyrektorów bibliotek: 
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• Marzeny Sobali na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. 

Lorentowicza w Pabianicach; 

• Marianny Komorowskiej na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rogowie ; 

• Anny Izabeli Malinowskiej na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Rzgowie.  

Oddział Łódzki w imieniu wszystkich dyrektorów Miejskich Bibliotek Publicznych 

wystąpił z pismem do Wydziału Kultury m. Łodzi o sfinansowanie w roku 2013 

jubileuszu bibliotek dzielnicowych (50 lat).  

 Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego brała udział w konsultacjach nt. strategii 

rozwoju kultury  w Łodzi.  

 Oddział Piotrkowski wyraził swoją opinię nt. zamiaru połączenia Gminnej 

Biblioteki  Publicznej w Moszczenicy z innymi instytucjami kultury oraz z Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji. 

 Wszystkie Oddziały brały udział w opiniowaniu i przekazywaniu do ZG SBP (za 

pośrednictwem Okręgu) opinii środowiska na temat projektów uregulowań prawnych 

mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza. 

 

Okręg warmi ńsko-mazurski 

Zarząd Okręgu zajmował stanowisko w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w gminach: 

Miłki, Jeziorany, Świętajno (pow. olecki), Ełk, Grodziczno, Purda.  

Wielokrotnie Dyrektor WBP w Olsztynie zasięgał informacji ustnej od przewodniczącej 

ZO SBP w sprawie wydania opinii na temat likwidacji filii bibliotecznych lub połączenia 

biblioteki z inną instytucją kultury. 

Zachęcano bibliotekarzy do dyskusji na temat rozporządzeń wykonawczych do 

znowelizowanych w 2012 roku ustawy o bibliotekach oraz ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. Zarząd Okręgu kilkakrotnie wysyłał oficjalne 

stanowisko w sprawie propozycji projektów rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw. 

  

Ponadto Zarząd Okręgu wielokrotnie opiniował różnego rodzaju dokumenty dotyczące 

zmian organizacyjnych w różnego typu bibliotekach, w tym pedagogicznych i szkolnych. 

Zarząd przygotowywał opinie na temat kandydatury  na stanowisko dyrektora Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Węgorzewie, Pani Katarzyny Subotowicz. 
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Okręg opolski 

Zarząd Okręgu wystosował pismo do Józefa Sebesty Marszałka Województwa 

Opolskiego w sprawie zredukowania działalności filii bibliotek pedagogicznych na 

terenie naszego województwa. 

 

Okręg podkarpacki 

Przemyski Oddział podjął działania interwencyjne w sprawie uposażenia  i warunków 

pracy pracowników Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Wystosowano pismo do 

Dyrektora PBP oraz do wiadomości Prezydenta Miasta Przemyśla, Przewodniczącego 

Rady Miasta, Wydziału Kultury, Zarządu Okręgu SBP. 

 

Okręg  zachodniopomorski  

18.01. – spotkanie Cecylii Judek z dr. Markiem Tałasiewiczem,  przewodniczącym 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  – informacja o sprawach bytowych 

bibliotekarzy, rozmowa m. in. nt. konieczności regulacji płac; 

15.02. – konsultacje telefoniczne i porady  dla dyr. Janiny Tylman z Dębna; 

19.04. -  korespondencja z burmistrzem Dębna w sprawie zamiaru odwołania dyr. 

Janiny Tylman; 

Uwagi do Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania 

określonych stanowisk w bibliotekach, autorstwa dr Agnieszki Borysowskiej z Koła nr 1 

SBP – projekt z dnia 18 maja 2012 r. do ZG SBP.  

 

Okręg dolno śląski  

W uzgodnieniu ze strukturami w terenie przygotowano stanowisko do Rozporządzenia 

MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w 

bibliotekach oraz do projektu formularza sprawozdawczości bibliotecznej K-03. 

Zarząd Okręgu poparł wniosek Koła w Bibliotece Instytutu Psychologii i 

Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego do Rektora w sprawie przywrócenia 

pracownikom uczelni zatrudnionym na stanowiskach starszego bibliotekarza i kustosza 

prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni (urlop ten został przyznany 

prawomocnym wyrokiem sądu). 
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Przewodnicząca Okręgu brała udział w pracach komisji konkursowej, powołanej 

przez Prezydenta Wałbrzycha, na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. 

 

Oddział Legnicki: 

• wydał opinię, na prośbę burmistrza  Miasta i Gminy Chocianów, w sprawie 

powołania nowego dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chocianów.  

 

Oddział Wrocławski: 

• Koło w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej  wspólnie z Komisją Zakładową NSZZ 

„Solidarność” prowadziły rozmowy z Urzędem Marszałkowskim , w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, ze szczególnym 

uwzględnieniem Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.  

• Koło w Bibliotece Instytutu Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego                         

wnioskowało do Rektora w sprawie zmian do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

mających usprawnić funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej oraz w sprawie 

przywrócenia pracownikom uczelni zatrudnionym na stanowiskach starszego 

bibliotekarza i kustosza prawa do urlopu wypoczynkowego  

w wymiarze 36 dni (urlop ten został przyznany prawomocnym wyrokiem sądu).  

 

Okręg lubuski  

 

Uwagi Lubuskiego Okręgu oraz WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze  do 

projektu rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 

zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach – przesłano 21 czerwca 2012 r. do 

Zarządu Głównego SBP. 

27 sierpnia 2012 wpłynął od burmistrza Iłowej wniosek o wydanie opinii o 

kandydacie na stanowisko kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej.  Okręg 

Lubuski wystosował pozytywną opinię popierającą kandydaturę Wiolety Korytko na to 

stanowisko.  

 

Okręg wielkopolski 

Zarząd Okręgu wydał  opinie o kandydatach na dyrektora Biblioteki Publicznej 

w Perzowie (pow. kępiński). 
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Okręg mazowiecki 

Oddział w Ostrołęce opiniował kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej 

Bibliotece w Rząśniku. Oddział w Płocku zorganizował akcję protestacyjną przeciw 

zamiarowi likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. 

Członkowie Zarządu Oddziału SBP w Płocku wzięli udział w konsultacjach 

społecznych programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami 

pozarządowymi. pod hasłem „Partycypacyjne tworzenie Programu Współpracy z 

organizacjami pozarządowymi w Płocku”, oraz w Forum Organizacji Pozarządowych 

pt. „Współpraca międzynarodowa organizacji pozarządowych - współpraca 

partnerska z Gminą Miasto Płock”  

 Koło SBP przy MBP w Dębem Wielkim przedstawiło opinie w sprawie 

powołania nowego dyrektora GBP w Dębem Wielkim oraz wystosowała protest w 

sprawie Uchwały o zamiarze likwidacji Filii nr 2 MBP w Mińsku Maz. (Oddział w 

Siedlcach).  

 Koło SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach przesłało opinie/list 

otwarty w sprawie funkcjonowania bibliotek pedagogicznych w odpowiedzi na 

krytyczne wystąpienie skarbnika Urzędu Marszałkowskiego List zamieszczono na 

portalu SBP oraz na stronie Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej (Oddział w 

Siedlcach). 

 

Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wa żnym (strategicznym) partnerem 

w tworzeniu społecze ństwa wiedzy 

 

Okręg podlaski 

Białostocki Oddział SBP napisał projekt i po otrzymaniu dotacji z Miasta Białystok 

wydał wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku 

„Bibliografię województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego  za lata 1990-

1992”. 

Odział Białystok współorganizował z Biblioteką Powiatu Białostockiego oraz 

Białostockim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami konkurs fotograficzny 

„Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku” w ramach 

Europejskich Dni Dziedzictwa 2012  „Tajemnice codzienności”. Bibliotekarze z Koła 

Białystok byli członkami komisji konkursowej oraz współredagowali książkę 
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prezentującą prace konkursowe: „Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 Wczoraj i dziś. 

Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku”. 

 

Okręg pomorski 

Zarząd Okręgu zorganizował, w roku 2012 konferencję naukową poświęconą 

jubileuszowi 95. lecia SBP na temat „Ekologia informacji w środowisku regionalnym”. 

Zwieńczeniem tej konferencji była publikacja pod tym samym tytułem wydana przez 

Oddział Słupski. 

Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie (Oddział w Gdańsku) zorganizowało 

spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do nauczycieli awansujących (osobno 

dla każdego stopnia awansu). Cz.1 - omówienie i rozdanie oferty biblioteki. Cz.2 – 

szkolenie Awans zawodowy nauczycieli oraz szkolenie nt. skontrum zbiorów 

bibliotecznych 

W Bibliotece Głównej UG odbyło się spotkanie na temat „Prawo autorskie i 

własności intelektualnej”, które poprowadził mecenas Krzysztof Gotkowicz, 

reprezentujący Kancelarię Prawną Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci.  

W minionym roku Okręg Pomorski SBP w Słupsku współpracował jak zwykle z 

samorządem lokalnym, instytucjami państwowymi, kulturalnymi i organizacjami 

pozarządowymi. Wymienić należy tu projekty wydawnicze, z którymi związane były inne 

placówki działalności kulturalnej: 

Wydawnictwo zaplanowane i zrealizowane przez Oddział Słupski pt. „Ekologia 

informacji  w środowisku  regionalnym”. Publikacja ta jest zwieńczeniem konferencji 

naukowej, która odbyła się  20 września 2012 roku pod tym samym hasłem, a której 

głównymi animatorami byli bibliotekarze Koła Bibliotek Naukowych i Fachowych. 

Publikacja ta mogła zostać wydana dzięki dofinansowaniu Oddziału SBP przez 

Urząd Miejski w Słupsku oraz wsparciu finansowemu Rektora Akademii Pomorskiej w 

Słupsku.  Należy tu wspomnieć, że autorami trzech referatów są członkowie Słupskiego 

Oddziału SBP. Projekt ten został  zrealizowany przez Stowarzyszenie (Zarząd Okręgu i 

Zarząd Oddziału Pomorskiego SBP) oraz Bibliotekę Uczelnianą Akademii Pomorskiej w 

Słupsku.   

Zarząd Okręgu Pomorskiego interweniował w sprawie  faktu nie powołania 

przedstawiciela SBP w skład komisji konkursowej  podczas wyboru dyrektora MBP w 

Gdyni Interwencja ZO powiodła się i w składzie  komisji konkursowej uczestniczył 

przedstawiciel SBP – kol. Marian Skomro. 
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 Z kolei przedstawiciele Oddziału Słupskiego SBP uczestniczyli w komisji 

konkursowej dotyczącej wyboru dyrektora MBP w Słupsku. 

 

Okręg małopolski 

Podejmowane działania odbywają się najczęściej w ramach inicjatyw i 

programów realizowanych we współpracy z władzami samorządowymi oraz lokalnymi 

organizacjami i stowarzyszeniami. Są to: spotkania z twórcami, wystawy, konkursy. 

imprezy kulturalne, akcje o charakterze edukacyjnym, udział w składach jury konkursów 

literackich i inne.  

W roku 2012 Koło w Bochni uczestniczyło w realizacji projektu: „W krainie 

uśmiechniętej książki”, akcji „Cała Bochnia czyta dzieciom”, „Cały Wiśnicz czyta 

dzieciom”, promocji twórczości lokalnych artystów (wystawy), wakacyjnego konkursu – 

„Zwierzęta naszych bajek” (dofinansowanie ze środków samorządowych). 

Koło w Brzesku było współorganizatorem prezentacji multimedialnej 

poprzedzającej projekcję filmu „Powtórzenie pamięci” o pierwszym polskim transporcie 

do Auschwitz (na podstawie materiałów źródłowych Działu Bibliograficzno-

Informacyjnego); członkowie Koła uczestniczyli w organizacji 

„Pierwszego Miesiąca Papieskiego” (wykłady, wystawy, spotkanie z O. Janem Górą), 

warsztatów językowych, kursów komputerowych, wystaw i wykładów dotyczących 

historii miasta.  

 

Okręg lubelski 

Zarząd Okręgu był : 

- współorganizatorem III Lubelskiego Forum Bibliotekarzy – 8.05., Lublin, 

- organizatorem działań promocyjnych  V edycji wojewódzkiego konkursu WBP w 

Lublinie „Książka Roku” 2011 na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu 

lubelskiego, 

- współorganizatorem,  wspólnie z WBP w Lublinie,  prasowo-czytelniczego konkursu 

wiedzy o piłce nożnej „Polska gola!” oraz konkursu „Kraszewski. Wielki nauczyciel 

czytania”. 

 

Okręg łódzki 

Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych:  
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• zorganizowano XIV edycję konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam” pod 

hasłem „Świat i ja”; 

• kontynuowano współpracę z Fundacją  „Jaś i Małgosia” (całoroczna organizacja 

warsztatów różnego typu dla podopiecznych fundacji).  

• przewodnicząca Sekcji wzięła udział w jury konkursu recytatorskiego dla 

pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w F 13- DPS „Włókniarz” oraz 

wygłosiła prelekcję „Tajemnice i zwyczaje Nocy Świętojańskiej” dla czytelników 

Biblioteki PZN Oddział Łódź. 

 

Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika 

 Współrealizowała projekt „Łódzkie Biblioparty. 90. urodziny bibliotek dla dzieci”.  

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania: 

• w „Kinderplanecie” (Manufaktura) z udziałem autorki książek dla dzieci Joanny 

Olech; 

• w Akademii Atrakcji z udziałem autora książek dla dzieci Grzegorza Kasdepke; 

• w „Tęczowym Raju” (Dąbrowa) z udziałem autora książek dla dzieci Grzegorza 

Kasdepke; 

• w „Tęczowym Raju” (Bałuty) z udziałem autorki książek dla dzieci Agnieszki 

Frączek; 

• w „Agatce” z udziałem autorki książek dla dzieci Anny Czerwińskiej;  

• „Łódzka Szkoła Filmowa czyta dzieciom – czytanie jest OK!”. Impreza głośnego 

czytania dla dzieci pod hasłem: „Kamera stop – teraz czytam” przeprowadzona w 

czasie trwania XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.  

• debata „Dziecko & Książka” na temat postaw współczesnego dziecka wobec 

książki, czytania i biblioteki, w której wzięli udział wykładowcy, animatorzy kultury, 

autorzy książek, wydawcy, bibliotekarze, nauczyciele, studenci, ludzie zawodowo 

związani z pracą na rzecz dziecka, rodzice, ale i też same dzieci.   

 Udział członków Sekcji w  działaniach związanych z projektem „Łódzkie 

Biblioparty”. 

Koło w Bełchatowie prowadziło lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące korzystania ze zbiorów biblioteki oraz 

tematyczne przygotowane w oparciu o zbiory czytelni i wypożyczalni organizowane dla 

uczniów wszystkich typów szkół.  
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Koło współorganizowało 4 wystawy, na których eksponowano prace wykonane przez 

uczestników warsztatów malarskich i fotograficznych.  

 

Okręg dolno śląski 

Koło Nauczycieli Bibliotekarzy wspólnie z Zarządem Oddziału i Dolnośląską Biblioteką 

Pedagogiczną zorganizowało już szósty raz konferencję naukową z cyklu „Szkolne 

Centra Multimedialne – nowy wymiar informacji – inna przestrzeń w bibliotece”. 

Członkowie koła także czynnie włączyli się w prowadzenie warsztatów, które 

towarzyszyły kolejnej konferencji z cyklu „Biblioteka – Edukacja – Dydaktyka” pod 

hasłem „Biblioteki cyfrowe – organizacja, prawo, funkcjonowanie.  

 

Okręg lubuski 

Koło przy Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego:   

- współuczestniczyło w przygotowaniu przez Bibliotekę UZ wystawy „Opowieść o 

przemijaniu” – wystawa fotografii artysty Leszka Krutulskiego (kampus B),  

- włączone zostało w akcję „Otwarte drzwi”, promującą Uniwersytet Zielonogórski, 

adresowaną do uczniów szkół średnich, przyszłych studentów uniwersytetu – 

prezentacja zbiorów, lekcje biblioteczne; współpracowało w czerwcu przy 

organizowanym corocznie przez Uniwersytet Festiwalu Nauki. W 2012 roku hasłem 

przewodnim Festiwalu była „Ekologia”. Bibliotekarze prezentowali 5 czerwca zbiory 

Biblioteki z zakresu ekologii i ochrony środowiska na Festynie Naukowym – miejsce 

prezentacji: deptak al. Niepodległości. 6 czerwca odbywały się prezentacje zbiorów, 

lekcje biblioteczne dla uczniów szkół średnich na terenie Biblioteki. Festiwalowi 

towarzyszyły wystawy: 

1. „Najpiękniejszy ze światów” – tematyczna wystawa ze zbiorów biblioteki.  

2. „Profesor Marian Kaźmierkowski – doktor Honoris Causa Uniwersytetu 

Zielonogórskiego” – wystawa dorobku naukowego z okazji nadania tytułu DHC UZ. 

3. Stanisław Kortyka  : „Z NATURY- gwasze i rysunki”– wystawa i wykład w Bibliotece 

Sztuki. 

 

Okręg mazowiecki 

 

a) Działania krajowe 
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 Struktury SBP w Okręgu Mazowieckim organizują wspólnie z bibliotekami, 

szkołami, samorządami oraz innymi organizacjami wiele imprez kulturalnych, 

edukacyjnych, artystycznych stwarzających możliwość aktywnego, kreatywnego 

uczestnictwa społeczności lokalnej w kulturze i w życiu społecznym. Niektóre 

działania były realizowane w trakcie Tygodnia Bibliotek  Oto wybrane przykłady. 

 Zarząd Oddziału Ciechanowskiego SBP wspólnie z pracownikami Biblioteki 

Regionalnej PBP w Ciechanowie zorganizował cztery spotkania z cyklu „Z 

bibliotecznej półki...” poświęcone głównie historii Ziemi Ciechanowskiej  

 Oddział w Ostrołęce zorganizował wspólnie z MBP w Ostrołęce oraz ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce kolejną Debatę Literacką 

pod hasłem „Poeci małych ojczyzn”. Wspólnie z Kołem SBP w Myszyńcu oraz 

bibliotekami publicznymi organizuje od 1984 roku konkursy recytatorskie i poetyckie 

dla dzieci i młodzieży „Kurpie Zielone w literaturze”  w trzech kategoriach. Konkurs 

organizowany jest na terenie 11 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj. 

mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim.  

 Oddział w Płocku był wyjątkowo aktywny. Członkowie SBP uczestniczyli w 

realizacji wielu konkursów i przedsięwzięć jak: XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki 

„O Liść Dębu”; W roku 2012 Oddział SBP w Płocku w ramach współorganizowania 

Konkursu ufundował nagrodę finansową Monice Gromali z Nowego Sącza za wiersz 

„La Negazione di Pietro”. Członkowie SBP uczestniczyli w organizacji regionalnego 

Konkursu Recytatorskiego im. Janusza Korczaka dla dzieci młodzieży „Pięknie być 

człowiekiem”, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi 

Twórcy Literatury” na temat „Mój ideał wychowawcy” i w wielu innych konkursach. 

Konkursom towarzyszyły liczne imprezy literackie. W ramach obchodów Roku 

Władysława Broniewskiego oraz Roku Janusza Korczaka Oddział SBP uczestniczył 

w organizacji spotkań autorskich, happeningów, wystaw. 

Członkowie SBP brali udział w organizacji imprez plenerowych promujących 

czytelnictwo jak: akcja Narodowego Czytania „Pana Tadeusza” na płockim Rynku 

Starego Miasta ; impreza plenerowa „Czytać wypada, czyli książek parada” 

podsumowująca Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Płocku w ramach 

Kampanii Fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta dzieciom”, Indyjski Piknik Rodzinny 

zrealizowany w ramach projektu „Wirtualna podróż marzeń - Indie”, „Piknik literacki z 

Dorotą Gellner - rodzinne spotkania  z książką” zrealizowany w ramach Dni Historii 

Płocka; „Kiedy babcia była mała”; impreza plenerowa o charakterze rodzinnym; 
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„Piknik literacki” z Ewą Chotomską i Andrzejem Grabowskim („Ciotka Klotka i Pan 

Tik-Tak w Płocku”), 

 W Oddziale w Siedlcach, członkowie Koła przy Pedagogicznej Bibliotece w 

Siedlcach zorganizowali konkurs dla dzieci - ilustracje do książki I. Filipczak Wakacje 

z dziadkiem oraz wystawę publikacji o tematyce sportowej „Biblioteka ciągle w grze” 

 W Oddziale Warszawskim członkowie SBP w kołach przy BUW, BN, CBR, 

CBS, CBW zorganizowali wiele spotkań na tematy bibliotekarskie, literackie, 

edukacyjne, relacje z wizyt w bibliotekach zagranicznych. Szczególnym uznaniem 

cieszą się cykliczne spotkania w BUW „Pod otwarta księgą”. Szczegółowe informacje 

o licznych spotkania w sprawozdaniu Oddziału Warszawskiego SBP. 

b) Współpraca międzynarodowa  

 W roku 2012 czterech członków SBP było członkami sekcji IFLA: Sekretarz 

koła BUW Z. Wiorogórska jest członkiem komisji Information Literacy (Edukacji 

Informacyjnej), dwie inne członkinie koła SBP w BUW także działają w strukturach 

IFLA: Matylda Filas (Sekcja Czasopism i innych Wydawnictw Ciągłych= Serials and 

Other Continuing Resources) oraz Lillianna Nalewajska (Sekcja Usług 

Informacyjnych - Reference and Information Services)). Tomasz Makowski (Koło 

SBP w Bibliotece Narodowej) jest członkiem Komitetu Stałego Sekcji Bibliotek 

Narodowych. 

 W roku 2012 w światowym kongresie IFLA w Helsinkach wzięli udział 

członkowie SBP: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (wyjazd finansowany przez SBP) 

oraz Tomasz Makowski, Zuza Wiorogórska, Lillianna Nalewajska. Matylda Filas 

(wyjazdy finansowane odpowiednio przez BN i BUW). 

 16 maja w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie J. 

Pasztaleniec-Jarzyńska wygłosiła w języku angielskim referat Librarians’ Education in 

Poland dla bibliotekarzy zagranicznych przebywających w Polsce w ramach wizyty 

studyjnej programu ”New media in Education and Professional Development of 

Librarians”. 

 

Cel 3 : Zwi ększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na 

rzecz integracji środowiska 

 

Okręg podlaski 
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Oddział SBP w Łomży w dniach 19-20.06.2012 r. zorganizował spotkanie 

integracyjne w Ośrodku Wypoczynkowym Ukta, który uatrakcyjnił spływ kajakowy 

Krutynią. Ponadto członkowie SBP obejrzeli spektakl „Bilet w jedną stronę” w 

wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa i zorganizowali spotkanie wigilijne. 

Oddział SBP w Suwałkach z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizował II rajd 

rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz w Suwałkach”. Włączył się w ten sposób w 

ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo, zdrowy wypoczynek a zwłaszcza 

aktywizującą bibliotekarzy i czytelników. 

Oddział w Białymstoku zorganizował m. in. wyjazd integracyjny bibliotekarzy i 

emerytów do Ciechanowca 6 czerwca 2012 roku. Uczestnicy zwiedzili Muzeum  

Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka oraz ogród ziołowy założony przez firmę „Dary 

Natury” w Korycinach.  

 

Okręg pomorski 

Największą imprezą integracyjną w naszym regionie jest Pomorski Dzień 

Bibliotekarza. W 2012 roku zorganizowany był wspólnie przez ZO Pomorskiego oraz 

Zarządy Oddziałów w Gdyni i Słupsku.  

 Uroczystość odbyła się 12 maja w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w 

Ustce. Piękne nadmorskie otoczenie i obiekty wojskowe, pochodzące z okresu 

dwudziestolecia międzywojennego, w którym mieści się Centrum Szkolenia dopełniły 

uroczystego charakteru tego spotkania. Wzięło w nim udział ok. 100 bibliotekarzy, z 

całego Okręgu. Z okazji naszego święta wręczono zasłużonym bibliotekarzom 

odznaczenia Wojewody Pomorskiego, Zarządu Głównego SBP, a także Prezydenta 

Miasta Słupska.  

W maju duszpasterstwo bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej zorganizowało 

pielgrzymkę do Częstochowy, natomiast w sierpniu pielgrzymkę pod nazwą „Trzy 

wycieczki podczas jednego wyjazdu”. 

Oddział w Gdańsku zorganizował,  pierwszą w historii SBP w Okręgu 

Pomorskim, zabawę karnawałowa dla bibliotekarzy. Zainicjowali ją młodzi bibliotekarze 

z Oddziału Gdańskiego wychodząc naprzeciw sugestiom członków. 

 

Okręg śląski 
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  Zarząd Oddziału w Częstochowie zorganizował wyjazd szkoleniowo-integracyjny 

do Bielska-Białej,  w programie była wizyta w Książnicy Beskidzkiej (19.05) oraz 

wycieczkę po zamkach Górnego Śląska: Pławniowice, Toszek, Brynek (8.09). 

Wiele Kół w Oddziale katowickim  organizowało spotkania i wyjazdy integracyjne 

: m.in. spotkania noworoczne z emerytami, spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i 

Bibliotek oraz wycieczki integracyjne :  

• Koło Chorzowie do Ustronia i Wisły, 

• Koło w Raciborzu do wrocławskiej „Mediateki”,  

• Koło w Rudzie Śląskiej do Tychów i Mikołowa. 

 

Okręg  świętokrzyski 

 

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze” 

odbyło się kilkadziesiąt różnych form pracy (konkursy fotograficzne, malarskie i 

literackie np. Koło w Skarżysku - konkurs pt. „Najlepszy czytelnik biblioteki dziecięcej”);  

wystawy, promocje książek, występy teatrzyków dziecięcych, tematyczne lekcje 

biblioteczne oraz  dla dzieci wycieczki do bibliotek; spotkania autorskie np. w Staszowie 

z Barbarą Rybałtowską, w Skarżysku-Kam. Z Marią  Czubaszek  

 i Arturem Andrusem;  

- w Jędrzejowie spotkanie z piłkarzami jędrzejowskich klubów sportowych, zabawa dla 

dzieci pt.„W bawialni Raj Urwisa” – Koło przy MBP w Kielcach; 

- w Starachowicach wystawa prac Agnieszki Polak „Batiki” (obrazy woskiem malowane),    

- „Bal u Maciusia” Koło przy WBP w Kielcach.  

- Koło wraz z PiMBP w Końskich po raz siódmy zorganizowało festiwal teatrzyków 

dziecięcych pn.„Na trasie 2012”.    

 

Okręg małopolski 

Działania na rzecz integracji środowiska w okręgu małopolskim przybierają 

najczęściej formę różnego rodzaju spotkań, wyjazdów integracyjnych, wycieczek, 

jubileuszy. Formą integracji środowiska są także spotkania wspominkowe (poświęcone 

tym, którzy odeszli) i opłatkowe.  

W 2012 roku Oddział i Koło w Nowym Sączu zorganizowało wyjazd do Regionalnego 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Kilka razy w roku organizowane są też 

wyjazdy do Teatru Słowackiego i na targi książki. 
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  Oddział w Krakowie był organizatorem wyjazdu integracyjno-turystycznego do 

Katalonii, a Koło Grodzkie w Krakowie - organizatorem wycieczki do Pieskowej Skały i 

Ojcowa.   

 

Okręg lubelski 

- Wykład Romana Zająca z KUL „Komandosi i rebelianci – biblijna wizja aniołów 

(wiernych i tych upadłych” (Koło Akademickie, Oddział Lublin) – 19.03.2012 r. 

- Współorganizacja szkolenia prawnego (Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, 

rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kwalifikacyjnych… ) (Koło Opole Lubelskie, 

Oddział Lublin) 

- Organizacja 7-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Estonii i Finlandii (Koło Miejskie, 

Oddział Lublin) – 8-14.06.2012 r. 

- Organizacja 1-dniowego wyjazdu do Sandomierza (Oddział Chełm) 

- Organizacja 1-dniowego wyjazdu integracyjnego do Chełma (Koło Świdnik, Oddział 

Lublin) 

- Organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do miejscowości Kurozwęki (Koło 

Puławy, Oddział Lublin) 

- Organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Puław i Dęblina (Koło 

Akademickie, Oddział Lublin) 

- Organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik (Koło Miejskie, Oddział Lublin) – 5.05.2012 r. 

- Organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do MBP w Białej Podlaskiej (Koło 

Lubartów, Oddział Lublin) – 10.10.2012 r.  

 

Okręg łódzki 

Członkowie Oddziału z bibliotek: Politechniki Łódzkiej, MBP Łódź-Widzew, 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i WBP im. J. Piłsudskiego włożyli wiele pracy w 

organizację VII Forum Młodych Bibliotekarzy, które w roku 2012 odbyło się w Łodzi pod 

hasłem „Biblioteka jako marka”. 

 Oddział sponsorował nagrody w konkursach: 

1. „Poezja nastolatków” – kolejna edycja organizowana przez Filię nr 6 MBP Łódź-

Widzew. Konkurs zaowocował, jak zwykle wydaniem tomiku poetyckiego. 

2. XV Wojewódzki Konkurs Poetycki im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie – tutaj też 

ukazał się tomik. 
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 Dofinansował także: 

- wycieczkę po Łodzi Kołu w MBP Łódź-Polesie (opłata za przewodnika), 

- Dzień Bibliotekarza w Pubie „Biblioteka” i Andrzejki w Karczmie „Raz na wozie”. 

 Opłacał także ubezpieczenia turniejów piłkarskich BIBLIOCUP, zorganizowanym przez 

Koło w MBP Górna. 

 

Okręg opolski 

Zarząd Okręgu współpracował z opolskimi biblioteki przygotowując Opolskie obchody 

Tygodnia Bibliotek. Przedstawiciele Zarządu Okręgu uczestniczyli w przedsięwzięciach 

organizowanych przez Koła SBP, m.in. uroczystościach w Nysie z okazji Bibliotekarza 

Opolszczyzny. Bibliotekarzem Opolszczyzny została  Halina Kaletowska, instruktor w 

Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie. 

 

Okręg podkarpacki 

Okręg w Rzeszowie po raz piąty zorganizował konkurs na najlepiej zrealizowany 

„Tydzień Bibliotek”. Ufundowano dwa puchary i trzy dyplomy dla wyróżnionych bibliotek. 

Koło Rzeszów-Miasto było współorganizatorem 2 wycieczek integracyjnych, 

środowiskowych do Zamościa – 23 czerwca 2012, oraz dwudniowego wyjazdu w 

Bieszczady 8-9 czerwca 2012 r. 

 

Okręg zachodniopomorski  

Organizacja Wojewódzkiego Święta Bibliotekarzy w plenerze w leśniczówce 

Łęcko w dn. 26 maja 2012 r. u leśnika poety Zbigniewa Smoczka – ok. 90 osób;  

Podczas  wojewódzkiego zjazdu bibliotekarzy (wraz z rodzinami) oprócz wycieczki 

krajoznawczej po dorzeczu Iny, konkursów i zabaw,  odbyło się  spotkanie literackie 

połączone z promocją niedawno wydanego tomu  „Okruszyny”  Zbigniewa Smoczka.  

Kiermasz książek w kole w Białogardzie – pieniądze zostały przekazane na rzecz Koła. 

Impreza integracyjna w Białogardzie  oraz wspólne grzybobranie. Członkowie koła w 

Białogardzie zaangażowali się w zbiórkę nakrętek na wózek inwalidzki dla chorego 

chłopca z Rosnowa. Akcja cieszyła się zainteresowaniem także wśród czytelników. 

Organizacja wycieczki do biblioteki w Kórniku przez członków koła przy Politechnice 

Koszalińskiej (Oddział Koszaliński). 
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Wyjazd integracyjny bibliotekarzy, zorganizowany przez Oddział Północny Goleniowski, 

na trasie : Goleniów-Przemyśl-Łańcut-Bieszczady-Lwów-Łódź-Licheń-Goleniów (lipiec 

2012r.) (Oddział Północny). 

 

Okręg kujawsko-pomorski  

Zarząd Oddziału SBP w Toruniu włączył się czynnie w realizację programu „Tydzień 

Bibliotek”. Do obchodów „Tygodnia” włączyły się wszystkie koła. Najciekawsze akcje:  

- Koło w Brodnicy zorganizowało „Festiwal książki” i konkurs powiatowy „Czy znam  i 

wiem”,  

- Koło w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowało imprezę poświęconą pamięci Czesława 

Niemena, Anny German i Marka Grechuty p.t. „Ocalić od zapomnienia” oraz spotkanie 

bibliotekarzy z Kołami Gospodyń Wiejskich, połączone z wystawą rękodzieła artystów – 

amatorów, 

- Koło w Grudziądzu przygotowało cykl imprez pt. „Literackie teatrałki”. Cykl ten 

obejmował „Konkurs Młodego Aktora”. 

We wszystkich Kołach Oddziału w różnych formach miały miejsce imprezy  i 

uroczystości „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” , np. bibliotekarze powiatu Radziejowskiego 

urządzili spotkanie na statku na jeziorze Gopło i w „Mysiej Wieży”.  

Wyjątkowo uroczyście Zarząd Okręgu i Oddziału SBP, przy poparciu i z udziałem 

władz samorządowych województwa i miasta oraz dyrekcji Biblioteki w Grudziądzu, z 

okazji 100-lecia tej Książnicy i kojarzącej się z tym jubileuszem 95-lecia Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, zorganizowali Wojewódzki Dzień Bibliotekarza. Uczestniczyli w 

nim członkowie kół i bibliotekarze nie zrzeszeni z całego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Okręg dolno śląski 

Zarząd Oddziału wrocławskiego  zorganizował dwudniową wycieczkę edukacyjno-

integracyjną do Pragi oraz spotkanie integracyjne dla członków oddziału. 

 

Okręg lubuski 

- 8 września  - Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wlkp. zorganizował jednodniową 

wycieczkę do Parku Mużakowskiego, po wielu latach ponownie udostępnionego 

zwiedzającym. 

- 12 maja - wycieczka do Drezna i Miśni – Koło w Międzyrzeczu 
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- Wycieczka do Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy, 7 lipca – Koło PBW w 

Zielonej Górze. 

- Wycieczka do Karpacza – Koło w Lubsku 

-Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2012” w Żarach z udziałem członków SBP. 

- Bibliotekarskie spotkania integracyjne ph. „Kino-Teatr-Muzeum-Wystawa-Plener” 

(wizyty w Muzeum Ziemi Lubuskiej). 

 

Okręg wielkopolski 

Udział członków ZO w IX Wielkopolskim Dniu Patrona św. Wawrzyńca 

organizowanego przez Oddział Pilski. Odbył się 8 września na trasie Gołańcz-

Smogulec-Osiek n/Notecią. Uczestniczyli w nim członkowie SBP z całej Wielkopolski 

(187 osób).  

Zarządy Oddziałów i Kół współpracują  z placówkami kulturalnymi, takimi jak 

muzea i domy kultury, z towarzystwami regionalnymi, propagują wiedzę o swoim 

regionie, włączają się do organizacji obchodów rocznic historycznych. 

  Współpraca ze szkołami, bibliotekami innych sieci, władzami samorządowymi. 

Udział w jubileuszach bibliotek, bibliotekarzy i innych uroczystościach: 

 Udział  członków wszystkich oddziałów w III Kongresie Bibliotek Publicznych 

„Biblioteka  z wizją. Dobre przykłady”.  

 Oddział Leszno zorganizował - XXXV Międzynarodowy Listopad Poetycki – XVIII 

Dzień Leszczyński (8.11.) 

 

Okręg mazowiecki 

a) Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza 

Z inicjatywy Zarządu Głównego SBP w dniach  

8–15 maja obchodzona była IX-ta edycja Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka 

ciągle w grze”. Wszystkie struktury SBP zaangażowane były wspólnie  

z bibliotekami w organizację imprez promujących biblioteki i bibliotekarzy. Na uznanie 

zasługuje liczba imprez, ich oryginalność i atrakcyjność, udział mieszkańców i władz 

samorządowych. Szczegółowe informacje o b. licznych imprezach – w 

sprawozdaniach poszczególnych oddziałów. 

 Oddział w Ciechanowie nie organizował jednego spotkania dla wszystkich 

bibliotekarzy, jednakże wspólnie z bibliotekami publicznymi włączył się do wielu akcji, 

jak powiatowy konkurs recytatorski z cyklu ”Słowa Bliskie Młodym” pod tytułem 
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„Różne odcienie miłości w twórczości Z. Krasińskiego”, powiatowy konkurs 

plastyczny pt. „Kolorowy świat zwierząt”, wystawy okolicznościowe, konkursy 

literackie i plastyczne, głośne czytania, lekcje biblioteczne. 

 Oddział w Ostrołęce oraz Koła SBP brały udział i współorganizowały Dzień 

Bibliotekarza i Bibliotek w wielu bibliotekach objętych działaniem Oddziału 

Ostrołęckiego. Powiatowe obchody odbyły się tym razem w Baranowie. W Kole w 

Ostrowi Maz. Dzień Bibliotekarza zorganizowano w formie Pikniku Czytelniczego; w 

Wyszkowie – w formie wycieczki do Augustowa, w Makowie Maz. - w formie wyjazdu 

integracyjnego do Pułtuska. 

Oddział w Płocku czynnie zorganizował uroczyste spotkanie w sali 

widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury, w którym uczestniczyli Prezydent 

miasta, przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji kultury i oświatowych. W 

Tygodniu Bibliotek Oddział Płocki i Koła zorganizowały wiele atrakcyjnych imprez, 

spotkań, konkursów. 

 Oddział w Radomiu wspólnie z MBP zorganizował uroczyste obchody Dnia 

Bibliotekarza i Bibliotek z udziałem prezydenta miasta, starosty i innych 

przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji kultury oświatowych. 

 Oddział w Siedlcach, podobnie jak w Ciechanowie, nie zorganizował 

specjalnej imprezy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W Tygodniu Bibliotek 

niektóre Koła organizowały spotkania, konkursy czytelnicze, a w Kałuszynie 

zorganizowano rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” 

 Oddział w Warszawie zorganizował spotkanie integracyjne z Okazji Dnia 

Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy. W 

niektórych Kołach organizowane były wspólnie z bibliotekami wystawy, imprezy 

czytelnicze, spotkania autorskie.  

  

b) Wycieczki/wyjazdy studyjne  

 Oddział w Ciechanowie zorganizował wycieczkę szkoleniową do Płocka. 

 Oddział w Ostrołęce zorganizował dwie wycieczki: wyjazd studyjny na Żmudź, 

Kurlandię i do Rygi, trzydniowy wyjazd studyjny do Kalisza, Gołuchowa i Russowa 

śladami wielkich twórców polskiej literatury oraz jednodniowy wyjazd do bibliotek w 

Białymstoku.   

Zarząd Oddziału SBP w Płocku zorganizował dla swoich członków wyjazd 

studyjny do Białowieży. 
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 Oddział Warszawski zorganizował wyjazd studyjny do Płocka „Śladami 

Władysława Broniewskiego” oraz jesienny spacer po cmentarzach i zabytkach Woli. 

 

c) Promocja SBP 

 Oddział SBP w Płocku uczestniczył w II Pikniku zorganizowanym podczas 

Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych, na którym członkowie SBP prezentowali 

działalność Stowarzyszenia, promowali czytelnictwo najmłodszych oraz 

przeprowadzili akcję „Wymień książkę”. 

 

d) SBP w bibliotekach, nowe siedziby, jubileusze bibliotek 

 Oddział w Radomiu uczestniczył w otwarciu nowej siedziby Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Zakrzewie oraz w otwarciu filii nr 6 MBP w Radomiu po gruntownym 

remoncie budynku. 

 Przedstawiciele Oddziału Warszawskiego uczestniczyli w jubileuszu filii nr 75 

„Pod Skrzydłami” i Warszawskiej Galerii Ekslibrisu (Biblioteka Publiczna Dzielnicy 

Ochota m. st. Warszawy). 

 

e) Działania na rzecz integracji innych środowisk 

Oddział w Płocku, podobnie jak roku ubiegłym, współorganizował działania 

kierowane do osób starszych i niepełnosprawnych w cyklu „Muzyka terapią dla 

każdego”(adresowanym głównie do pacjentów Dziennego Oddziału 

Psychiatrycznego Szpitala św. Trójcy w Płocku oraz do członków Stowarzyszenia 

Przeciwdziałania Patologii Społecznej ”Między ludźmi” w Płocku.) oraz spotkania  

„W kręgu dziewięciu muz” adresowane do osób starszych, niepełnosprawnych.  

 

Cel 4 : Zwi ększenie dost ępu do ró żnych nowoczesnych form kształcenia i 

doskonalenia zawodowego dla ka żdego bibliotekarza 

 

Okręg podlaski 

 

Odział SBP w Suwałkach współorganizował z bibliotekarzami z Biblioteki 

Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach szkolenia, warsztaty i wymianę 

doświadczeń dla kadry merytorycznej bibliotek suwalskich; „Prezentacja programu 

LEX”, „Bibliotekarz wobec upowszechniania wiedzy  
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o regionie”, „Wpływ osobowości i emocji na skuteczność porozumiewania się w miejscu 

pracy”, „Prezentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bibliotek SOWA2, 

MARC21” 

Oddział SBP w Białymstoku współorganizował wraz z Oddziałem w Łomży i 

Suwałkach oraz Biblioteką Powiatu Białostockiego spotkanie bibliotekarzy powiatów 

białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, w ramach wymiany doświadczeń 

(spotkanie obejmowało następujące zagadnienia „Edukacja regionalna: historyczna i 

przyrodnicza, na przykładzie działalności  Muzeum Przyrody w Drozdowie”, „E-book – 

przyszłość czy zagrożenie dla książki drukowanej?”). 

 

Okręg małopolski 

Wszystkie ogniwa terenowe w okręgu prowadzą lub współuczestniczą w 

organizacji różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.  

W roku 2012 Koło Grodzkie w Krakowie zorganizowało prelekcje: „Latająca 

Biblioteka” – biblioteka przyjazna seniorom i osobom słabowidzącym” – M. Pieczonka 

(8.02.2012); „Twarze i Wnętrza Książki” – Dorota Kamisińska (13.03.2012), „Biblioteka 

Śląska w Katowicach, czyli słów kilka o nowoczesnej architekturze bibliotecznej” – B. 

Langer (23.05.2012). 

Koło w Limanowej było organizatorem wyjazdu do UP w Krakowie (w programie 

wykład: „Bibliotekarz i biblioteka publiczna na miarę XXI wieku: nowe wyzwania i 

funkcje” – W. Matra- Mastalerz);  w Sądeckiej Bibliotece Publicznej odbyła się 

konferencja współorganizowana przez WBP: „Biblioteki publiczne i szkolne – 

współpraca czy konkurencja”. 

 

Okręg lubelski 

- organizacja 2-dniowego wyjazdowego seminarium szkoleniowego dla kadry 

kierowniczej bibliotek województwa lubelskiego „Z Kraszewskim po nadbużańskim 

szlaku” do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Multicentrum i 

Barwnej MBP Białej Podlaskiej (2-3.07.2012 r.) 

- wydanie nr 3/2012 kwartalnika „Dostrzegacz Biblioteczny”,  poświęconego 

jubileuszowi 95-lecia SBP.  

 

Okręg łódzki 

Sekcja Czytelnictwa Chorych i  Niepełnosprawnych:  
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- dla jednej z filii MBPiG w Pleszewie przygotowano teksty biblioterapeutyczne – 

krótkie scenariusze zajęć dla seniorów do wykorzystania w pracy z pensjonariuszami 

Domu Dziennego Pobytu i DPS w Pleszewie,  

- przewodnicząca Sekcji wygłosiła prelekcję „Książki, które pomagają żyć XIV” – dla 

pracowników  merytorycznych MBP Łódź-Polesie,  

- wygłoszono prelekcję „Aktywizacja czytelników 60 + w bibliotekach publicznych” – 

dla pracowników merytorycznych MBP Łódź-Bałuty, 

- na blogu - http://blogi.mbplp.lodz.pl/filia14 MBP Łódź-Polesie kontynuowano 

zamieszczanie adnotowanych opisów książek o charakterze biblioterapeutycznym 

zakupionych do biblioteki MBP Łódź-Polesie – Filii nr 14. 

 

Okręg warmi ńsko-mazurski 

- zorganizowano ogólnopolską konferencję „Kulturowe aspekty funkcjonowania bibliotek 

w przestrzeni społecznej (19.09.2012 r.); podczas której wygłoszono 13 referatów; 

uczestniczyło w niej 140 bibliotekarzy, 

- wspólnie z Biblioteką Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego, 

współorganizowano warsztaty „Bibułkowa wiosna” (14.02.2013 r.), w których udział 

wzięło 12 osób,  

- przewodnicząca ZO  brała udział w pracach komisji oceniającej zgłoszenia w 

konkursie „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym” (listopad 2012 r.), 

- promowano i zachęcano podczas wizyt w bibliotekach terenowych do zakupu 

wydawnictwa SBP oraz prasy branżowej i do systematycznego przeglądania strony 

www.sbp.pl,  

- uczestniczono w promowaniu dorobku literackiego twórców regionalnych zachęcając 

np. moderatorów DKK do zapraszania na spotkania autorskie twórców regionalnych. 

 

Okręg  podkarpacki 

Członkowie Stowarzyszenia (Koło przemyskie) uczestniczyli w szkoleniowej 

wycieczce do nowo otworzonej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, podczas 

której zapoznali się z nowymi technologiami w pracy z czytelnikiem (21 listopada). 

Z okazji dnia bibliotekarza Koło SBP w Jarosławiu zorganizowało wycieczkę 

szkoleniową do Lublina i Kazimierza Dolnego. W Lublinie uczestnicy wycieczki  mieli 

okazję zwiedzić nowo powstałą multimedialną filię biblioteczną „Biblio” oraz jedną z fili 

działającą w ramach MBP w Lublinie. 
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Zarząd Oddziału zorganizował dla dyrektorów i kierowników bibliotek, 

zrzeszonych w Kołach Oddziału, szklenie na temat nowelizacji z 2011 r. ustawy o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach, 

prowadzone przez Rafała Golata, z MKiDN. 

 

Okręg zachodniopomorski 

1. 16.04. Spotkanie wspomnieniowe w 15. rocznicę śmierci Stanisława Badonia, 

wieloletniego dyrektora  WiMBP w Szczecinie, wieloletniego przewodniczącego 

ZO SBP w ówczesnym woj. szczecińskim, przewodniczącego ZG SBP w l. 1969-

1972. Zebrani obejrzeli prezentacje poświęconą S. Badoniowi  i jego 

dokonaniom. Zebrani (24 osoby) uchwalili chęć przygotowania tomu 

wspomnieniowego poświęconego S. Badoniowi. Prezentację powtórzono dla 

uczestników  Wewnętrznej Akademii Bibliotecznej w Książnicy Pomorskiej.  

2. 8-9.05. Zarząd Okręgu współdziałał w przygotowaniu konferencji „Stefan 

Flukowski i kult nowoczesności” w Książnicy Pomorskiej i  w MBP w Świnoujściu 

(Stefan Flukowski, poeta, tłumacz  jest patron  świnoujskiej biblioteki). Łącznie w 

obu miejscowościach  w konferencji  uczestniczyło 112 osób; 

3. 25.09. – Konferencja szkoleniowa dla bibliotekarzy połączona z jubileuszem 95-

lecia SBP. Podczas konferencji  Ryszard Mićko, wicewojewoda 

zachodniopomorski wręczył kol. Hannie Niedbał „Złoty Medal za Długoletnią 

Służbę”, przyznany jej z inicjatywy Zarządu Okręgu. Kolejnym punktem programu  

było przekazanie adresu okolicznościowego  ZG SBP  dla kol. Marii Hudymowej, 

wieloletniej aktywnej  działaczki SBP, która w styczniu 2013 r.  obchodziła 100. 

urodziny. Z powodu nieobecności adresatki, adres przyjął  kol. Andrzej Ziemiński, 

dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela.   

 

Okręg kujawsko-pomorski 

Zarząd Oddziału SBP w Toruniu zorganizował jednodniowe, wyjazdowe 

szkolenie dla przewodniczących i członków Zarządów Kół , w którym uczestniczyli także 

wszyscy członkowie koła SBP powiatu Chełmińskiego. Odbyło się ono w Bibliotece 

Miejskiej w Chełmnie. Przewodnicząca miejscowego Koła i równocześnie dyrektor 

Biblioteki przedstawiła koncepcję i realizację konserwatorskiego remontu zabytkowego 

gmachu Biblioteki, podkreślając szczególną aktywność członków SBP. W toku zebrania 

omówiono także zmiany w „Ustawie o działalności kulturalnej..” i sprawy bieżące.  
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Zarząd Oddziału SBP w Bydgoszczy zorganizował imprezy upowszechniające książkę i 

czytelnictwo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania autorskie z : 

• Danielem Passentem – dziennikarzem, dyplomatą i felietonistą (Koło SBP w 

Inowrocławiu),  

• Wiesławą Barbarą Jendrzejewską – poetą z Bydgoszczy, połączone z koncertem 

poezji śpiewanej Danielem w wykonaniu Romy Warmus (Koło SBP w Barcinie),  

• Marią Wiernikowską – dziennikarką i korespondentką wojenną (Koło SBP w 

Barcinie, Koło SBPw Bydgoszczy),  

• Marią Ollick  – popularyzatorką dziedzictwa kulturowego Borów Tucholskich. 

Spotkanie połączone było z promocją książki „Legendy i powiastki z borowiackiej kastki” 

(Koło SBP w Tucholi),  

• Ernestem Bryllem – poetą, pisarzem, autorem tekstów piosenek, dziennikarzem, 

tłumaczem i krytykiem filmowym (Koło SBP w Bydgoszczy), 

• Dorotą Warakomską - dziennikarką telewizyjną (Koło SBP w Bydgoszczy), 

• Zofią Kucówną – aktorką filmową i teatralną, autorką książek „Zatrzymać czas”, 

„Zdarzenia potoczne”, „Zapach szminki” oraz „Szara godzina” (Koło SBP w 

Bydgoszczy),  

• Danutą Grechutą – żoną Marka Grechuty, współautorką  książki „Marek. Marek 

Grechuta we wspomnieniach żony Danuty” (Koło SBP w Nakle).  

 

Okręg dolno śląski  

Oddział Wałbrzyski: 

• Koło w Dzierżoniowie zorganizowało  wycieczkę do Pragi oraz I Rajd Szlakiem 

Buntu Tkaczy z okazji 100 rocznicy otrzymania przez Gerharta Hauptmanna Nagrody 

Nobla. 

• Koło w Świdnicy zorganizowało wycieczkę turystyczno-edukacyjną do Niemiec 

(Szwajcaria Saksońska). 

Oddział Wrocławski: 

• Koło przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej zorganizowało konferencję pt. 

„Wizerunek Bibliotek i Bibliotekarzy w społeczeństwie”.  Wartością tej konferencji był 

fakt, że wszystkie punkty programu zostały przedstawione przez bardzo młodych 

bibliotekarzy z bibliotek : Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Uniwersytetu 

Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej (w tym członków Oddziału Wrocławskiego).                                           
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• Koło przy MBP we Wrocławiu zorganizowało warsztaty szkoleniowe pod hasłem 

„Łańcuchy bez skuchy” prowadzone przez certyfikowanych trenerów z programu 

„Odyseja Umysłu”, którzy pokazali nowatorski program pracy kreatywnej z młodzieżą. 

• Koło Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych zorganizowało szkolenie dla 

bibliotekarzy nt. „Bazy danych dla doktorantów – w Bibliotece Uniwersytetu 

Ekonomicznego” oraz spotkanie informacyjne dla bibliotekarzy z mgr Dorotą 

Chłopkowską z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego nt. Konferencja IFLA 2012. 

• Koło przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy zorganizowało    

warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Bioterapia jako jedna z form wspierania rozwoju osób 

niepełnosprawnych intelektualnie”, które poprowadziła Anna Szemplińska z biblioteki 

Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie to jest efektem  

współpracy Zarządu Koła w Oleśnicy z Zarządem Koła przy Bibliotece Instytutu 

Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Koło zorganizowało 

wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy z powiatu oleśnickiego do Biblioteki Miejskiej im. 

Jana Pawła II w Opolu. 

• Koło przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Długołęce zorganizowało szkolenie 

dla bibliotekarzy gminy na temat literatury dla dzieci do lat 5-ciu oraz warsztaty 

metodyczne „Maluch w bibliotece”.                                                                       

 

Okręg lubuski  

Zarząd Okręgu wspólnie z WiMBP im. C. Norwida redagował  „Bibliotekarza 

Lubuskiego”, w 2012 r. ukazał się tylko jeden numer 33/2012. Do udziału w 

publikowaniu artykułów zapraszani są bibliotekarze z wszystkich bibliotek woj. 

Lubuskiego. W elektronicznej wersji „Bibliotekarza Lubuskiego” w cyklu "Warto 

przeczytać" prezentowano książki fachowe, wydawane m.in. przez Wydawnictwo SBP, 

polecane bibliotekarzom.  

Członkowie Oddziału zielonogórskiego publikowali w czasopismach 

bibliotekarskich: „Bibliotekarz Lubuski”, „Biblioteka w Szkole” – wersja elektroniczna, 

„Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka”. 

Koło przy Bibliotece Pedagogicznej współpracowało przy publikacji Marioli 

Tarnowskiej Bibliografia publikacji pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie 

Wielkopolskim. Gorzów Wlkp. : WOM, 2012.  
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Koło przy Bibliotece Pedagogicznej współpracowało przy publikacji pt.  „60 lat 

Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim” (oprac. Hanna Ciepiela, 

Małgorzata Czapska, Krystyna Krzywak). 

Koło w Dębnie współuczestniczy w redakcji „Merkuriusza Dębnowskiego”. 

Oddział Zielonogórski zorganizował 22 września wyjazd seminaryjny do 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli oraz zwiedzanie miasta Głogów oraz 12 

października wyjazd studyjny do bibliotek niemieckich: Biblioteki Miejskiej i 

Rejonowej w Cottbus oraz do Biblioteki Brandenburskiego Uniwersytetu 

Technicznego. 

 

Okręg mazowiecki 

a) Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych 

 W roku 2012 zaangażowanie struktur SBP w organizowanie wykładów, 

seminariów, wyjazdów edukacyjnych było zauważalne.  

 Oddział w Ciechanowie współorganizował seminaria szkoleniowe i narady dla 

kierowników bibliotek publicznych z terenu powiatu ciechanowskiego Na szkoleniach 

omawiano wiele artykułów z czasopism bibliotekarskich, m. in. „Poradnika 

Bibliotekarza” i „Bibliotekarza” oraz prezentowano książki wydane przez SBP. 

Zorganizował też szkolenie „Internet w pracy bibliotekarza” prowadzone przez dr 

Agnieszkę Strojek. 

 Oddział w Ostrołęce zorganizował wspólnie z MBP w Ostrołęce seminarium 

dla kierowników bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego; Koło Bibliotekarzy 

Szkolnych i Pedagogicznych (we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ostrołęce) 

zorganizowało warsztaty dla bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych pt „Cyfrowy 

warsztat pracy współczesnego nauczyciela”.  

Kolejny rok Oddział pośredniczył w prenumeracie czasopism bibliotekarskich dla 

bibliotek publicznych (19 egz. „Bibliotekarza” i 46 egz. „Poradnika Bibliotekarza”). 

 Zarząd SBP Oddział w Płocku sfinansował częściowo w roku 2012 zakup 

fachowej literatury dla członków SBP - „Poradnika bibliotekarza”, „Bibliotekarza”, 

„Guliwera”. 

Ponadto członkowie SBP uczestniczyli w wielu seminariach i szkoleniach 

organizowanych przez Książnicę Płocką, Urząd Marszałkowski, Bibliotekę na 

Koszykowej. 
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 Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zorganizował 

wspólnie z Kołem ZBP w Mińsku szkolenie „Prawo autorskie w bibliotece” oraz 

„Internet w pracy bibliotekarza” prowadzone przez dr Agnieszkę Strojek (zob. I.2.4.b). 

 Oddział w Radomiu zorganizował dwa warsztaty szkoleniowe: „Konserwacja 

zbiorów w bibliotece” – prowadzone przez p. Ewę Stachowską-Musiał oraz „Internet 

w pracy bibliotekarza” prowadzone przez dr Agnieszkę Strojek. 

 Oddział w Warszawie zorganizował warsztaty na temat literatury „Nowe, dobre 

książki”. prowadzone przez krytyka literackiego Dorotę Koman.  

Koła prowadziły bogatą działalność szkoleniową. W „Klubie pod Otwartą Księgą” 

(Koło SBP w BUW) zorganizowano, m. innymi, spotkania z dr J. Packiem autorem 

książki Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym oraz z L. Śnieżko 

na temat Katalogowanie w czasach zmian: typy dokumentów, zasady, formaty 

danych, kartoteki haseł wzorcowych. 

 Koło przy CBS aktywnie uczestniczyło w organizacji XL Ogólnopolskiego 

Konkursu Statystycznego. Koło przy Bibliotece Publicznej w dzielnicy Ochota 

zorganizowało warsztaty szkoleniowe: „Konserwacja zbiorów w bibliotece” – 

prowadzone przez p. Ewę Stachowską-Musiał oraz szkolenie „Internet w pracy 

bibliotekarza” prowadzone przez dr Agnieszkę Strojek (zob. I.2.4.b). 

Szczegółowe informacje – w sprawozdaniach oddziałowych za rok 2012.  

 

b) Działalność wydawnicza struktur SBP 

 W wydawanym przez MBP w Ostrołęce czasopiśmie „Zeszyty Biblioteczne” 

Koło SBP ma specjalny dział, w którym jest prezentowana działalność 

Stowarzyszenia. 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Płocku jest współwydawcą 

czasopisma fachowego „Bibliotekarz Płocki” zawierającego materiały metodyczne i 

sprawozdania z pracy Książnicy Płockiej i bibliotek powiatu płockiego. W roku 

sprawozdawczym ukazał się jeden numer czasopisma w formie elektronicznej.. 

 Oddział w Radomiu jest współwydawcą "Bibliotekarza Radomskiego. 

Kwartalnika Informacyjno-Publicystycznego Biblioteki Publicznej w Radomiu". W 

2012 r. zostały wydane 4 numery. 

 Oddział w Warszawie wydał 4 numery „Komunikatu Zarządu Oddziału 

Warszawskiego SBP” 
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 Zespół Historyczno-Pamiętnikarski działający przy Oddziale Warszawskim 

opublikował 12. tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach” pt. Teoretycy i 

praktycy polskiego bibliotekarstwa (ukazał się w styczniu 2012). Trwają prace nad 13 

tomem dedykowanym bibliotekarzom polonijnym pt Kustosze księgozbiorów polskich 

za granicą. 

 

Cel  5 : Zwi ększenie presti żu społecznego zawodu bibliotekarza 

 

W ogólnopolskim konkursie „Bibliotekarz Roku 2011” uczestniczyło 14 okręgów, 

wybierając bibliotekarzy roku w poszczególnych województwach. W ogólnopolskim 

plebiscycie na Portalu SBP „Bibliotekarzem Roku 2011” została wybrana Małgorzata 

Kępka – z Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie (woj. śląskie). 

 

Okręg podlaski 

Działania promujące bibliotekarzy i biblioteki „Tydzień Bibliotek” pod hasłem 

„Biblioteka ciągle w grze”, „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  organizowane są we 

wszystkich strukturach SBP. Szczegółowe informacje o przebiegu tej akcji 

zamieszczono w „Głosie Bibliotek” nr 2(10)2012.   

Bibliotekarze z Koła Suwałki współorganizowali akcję” Żywa Biblioteka – nie 

oceniaj książki po okładce”. Czytelnicy mogli „przeczytać” 7 unikatowych książek, 

rozmawiając ze specjalistami z zakresu: transplantologii, uzależnień od narkotyków i 

alkoholu, tatuaży, niepełnosprawności (wzroku i ruchowej).                                                                   

 

Okręg pomorski 

Przedstawiciele Oddziału Gdańskiego – kol. Katarzyna Kulesza i kol. Sławomir 

Siagło uczestniczyli w prezentacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Gdańsku. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób. Podczas 

prezentacji członkowie SBP przedstawili prezentacje multimedialną dot. stowarzyszenia 

i działalności tej organizacji. 

Zarząd Okręgu i Oddziału był współorganizatorem społecznej debaty nt. 

czytelnictwa „Czytanie – przyjemność czy przykry obowiązek?”, która odbyła się w MBP  

przy w Słupsku. Wzięli w niej udział literaci, księgarze, czytelnicy bibliotekarze oraz 

młodzież szkół średnich. 
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Okręg Pomorski aktywnie włączył się w miejskie obchody Miesiąca Godności 

Osób Niepełnosprawnych w Słupsku. Członkowie Okręgu Pomorskiego SBP 

uczestniczyli w pikniku miejskim (stoisko SBP z książką dla niewidomych) organizując 

konkurs literacki dla dzieci. 

 

Okręg śląski 

Okręg śląski SBP włączył się w organizację etapu wojewódzkiego konkursu 

„Bibliotekarza Roku 2011”. Spośród sześciu kandydatek, Kapituła wybrała Małgorzatę 

Kępkę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie. Laureatka odebrała nagrodę i 

dyplom z rąk przewodniczącej Zarządu Głównego w trakcie Kongresu Książki Polskiej, 

zorganizowanego w Katowicach, przez Bibliotekę Śląską. Śląska „Bibliotekarka Roku 

2011”została również laureatką etapu ogólnopolskiego Konkursu.  

Przewodnicząca Zarządu Okręgu i Przewodnicząca Zarządu Oddziału w 

Częstochowie, uczestniczyły w uroczystości jubileuszowej 95-lecia SBP w Warszawie. 

Kol. Sylwia Błaszczyk odebrała „Medal za Długoletnią Służbę”, przyznany na wniosek 

Zarządu Głównego SBP. 

Przedstawiciele Oddziału w Częstochowie uczestniczyli w pracach komisji 

Wojewódzkiego Konkursu dla nauczycieli bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w 

obiektywie 2012”, Zarząd Oddziału w Częstochowie patronował konkursowi na film o 

czytaniu, nakręcony telefonem komórkowym: Tak czyta Częstochowa – 01.06 – 

30.09.2012 r. 

 

Okręg małopolski 

Konkurs na Bibliotekarza Roku, objęty Patronatem Marszałka Województwa, 

przyczynił się do zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza i promowania 

uczestniczących w nim bibliotekarzy. Od początku przyjęto zasadę zapraszania władz 

samorządowych na uroczystość wręczania laureatom nagrody głównej tj. Medalu 

„Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” i dyplomów (osobom nominowanym 

do Konkursu). Do II edycji Konkursu (za rok 2011) zgłoszono 8 kandydatów (6 bibl. 

publ., 1 naukowe, 1 szkolne). Bibliotekarza Roku 2011 wybrała (20.03.2012) Kapituła 

Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” powołana Uchwałą Nr 1/2011 

z 25.10.2011. Laureatką II Edycji Konkursu została Maria Marek (PiMBP Brzesko). 

 

Okręg lubelski 
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- podjęcie inicjatywy konkursu „Lubelski Bibliotekarz Roku 2011”. Konkurs cieszył się 

dużym zainteresowaniem, zgłoszono 9 kandydatur. Nagrodą był nowoczesny tablet 

sfinansowany ze środków ZO SBP. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło podczas 

Tygodnia Bibliotek na III Lubelskim Forum Bibliotekarzy w obecności władz 

wojewódzkich i samorządowych z udziałem lokalnych mediów podczas IX 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka ciągle w grze”. Kandydatka z 

województwa lubelskiego w etapie ogólnopolskim zajęła 2 miejsce. 

- współorganizacja XVIII edycji konkursu wojewódzkiego na najlepszą bibliotekarkę 

pracującą z dziećmi  Nagroda im. Anny Platto (8.08.2012 r.) 

- współpraca przy typowaniu i ocenie bibliotek w ramach wojewódzkiego programu 

„Wzorowa Biblioteka 2012”, na najlepszą bibliotekę województwa lubelskiego 

spełniającą wysokie standardy bibliotekarstwa. Tytuł przyznano Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Borkach. 

 

Okręg łódzki 

Okręg Łódzki zajął się organizacją: 

• okręgowego etapu konkursu na „Bibliotekarza Roku 2011”, 

• regionalnego konkursu „Najlepsze przedsięwzięcie młodego bibliotekarza Okręgu 

Łódzkiego SBP; 

• udzielono wsparcia finansowego i organizacyjnego na potrzeby cyklicznie 

organizowanej imprezy „Odjazdowy Bibliotekarz”. 

 

Spotkania integrujące bibliotekarzy: 

• VII Forum Młodych Bibliotekarzy, którego organizację wspomagała 

przewodnicząca SBNSW, 

• XIV Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, organizowana  

przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi przy wsparciu członków Sekcji BNSW. 

• Od 2012 roku informacje o działalności SBNSW zamieszczane są na blogu, który 

znajduje się pod adresem: http://sekcjabnsw.blogspot.com/. Kontynuowana jest 

współpraca z administratorem strony internetowej Łódzkiego Okręgu SBP. Znajduje się 

na niej przekierowanie do witryny Sekcji BNSW. W dziale aktualności zamieszczane są 

wszelkie nowinki dotyczące działań bibliotekarzy ze szkół niepaństwowych. 

• Ogromnym przedsięwzięciem było zorganizowanie trzeciej edycji rajdu 

rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”.  
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• Sekretarz Sekcji BNSW otrzymała główną nagrodę w konkursie „Najlepsze 

przedsięwzięcie młodego bibliotekarza Okręgu Łódzkiego SBP”, przyznaną podczas VII 

Forum Młodych Bibliotekarzy. 

 

Okręg warmi ńsko-mazurski 

Zarząd Okręgu przeprowadził w skali województwa konkurs „Bibliotekarz Roku” 

Przewodnicząca wraz z Zarządem Okręgu bardzo aktywnie zachęcała środowisko 

bibliotekarzy do przesyłania kandydatur do konkursu. Efektem podjętych działań było 

zgłoszenie kandydatki do nagrody ogólnopolskiej Elżbiety Dziubińskiej z MBP w 

Morągu. 

Zorganizowano ponadto Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Lidzbarku 

Warmińskim (9.05.2012 r.),w którym uczestniczyły władze Urzędu Marszałkowskiego w 

Olsztynie, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim . Podczas 

uroczystości 6 bibliotekarzy nominowanych w konkursie na Bibliotekarza Warmińsko-

Mazurskiego otrzymało nagrody ufundowane przez Marszałka. Główną nagrodę 

otrzymała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, Elżbieta Dziubińska.  

 

Okręg opolski 

18 października 2012 r. z inicjatywy Szkolnego Multimedialnego Centrum 

Dydaktyczno-Bibliotecznego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbyło się I Forum 

Bibliotekarzy Województwa Opolskiego „Moja biblioteka. Mój użytkownik”. 

Współorganizatorami  konferencji były: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich w Opolu oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego.   

24 czerwca 20012 r.,  Zarząd Okręgu uczestniczył w X edycji Opolskiego 

Festiwalu Nauki, którego organizatorami były opolskie uczelnie.  Uczestnicy 

niedzielnego pikniku rodzinnego mieli okazję porozmawiać z bibliotekarzami nie tylko o 

książce, ale również o działalności SBP oraz zobaczyć pokaz multimedialny ukazujący 

historię Okręgu Opolskiego SBP.  

 

Okręg zachodniopomorski 

30.01.  Przewodnicząca Zarządu Okręgu Cecylia Judek uczestniczyła w  dyskusji 

radiowej - nagranie w  PR  Szczecin nt. akcji 1% dla organizacji pozarządowych: 

4.02.– udział SBP (Koło nr 1) w VII Spotkaniach Szczecińskich Organizacji Pożytku 

Publicznego.  Udział  w akcji  „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1 %”.  
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Celem akcji było rozpropagowanie wśród mieszkańców Szczecina informacji o 

możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku 

publicznego. 

7.02. – wywiad (C. Judek, A. Szpunar) dla PR Szczecin  nt.  historii i działalności SBP 

oraz pozyskiwania 1 %” organizacji pożytku publicznego. 

Przeprowadzenie  III edycji Konkursu Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego o  Nagrodę imienia Stanisława Badonia dla Bibliotekarza Roku 

2011 Województwa Zachodniopomorskiego. Bibliotekarzem Roku 2011  została  kol.  

Danuta Krajewska z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (z Filii nr 11). Wyróżnienia 

otrzymali:  Bożena Pilczuk z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Halina Kluczewska  

z Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Choszcznie, Salomea Barwikowska z  Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Trzebiatowie przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury w 

Trzebiatowie i  Edyta Robakowska-Iwaniec z Biblioteki Publicznej Gminy Miasta  w 

Sianowie (filia w Sierakowie). 

Kol. Sylwia Matejek, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej była 

przedstawicielką Okręgu Zachodniopomorskiego SBP w jury  konkursu „Dobre praktyki 

w bibliotekach” w województwie zachodniopomorskim. Komisja jednogłośnie wyłoniła 

zwycięzcę, którym została Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie. Wyróżnienia 

otrzymały: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Goleniowie.  

  

Okręg kujawsko-pomorski 

Zarząd Okręgu:  

24 maja 2012 roku w  Grudziądzu odbyły się jubileuszowe uroczystości z okazji 

100-lecia Biblioteki w Grudziądzu  i  95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod 

honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta 

Grudziądza  (Organizatorzy:  Biblioteka Miejska im. Wiktora Kuplerskiego w 

Grudziądzu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich). W uroczystościach uczestniczyli 

bibliotekarze Okręgu SBP woj. kujawsko-pomorskiego, licznie zaproszeni goście.  

Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia Stowarzyszeniowe, oraz 

uhonorowano Kujawsko-Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2011, koleżankę Grażynę 

Kędzierską z Biblioteki Publicznej  im.  Jarosława Iwaszkiewicza  Sępolnie Krajeńskim.  

 

Okręg dolno śląski 
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Obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek  miały miejsce 9 maja i 

odbyły się w Centrum Konferencyjnym – Hala Stulecia we Wrocławiu. Honorowy 

Patronat nad obchodami objął  J. M Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu. prof. AM dr hab. Krystian Kiełb. Organizatorami uroczystości byli: Zarząd 

Okręgu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału 

Wrocławskiego, Zarządy Oddziałów w Kłodzku, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu 

oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, 

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Akademia Muzyczna im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz 

wojewódzkich i samorządowych, którzy uhonorowali bibliotekarzy.  

Tytuł Dolnośląskiego Bibliotekarza Roku 2011 przyznano Annie Janus za 

stworzenie przestrzeni publicznej chętnie odwiedzanej przez młodych ludzi i 

zapewniającej szeroki wachlarz form uczestnictwa w kulturze. 

 

Oddział Jeleniogórski: 

• Z okazji Dnia Bibliotekarza przewodnicząca Oddziału na spotkaniu dla 

bibliotekarzy szkolnych w Lwówku Śląskim wygłosiła referat „Integracja środowiska  

bibliotekarskiego i jej znaczenie dla pragmatyki zawodu”. 

• Koło we Lwówku Śląskim we współpracy z Powiatowa i Miejską Biblioteką 

Publiczną zorganizowało konferencję z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 

zatytułowaną  „Biblioteka więcej niż myślisz”. 

 

Okręg lubuski 

17 maja w Zielonogórskiej Palmiarni odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 

65-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. 

Za całokształt działalności na rzecz rozwoju polskiego bibliotekarstwa i 

upowszechniania czytelnictwa zielonogórska książnica uhonorowana została Medalem 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania”. Medal wręczyła 

Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk, przekazując życzenia kolejnych sukcesów  

w działaniach na rzecz rozwoju biblioteki oraz podnoszenia rangi zawodu bibliotekarza. 

Obchody  65-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida 

dopełniło otwarcie mediateki „Szklana Pułapka” z siedzibą w Zielonogórskiej Palmiarni.  
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W WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zorganizowano Wojewódzki Dzień 

Bibliotekarza – 9 maja 2012 r. Podczas uroczystości wręczono dyplom oraz nagrodę 

rzeczową Lubuskiemu Bibliotekarzowi Roku 2012 Kol. Teresie Zawalnej. 

 

Okręg wielkopolski 

              Zarząd Okręgu po raz 19. zorganizował Konkurs  im. Andrzeja 

Wojtkowskiego, dla wielkopolskich bibliotekarzy Zgłoszono pięciu  kandydatów do 

Nagród Głównych i pięciu  do Nagrody Młodych. 

      Decyzję o przyznaniu nagród podjęła Kapituła, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Zarządów Oddziałów i Okręgu SBP. Nagrody Główne otrzymały: 

Urszula Błaszczyk – pracownik Biblioteki Politechniki Poznańskiej i Krystyna 

Dzikowska – były pracownik Biblioteki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. 

Laureatem Nagrody Młodych została  Sylwia Mróz – dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła 

się 15 listopada 2012 r.  tradycyjnie w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na Starym 

Rynku w Poznaniu. Nagrody laureatom  wręczyła, w imieniu Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, Sławomira Piasecka z Departamentu Kultury. Na realizację 

konkursu została przyznana dotacja ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. Uroczystość wręczenia nagród była połączona z 95-leciem SBP. 

We wszystkich oddziałach w ramach „Tygodnia  Bibliotek” były organizowane 

różne przedsięwzięcia (spotkania integracyjne, uroczyste, koncerty, wystawy, 

konkursy, zwiedzanie bibliotek, spotkania z ciekawymi ludźmi). W Oddziale 

Poznańskim  zorganizowano ogółem ok. 100  imprez, w tym m.in. prelekcje Biblioteki 

świata, zbiórka książek pod hasłem Każda książka na wagę złota.  

W Oddziale Leszczyńskim na uroczystości Dnia Bibliotekarza (10 maja) 

wręczono coroczne Nagrody im. Heleny Śmigielskiej, którą otrzymał Krzysztof Taciak 

z biblioteki publicznej w Lesznie. Wręczono także Nagrody Liścia Miłorzębu (dla 

regionalnego wydawcy), którą otrzymało wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Humanistycznej w Lesznie za publikacje Albumu X-lecia WSH oraz tomik wierszy 

Eleonory i Ryszarda Biberstajn Zadnie domowe.  

 

Okręg mazowiecki 

Po raz drugi Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs na 

Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2011. Zgłoszono 7 kandydatek: 5 z bibliotek 
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publicznych, 1 z biblioteki naukowej i 1 z biblioteki szkolnej. Zwyciężyła Anna 

Skubisz-Szymanowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas jubileuszu 95-lecia SBP w okręgu 

mazowieckim, 18 września w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. 

W 2012 r. 4 członków SBP w Okręgu Mazowieckim otrzymało Odznakę 

Honorową SBP; medal W dowód uznania - 21 osób, w tym jeden przedstawiciel 

samorządu (wójt gminy Zakrzew). E. Stefańczyk, przewodnicząca SBP otrzymała 

srebrny medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze - 

Gloria Artis”. 

 

                                                 x x x  

Sprawozdanie w sposób skrótowy przedstawia najistotniejsze dokonania 

członków SBP z poszczególnych ogniw terenowych. Podejmowane działania, podobnie 

jak w latach poprzednich, pokazują różnorodność form pracy i skalę tematyki 

podejmowanych inicjatyw.  

Rok 2012 był kolejnym, w którym Stowarzyszenie realizowało przyjęte w Strategii 

cele. Inicjatywy poszczególnych ogniw pokazują, że przyjęte do realizacji cele 

kierunkują także działania poszczególnych ogniw organizacji. Należy także podkreślić 

udział członków SBP w konsultowaniu przepisów bibliotecznego prawa, aktywność w 

działaniach integracyjnych. . 

Niepokoić mogą trudności w tworzeniu bazy danych SBP. Baza ma być 

narzędziem służącym Zarządowi Głównemu do szybkiej komunikacji z poszczególnymi 

członkami. Miała dawać też możliwość kierunkowania działań SBP do poszczególnych 

grup wiekowych, czy innych tworzonych np. wg wykształcenia, zainteresowań 

członków. Nie będzie to możliwe bez danych o poszczególnych członkach 

Stowarzyszenia. 

 

                                                                                      Opracowanie Sylwia Błaszczyk 

 



 

38 
 

Załącznik 1 

Stan ilościowy ogniw i członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

w roku 2012 

 

Województwo Okręg 
Oddzia

ły 

2011 

Oddziały 

2012 

Koła 

2011 

Koła 

2012 

Członkowie 

2011 

Baza 

Danych
1
 

Członkowi

e 

2012 

Różnica 

2011 - 2012 

Dolnośląskie Wrocław 5 5 29 28 517 506 506 -11 

Kujawsko-pomorskie Toruń 3 3 18 18 439 443 434 -5 

Lubelskie Lublin 4 4 16 17 556 503 582 +26 

Lubuskie  Zielona G.  2 2 17 17 261 263 275 +14 

Łódzkie Łódź 4 4 21 20 609 547 544 -65 

Małopolskie Kraków 3 3 9 8 506 495 470 -36 

Mazowieckie Warszawa 6 6 30 30 943 963 959 +16 

Opolskie Opole 1 1 11 11 194 197 197 +3 

Podkarpackie Rzeszów 7 7 18 18 447 308 450 +3 

Podlaskie Białystok 3 3 7 7 184 183 183 -1 

Pomorskie Gdańsk 2 2 15 14 327 270 307 -20 

Śląskie Katowice 3 3 23 23 546 561 537 -9 

Świętokrzyskie Kielce 2 2 82 8 125 149 148 +23 

Warmińsko-

mazurskie 

Olsztyn 4 4 18 18 316 329 337 +21 

Wielkopolskie Poznań 6 6 38 39 965 911 927 -38 

Zachodniopomorskie Szczecin 3 3 23 24 582 570 570 -12 

Razem 
 58 58 301 300 7517 7198 7426 -91 

 

                                                           
1 Dane w bazie na dzień 27.02.2013 r. 
2 W Okręgu  świętokrzyskim w roku 2011 nie uregulowano sprawy powołania Kół, część członków poza kołami 


