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Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Toruniu 

 

Sprawozdanie za rok 2018 

 

 

Skład Zarządu Okręgu w kadencji 2017-2021: 

 

Przewodnicząca - Jolanta Szewczak (Biblioteka Uniwersytecka, Toruń) 

Zastępca przewodniczącej - Anna Kończal (Biblioteka Miejska, Inowrocław) 

Skarbnik - Grażyna Więckowska (Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 3, Włocławek) 

Sekretarz - Halina Ciechorska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, 

Toruń) 

Członkowie: Aleksandra Boryń (Biblioteka Miejska, Grudziądz) 

                     Ewa Kaźmierkiewicz (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Golub-Dobrzyń) 

                     Katarzyna Kwiecińska (Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie) 

                     Anna Rachut (Miejska Biblioteka Publiczna, Włocławek) 

                     Regina Sakrajda (Honorowy Członek SBP) 

 

 

1. Sprawy organizacyjne. 

 

1.1. Informacja o członkach i strukturze Okręgu SBP 

 

Dane dot. Okręgu SBP: 

Na koniec 2018 r., na dzień 31.12.2018 r. liczba członków w Okręgu wyniosła 403. 

 Członkowie SBP wg płci: na ogólną liczbę członków 403 jest 385 kobiet i 18 mężczyzn. 

Członkowie SBP wg typów bibliotek: 

biblioteki publiczne - 350 

biblioteki szkół wyższych - 35 

biblioteki szkolne - 14 

biblioteki pedagogiczne - 4 

W całym Okręgu mamy 1 Honorowego Członka SBP. 

 

Dane dot. Okręgu i Oddziałów: 

                                     Ogółem Okręg  Oddz. Bydgoszcz  Oddz. Toruń    Oddz. Włocławek 

Ilość członków                    403                     169                      182                    52 

kobiet                                  385                      159                      175                    51 

mężczyzn                              18                        10                          7                      1 

 

bibl. publiczne                     350                      163                      143                    44 

bibl. szkół wyższych             35                          4                         31                      0 

bibl. szkolne                           14                         1                          6                       7 

bibl. pedagogiczne                   4                         1                          2                       1 

 

pracujący                              354                       158                      151                    45 

emeryci                                   49                         11                        31                      7 

 

do 35 lat                                  33                         25                          8                      0 

powyżej 35 lat                      370                        144                      174                    52 

Na koniec 2018 r. w Okręgu Kujawsko-Pomorskim SBP działały 3 Oddziały: w Bydgoszczy, 

Toruniu i Włocławku,  zorganizowane w 16 Kołach. 
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- Oddział Bydgoszcz:         7 kół:        Bydgoszcz, Barcin, Inowrocław, Mogilno, Nakło, 

                                                             Sępólno Krajeńskie, Tuchola 

- Oddział Toruń:                 7 kół:        Książnica Kopernikańska, UMK, Chełmno, Chełmża, 

                                                             Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Radziejów 

- Oddział Włocławek:        2 koła:      Włocławek, Lipno 

 

Cały czas trwają prace nad weryfikacją i aktualizacją danych w bazie członków. Mobilizujemy 

członków do weryfikacji własnych danych. Najwięcej problemu sprawia aktualizowanie danych 

adresowych, mailowych, podawanie daty urodzenia. 

 

Są również problemy z płaceniem składek. Na potrzeby niniejszego sprawozdania za miarodajne 

przyjęto dane pochodzące od skarbników (tak, jak w sprawozdaniu finansowym skarbnika Zarządu 

Okręgu i protokole Komisji Rewizyjnej). 

 

1.2. Posiedzenia Zarządu Okręgu. 

 

    Posiedzenia Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego SBP odbywały się zgodnie z przepisami 

zawartymi w Statucie SBP. W 2018 r. odbyły się 2 zebrania Zarządu Okręgu (15 marca, 5 

września). 
    Były to zebrania w poszerzonym składzie: cały Zarząd Okręgu, Przewodniczące Zarządów 

Oddziałów Bydgoskiego, Toruńskiego i Włocławskiego, Przewodnicząca Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej i Skarbnik Oddziału Bydgoskiego. 

 

Sprawy poruszane na posiedzeniach: 

•  zatwierdzenie sprawozdań i planów pracy 

•  przedstawienie i omówienie propozycji Zarządu Głównego SBP 

•  przedstawienie Strategii SBP na lata 2010-2021 

•  udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez ZG SBP i biblioteki 

•  problemy członków i struktur terenowych SBP 

• problemy z typowaniem osób do tytułu Bibliotekarza Roku 

• obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 

• wybór Kujawsko-Pomorskiego Bibliotekarza Roku 

• przekazywanie wytycznych do sprawozdawczości 

• omówienie spraw poruszanych na zebraniu przewodniczących Zarządów Okręgów w ZG 

• opiniowanie propozycji do nagród i odznaczeń 

 

1.3. Informacja o finansach Okręgu. 

 

Sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu opracowane wg wytycznych Zarządu Głównego zostało 

przygotowane przez Skarbnika Zarządu Okręgu Panią Grażynę Więckowską i przekazane 

niezależnie od niniejszego sprawozdania do Biura ZG SBP. 

 

1.4. Współpraca z bibliotekami. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Okręgu spotykał się z dużą życzliwością dyrekcji i 

pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, która 

wspierała Zarząd Okręgu zarówno użyczając sali na zebrania, jak i pomagając w organizowaniu 

imprez SBP. 

 

1.5. Zmiany siedziby. 
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     Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie (Oddział Toruński) otrzymała nowy 

budynek. W powojennej historii miasta i powiatu biblioteka ta nie miała nigdy własnej siedziby. 

Budynek ma ponad 700 metrów kw - jest bardzo przestronny. W jego piwnicy znajdują się 

magazyny biblioteczne. Parter to przede wszystkim duża przestronna wypożyczalnia. Tutaj znajduje 

się również sala konferencyjna, która jest oddzielona od ogólnodostępnej części przesuwanymi 

drzwiami, znajduje się też winda. Otwarcie nowej siedziby to zakończenie obchodów roku 

związanego z 70-leciem biblioteki. Nastąpiło to w maju 2018 r. 

 

    Również w maju 2018 r. na bazie dotychczasowej filli miejskiej przy ul. Raszei w Toruniu 

otwarto nowoczesną, pierwszą w mieście, Mediatekę. To tam właśnie odbyły się obchody 

Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza, 

 

 

II. Działalność ogniw terenowych (wg celów strategicznych Strategii SBP na lata 2013-2021). 

 

 

      Wszystkie struktury SBP w Okręgu Kujawsko-Pomorskim w swej działalności w roku 2018 

zaakcentowaly 100-lecie odzyskania niepodległości. 
 

      Ponadto wszystkie ogniwa SBP włączały się aktywnie w imprezy cykliczne, takie jak: 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Tydzień Bibliotek, Noc w Bibliotece, Noc w Muzeum, Konkurs o 

tytuł Bibliotekarza Roku, Dyskusyjne Kluby Książki, Narodowe Czytanie, Światowy Dzień Książki 

i Praw Autorskich, Cała Polska Czyta Dzieciom. 

 

 

Cel 1.: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

 

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

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

konkursowej powołał 2 przedstawicieli SBP: przewodniczącą Zarządu Okręgu Kujawsko-

Pomorskiego Jolantę Szewczak i przewodniczącą Zarządu Oddziału Toruńskiego Katarzynę 

Rapior-Murawską. 

 

          Zarząd Koła SBP działającego przy Bibliotece Uniwersyteckiej UMK zorganizował 

spotkanie z Dyrekcja Biblioteki, którego celem było zwrócenia uwagi na temat nowej ustawy o 

Szkolnictwie Wyższym 2.0, dotyczącej m.in Bibliotek Uniwersyteckich. Ustawa praktycznie 

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

interweniowanie u władz Uniwersytetu w sprawie walki o zawód bibliotekarza oraz środowisko. 

Dyrektor Dominika Czyżak jako członek SBP obiecała monitorować kwestię.   

 

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

Radomin w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie z Domem Kultury. 

Dyrektor MiPBP i Przewodnicząca Koła SBP w formie pisemnej odpowiedziały na przedstawioną 

przez Wójta wizję działalności połączonych placówek, broniąc integralności biblioteki publicznej. 

Kilkakrotnie zostały przeprowadzone rozmowy z Wójtem Gminy i Przewodniczącym Rady Gminy, 

w których przedstawiono argumenty przeciwko łączeniu obu placówek w jeden organizm. Dzięki 

szybkiej i skutecznej interwencji z obu stron, GBP w Radominie nie została połączona z inną 

instytucją kultury. 

 
 

Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w 

tworzeniu społeczeństwa wiedzy 
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     Członkowie SBP czynnie włączali się we wszystkie działania edukacyjne organizowane przez 

SBP, biblioteki oraz inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia z terenu miast i gmin, 

Na uwagę zasługują działania: 

 

Koło SBP w Barcinie   
• Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone patronowi biblioteki Jakubowi 

Wojciechowskiemu odbywające się w 60 rocznicę śmierci pamiętnikarza, założyciela 

barcińskiej biblioteki, połączone z nadaniem medali jego   za zasługugi dla kultury 

• Dyrektor barcińskiej biblioteki oraz pracownik Filii nr 1 w Barcinie 15 listopada 

2018 r. uczestniczyły w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach w 

Konferencji „Pola widzenia książki” podsumowującej zadanie. Podczas spotkania była 

okazja do przestawienia pracy biblioteki w Barcinie. 

• Dzień Bezpiecznego Internetu - zajęcia warsztatowe dla uczniów z ZS w Barcinie. 

Udział wzięły 54 osoby. 

• - warsztaty edukacyjne pt. „Rusz głową”, które zostały zorganizowane w ramach 

Tygodnia Bibliotek odbywającego się pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. W 

warsztatach uczestniczyło 81 osób. 

• warsztaty dla młodzieży o historii idei państwa i demokracji „Trudne słowo 

demokracja - piękne słowo demokracja” prowadzone przez Ewę Jałochowską - 45 osób 

• w październiku 2018 r. przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjno - patriotycznych z 

okazji 100-lecia Niepodległości. Ich celem było pielęgnowanie polskości, kształtowanie 

postaw patriotycznych oraz szacunku dla przodków, symboli, języka i barw narodowych. W 

warsztatach uczestniczyło 186 osób. 

• wystawa przygotowana w ramach projektu „Drogowskaz Niepodległa” pt. „Barcin w 

okresie Dwudziestolecia Międzywojennego” - zdjęcia do wykonania plansz zostały 

przekazane przez mieszkańców Barcina. W spotkaniu wzięło udział 55 osób. 

• Od stycznia do marca 2018 trwała wystawa prezentująca sylwetki powstańców 

wielkopolskich pochodzących  z Barcina i spoczywających na barcińskim cmentarzu, 

wykonana przez uczennicę Zespołu Szkół w Barcinie, Zofię Drzewiecką z okazji 99 

rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

• Prelekcja „Drogi do odzyskania niepodległości w 1918 roku” przygotowana 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie oraz Towarzystwem 

Gimnastycznym „Sokół”. Wykład wygłosił dr Przemysław Wójtowicz z delegatury 

bydgoskiej IPN. Uczestniczyło 81 osób. 

• prelekcja pani Agnieszki Chęś na temat „Czego o swojej kulturze nie powie ci Arab” 

przeprowadzona w ramach akcji Noc Bibliotek 2018 

• pogadanka pana Jarosława Górskiego „Architekci niepodległości - wizje wolnej 

Polski pisarzy i artystów przełomu XIX i XX wieku” 

• dbyła się gawęda historyczno-literacka „Nie zginie Polska” wygłoszona przez 

historyka panią Małgorzatę Jarocińską. 

• gawędy historyczne o Orlętach Lwowskich „Przyśniła się dzieciom Polska” 

wygłoszone przez historyka panią Małgorzatę Jarocińską. 

• X Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia - Gwara pałucka” 

połączony z prelekcjami na temat gwary, stroju oraz kuchni Pałuk. 

 

Oddział SBP w Toruniu 

 

• Dnia 6 września 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu odbył się wernisaż wystawy 

"Dzieje polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej". Wystawę zorganizowały trzy największe 

toruńskie biblioteki: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, WBP 

Książnica Kopernikańska oraz Biblioteka Uniwersytecka. Ekspozycja objęta została honorowym 
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patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 

Oświaty oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W wystawie wzięła udział Przewodnicząca 

Oddziału SBP w Toruniu Pani Katarzyna Rapior-Murawska oraz członkowie naszego Koła SBP 

przy BU UMK. 

 

Koło SBP w Bydgoszczy: 
• Realizacja zadania „Poszerzenie pola dźwięku. Koncerty na strychu” 

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

cykl koncertów. Inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy była odpowiedzią na potrzebę utworzenia muzycznej sceny 

alternatywnej w Bydgoszczy. Na kameralnym poddaszu Biblioteki Głównej gościli artyści 

nietuzinkowi i ciekawe osobowości muzyczne. Wstęp na wszystkie zdarzenia cyklu był bezpłatny. 

Trzecia, edycja cyklu muzycznego Poszerzenie pola dźwięku to kilka wydarzeń (koncerty, 

warsztaty muzyczne, prezentacja), na które Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w 

Bydgoszczy zaprasza w kwietniu i w maju. Poszerzenie pola dźwięku #3 odbyło się w gmachu 

głównym Biblioteki. Scenę na Strychu odwiedziło kilka z najciekawszych, wybranych osobowości 

awangardy muzycznej (i nie tylko), których działalność wyróżnia rozmach, otwartość, najwyższy 

poziom artystyczny i kontestowanie utartych klisz twórczych. 

Zorganizowano 8 koncertów, w których udział wzięło 275 osób. 

• Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy i Wojewódzka i Miejska 

Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy zaprosiły wspólnie na kolejny, czternasty Tydzień 

Bibliotek.Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem ,,(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Jak co 

roku, z tej okazji przygotowaliśmy szereg atrakcji. Codziennie zapraszaliśmy czytelników na 

spotkania autorskie, prezentacje, warsztaty, gry, projekcje filmowe, targowiska, kiermasze, koncerty. 

Tydzień Bibliotek zwieńczyła „Noc w Bibliotece”, która była, tradycyjnie, kumulacją działań i 

podsumowaniem wydarzeń kulturalnych z całego tygodnia. W  Tygodniu Bibliotek wzięło udział 

452 osoby. 

•  Noc w Bibliotece / Europejska Noc Muzeów19.05.2018 r. odbyła się w Bydgoszczy 

Europejska Noc Muzeów. Biblioteka tradycyjnie czynnie włączyła się w akcję dając możliwość 

odwiedzenia trzech swoich obiektów: Biblioteki Bernardynów, Izby Pamięci Adama Grzymały-

Siedleckiego, Introligatorni. 

Ogółem w wydarzeniu wzięło udział 272 osoby. 

 

Koło SBP w Inowrocławiu organizowało w ramach projektu „Protokół kulturalny XI” m.in.: 

spotkania autorskie dla dorosłych, dzieci i młodzieży, spotkania teatralne dla dzieci, cykl 

warsztatów plastycznych,„Noc z Andersenem” - całonocna impreza dla dzieci w wieku 6-11 lat 

lubiących bajki, baśnie, konkursy i zagadki, zabawy dla dzieci  z okazji Dnia Dziecka. 

 

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

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

najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 

Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i 

dorosłych. Fundatorami wystawy byli: Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi 

natomiast byli: Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Koło SBP wraz z Gminą 

Lipno przygotowało też Piknik Niepodległościowy. 
 

     W połowie maja 2018 r., w Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu członkowie SBP przygotowali 

III Dobrzyńską Konferencję Bibliotekarzy.  Konferencja była również doskonałą okazją do refleksji 

nad istotą wolności w kontekście obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.                                                                                      

 

Koło SBP w Mogilnie 
• wykład dr Sławomira Łanieckiego - pracownika UKW w Bydgoszczy - poświęcony 
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"Niepodległej i drogom do niej prowadzacym". 

• "Literatura i grafika - inspirujący świat w bibliotece" to cykl zajęć (lekcji 

bibliotecznych, warsztatów); spotkanie z ilustratorką i grafikiem p. Joanną Rusinek oraz 

instruktorką z Mogileńskiego Domu Kultury p. Sylwią Stręk poświęconych twórczości J. 

Brzechwy. Łącznie odbyło się 16 zajęć, w których uczetniczyło 195 dzieci. 

• Warsztaty plastyczne - miniaturowe książki w formie harmonijki. Dofinansowane ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

• Zadanie "Mogilno - moja ojczyzna w 620. rocznicę nadania praw miejskich i 100. 

rocznicę odzyskania niepodległości" - umowa partnerska z Mogileńskim Towarzystwem 

Kultury ("Na straży pamięci" - konkursy wiedzowy, plastyczny - najlepsze prace ukazały sie 

na kartkach pocztowych - lekcje biblioteczne w czytelni regionalnej). 

• Prelekcja Zbigniewa Zyglewskiego prof. nadzwyczajnego UKW w Bydgoszczy na 

temat "Nadanie praw miejskich Mogilnu a życie mieszkańców miasta". 

• "Noc bibliotek 2018 - RzeczpospoCzyta" 

• Narodowe czytanie "Przedwiośnia" S. Żeromskiego z udziałem uczniów Zespołu 

Szkół w Mogilnie. 

 

Koło SBP w Nakle 
• Kluby „Zręczne ręce” w Nakle i „Kreatywny kącik” w Paterku skupiają miłośniczki rękodzieła. 

Celem spotkań jest rozwijanie własnych zainteresowań i pasji oraz aktywne spędzenie wolnego 

czasu. 

• Wykłady z historii - bydgoszczanka Małgorzata Jarocińska w nakielskiej bibliotece 

zaprezentowała gawędy „„Zachowałam się jak trzeba - o Danusi Siedzikównie „Ince” oraz 

„Przyśniła się dzieciom Polska”,  natomiast Pani Anna Sergot ośmiokrotnie gościła w nakielskiej 

bibliotece z wykładami z cyklu  „Opowieści czterech ścian, czyli jak się żyło w dawnych czasach”, 

• Popularyzacja Internetu - wykorzystując Internet bibliotekarze organizują  lekcje 

biblioteczne,  podczas których starają się  pokazać ciekawe i praktyczne możliwości 

wykorzystania różnorodnych zasobów Internetu i zastosowań nowoczesnych technologii. 

Natomiast dla osób starszych, powyżej 50-tego roku życia, które nie miały dotychczas 

żadnych doświadczeń z Internetem, bądź znikome, pracownik biblioteki poprowadził w Filii 

bibliotecznej w Ślesinie warsztaty z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu.   
 

Koło SBP w Sępólnie Krajeńskim 

 Członkowie Koła SBP w Sępólnie Krajeńskim realizowali w Bibliotece Publicznej im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim projekt pn. „Komierowscy. Wszystkie 

drogi prowadzą do domu” w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez 

Muzeum Historii Polski w Warszawie. Projekt rozpoczęliśmy sesją fotograficzną w pałacu 

Komierowskich. 

 Dużą popularnością cieszyły się warsztaty, które odbyły się dzięki zakwalifikowaniu się 

biblioteki do II etapu Konkursu „Książkowe Emporium” organizowanego przez Barbarę 

Marię Morawiec z portalu Lustro Biblioteki oraz Wydawnictwo Zielona Sowa. 

 Jak ocenić wiarygodność informacji znalezionej w Internecie? Jak rozpoznać 

informację fałszywą (tzw. fake news?) Co zrobić, by spojrzeć na to samo wydarzenie z innej 

perspektywy? Na te i inne pytania odpowiedzi starała się udzielić młodzież uczestnicząca w 

warsztatach pn. „Wiadomości ze świata” zorganizowanych w ramach ogólnoeuropejskiej 

kampanii „Tydzień z Internetem”. 

 Mieszkańców naszej gminy zaprosiliśmy również do wspólnego świętowania Tygodnia 

Bibliotek.(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA - to hasło promujące czytelnictwo i biblioteki. W 

tym roku gościliśmy Cezarego Żaka - znanego aktora oraz Roberta Fursa – znanego 

akordeonistę, pianistę i dyrygenta. 

 Wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Wystawa zawierała m.in. opis idei 

wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich 
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granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a 

także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. 

 „RzeczpospolitaCzyta o Niepodległości”. Przypadające 100-lecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości to jubileusz, który stał się bodźcem i inspiracją do zorganizowania w 

ramach Nocy Bibliotek ciekawych wydarzeń dla czytelników. Pomogły one odkryć na nowo 

zarówno historię Polski, jak i dzieje naszego regionu czy własnej rodziny. Oczywiście 

pomogły nam w tym ciekawe lektury i… niezapomniane muzyczne szlagiery! Dla dorosłych 

zorganizowano działanie pod hasłem:„RzeczpospoCzyta o Niepodległej” oraz „Muzyczna 

wędrówka, czyli z polską piosenką przez stulecie”. 

 

Koło SBP w Tucholi 
• Przygotowanie okolicznościowych kartek z biało-czerwonymi życzeniami oraz 

śpiewnik Śpiewaj z nami 

• Recital Dariusza Krygowskiego pt. „… ale drogę miałem szczęśliwą” 

• Spektakl teatralny "Na tropie afery, gdzie podziały się litery?" 

• Młodzież czyta ... w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

• Nasza Mała Biblioteka - projekt czytelniczy dla najmłodszych 

 

Oddział SBP we Włocławku 

      Koło SBP w Lipnie 

• zorganizowało Tydzień Bibliotek, włączyło się w akcję „Book Crosing” 

• w grudniu w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie Koła SBP, w trakcie którego 

uroczyście pożegnano Ewę Warzyńską,  długoletnią dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Kikole. 

• W gminie Wielgie podejmowano działania w następujących obszarach: zorganizowany 

został Gminny konkurs pięknego czytania dla klas 4-6 pod hasłem (Do)wolność czytania, 

odbyły się powiatowe obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 

                                                             

Koł SBP we Włocławku 

• Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizowało akcję p 

„Mannequin chellenge” - 23 kwietnia. W akcji udział wzięli uczniowie 2 klas z Zespołu 

Szkół Ekonomicznych z opiekunem oraz członkowie Koła. 

• Realizowano projekt SBP „Literackie podróże małe i duże” w ramach grantu  i ze 

środków Fundacji Anwil dla Włocławka. To cykl spotkań edukacyjnych i kulturalnych dla 

dzieci i młodzieży z literaturą i kulturą odległych krajów i kontynentów, prowadzony w 

wybranych filiach bibliotecznych na terenie miasta. W ramach projektu odbyły się zabawy 

animacyjne, zabawy słowem, konkursy literacko-plastyczne, spotkanie autorskie oraz 

zabawy integracyjne o charakterze edukacyjno-rozrywkowym, które pozwoliły uczestnikom 

odbyć ciekawe „podróże” wśród bajek, baśni i opowiadań, zapoznając ich z bohaterami 

literackimi oraz geografią i kulturą krajów, z których oni pochodzą. 

 

Koło SBP w Chełmnie 

• Współorganizowanie bądź uczestnictwo w imprezach takich jak : Dni Chełmna, Święto 

Gmin, Narodowe Czytanie, Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, Światowy Dzień Książki  i 

Praw Autorskich, Konkurs cykliczny „Czytelnik Roku”, Chełmińskie Walentynki, Dzień 

Działkowca, Dzień Flagi, Dzień Działacza Kultury, Tydzień Bibliotek, Czytanie Żywych 

Książek. 

• Z okazji walentynek wystawa „Miłość w poezji” - prezentacja wierszy o tematyce 

miłosnej, „Autografy  w zbiorach MBP, cykl wystaw „Galeria jednego obrazu” 

 

Koło SBP i MiPBP w Golubiu-Dobrzyniu 
• We współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w bibliotece został przeprowadzony 
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projekt „Senior też badacz”. 

• Od marca do lipca 2018 odbywały się wykłady i warsztaty dla seniorów biorących 

udział w projekcie oraz dwie wycieczki do Poznania i Torunia. Członkowie Koła aktywnie 

włączyli się  w realizację projektu, który skierowany był do słuchaczy UTW. 

 

 

Cel.3: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 

 

 

Cel szczegółowy III. 1.Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem ze szczególnym 

uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii: 

 

Koło SBP w Barcinie 

• Członkowie SBP starają się, aby BPMiG w Barcinie i w Łabiszynie były aktywne  

w Internecie. Prowadzą profil na Facebooku, co jest ważną formą kontaktu z młodym 

użytkownikiem oraz rozbudowaną stronę www, na której prezentują katalog zbiorów  

w systemie bibliotecznym Sowa, umożliwiającym użytkownikom zdalny dostęp do konta 

czytelniczego, 

• prowadzą Cyfrową Izbę Tradycji udostępniając społeczeństwu zdjęcia, dokumenty, 

pamiątki dotyczące historii lokalnej. 

• Zorganizowano Geocachingową Grę Miejską z wykorzystaniem odbiorników GPS. 

• Od marca do czerwca 2018 prowadzony był przez informatyka Roberta Sagana  

i bibliotekarkę Annę Popielarz-Olszak kurs komputerowy skierowany do osób 50+ „Senior 

potr@fi”. Uczestnicy uczyli się obsługi komputera, poznawali funkcję programów 

komputerowych, obsługę poczty i zakładanie konta na profilach społecznościowych . 

• Cyklicznie dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania Lokalnego Klubu 

Kodowania dla dzieci. 

 

Koło SBP w Bydgoszczy: 

Członkowie koła w Bydgoszczy włączyli się w organizację i realizację projektów: 

• „LiterObrazki” - w ramach którego zorganizowano warsztaty robotyki. 

• Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci prowadzi cykliczne warsztaty robotyki dla 

dzieci. 

• Szkolenia dla bibliotekarzy podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-

pomorskiego z wykorzystania nowych technologii. Szkolenia dla 4 bibliotek, które 

zakwalifikowały się do programu FRSI „Kodowanie w bibliotece” dotyczące nauki 

programowania w bibliotece. 

• Zapowiedzi i relacje ze spotkań przekazywane są za pośrednictwem strony Internetowej 

WiMBP w Bydgoszczy, a także za pośrednictwem Facebooka i Instagrama. 

 

Koło w Inowrocławiu: 

• strona internetowa biblioteki, FB 

 

Koło w Mogilnie: 

• strona internetowa biblioteki, FB 

 

Koło w Nakle 

Członkowie nakielskiego Koła SBP w ramach swojej działalności utrzymują stałą współpracę z 

placówkami oświatowymi na szczeblu przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, również z innymi  instytucjami, m.in.: 

– Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle 

– Muzeum Ziemi Krajeńskiej 
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– Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek im. Klary Prillowej w Kcyni 

– Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej 

– Domem Pomocy Społecznej 

– Związkiem Emerytów i Rencistów 

– Parafiami dekanatu nakielskiego 

– Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary 

–  Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Nakło nad Notecią 

– Stowarzyszeniem „Potulice - Historia, Teraźniejszość, Przyszłość” 

 

Zapowiedzi oraz relacje ze spotkań, prelekcji, wieczorów literackich i in. przekazywane są mediom 

lokalnym - redakcjom gazet, Radiu Nakło, różnym portalom internetowym. Informacje 

przekazywane są również za pośrednictwem Facebooka. 

 

Koło w Sępólnie Krajeńskim 
     Działalność bibliotek staje się niezwykle ważna w budowaniu pozytywnego wizerunku i 

zaufania w oczach czytelników. Dlatego istotnym elementem współpracy ze środowiskiem jest 

promocja i rozwój czytelnictwa. W tym celu oferowano mieszkańcom zajęcia w różnorodnych 

formach, m.in.: kursy komputerowe, naukę języków obcych, Klub Podróżnika, Dyskusyjne Kluby 

Książki dla dzieci i dorosłych, Klub Czytających Rodzin w ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”  oraz warsztaty dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie. 

 

Koło w Tucholi: 

strona internetowa biblioteki, FB 

 

Oddział SBP we Włocławku 
Doskonalenie form komunikacji ze środowiskiem opierało się głównie poprzez zamieszczanie na 

stronach bibliotek informacji o działalności bibliotek. Dzięki bardzo dobrym relacjom z prasą 

lokalną informacje o podejmowanych działaniach docierały do mieszkańców Powiatu 

Lipnowskiego (Gazeta Pomorska , Tygodnik CLI) 

• prowadzi Fanpag'a Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włocławku. Na 

Fanpag'u Oddziału SBP we Włocławku zamieszczano materiały edukacyjne dla bibliotekarzy: jak 

wykonać zrzut ekranu, jak uatrakcyjnić lekcje biblioteczne z pomocą platformy learnningapps. 

 

Koło SBP Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, 

     pod adresem https://www.bu.umk.pl/kolo-sbp posiada własną stronę, na której umieszcza 

aktualne wydarzenia kulturalno-edukacyjne, których jest organizatorem. Staraniem Zarządu 

powstała mapa grobów pracowników Biblioteki, znajdujących się na cmentarzach przy ul. 

Gałczyńskiego, ul. Wybickiego oraz na Centralnym Cmentarzu Komunalnym przy ul. 

Grudziądzkiej w Toruniu: https://www.bu.umk.pl/kolo-sbp/opieka-nad-grobami (wykorzystano 

do tego narzędzie Google Mapy). 

 

Koło SBP Golub-Dobrzyń 

   Na stronie domowej MiPBP w Golubiu-Dobrzyniu znajduje się podstrona Koła SBP, gdzie  

umieszczane są aktualne wydarzenia i działania  podejmowane przez Zarząd i członków Koła. 

 

 

Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP 

 

      Członkowie SBP Okręgu Kujawsko-Pomorskiego współpracując z bibliotekami różnego typu, 

placówkami oświatowo-kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi szerzyli  idee Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, poprzez propagowanie roli książki, edukacji czytelniczej i medialnej. 

Bibliotekarze kontynuowali działania zmierzające do propagowania i popularyzacji zbiorów, usług 

https://www.bu.umk.pl/kolo-sbp
https://www.bu.umk.pl/kolo-sbp
https://www.bu.umk.pl/kolo-sbp/opieka-nad-grobami
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bibliotek, kształtowali w środowiskach lokalnych właściwe postawy etyczne i społeczne. Tym 

samym starali się wzmocnić wizerunek zawodu bibliotekarza. Pozytywny wizerunek SBP 

kształtowano poprzez codzienną pracę na rzecz SBP, czytelników i społeczności lokalnej. 

 

Członków Koła SBP we Włocławku brali udział w akcji Dzień Przytulania Bibliotekarza (1 

marca), przygotowywali też zakładki dla czytelniczek biblioteki z okazji  Dnia Kobiet  (Koło we 

Włocławku wspólnie z Oddziałem - 8 marca). 

 

Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu: 

    Organizacja w ramach Tygodnia Bibliotek cyklu wydarzeń o charakterze popularyzującym 

czytelnictwo i środowisko Biblioteki Uniwersyteckiej, ale także wizerunek SBP. 

    Członkowie Koła przygotowali 4 promocje książek, 3 wystawy w tym pt. 

• “Taniec ojców to odwieczny! Cenne druki polonezów ze zbiorów Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Toruniu”, 

• Toruńczycy z wyboru  to wystawa artystów fotografików Jadwigi i Marka Czarneckich, 

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

3  kiermasze: 

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

Północnej zaprezentowało książki, periodyki, e-booki i audiobooki o szeroko rozumianej tematyce 

regionalnej. 

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

a także płyty winylowe. 

• kiermasz Mikołajkowy 6 grudnia 

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

odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych “Bibliotekarz w 

gąszczu praw”, podczas której Joanna Wołos, Dominik Piotrowski oraz Adam Wereszczyński 

wygłosili referat pt. “Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w bibliotece 

akademickiej na przykładzie Koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu”. 

Wystąpienie składało się z czterech części: 

            historia Koła SBP przy BU UMK, cele i zadania Koła, działalność na rzecz promocji                  

            książki, czytelnictwa i zawodu, działania Koła na rzecz integracji środowiska bibliotekarzy           

             BU UMK i Torunia. 

       Prezentacja była okazją do przedstawienia bibliotekarzom z różnych bibliotek prawniczych w 

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

mimo swojej specyfiki stwarza bardzo dobre warunki dla działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polski oraz realizowania promowanych przez nie idei. 

 

Koło SBP Chełmża: 

• współorganizowanie Festiwalu Bibliotek Powiatu Toruńskiego w Czernikowie (wystawa 

fotograficzna, prezentacja bibliotek z terenu powiatu toruńskiego z okazji 100 lecia Odzyskania 

Niepodległości, 

• 6 czerwca 2018r. Propagowanie 100 lecia odzyskania niepodległości w bibliotekach powiatu 

toruńskiego, 

• organizacja Biało-Czerwonego Popołudnia 29 września 2018 r., 

• udział w Nocy Bibliotek. 

 

Koło SBP Golub-Dobrzyń: 
• z okazji Dnia Kobiet wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Radominie 14.03.2018 r. 

zorganizowano  imprezę pt. ”Kobiety Naszej Małęj Ojczyzny. Było to cykliczne spotkanie z 

kobietami aktywnie działającymi w stowarzyszeniach i organizacjach na terenie miasta i powiatu. 

• W ramach obchodów Dnia Bibliotekarza nasze koło zorganizowało 30.05.2018 r. Rajd 

Pieszy „Z książką do Nowogrodu”. Trasa rajdu wiodła przez urokliwe zakątki przyrodnicze okolic 
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Nowogrodu. Do udziału w rajdzie oprócz bibliotekarzy zaprosiliśmy zaprzyjaźnione stowarzyszenia 

i organizacje,  z którymi  SBP współpracuje. 

• W ramach obchodów Dni Miasta Golubia-Dobrzynia wspólnie z Domem Kultury 

zorganizowano wystawę poświęconą Franciszkowi Golusowi, pierwszemu komisarycznemu 

burmistrzowi Golubia po Odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.         

• Z inicjatywy Przewodniczącej Koła SBP po raz kolejny w Golubiu-Dobrzyniu obchodzono  

uroczyście Światowy Dzień Sybiraka. W dniu 17.09.2018 r.  uroczystości związane z tym świętem 

rozpoczęły się mszą św. w Kościele p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu.  W drugiej 

części obchodów Święta Sybiraka pod pomnikiem osób wywiezionych w 1945 r. do ZSRR odbyły 

się oficjalne uroczystości z władzami samorządowymi, zaproszonymi gośćmi i rodzinami osób 

deportowanych. Z tej okazji w „Domku pod Cieniami” zorganizowano wystawę pt. ”Polacy na 

 Syberii”. 

• 30.09.2018 r. Koło SBP wspólnie ze Społecznym Komitetem „Przywrócić pamięć” 

zorganizowały uroczystość religijno-patriotyczną, podczas której odsłonięto tablicę poświęconą 

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

Polskę. 

• 11.11.2018 r. w Święto Niepodległości po ogólnych uroczystościach rocznicowych w 

Urzędzie Miasta ze wspólnej inicjatywy Koła SBP i Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” 

odsłonięto tablicę poświęconą Henrykowi Andrzejczakowi. przedwojennemu burmistrzowi miasta 

Dobrzynia n/Drwęca. 

 

 

Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności SBP dla aktualnych i 

potencjalnych członków Stowarzyszenia 

 

         W całym Okręgu poszczególne struktury podejmowały działania, by pozyskać nowych 

członków poprzez:organizację imprez promujących czytelnictwo, poprzez imprezy integracyjne, 

poprzez rozmowy indywidualne. 

 

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

bibliotekarza. 

       Wojewódzki Dzień Bibliotekarza to uroczysta gala, podczas której Wicemarszałek 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski wręczył nagrody Zarządu 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

Wyróżnione przez Zarząd Województwa osoby, zasłużone dla czytelnictwa i rozwoju bibliotek, to 

pracownicy dwóch tego typu wojewódzkich placówek samorządowych: Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej -  Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bydgoszczy  oraz wyróżniający się bibliotekarze z mniejszych ośrodków. 

Członek Koła SBP w Lipnie Pani Danuta Swarcewicz podczas Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza 

została uhonorowana odznaką " W dowód uznania", którą otrzymała z rąk Przewodniczącej Okręgu 

Pani Jolanty Szewczak. 

 

       W 2018 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 

obchodziła jubileusz 115-lecia powstania. Obchody jubileuszu odbyły się 5 października w 

gościnnej auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Uroczystość prowadziła 

znana dziennikarka TVP Bydgoszcz Urszula Guźlecka.   

Podczas jubileuszu Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 

wręczyła Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  Marcinowi Karnowskiemu. 

Dr Joanna Matyasik otrzymała Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Medal „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP otrzymała Magdalena 

Mrugowska. 
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      W 2018 roku również Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska we Toruniu 

obchodziła jubileusz 95-lecia. Główne uroczystości odbyły się  12 grudnia 2018 r. w siedzibie 

biblioteki. 

Podczas jubileuszu Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP wręczyła Medal SBP „W dowód 

uznania”  dr Katarzynie Tomkowiak oraz List gratulacyjny SBP Grzegorzowi Bareckiemu. 

 

    Przewodniczący Koła SBP przy BU UMK dr Dominik Mirosław Piotrowski wziął udział w 

konkursie Bibliotekarz Roku (konkurs odbył się w roku 2018, ale dotyczył dokonań za rok 2017). 

W wyniku głosowania Dominik Piotrowski został Kujawsko-Pomorskim Bibliotekarzem Roku 

2017. 

 

Koło w Barcinie: 

• 28

.11.2018 drugie miejsce w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut 

Książki i Rzeczpospolitą. 

 

 

Koło SBP we Włocławku podejmowało działania: 

• współorganizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet dla członków Koła we Włocławku. 

Spotkanie odbyło się w restauracji „Alicja w krainie garów” (12 marca) 

• udział członków Koła we Włocławku w Odjazdowym Bibliotekarzu organizowanym przez 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (18 maja) 

• spotkanie mikołajkowe dla członków Koła SBP we Włocławku oraz pracowników 

biblioteki: prezentacja gier planszowych (3 grudnia) 

• zorganizowanie przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę Gminy Wielgie Powiatowych 

Obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 

 

        Przewodnicząca Koła SBP w Golubiu-Dobrzyniu Ewa Kaźmierkiewicz za działalność 

społeczną na rzecz lokalnej historii miasta i propagowaniu ważnych wydarzeń historycznych  i 

upamiętnianiu osób związanych z bogatą historia miasta i powiatu została odznaczona medalem 

„Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia”. 

Dyrektor MiPBP Barbara Wasiluk za szeroką działalność kulturalno-edukacyjną biblioteki i 

promocję czytelnictwa również otrzymała medal „Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia. Medal został 

przyznany zarządzeniem Burmistrz Miasta, a przyznała go Kapituła ds. nadawania Medali.  

Uroczyste wręczenie  medali odbyło się w dniu 20.05.2018 r. podczas Święta Dni Golubia-

Dobrzynia. 

 

 

Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy 

 

Poszczególne ogniwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich naszego Okręgu podejmują różne 

działania, aby zintegrować środowisko bibliotekarskie. Oto najciekawsze: 

 

 

     Oddział SBP we Włocławku w celu integracji środowiska bibliotekarskiego współpracuje z 

bibliotekami innych sieci: z biblioteką Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, Szkoły 

Podstawowej nr 3 we Włocławku, Zespołu Szkół nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 14, a także z 

bibliotekami publicznymi: Miejską Biblioteką Publiczną we Włocławku, Miejsko-Gminną 

Biblioteką Publiczną w Skępem, Miejską Biblioteką Publiczną w Lipnie, Ośrodkiem Kultury i 

Biblioteką Gminy Wielgie, Biblioteką Publiczną Gminy Lipno z siedziba w Radomicach, Gminną 

Biblioteką Publiczną w Kikole. 
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     Koło SBP w Golubiu Dobrzyniu 
Zarząd Koła SBP wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku  w dniu 09.06.2018 r. zorganizował 

wycieczkę do Gdańska i Sopotu. W programie wycieczki min. było zwiedzenia Muzeum II Wojny 

Światowej i Galerii Zabawek Polskich. W grudniu -  spotkanie wigilijne dla bibliotekarzy, władz 

samorządowych, zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń. 

 

Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu: 

     Zarząd Koła SBP przy BU UMK w Toruniu w maju zorganizował biblioteczny piknik 

majowy z okazji Dnia Bibliotekarza dla wszystkich bibliotekarzy. W grudniu natomiast Koło 

zorganizowało spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników i emerytów Biblioteki 

Uniwersyteckiej. Członkowie Koła pełnią również opiekę nad grobami zmarłych 

pracowników biblioteki, cyklicznie w okolicy Dnia Zmarłych odwiedzają ich groby. 

 

   Koło SBP Chełmża: 20 maja odbył się wyjazd integracyjny do Gdańska do Muzeum II wojny 

światowej. 

Koło przy WBP-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu: 
• 18. 04.2018 - Wyjazd studyjny do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. 

Witolda Bełzy w Bydgoszczy. W ramach wyjazdu zapoznano się z działalnością i zbiorami 

Biblioteki Głównej. 

• 25.05.2018 - Piknik z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek zorganizowany 

na terenie campingu „Tramp”. Atrakcją spotkania było ognisko z pieczeniem kiełbasek  oraz 

gra w bule. 

• 6. 06. 2018 – wyjazd studyjny do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. 

ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Wyjazd odbył się na 

zaproszenie Kola SBP przy MiP BP w Golubiu - Dobrzyniu i został zorganizowany przez 

Oddział SBP w Toruniu i Koło SBP przy WBP – Książnicy Kopernikańskiej. W ramach 

wyjazdu, uczestnicy zapoznali się z działalnością Biblioteki , zwiedzili Zamek w Golubiu 

oraz mieli przyjemność odwiedzić Ośrodek Chopinowski w Szafarni i wysłuchać koncertu 

fortepianowego. 

• 12.10.2018 - wyjazd do „Stacji Kultura” - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Floriana Ceynowy w Rumi, pełniącej funkcję prężnie działającego ośrodka kultury w 

mieście. Kolejnym etapem tego wyjazdu było odwiedzenie i poznanie dwóch filii 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – Filii Gdańskiej i Biblioteki 

pod Żółwiem. 

Koło przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu 

             Spotkanie świąteczno-noworoczne dla wszystkich pracowników i emerytów 

 

Koło w Barcinie: 

• uroczyste spotkanie z okazji przejścia członka koła p. Stanisławy Ciesielskiej na 

emeryturę 

• wyjazd bibliotekarzy z Barcina na Targi Książki do Warszawy 

• Jednym z prezentów na jubileusz 70-lecia naszej biblioteki był wyjazd do Muzeum 

Piśmiennictwa i           Drukarstwa w Grębocinie od Zespołu Oświaty w Łabiszynie dla 

pracowników biblioteki i członków DKK 

• spotkania wigilijne pracowników, emerytów i stażystów pracujących w BPMiG w 

Barcinie i w Łabiszynie 

• spotkanie  łabiszyńskich bibliotekarzy przy kawie i torcie z okazji Dnia Bibliotekarza 

• spotkanie barcińskich bibliotekarzy przy grillu z okazji Dnia Bibliotekarza 

 

Koło w Bydgoszczy: 

• Członkowie Koła włączyli  się w organizację i realizację obchodów 115-lecia 

WiMBP w Bydgoszczy. Odbyła się także nieoficjalna część obchodów jubileuszu, która była 
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sposobnością do spotkania byłych i obecnych pracowników. Wspominano również tych, 

którzy odeszli, a wnieśli znaczący wkład w rozwój Biblioteki. Jedną z atrakcji 

popołudniowego spotkania była loteria fantowa, na którą dary rzeczowe podarowali 

pracownicy biblioteki. 

• 23 czerwca na Dziedzińcu Biblioteki Głównej odbyło się spotkanie integracyjne 

pracowników WiMBP w Bydgoszczy. Zaproszono byłych i obecnych członków 

SBP.Spotkanie zostało zorganizowane przez nasze Koło przy współpracy Komisji Socjalnej 

i Dyrekcji Biblioteki. 

 

Koło w Inowrocławiu: 

     12 grudnia 2018 roku zorganizowano w Bibliotece Głównej spotkanie wigilijne z tradycyjnymi 

potrawami i drobnymi upominkami dla wszystkich bibliotekarzy. 

 

Koło w Mogilnie: 
    W grudniu po 45 latach pracy przeszła na emeryturę nasza Koleżanka Maria Nadolna z filii w 

Gębicach. 

Podczas spotkania w gronie koleżanek bibliotekarek była okazja do wspomnień i podziękowania za 

długoletnią pracę w bibliotece. 

Koło w Nakle: 

      W grudniu zorganizowane zostało spotkanie przedświąteczne członków Koła SBP w Nakle. 

 

Koło w Sępólnie Krajeńskim: 

      Aby zintegrować społeczność bibliotekarzy organizowane są wspólne imprezy, spotkanie 

wigilijne. 

 

Koło w Tucholi: 

      W Tygodniu Bibliotek odbyło się spotkanie członków Koła SBP z władzami samorządowymi. 

 

 

Spotkania świąteczno-noworoczne członków SBP różnych szczebli, pracowników i emerytów 

bibliotek to wieloletnia tradycja wpływająca na integrację środowiska. 

 

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

zawodowego dla bibliotekarzy. 

 

       Członkowie kół i oddziałów SBP uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach organizowanych 

przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy (podregion bydgoski) i 

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu (podregion toruńsko-

włocławski). 

 

Odział SBP Włocławek 
         Członkowie z terenu działania Oddziału brali udział w Targach Książki w Warszawie 23 maja 

2018 r. 

 

Koło SBP Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 

    W ramach Tygodnia Bibliotek, 10 maja Koło SBP zorganizowało warsztaty dra Dominika 

Piotrowskiego, warsztaty dedykowane osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy i 

umiejętności z zakresu budowy cyfrowych archiwów oraz narracyjnych wystaw za pomocą 

otwarto źródłowego systemu Omeka. Podczas warsztatów omówione zostały zagadnienia 

związane z kuratorstwem cyfrowym oraz zaprezentowane zostało oprogramowanie Omeka 

wraz z praktycznymi rozszerzeniami. Uczestnicy mieli okazję samodzielnie zainstalować i 
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skonfigurować Omeka, dostosować szablon graficzny, dodać cyfrowe obiekty wraz z 

metadanymi, a następnie osadzić je w kontekście, w ramach narracyjnych ekspozycji. 

 

Koło w Barcinie: 

• Moderatorzy DKK Grażyna Błaszkiewicz, Renata Grabowska, Marzena Sikora, 

Mariola Zelek, Anna Zielińska brały udział w szkoleniach i warsztatach dla moderatorów w 

Bydgoszczy i Żninie 

• udział 2 bibliotekarek, członkiń SBP, w szkoleniach odbywających się w Teatrze 

Polskim w Bydgoszczy w ramach trzeciej edycji programu „Struktury Kultury” 

• udział 4 bibliotekarek, członkiń SBP, w szkoleniu Sposoby Komunikowania się Osób 

Głuchoniemych (SKOG) 

• pracownik Filii nr1 BPMiG Barcin na spotkaniu moderatorów DKK w 

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy zaprezentowała Festiwal 

Literatury Dziecięcej w Rabce–Zdroju - „Rabka Festival 2018”, w którym brała udział. 

• Dyrektor barcińskiej biblioteki oraz pracownik Filii nr 1 w Barcinie 15 listopada 

2018 r. uczestniczyły w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach w 

Konferencji „Pola widzenia książki” podsumowującej zadanie. Podczas spotkania była 

okazja do przedstawienia pracy biblioteki w Barcinie. 

 

Koło SBP w Bydgoszczy 

    Członkowie Koła SBP w Bydgoszczy uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach 

specjalistycznych: 

 

• Szkolenia i warsztaty: 

• Szkolenie z podstaw kodowania dla trenerów 

• "Programuj, konstruuj, odkrywaj, twórz" 

• "Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych" 

• "Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

niepełnosprawnych 

• Warsztaty w ramach projektu Forget Heritage skierowane do sektora przemysłów 

kreatywnych i kulturowych oraz administracji publicznej 

 

Konferencje: 

• Biblioteka - Cyberprzestrzeń- Komunikacja. Pedagogiczna Biblioteka  Wojewódzka i 

Biblioteka UKW 

• „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018” KINiB UKW 

• Sympozjum: Bernardyni bydgoscy 1480-1829 

• Architektura miast: Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX w. 

• Między zniewoleniem a niepodległością. Bydgoszcz w XX wieku 

• Seminarium TUEUROPEANA 2018 

• Seminarium "Projekty współpracy europejskiej: składanie wniosków i opracowanie 

budżetu projektu kulturalnego 

• Biblioteka Środowisko Różnorodność Działań 

• 9 Kongres Bibliotek: " Brawo My, Brawo Wy" 

• VI Konferencja Naukowa "Andrzej Szwalbe i jego czasy" 

• III ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza "Zbiory Polskie" 

 

Koło w Mogilnie: 

W 2018 r. członkinie Koła SBP oraz bibliotekarze niezrzeszeni brali udział w następujących 

szkoleniach: 

• Deskryptory BN 2018 WiMBP w Bydgoszczy 
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• warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy "Udostępnianie niewidomym czytelnikom 

cyfrowej książki mówionej" w Poznaniu 

• warsztaty w Poznaniu "Udzielanie zamówień publicznych do wartości 30. 000 euro 

w Jednostkach Administracji Publicznej 

• warsztaty w Warszawie "Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem 

trudnych sytuacji" 

• Udział w Targach Książki dla dzieci "Pegazik"   

• -Udział w XI Targach Edukacyjnych organizowanych przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie - listopad 

• Nawiązanie współpracy z Domem Dziennego Pobytu "Radość Życia" przy parafi MBNP w 

Mogilnie - wizyty z książką. 

• Zajęcia z wolontariuszkami z Armenii i Ukrainy (przebywających na Erasmusie+ w 

Dąbrowie). 

• Warsztaty z kaligrafii podczas Nocy Bibliotek ; tworzymy swoje ilustracje do teatrzyku 

KAMISHIBAI. 

 

Koło w Nakle 

      W 2018 r . w kwietniu dwóch członków nakielskiego koła SBP uczestniczyło w szkoleniu   

„Deskryptory, fasety, encje - jak zrozumieć nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych” 

 

Koło w Sępólnie Krajeńskim: 

• Członkowie Koła SBP w Sępólnie Krajeńskim uczestniczyli w różnorodnych kursach e-

lerningowych, webinariach  podnoszących kwalifikacje i doskonalących wiedzę z zakresu 

wykonywanej pracy w oparciu o nowoczesne technologie. 

• Uczestniczyli w ogólnopolskim wydarzeniu przeznaczonym dla bibliotekarzy i 

pracowników bibliotek. Kongres bibliotek publicznych pod hasłem: „Brawo Wy! Brawo My!”, 

który odbył się w Fabryce Sztuki w Łodzi. Tym razem skupialiśmy się na bibliotece jako miejscu 

współdziałania i współpracy, a także na wspólnym świętowaniu jubileuszu 10-lecia FRSI w gronie 

bibliotekarzy i przyjaciół bibliotek z całej Polski. 

 

 

IV.  Współpraca międzynarodowa 

 

 

V.   Podsumowanie/uwagi/wnioski 

 

1. Bibliotekarze - członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - są grupą zawodową 

nastawioną na współpracę. Członkowie SBP współpracują z: Urzędami Miast, Gmin, Starostwami 

Powiatowymi, placówkami oświatowymi na wszystkich szczeblach, Policją, Strażą Pożarną, 

placówkami kultury różnego typu, ośrodkami sportu i rekreacji, Domami Pomocy Społecznej, 

Domami Dziecka, Związkiem Emerytów i Rencistów, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego, towarzystwami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na danym 

terenie. 

2. Członkowie SBP włączają się we wszystkie działania związane z promocją czytelnictwa, 

organizacją imprez kulturalno-edukacyjnych, przygotowaniem wystaw, konkursów  i innych zadań 

realizowanych przez biblioteki, w których pracują. Rozgraniczenie działań na rzecz Biblioteki a 

SBP jest często bardzo trudne, wręcz niemożliwe. 

 

3. Coraz trudniej znaleźć czas na spotkanie członków SBP, coraz częściej kontakt między Kołami a 

Zarządem Oddziału i Okręgu odbywa się drogą elektroniczną i telefoniczną, zastępując kontakt 

osobisty. 
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4. Należy podjąć starania o pozyskanie dla SBP najmłodszych pracowników bibliotek, którzy mają 

„świeże” 

spojrzenie na zawód. 

 

Sprawozdania niektórych Oddziałów nie obejmowały celów strategicznych. 

 

 

 

Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP 

Jolanta Szewczak 

Na podst. sprawozdań Oddziałów 

    opracowała Halina Ciechorska 

    sekretarz Zarządu Okręgu SBP 

 


