Sprawozdanie z działalności Okręgu Dolnośląskiego
za rok 2011

I.
INFORMACJE
ORGANIZACYJNE
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OKRĘGU

I

FINANSOWE

DOTYCZĄCE

1.1. Posiedzenia Zarządu Okręgu i Prezydium ZO (daty posiedzeń, tematyka, inne
informacje związane z posiedzeniami ZO).
Odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Okręgu z udziałem przewodniczących oddziałów oraz 4
prezydium Zarządu.
• 10 lutego 2011 – podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011, kwestie konsultacji w
sprawie proponowanych zmian w Ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej,
omówienie konkursu na Bibliotekarza Roku oraz przebiegu obchodów Dolnośląskiego
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w 2011 roku, dyskutowano także o zmianie wysokości
składek członkowskich, które w wyniku głosowania do końca kadencji obecnego
Zarządu pozostaną bez zmian.
• 7 września 2011 - relacja z konferencji: "Biblioteka XXI wieku, nowoczesna
architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje” – Poznań 1-2.09.2011
oraz VII Forum SBP – Kiekrz 2–3.09.2011, wybór okręgowego administratora bazy
członków i przygotowania do przeprowadzenia prac, omówienie zmian w wizualizacji
i przygotowania do szkolenia nt. komunikacji wewnątrz organizacji, plan działania na
2012 r. (wpisanie działań w Strategię SBP) oraz organizacja warsztatów „Aspekty
prawne funkcjonowania bibliotek”.
• kwiecień- maj: 2 spotkania prezydium w związku z organizacją Dnia Bibliotekarza i
Bibliotek
• październik-listopad: 2 spotkania prezydium w związku z organizacją warsztatów:
„Komunikacja wewnątrz organizacji”, „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek”
oraz założenie konta bankowego dla okręgu.
Zarządy Oddziałów spotykały się 4 razy, ich prezydia 6 razy. Podczas spotkań poruszano
sprawy bieżące dotyczące podejmowania uchwał w sprawach organizacji święta
bibliotekarzy, finansowania przedsięwzięć oraz planów pracy. Zebrania zarządów odbywały
się w ich siedzibach.
Przewodnicząca Zarządu Okręgu brała udział w spotkaniach przewodniczących wszystkich
okręgów organizowanych przez Zarząd Główny.
1.2. Informacja o członkach:
Lp.

Oddział

1.

Jeleniogórski
(4 Koła)

Koła
Książnica Karkonoska w
Jeleniej Górze - 27
Miejska Biblioteka Publiczna
w Lubaniu- 13

Liczba członków
oddziału
77

2.

Kłodzki
(4 Koła)

3.

Legnicki
(7 Kół)

4.

Wałbrzyski
(3 Koła)

5.

Wrocławski
(11 Kół)

Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w
Lwówku Śląskim - 25
Miejska Biblioteka Publiczna
w Zgorzelcu - 12
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Bystrzyca Kłodzka - 12
Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w
Kłodzku - 11
Miejska Biblioteka Publiczna
w Nowej Rudzie - 15
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Ząbkowice Śląskie - 14
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Chocianów - 8
Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie - 16
Miejska Biblioteka Publiczna
w Głogowie - 15
Miejska Biblioteka Publiczna
w Jaworze - 16
Legnicka Biblioteka Publiczna
w Legnicy - 34
Miejska Biblioteka Publiczna
w Lubiniu - 12
Miejska Biblioteka Publiczna
w Złotoryi - 13
Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Dzierżoniowie 16
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy - 26
Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w
Wałbrzychu - 41
Dolnośląska Biblioteka
Publiczna we Wrocławiu – 31
Miejska Biblioteka Publiczna
we Wrocławiu – 56
Akademia Muzyczna we
Wrocławiu- 4
Biblioteki Niepaństwowych
Szkół Wyższych - 18
Nauczycieli Bibliotekarzy przy
Dolnośląskiej Bibliotece
Pedagogicznej we Wrocławiu 12
Politechnika Wrocławska – 18

52

114

83

191

Gminna Biblioteka Publiczna
w Długołęce – 8
Gminna Biblioteka Publiczna
w Świętej Katarzynie – 9
Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w
Oleśnicy – 17
Miejska Biblioteka Publiczna
w Miliczu – 10

Razem

Biblioteka Instytutu
Psychologii i Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego –
8
29 kół
(wzrost o 1)

517 członków
(spadek o 34)

L.p.

Rodzaj biblioteki

Liczba członków

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Biblioteki publiczne
Biblioteki naukowe i akademickie
Biblioteki pedagogiczne
Biblioteki szkolne
Biblioteki niepublicznych szkół wyższych
Inne biblioteki (biblioteka zakładowa i kościelna)
Studenci
Pracownicy naukowi instytutów bibliotekoznawstwa
Pracujący w innych instytucjach
Emeryci i renciści
Członkowie zagraniczni
Razem

419
29
12
16
18
2
1
1
2
17
0
517

Skreślono
Nowi członkowie
Młodzi członkowie (do 35 roku życia)

44
22
74

W stosunku do roku ubiegłego zmianie uległa liczba członków. Spadek ogólnej liczby jest
wynikiem uaktualnienia realnego stanu w poszczególnych kołach w procesie tworzenia bazy
członków.
W Oddziale Wrocławskim powstało nowe Koło przy Bibliotece Instytutu Psychologii i
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tworzenie bazy członków w początkowym etapie nastręczało wiele problemów z powodu
braku formularza z danymi oraz oporu niektórych osób przed podawaniem danych. Sytuacja
unormowała się po opublikowaniu szablonu oraz wyjaśnieniu kwestii ochrony danych
osobowych. Powołany okręgowy administrator bazy w osobie kol. Barbary Morawiec –
przewodniczącej oddziału legnickiego, starał się wykonać zadanie w terminie i na tyle
dokładnie, jak pozwalał zasób informacji przekazany przez poszczególne oddziały i koła. W
swojej pracy napotkała jednak na problemy, które przekazała do głównego administratora
bazy.

1.3. Informacja o finansach okręgu wg wytycznych skarbnika i głównej księgowej Biura
ZG SBP.
Zarząd Okręgu i Zarządy Oddziałów finansowały działalność wynikającą z planów pracy i
mieszczącą się w założeniach statutowych.
Finansowanie opierało się na wpływach ze składek członkowskich oraz dotacjach celowych.
W okresie sprawozdawczym prowadzono:
• dokumentację finansową,
• kontrolowano regularność wpływów ze składek członkowskich,
• finansowano działalność szkoleniową i integracyjną kół,
• finansowano Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,
• fundowano nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
Zarząd Okręgu finansował organizację szkoleń z komunikacji wewnątrz organizacji oraz z
zakresu aspektów prawnych.
Założone zostało konto bankowe dla Zarządu Okręgu, co w znacznym stopniu usprawni
komunikację finansowa pomiędzy okręgiem a oddziałami oraz umożliwi aplikowanie o
dotacje celowe na działalność merytoryczną.
Informacja o działalności finansowej okręgu za rok 2011:
A

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010

4 268,82

B

Przychody, w tym:

3 709,60

1

Wpływy ze składek

2 289,60

2

Odsetki bankowe

3

Opłata za szkolenie

4

Dotacje

0,00
220,00
0,00

Inne, w tym:.
Dolnośląski Dzień Bibliotekarza - 2011 r.

1 200,00

RAZEM

3 709,60

C

Wydatki, w tym:

4 326,71

1

Materiały (druki, materiały biurowe, znaczki, środki czystości)

2

Usługi (np. Wynajem środków transportu, catering,)

194,40

3

Delegacje (podróże do innych miast w celu załatwienia spraw służbowych okręgu)

649,40

4

Płace, honoraria

5

Inne, w tym:
Organizacja Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza(zakup kwiatów, napojów,
ciasta)

65,07

0,00

908,40

Koszty zebrań – zakup kubków serwetek, galanterii cukierniczej

183,44

Koszty administracyjne
Seminaria, szkolenia konferencje

0,00
816,00

Opłaty bankowe
Nagroda Dolnośląski Bibliotekarz Roku
Opłaty pocztowe
Razem:

0,00
1 500,00
10,00
4 326,71

A+BC
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011, w tym:
1

W kasie *

2

W banku (rachunek bieżący + lokaty) **
RAZEM

3 651,71
0,00
3 651,71

1.4. Inne informacje organizacyjne dotyczące okręgu i wszystkich podległych struktur
(np. zmiana adresu siedziby, prace nad bazą członków, sprawy personalne, itp.)
Nie odnotowano spraw, które mieściłyby się w tym punkcie.
II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ZARZĄDU OKRĘGU WG PIĘCIU
CELÓW STRATEGICZNYCH ZAWARTYCH W „STRATEGII SBP NA LATA
2010-2021”.
2.1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej
16-17 listopada 2011 - wspólnie z Zarządem Głównym i Dolnośląską Biblioteką Publiczną
zorganizowano warsztaty dla członków SBP poświęcone kwestiom prawnym działalności
bibliotek pod hasłem „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek”, które prowadzone były
przez Rafała Golata – radcę prawnego w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
W programie warsztatów była również prezentacja projektu zmian w ustawie o bibliotekach.
W dniu 3 marca 2011 roku Zarząd Okręgu podjął uchwałę w sprawie proponowanych
zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, popierając
stanowisko Zarządu Głównego SBP w sprawie projektu nowelizacji ustawy.
W związku z zamiarem odwołania ze stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Chocianów, przewodnicząca Zarządu Okręgu i zastępca dyrektora Dolnośląskiej
Biblioteki Publicznej spotkały się z burmistrzem w celu wyjaśnienia powodów decyzji o

odwołaniu. Wizyta w bibliotece i spotkanie z burmistrzem zakończyły się wydaniem opinii w
kwestii sytuacji w bibliotece.
2.2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Zarząd Okręgu starał się wspierać oddziały i koła we współpracy z bibliotekami i innymi
instytucjami w realizacji działań.
2.3. Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
Zarząd Okręgu starał się wspierać oddziały i koła w realizacji działań.
2.4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego
22 października 2011 r. zorganizowano warsztaty pod hasłem „Między nami – szkolenie
poświęcone komunikacji wewnętrznej w organizacji” dla członków Zarządu Okręgu, Komisji
oraz przewodniczących Oddziałów. Warsztaty miały za zadanie wskazanie sposobów
usprawnienia przepływu informacji między nami, co zmienić, aby komunikacja wewnętrzna
była skuteczna. Spotkanie prowadziła pani Agata Szczotka-Sarna, która bardzo sugestywnie
zwracała uwagę na najczęściej popełniane błędy w porozumiewaniu się.
2.5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
(W tym celu strategicznym należy opisać działania na rzecz promocji bibliotek, zawodu
bibliotekarza oraz stowarzyszenia)
1. Dolnośląski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Już po raz ósmy przygotowano uroczyste obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i
Bibliotek, które miały miejsce 11 maja 2011 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Nowej Rudzie. Honorowy Patronat nad obchodami objął Burmistrz Miasta Nowa Ruda
Tomasz Kiliński. Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu, Zarządy Oddziałów w Kłodzku, Jeleniej Górze,
Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza
Mikulskiego we Wrocławiu i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie.
Małgorzata Jędrzejowska-Skrzypczyk - Dyrektor Biura Poselskiego Moniki Wielichowskiej
przekazała życzenia dla wszystkich bibliotekarzy w imieniu posłanki oraz w imieniu senatora
Stanisława Jurcewicza.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz
samorządowych, którzy nie szczędzili słów uznania dla zgromadzonych licznie bibliotekarzy.
Wśród gości byli: Jacek Gawroński dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Tomasz Kiliński - Burmistrz Miasta Nowa Ruda, Andrzej
Behan - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, Urszula Panterałka - Zastępca
Wójta Gminy Kłodzko, Kazimierz Pachura - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bardzie,
Irena Styga - Pełnomocnik Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Mariusz Skrzypczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
w Kłodzku, Leszek Wójcik - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej oraz Radni
Miasta Nowa Ruda - Regina Wałęsa, Irena Caryk, Halina Gajcy, Piotr Postrożny, Jacek
Cichański.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich reprezentowała Sylwia Błaszczyk –
opiekun naszego okręgu.
Uroczystość wpisana została w trwający w dniach 8-15 maja 2011 r. VIII Tydzień Bibliotek.
Hasło przewodnie tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka zawsze po drodze – nie
mijam wchodzę” jest od wielu lat mottem przewodnim działań wszystkich uhonorowanych
bibliotekarzy.
Ponieważ Święto bibliotekarzy jest okazją do uhonorowania ich odznaczeniami
państwowymi, resortowymi, nagrodami i podziękowaniami, tak też i było w tym roku.
Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Marszałka Województwa
Dolnośląskiego, Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Nowej Rudzie oraz Zarządu Okręgu – Dolnośląski Bibliotekarz Roku.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Urszula Ubych, która kieruje Miejską Biblioteką Publiczną
w Bielawie.
Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
kultury otrzymały: Bożena Loc – bibliotekarz, animator kultury, pedagog, pracuje w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie oraz Ewa Milińska – bibliotekarz z pasją,
społecznik, kierownik Czytelni Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
„Książnica Karkonoska”.
Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymały: Dorota Kucharska –
która pracuje w Filii nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie i
Jolanta Pawlak – która pracuje w Fili nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Bielawie w Dziale
Dziecięco-Młodzieżowym.
Medalem „W dowód uznania” uhonorowano: Filię w Brzeźnicy Biblioteki Publicznej w
Bardzie, Teresę Bernatowicz – pracującą w Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Nowej Rudzie, Elżbietę Fiałkowską – pracującą w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Józefa
Wybickiego w Ząbkowicach Śląskich, Marię Mazur – pracującą w Filii Bibliotecznej w
Doboszowicach Gminnego Centrum Kultury – Biblioteki Publicznej w Kamieńcu
Ząbkowickim, Annę Nowak - kierującą Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Szczytna,
Wiolettę Paszkowską – pracującą w Bibliotece Zakładowej „Legrand Polska” w Ząbkowicach
Śląskich.
Nagrodę Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Dolnośląski Bibliotekarz Roku otrzymała Jolanta Kużdżał - która kieruje Gminnym Centrum
Kultury – Biblioteką Publiczną w Kamieńcu Ząbkowickim.
Nagrody specjalne wręczyli również dyrektorzy bibliotek.
Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu - Andrzej Tyws wyróżnił:
Wioletę Matuszewską - kierowniczkę Działu Instrukcyjno Metodycznego, koordynatorkę
wojewódzką sieci Dyskusyjnych Klubów Książki, Iwonę Podlasińską – z Działu Pracy z
Dziećmi DBP, pomysłodawczynię i realizatorkę licznych imprez, które z pasją realizuje w
DBP z myślą o wrocławskich maluchach, Renatę Słonik, pracującą w Czytelni DBP,
zaangażowaną w realizację bibliotecznych projektów o charakterze popularyzatorskim.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie - Sławomir Drogoś przyznał
awanse zawodowe na stanowisko starszego kustosza: Krystynie Karwowskiej, pracującej w
czytelni oraz dziale gromadzenia, Krystynie Fecko – kierowniczce Wypożyczalni dla
Dorosłych oraz Bożenie Loc.
Uroczystość ubarwił koncert duetu gitarowego Agnieszki i Witolda Kozakowskich, który grał
utwory kompozytorów francuskich i latynoskich.
Spotkaniu towarzyszyła także wystawa zatytułowana „Biblioteki hrabstwa kłodzkiego”.

W czasopiśmie „Książka i Czytelnik” nr 2/2011 wydawanym przez Dolnośląską Bibliotekę
Publiczną zamieszczony został obszerny artykuł poświęcony świętu dolnośląskich
bibliotekarzy przygotowany przez przewodniczącą okręgu.
III. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA STRUKTUR (ODDZIAŁY I KOŁA ORAZ
SEKCJE, KOMISJE JEŚLI SĄ PRZY ODDZIAŁACH/OKRĘGACH) WG PIĘCIU
CELÓW STRATEGICZNYCH ZAWARTYCH W „STRATEGII SBP NA LATA
2010-2021”
3.1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej
Oddział Jeleniogórski:
• udział członków Zarządu i Sekretarza Koła w Jeleniej Górze w dwudniowym,
szkoleniu dotyczącym aspektów prawnych działania bibliotek 16-17 listopada.
Uzyskane informacje wykorzystane zostały np. w negocjacjach z dyrekcję Książnicy
Karkonoskiej na temat regulaminu wynagradzania.
• wystąpienie przewodniczącej oddziału do nowego starosty lwóweckiego z prośbą o
usamodzielnienie Biblioteki Pedagogicznej. Nowa rada powiatu nie zaakceptowała
jednak działań podjętych przez radę ubiegłej kadencji.
Oddział Kłodzki:
• wystosowanie do władz Gminy Nowa Ruda stanowiska w sprawie planów
reorganizacji struktury Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz wchodzącej w jego
skład Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda. W piśmie podkreślono zasadność
rozdziału obu instytucji, co skutkowałoby usamodzielnieniem formalno – prawnym
biblioteki publicznej gminy Nowa Ruda. Niestety pomimo takiego stanowiska gmina
nie podjęła działań w celu reorganizacji Centrum Kultury.
• wydanie opinii w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.
• wydanie opinii w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Polanicy Zdroju.
• wydanie opinii w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kłodzku.
Oddział Legnicki:
• wydanie opinii na prośbę burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w sprawie
odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chocianów oraz powołania
na w/w stanowisko nowego kandydata.
Oddział Wałbrzyski:
• wydanie opinii w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Dzierżoniowie.
Oddział Wrocławski:
• Koło przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej współdziałało z Komisją Zakładową
NSZZ „Solidarność” w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim dotyczących zasad
wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, ze szczególnym
uwzględnieniem Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Koło prowadziło negocjacje z
Dyrekcją Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sprawie podwyżek dla pracowników.

Opiniowało także zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej.
3.2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Struktury SBP ściśle współpracowały z bibliotekami na swoim terenie, wspomagając je w
realizacji zadań statutowych, interwencyjnych a także wspierały w kontaktach z władzami
samorządowymi.
Funkcjonując w określonym rejonie nawiązywały współpracę z działającymi na ich terenie
towarzystwami, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, radami osiedlowymi i
radami sołeckimi. Współpraca realizowana była na różnych płaszczyznach, głównie na
wspólnej organizacji imprez czytelniczych i szkoleń.
Członkowie SBP, którzy pracują w bibliotekach z ofertą dla osób niepełnosprawnych,
współpracowali z organizacjami działającymi na rzecz tej grupy społecznej – Polski Związek
Niewidomych, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Polskie Towarzystwo
Biblioterapeutyczne.
Większe projekty realizowane były wspólnie z instytucjami kultury działającymi na danym
terenie np. z ośrodkami kultury, centrami edukacji, towarzystwami uniwersytetów ludowych,
klubami anonimowych alkoholików, muzeami regionalnymi.
Oddział Jeleniogórski:
• udział przewodniczącej oddziału w szkoleniach organizowanych przez Urząd Miasta
Jelenia Góra na temat pozyskiwania dotacji przez stowarzyszenia pozarządowe.
• udział przewodniczącej oddziału w pracach komisji tworzącej Strategię Rozwoju
Jeleniej Góry ( w części dotyczącej kultury, sportu i turystyki).
• udział członków Koła Lwóweckiego w przygotowaniach do otwarcia Europejskiego
Centrum Kulturalno-Informacyjnego w Gryfowie Śląskim.
Oddział Kłodzki:
• patronat SBP podczas imprezy „Bieguny Kultury” organizowanej przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Nowej Rudzie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowej
Rudzie.
Oddział Legnicki:
• Przewodnicząca oddziału została powołana przez prezydenta Miasta Legnicy do
Miejskiej Rady działalności Pożytku Publicznego, gdzie pełni
funkcję
wiceprzewodniczącej Rady.
• Zarząd Oddziału w Legnicy zgodnie z preliminarzem dofinansowuje organizowane i
prowadzone przez członków SBP imprezy, konkursy, spotkania autorskie.
• Koła i biblioteki współpracują z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in.
Kołami Gospodyń Wiejskich, Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym,
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Nadzieja", Legnickim
Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.
Oddział Wrocławski:
• Koło Nauczycieli Bibliotekarzy wspólnie z Zarządem Oddziału i Dolnośląską
Biblioteką Pedagogiczną zorganizowało już piąty raz konferencję naukową z cyklu
„Szkolne Centra Multimedialne – nowoczesne technologie w bibliotekach,
zastosowanie nowoczesnych narzędzi
informacyjno – komunikacyjnych”.
Członkowie koła także czynnie włączyli się w prowadzenie warsztatów, które

towarzyszyły kolejnej konferencji „Biblioteki dla społeczeństwa informacyjnego – z
okazji 65-lecia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.
• Koło Bibliotekarzy Nauczycieli współpracowało z wrocławskim IPN, lokalnymi
wydawnictwami oraz różnymi zespołami edukacyjnymi w przygotowaniu i realizacji
konferencji naukowych, otwartych na udział bibliotekarzy różnych sieci.
3.3. Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
Zarządy Oddziałów i kół włączały się w uroczyste obchody jubileuszy bibliotek oraz
jubileusze pracy zawodowej bibliotekarzy.
Oddział Jeleniogórski:
• uroczyste wyróżnienie bibliotekarzy (członków SBP) obchodzących jubileusze pracy
zawodowej w roku 2010 i 2011 (wręczenie dyplomów, kwiatów, drobnych
upominków) na spotkaniu noworocznym pracowników „Książnicy Karkonoskiej”
(Koło Jeleniogórskie)
• VIII Finał Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na
walizkach” – Koło w Zgorzelcu we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w
Zgorzelcu i Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu
Oddział Kłodzki:
• przygotowanie oraz prezentacja wystawy pt. „Biblioteki Hrabstwa Kłodzkiego”
Oddział Legnicki:
• zgodnie z preliminarzem Zarząd Oddziału dofinansowywał imprezy organizowane
przez poszczególne Koła z okazji Dnia Bibliotekarza oraz zakup upominków dla osób
obchodzących jubileusze pracy zawodowej
3.4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego
Dobrą formą integracji środowiska jest organizowanie wyjazdów szkoleniowo-turystycznych
lub wycieczek krajoznawczych.
Członkowie oddziałów i kół współdziałali w zakresie przygotowania szkoleń i konferencji z
macierzystymi bibliotekami, w których pracują na co dzień.
Oddział Jeleniogórski:
• zorganizowanie w celu edukacji regionalnej wycieczki dla członków kół z Jeleniej
Góry i Lwówku Śląskim oraz bibliotekarzy powiatu zgorzeleckiego do Goerlitz na
wystawę VIA REGIA zorganizowaną przez Muzeum w Dreźnie
Oddział Legnicki:
• udział przewodniczącej w VII Forum SBP
• udział w 28 Spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii regionalnej
• udział w warsztatach zorganizowanych przez Zarząd Okręgu – „Aspekty prawne
funkcjonowania bibliotek” oraz „Komunikacja wewnątrz organizacji”
• Członkowie SBP biorą także aktywny udział w wielu szkoleniach organizowanych
przez macierzyste biblioteki, przez biblioteki wyższego szczebla oraz np. urzędy
Miast i Gmin. W preliminarzu wydatków Zarządu Okręgu przewidziano także środki

do wykorzystania przez Koła na opłacenie udziału w szkoleniach lub zwrot kosztów
przejazdu.
Oddział Wałbrzyski:
• Koło w Wałbrzychu zorganizowało wyjazdy studyjne do MBP we Wrocławiu i
Saksońskiej Biblioteki Krajowej i Uniwersyteckiej Slub.
• koło w Dzierżoniowie zorganizowało wyjazdy studyjne do bibliotek w Pszczynie i
Berlinie
Oddział Wrocławski:
• Koło przy MBP we Wrocławiu zorganizowało prezentacje na temat budownictwa
ekologicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii pod hasłem „Zielona
architektura”, którą przedstawiła Anna Bac architekt i projektant. Spotkanie odbyło
się w nowoczesnej bibliotece, która została wybudowana w takiej technologii.
Cieszyło się dużym zainteresowaniem członków Oddziału Wrocławskiego.
• Koło przy GBP Długołęka zorganizowało dwa szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie
wspierania edukacji wczesno-szkolnej.
• Koło Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych zorganizowało kilka spotkań –
prezentacji o różnorodnej tematyce, m.in. „Fora Młodych Bibliotekarzy, jako
narzędzie budowania tożsamości zawodowej” – wykład Piotra Marcinkowskiego
(członek Zarządu Głównego).
• Koło przy PiMBP w Oleśnicy było organizatorem szkolenia dla bibliotekarzy powiatu
pod hasłem „Budowanie relacji z czytelnikiem”, które przeprowadziła Urszula
Cimoch – trener Fundacji Wsparcie Bibliotek z Poznania.
• Zarząd Oddziału zorganizował wycieczkę zagraniczną dla członków i sympatyków
do Ołomuńca i Bratysławy.
• Koło przy MBP we Wrocławiu zorganizowało wycieczkę do Opola, Mosznej i
Rogowa. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Oddział Rękopisów i Starodruków WBP w
Opolu z siedzibą w Rogowie, nową siedzibę MBP w Opolu oraz zamek w Mosznej.

3.5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
(W tym celu strategicznym należy opisać działania na rzecz promocji bibliotek, zawodu
bibliotekarza oraz stowarzyszenia)
Oddziały i koła organizowały spotkania pracownicze i z władzami z okazji Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek.
Wspierały także ogólnopolską akcję Tygodnia Bibliotek promującą czytelnictwo organizując
spotkania autorskie, kiermasze książek, lekcje biblioteczne i quizy regionalne.
Oddział Jeleniogórski:
• przygotowanie wniosków o nagrody dla wyróżniających się bibliotekarzy
• Koło w Lubaniu - uroczyste spotkanie z władzami miasta z okazji Tygodnia Bibliotek
Oddział Kłodzki:
• przygotowanie wniosków o nagrody dla wyróżniających się bibliotekarzy
• współorganizacja wraz Okręgiem Dolnośląskim, Kołem w Nowej Rudzie oraz
Miejską Biblioteką Publiczną w Nowej Rudzie obchodów Dolnośląskiego Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek.

Oddział Legnicki:
• Tydzień Bibliotek –zakupiono plakaty dla bibliotek
• Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – odbywają się spotkania bibliotekarzy z władzami
samorządowymi oraz spotkania integracyjne
Oddział Wałbrzyski:
• przygotowanie wniosków o nagrody dla wyróżniających się bibliotekarzy
• II Pieszy Rajd Bibliotekarzy
• Koło w Świdnicy rozbudowało swoją stronę internetową zamieszczoną na stronie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
Oddział Wrocławski:
• przygotowanie wniosków o nagrody dla wyróżniających się bibliotekarzy
• Koło w Długołęce zorganizowało w ramach Tygodnia Bibliotek „Tydzień czytania
dzieciom” poprzez organizację wielu imprez m.in. „Nocy Detektywów”, „Podróży z
Koziołkiem Matołkiem”, w ramach projektu „Z baśnią legendą w Polsce” – spotkanie
autorskie z Mariolą Jarocką – autorką wielu książek o tej tematyce.
• Koło w Oleśnicy przygotowało Zabawy dla dzieci – impreza integracyjna
popularyzująca polską poezję dziecięcą np. ”Znam wiersze Jana Brzechwy”.
• Koło Nauczycieli Bibliotekarzy w Tygodniu Bibliotek rozpoczęło akcję bookcrossing
w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej.
• Koło przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej przygotowało wystawę „Biblioteka
zawsze po drodze - nie mijam wchodzę”. Ekspozycja została przygotowana w
związku z obchodzonym corocznie Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich
oraz Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek. Wystawa informowała o historii książki
(od rysunków naskalnych do najnowszych nośników – książek elektronicznych m.in.
playaway) oraz prezentowała oferty działów udostępniania. Cieszyła się dużym
zainteresowaniem czytelników.

IV. UWAGI I KOMENTARZE
Opracowując powyższy materiał starałam się pokazać szeroki wachlarz działań
prowadzonych przez oddziały i koła. Najwięcej problemów sprawiło zarówno mnie jak i
przewodniczącym oddziałów zakwalifikowanie działania do konkretnej kategorii, ponieważ
najczęściej są to działania interdyscyplinarne i wielowątkowe.
Przewodnicząca
Zarządu Okręgu we Wrocławiu
Alicja Leszczyńska

