SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORĘGU SBP
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSIEGO W TORUNIU
ZA ROK 2013

I.

Sprawy organizacyjne:
a/Posiedzenia Zarządu Okręgu i Prezydium ZO
W 2013 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Okręgu:
20.02.2013 r. – Zatwierdzenie planów i sprawozdań ZO, informacja bieżąca z
prac ZG SBP, sprawy organizacyjne Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w
Okręgu SBP, typowanie bibliotekarzy do nagród i odznaczeń, przystapienie do
konkursu „Bibliotekarz Roku”
27.06. 2013 – pierwsze posiedzenie nowowybranego Zarządu Okręgu , włączenie
się do prac nad przygotowaniem biogramów zasłużonych zmarłych bibliotekarzy
na wniosek Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego przy Oddz. Warszawskim
SBP, sprawy bieżące
13.12.2013 r. – podjęcie Uchwały w sprawie „Zasad rachunkowości Zarządu
Okręgu SBP”, dyskusja nad utrwaleniem sylwetek nieżyjących bibliotekarzy
zasłużonych dla regionu, którzy z uwagi na zakres działalności nie mieszczą się
w formule centralnie wydawanych tomów wspomnień.
Odbyło się 7 posiedzeń Prezydium ZO SBP dotyczące: sprawe związanych z
organizacją Zjazdu Wyborczego. wnioskowania i przygotowania wniosków o
odznaczenia: obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, jubileuszy bibliotekarzy
11.02.2013 r. – posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
20.03.2013 r. – Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo –Wyborczy, Toruń
3.04.2013 r. – posiedzenie Kapituły konkursu „Bibliotekarz Roku 2012 „
30.09.2013 r – szkolenie skarbników z okręgu kujawsko-pomorskiego wg
nowych zasad prowadzenia księgowości. Szkolenie przeprowadziła Kol. Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska z ZG SBP w Warszawie.
b/. Informacja o członkach:
W województwie kujawsko-pomorskim działają 3 Oddziały SBP w: Bydgoszczy,
Toruniu, Włocławku oraz 17 Kół SBP.
Oddział SBP w Bydgoszczy – 7 Kół SBP w: Bydgoszczy, Barcinie,
Inowrocławiu, Nakle n/Notecią, Sępólnie Krajeńskim, Szubinie,
Tucholi
Oddział SBP w Toruniu – 8 Kół SBP w: Brodnicy, Chełmnie, Chełmży, Golubiu
- Dobrzyniu, Grudziądzu, Radziejowie, Toruniu – WBP-KK, Toruń UMK
Oddział SBP we Włocławku – 2 Koła SBP w: Lipnie, Włocławku
Stan ilościowy członków SBP w Okręgu w 2013 - 437
Liczba członków ogółem w Oddziale SBP Bydgoszcz – 176
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Koło Barcin
Koło Bydgoszcz
Koło Inowrocław
Koło Nakło
Koło Sępólno Kraj.
Koło Szubin
Koło Tuchola

- 14
- 77
- 35
- 10
- 18
- 11
- 11

Liczba członków ogółem w Oddziale SBP Toruń – 200
Koło Brodnica
- 20
Koło Chełmno
- 18
Koło Chełmża
- 36
Koło Golub-Dobrzyń
- 12
Koło Grudziądz
- 22
Koło Radziejów
- 22
Toruń –WBP-KK
- 38
Toruń UMK
- 32
Liczba członków ogółem w Oddziale SBP Włocławek – 61
Koło Lipno
-14
Koło Włocławek
- 47
Zarząd Oddziału SBP w Bydgoszczy:
Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Bydgoszczy Danuta Kaczmarek bierze
udział od 2010 r. w pracach Zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych
i pedagogicznych powołanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Kapituła Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Toruniu, przyznała tytuł
Kujawsko-Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2013 Grażynie Szafraniak – Dyrektorowi
BPMiG w Barcinie.
6.11.2013 – Uroczyste otwarcie nowego budynku biblioteki w Barcinie . Otwarcie
odbyło się w stylu pałuckim. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Klubu Czytających
Rodzin, Zespół Teatralny z Gimnazjum nr 1 i Społecznego Liceum w Barcinie oraz Kapela
„Pałuki”. Bibliotekarki przygotowały prezentację multimedialną „Biblioteczną ścieżką – 66
lat Biblioteki w Barcinie” wystawy oraz folder obrazujący działalność biblioteki.
W spotkaniu uczestniczył m. in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew
Ostrowski, władze powiatu i gminy, dyrektor WiMBP w Bydgoszczy, przewodnicząca
Oddziału Bydgoskiego SBP Danuta Kaczmarek, bibliotekarze z zaprzyjaźnionych placówek,
przedstawiciele współpracujących z biblioteką instytucji, stowarzyszeń i organizacji.

Zarząd Oddziału SBP w Toruniu:
W minionym roku Zarząd oddziału Toruń obradował 3 razy. Pierwsze spotkanie
odbyło się w Książnicy Kopernikańskiej i miało charakter organizacyjny, w związku ze
zmianami składu zarządu po wyborach. Drugie posiedzenie odbyło się czerwcu w
Bibliotece Pedagogicznej i dotyczyło sprawozdania z Krajowego Zjazdu SBP. Na to
spotkanie zaproszono też wszystkich przewodniczących kół z terenu oddziału, aby mogli
zaprezentować swoje osiągnięcia i zapoznać się z wytycznym krajowego zjazdu. Ostatnie
spotkanie w listopadzie odbyło się w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i
Niepełnosprawnych w Toruniu i miało na celu przygotowanie świątecznego spotkania dla
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emerytów z naszego oddziału i podsumowanie rocznej pracy. W tym posiedzeniu wzięła
udział Pani Aleksandra Kurek dyrektor MiPBP w Wąbrzeźnie. Jest to inicjatywa Zarządu
Oddziału w Toruniu w celu podjęcia próby reaktywowania koła SBP w Wąbrzeźnie.
Przy okazji tych spotkań zwiedzaliśmy placówki, w których odbywały się posiedzenia i
zapoznawaliśmy się ze specyfiką pracy w tych bibliotekach.
Przez cały rok zostały uporządkowane sprawy z deklaracjami i legitymacjami
członkowskimi. Skarbnik oddziału poinformował wszystkie koła o zasadzie wpłacania
składek na konto oddziałowe.
W ramach poznawania pracy poszczególnych kół do Brodnicy na spotkanie udały się
Pani Regina Sakrajda i Katarzyna Rapior-Murawska.
W minionym roku odbyły się remonty w kilku placówkach. Remontowane są magazyny
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W MiPBP w Brodnicy utworzono dział Czytelnia dla
dzieci i młodzieży, a także przeniesiono Filie nr 4 do nowego lokalu z większą powierzchnią
użytkową oraz Filia w Grzybnie (BP w Bobrowie) uzyskała nowe pomieszczeni biblioteczne
w budynku świetlicy wiejskiej. W MiPBP w Gołubiu-Dobrzyniu doczekała się przeprowadzki
do nowej siedziby. Koleżanki z Koła w Gołubiu zwracają uwagę (kilkukrotnie
przewodnicząca koła interweniowała) na niezgodne z obowiązującym prawem postępowanie
wójta gminy Zbójno w sprawie zlikwidowanych placówek bibliotecznych.
Zarząd Oddziału SBP we Włocławku:
-Dnia 4 lutego 2013 r. odbył się Oddziałowy Zjazd Wyborczy, który wyłonił nowe władze
Oddziału (wybroni zostali: Przewodnicząca, członkowie Zarządu Oddziału, Komisja
Rewizyjna i Delegaci na Zjazd Okręgu)
-Zarząd Oddziału i Koła spotykał się 10 kwietnia,17 maja,
-Udział w zebraniach Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego (E. Zaborowskiej –
wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjne ZG SBP, G. Więckowskiej – skarbnika Zarządu
Okręgu w Toruniu, A. Rachut – członka Zarządu Okręgu w Toruniu, W. Drabikowskiej członka Zarządu Okręgu w Toruniu)

II.

Działalność szkoleniowa:

Zarząd Oddziału SBP w Bydgoszczy:
Bibliotekarze – członkowie SBP korzystają z ulg dla członków SBP, gdy
uczestniczą w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Zarząd Główny SBP.
Bibliotekarze Oddziału Bydgoskiego uczestniczą w corocznych Forach Młodych
Bibliotekarzy.
Członkowie SBP uczestniczyli w różnorodnych szkoleniach podnoszących
kwalifikacje i doskonalących wiedzę z zakresu wykonywanej pracy w oparciu o nowoczesne
technologie. Szkolenia organizowane były przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach projektu Instytutu Książki i w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek
Wszyscy członkowie SBP w Nakle uczestniczyli w szkoleniu „Ochrona danych
osobowych w bibliotece publicznej”.
Członkowie SBP uczestniczyli w szkoleniu „Dobre spotkanie. Jak to zrobić?
organizowanym przez Zespół Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
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Zarząd Oddziału SBP w Toruniu:
Koleżanki i koledzy z wielu placówek brało udział w różnego rodzaju warsztatach i
seminariach. W Radziejowie Samorząd Powiatu sfinansował szkolenie „Animacja kultury
w bibliotece” zarekomendowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
oraz szkolenie dla bibliotekarzy „Platforma e-book” . Natomiast koleżanka z UMK brała
udział w szkoleniu z funraisingu, których organizatorem był Instytut Ksiązki i SBP. Niżej
podpisana wzięła udział w warsztatach dla przewodniczących oddziałów „Rzecznictwo:
My dla SBP, SBP dla nas” oraz w IV Konferencji Regionalnej Rozwoju Programu
Bibliotek a także w szkoleniu „Prawo autorskie w działalności bibliotekarzy” .
Wyjazdy integracyjno-szkoleniowe
Grudziądz -wyjazd oświatowy do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach
- wycieczka do Tallina i Rygi
Książnica Kopernikańska - wyjazd szkoleniowy do Filii nr 2 WiMBP w GdańskuOliwie oraz do Biblioteki Manhattan w Gdańsku- Wrzeszczu.
Chełmża - wyjazd do sejmu RP
Chełmno - wyjazd szkoleniowo-poznawczy po bibliotekach na trasie Chełmno-BrusyChojnice
Zarząd Oddziału SWBP we Włocławku:
4 marca – Rzecznictwo:„My dla SBP, SBP dla NAS” - spotkanie z przedstawicielami
Oddziałów SBP w gmachu Biblioteki Głównej Politechniki w Warszawie (L. Kłosowska)
-13 września 2013 - „Wysoka jakość konsultacji społecznych” - spotkanie, organizowane
przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych, którego celem było
rozwijanie partnerskiej współpracy Włocławka z organizacjami pozarządowymi –
przewodnicząca Oddziału SBP
-20 września – szkolenie skarbników- G. Więckowska, H. Stanisławska
-3-4 października - „Partycypacja obywatelska i konsultacje społeczne” - szkolenie
prowadzone przez trenerki z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w
Warszawie
Zarząd Okręgu SBP w Toruniu:
Przewodnicząca i członkowie Zarządu oraz skarbnicy uczestniczyli w szkoleniu w sprawie
zasad rachunkowości w SBP. Przewodnicząca brała udział w szkoleniach w bibliotekach
publicznych ,podczas których przedstawiała sprawy organizacyjne naszego Stowarzyszenia /
Chełmża, Toruń/.
Przewodnicząca wraz z innymi delegatami brała udział w Krajowym Zjeździe Delegatów w
Warszawie / 7-8 czerwca 201 3r./, oaz w Oddziałowym Zjeździe w Toruniu /30.01.2013 r./
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III.

Działalność popularyzatorska i integracyjna:

Zarząd Oddziału SBP w Bydgoszczy:
Z inicjatywy członków SBP organizowane były imprezy upowszechniające książkę
i czytelnictwo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania autorskie:
Koło SBP w Barcinie - np.z Mirosławem Binkowskim – autorem książek napisanych w
gwarze pałuckiej, Olgą Rudnicką – autorka książek czytanych w ramach spotkań DKK;
Koło SBP w Inowrocławiu – np. Barbara Ciwoniuk, Jarosławem Gugałą
Koło SBP w Nakle nad Notecią np. Ewą Grewling - jedną z uczestniczek Pierwszej
Zimowej Polskiej Kobiecej Wyprawy na Spitsbergen, Anną Zielińską i in.
Członkowie SBP aktywnie włączyli się w organizację i realizację imprez
organizowanych w ramach X Tygodnia Bibliotek „Biblioteka przestrzeń dla kreatywnych”
Odbyło się szereg imprez np.
Koło SBP w Barcinie zorganizowało Gminny Dzień Bibliotekarza, w którym
uczestniczyli pracownicy biblioteki, emerytowani bibliotekarze, władze miasta
Barcina,
Koło SPB w Bydgoszczy:
- pokaz filmu „Pan Tadeusz” w reż. Ryszarda Ordyńskiego (z 1928r.)
połączony z prelekcją prof. Piotra Zwierzchowskiego,
- „Noc w Bibliotece”, w programie: kiermasz taniej książki na dziedzińcu
biblioteki, „Bądź moim gościem” – pokaz filmu dokumentalnego o Rzymie
- recital Krystyny Sienkiewicz połączony z promocją książki „Cacko”
Koło SBP w Tucholi:
- „Ludzie z pasją” - wernisaż twórczości ludowej Ireny i Roberta Baranowskich,
- „Eksterminacja ludności w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej na
Kujawach i Pomorzu” wykład dr Izabeli Mazanowskiej z Oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej w Gdańsku Delegatura IPN w Bydgoszczy,
- „Korowód z Tuwimem”, w którym uczestniczyli uczniowie ze szkół
podstawowych przeszedł ulicami miasta.
Członkowie SBP podejmowali szereg inicjatyw, których celem była popularyzacja
książki i biblioteki. Do ciekawszych należy zaliczyć:
Koło SBP w Barcinie:
- cykle spotkań „Dla zdrowia i urody”, „Hobbyści w bibliotece”, „Obieżyświat
– podróże marzeń”, „Biblioteczne spotkania z Muzyką”, „Artyści gminy
prezentują”
- XII edycja konkursu historycznego „Barcin – moje miasto – moja Mała
Ojczyzna”,
- V Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej,
Koło SPB w Bydgoszczy:
- Kiermasze Taniej Książki - z okazji święta zakochanych - kiermasz książek
z uczuciem w tle, z okazji Dnia Kobiet - „Biblioteka jest kobietą”, kiermasz
zorganizowany w ramach Wielkanocnego Długiego Jarmarku oraz Letniego
Długiego Jarmarku (na ul. Długiej), kiermasz z okazji 110. rocznicy powstania
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy,
Koło SBP w Inowrocławiu:
- 23. finał konkursu czytelniczego „Wielka Gra” dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych,

5

-

„Czytamy słuchając” - finał III edycji konkursu literackiego dla czytelników z
wykorzystaniem audiobooków i wydań książkowych, konkurs dla osób
niepełnosprawnych,
Koło SBP w Nakle nad Notecią:
- „Noc w Bibliotece” – w programie: warsztaty czerpania papieru, głośne
czytanie wybranych wierszy Juliana Tuwima, gry, zabawy, zgadywanki,
Koło SBP w Sępólnie Krajeńskim:
- „I ty możesz zostać aktorem” - Teatrzyk „BALBINA” działający przy
Bibliotece Publicznej im Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim w
roku 2013 wystawił przedstawienia pt. „O pięknej rusałce i zatopionym
zamku”, „Pinokio i Buratino w Sępólnie Krajeńskim”,
Koło SBP w Szubinie:
- „Dni Szubina”, „Wiosny na Pałukach”, „Rok Janusza Korczaka” – czynny
udział z innymi instytucjami w przygotowaniu i realizacji imprez
Członkowie Kół SBP brali udział w realizacji projektów, z których najciekawsze to:
 Koło SBP w Barcinie:
Aktywna Biblioteka „Rodzinne czytanie-książka łączy pokolenia”; „Edukacja
zdrowotna w bibliotece” realizowany przy współpracy z Polskim Towarzystwem
Pielęgniarskim; „Podaj Dalej”; „Milion przygód z Książką”; „Link do przyszłości”;
„Biblioteki z Internetem TP”; „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej”
 Koło SPB w Bydgoszczy:
„POEZJA/PROZA – bydgoskie spotkania z literaturą” dotacja w kwocie 5.000 zł,
koszt całkowity 5.000 zł., realizacja zadania w terminie 08.04.. - 24.05.2013 roku,
ofertę złożono do Biura Kultury Bydgoskiej Urząd Miasta
 Koło SBP w Inowrocławiu:
„Protokół kulturalny VII” – cykl imprez upowszechnieniowych, projekt finansowany
ze środków Urzędu Miasta w Inowrocławiu
 Koło SBP w Sępólnie Krajeńskim:
„Muuvit! - Ruszaj się i odkrywaj świat” - projekt stworzony dla dzieci w wieku 6 -11
lat promującym zdrowy tryb życia.
„Śpiewająca biblioteka” - zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży po
zajęciach szkolnych oraz wykorzystanie czasu „dla siebie” różnych grup odbiorców
swobodne i nieskrępowane rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
„Młodzi detektywi tropem Pana Samochodzika” - Projekt Teraz MY - konkursy
literacko – plastyczne „Nowa przygoda z Panem Samochodzikiem” - „Pan
Samochodzik i…” - „Wehikuł Pana Samochodzika XXI wieku”, warsztaty graficzne uczestnicy poznali różne techniki plastyczne tworzenia ilustracji do książek oraz
programy komputerowe wykorzystywane przez grafików, flashmob z książką z serii
„Pan Samochodzik” Zbigniewa Nienackiego oraz
„Noc Detektywów”, którą
prowadził znany autor książek dla młodzieży Dariusz Rekosz.
Spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbywały się we wszystkich kołach
SBP.
Organizowane były również spotkania z okazji jubileuszy pracy bibliotekarzy,
pożegnań długoletnich pracowników odchodzących na emeryturę oraz spotkania
opłatkowe z czynnymi i emerytowanymi bibliotekarzami.
5-7 września 2013r. odbyła się wycieczka do Pragi. Członkowie SBP otrzymali
dofinansowanie do wyjazdu ze środków Oddziału SBP w Bydgoszczy, w programie:
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zwiedzanie Wrocławia, w tym najpiękniejsze zabytki w obrębie Starego Miasta,
Panoramę Racławicką, zwiedzanie Pragi, wieczorny spektakl „Śpiewających
Fontann”, spacer urokliwymi uliczkami praskiego Starego Miasta.
Koło SPB w Bydgoszczy:
- 22 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie integracyjne pracowników Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz bibliotek
zaprzyjaźnionych,
- 13 października odbył się pierwszy pieszy rajd turystyczny szlakiem im.
Jeremiego Przybory (ok. 13,5 km).
Koło SBP w Inowrocławiu:
- „Odjazdowy bibliotekarz” – w tym roku bibliotekarze i czytelnicy z Biblioteki
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu włączyli się do IV edycji
ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz”. Uczestnicy rajdu rowerowego
pokonali około 25 kilometrową trasę przez Inowrocław – Parchanie –Słońsko
Zarząd Oddziału SBP w Toruniu:
Koła organizują też imprezy z okazji rocznic czy świąt okolicznościowych jak
np. w Gołubiu - Dobrzyniu z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie kobiet aktywnie
działających na terenie miasta i powiatu pt. „Kobiety Naszej Małej Ojczyzny”. W
swoich placówkach członkowie SBP włączają się w organizowanie spektakli
poetycko-muzycznych, gdzie na uwagę zasługuje Chełmno z obchodami Walentynek
Chełmińskich. Natomiast koło brodnickie wspólnie z Klubem Poetyckim
przygotowało II Powiatową Ucztę Poetycką pt. „Wazówną czerpane”. W wielu
bibliotekach organizowane są kiermasze książki (UMK), prelekcje wygłaszane przez
członków SBP czy mieszkańców regionów np. ‘Chiny – tradycja i nowoczesność” w
Brodnicy (Jadwiga Wojciechowska) czy „Ostrowite-Golub wspólna historia” w
Golubiu – Dobrzyniu (Marian Pniewski). Wiele osób, w tym byłych bibliotekarzy,
prezentuje swoje pasje jak np. w Chełmży, gdzie odbyła się wystawa fotografii
członka SBP.
Do wieloletniej tradycji należy już przygotowywanie spotkań w okresie
adwentu. Wtedy w wielu placówkach na takich imprezach spotykają się nie tylko
czynni bibliotekarze i członkowie kół, ale i emeryci. Takie uroczystości organizowało
koło UMK i Książnicy Kopernikańskiej.
Mając na uwadze zasługi bibliotekarstwa na polu regionalnym wiele kół poświęca
sporo uwagi historycznym aspektom naszej pracy np. w Brodnicy kontynuowana jest
praca nad bibliografią regionalną. W Chełmnie członkowie koła współpracują z
redakcjami lokalnych gazet czy muzeum.
Członkowie kół pielęgnują pamięć o bibliotekarzach, którzy odeszli. Sprzątanie
grobów bibliotekarzy i opieka nad nimi jest realizowana przez wszystkie koła z
naszego oddziału. Koło w Chełmnie opiekuje się grobem Walentego Fiałka. Zarząd
Oddziału na spotkaniu z przewodniczącymi kół prosił o uczulenie młodych
bibliotekarzy na pamięć o zasłużonych starszych koleżankach i kolegach. Ponadto
podjęto prace nad przygotowaniem kroniki poświęconej zasłużonym nieżyjącym
bibliotekarzom podregionu toruńsko-włocławskiego.
Tydzień Bibliotek
„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” i obchody Dnia
Bibliotekarza
W organizację tegorocznego Dnia Bibliotekarza jak co roku bardzo aktywnie włączyli
się członkowie wszystkich kół. Koło W Radziejowie było organizatorem Powiatowego
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Dnia Bibliotekarza o charakterze integracyjnym z udziałem starosty i władz powiatowych.
Impreza odbyła się w plenerze nad jeziorem Gopło w gospodarstwie agroturystycznym w
Połajewie. Podobnym piknikiem na Barbarce uczcili ten dzień bibliotekarze z UMK.
Koło przy Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zorganizowało dla wszystkich
pracowników tej placówki spotkanie na świeżym powietrzu -w imprezie plenerowej w
stadninie koni.
Pozostałe koła podeszły do organizacji tygodnia w naukowy sposób i zorganizowały
spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje czy pokazy filmowe. Nasze naukowe koło z
UMK promowało książkę prof. Jana W. Sienkiewicza „W poczekalni”, zaprosiło do
dysputy prof. Huberta Orłowskiego, Edwarda Cyfusa i Izabellę Lewandowską na temat
losów regionu warmińskiego pod tytułem „Trójgłos Warmiński” oraz promowało
koncerty muzyki poważnej Chóru Akademickiego Collegium Medium z Bydgoszczy i
Orkiestry zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Członkowie koła z Chełmży wybrali
wycieczkę do Warszawy i zwiedzanie ośrodka władzy, czyli Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej. W ciekawy sposób świętowano ten tydzień w grudziądzkim kole, gdzie
nastąpiło zakończenie przedsięwzięcia pod nazwą „Limeryk z Grudziądza i nie tylko…”.
Uczestnicy konkursu mogli wykazać się kreatywnością i znajomością swojego miasta
pisząc limeryki. Członkowie koła SBP wyszli z założenia, że pisać każdy może,
niezależnie od swoich zdolności i to podejście zaowocowało ogromnym
zainteresowaniem, zgłoszono 64 prace z wielu miast w Polsce, a jedna została nadesłana
aż z Australii. Na zakończenie przybyli twórcy satyry – Maria Czubaszek i Artur Andrus i
było to spotkanie dla mieszkańców miasta.
Z nietypową inicjatywą wystąpiło koło przy UMK (Danuta Bunicka) organizując
imprezę Odjazdowy Bibliotekarz. Był to rowerowy przejazd bibliotekarzy i sympatyków
książki na rowerach ulicami Torunia aż na Barbarkę. Jest to rodzaj wycieczki pod opieką
stróżów prawa organizowaną wspólnie z Masą Krytyczną Stowarzyszenie Rowerowe
Toruń. Ta impreza odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach. Jest to na tyle
interesująca i medialna inicjatywa, że członkowie Zarządu Oddziału w Toruniu
postanowili w następnym roku włączyć się do jej organizacji.
Zarząd Oddziału SBP we Włocławku:
W ramach Tygodnia i Bibliotek odbyły się:
- Warsztaty Wartości – warsztaty dla bibliotekarzy. Prowadząca - Agata Szczotka – Sarna –
przedstawiciel firmy PR Partner - jednej z najbardziej doświadczonych i utytułowanych
agencji public relations w Polsce
- Spotkanie pracowników MBP z Prezydentem Miasta Włocławek
- Spotkanie z Małgorzatą Strękowską-Zarembą - pisarką książek dla dzieci
- Otwarte spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK) - Omawiana książka: V.C.Andrews„Kwiaty na poddaszu”. Spotkanie z udziałem pedagoga dra Tomasza Borowiaka
- „Cudze chwalicie swego nie znacie” - warsztaty z M. Malinowskim dla grupy bibliotekarzy
i dla dzieci w wieku szkolnym
W dniach 3 - 7 czerwca Członkowie SBP Oddziału i Koła we Włocławku-pracownicy
MBP włączyli się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, przygotowując dla najmłodszych
czytelników ciekawe spotkania głośnego czytania. Bibliotekę odwiedziły ciekawe postaci
życia społecznego i kulturalnego miasta: Magdalena Jaworska – mł.kpt., dowódca zastępu
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Aneta
Szczepańska - judoczka, srebrna medalistka z igrzysk olimpijskich w Atlancie w 1996 r.,
wielokrotna mistrzyni kraju, trenerka judo, Barbara Szmejter – dziennikarka, autorka
artykułów prasowych i programów telewizyjnych oraz pochodząca z Białorusi, od 20 lat
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na stałe mieszkająca we Włocławku - Ina Griszczuk – choreograf, artystka baletu,
założycielka i instruktor Zespołu "Classic", autorka układów choreograficznych oraz
reżyser widowisk organizowanych przez WCK.
Dzieci miały również możliwość obejrzenia inscenizacji teatralnej pt.: „Czy Wy chcecie czy
nie chcecie Krasnoludki są na świecie" w wykonaniu aktorów Teatru Ludzi Upartych –
Krzysztofa Makaruka i Katarzyny Misiak.
Zarząd Okręgu SBP w Toruniu:
Podczas Oddziałowego Zjazdu SBP w Toruniu ( 30.01.) Przewodnicząca Zarządu Okręgu
podziękowała Kol. Reginie Sakrajdzie – za wieloletnią służbę pełnienia funkcji
przewodniczącej Oddziału SBP w Toruniu.
Zarząd Okręgu uczestniczył w konkursie „Bibliotekarz Roku 2012. Na konkurs wpłynęły 3
nominacje, powołał Kapitułę i nominował na Kujawsko-Pomorskiego Bibliotekarza Roku
2012 Kol. Grażynę Szafraniak – dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.
Podczas uroczystości Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Pałacu Lubostroń w
Lubostroniu ( 21 V.) uroczyście wręczono zasłużonym bibliotekarzom odznaczenia:
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Kol. Annie Kowalskiej z Grudziądza
Odznakę Honorową „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” KOL.: Marii Czarneckiej z Lubicza
Dolnego i Zofii Pawlikowskiej z Torunia. W uroczystościach uczestniczyli bibliotekarze
Okręgu SBP woj. kujawsko-pomorskiego oraz licznie zaproszeni goście.
Przewodnicząca Okręgu (4.10.) uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z okazji 110 rocznicy
powstania Biblioteki w Bydgoszczy.
10 grudnia 2013 roku odbył się Jubileusz 90-lecia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
podczas uroczystości Przewodnicząca Okręgu SBP wręczyła zasłużonym bibliotekarzom
medale, odznaki Stowarzyszeniowe: Honorową Odznakę SBP – Kol. Marii Marczuk z
Grudziądza , oraz Medale „W Dowód Uznania” – Kol. : Agnieszce Jankowskiej z Włocławka
i Halinie Sucharskiej z Jastrzębia. Jednocześnie uhonorowano tytułem KujawskoPomorskiego Bibliotekarza Roku 2012 koleżankę Grażynę Szafraniak z Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Barcinie.
IV Działalność interwencyjna:
W strukturach SBP interwencji nie było.
V. Działalność wydawnicza:
Zarząd Oddziału SBP w Bydgoszczy:
- współredakcja ”Bibliotekarza Kujawsko – Pomorskiego (Koło SBP
w Bydgoszczy)
- Album „Tuchola” Daniela Frymarka (Koło SBP w Tucholi)
- Zapiski Tucholskie nr 7 – „Tradycje kształcenia nauczycieli w Tucholi. Od
Seminarium Nauczycielskiego do Liceum Pedagogicznego” (Koło SBP w Tucholi)
Pracę bibliotek i bibliotekarzy członkowie Kół SBP promowali na łamach prasy lokalnej
publikując artykuły dotyczące bibliotekarstwa i życia kulturalnego biblioteki.
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VI. Działalność na rzecz regionu:
Zarząd Oddziału SBP w Bydgoszczy:
Członkowie kół w ramach swojej działalności utrzymywali stałą współpracę z :
- placówkami oświatowymi na szczeblu przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
- placówkami kultury (muzeum, teatr, Domy Kultury)
- Domami Pomocy Społecznej
- Domami Dziecka
- Związkiem Emerytów i Rencistów
- Towarzystwami Kulturalnymi
- parafiami
- związkami twórczymi
Zarząd Oddziału SBP w Toruniu:
Zarząd Oddziału , Koła SBP oraz dyrekcje Bibliotek współpracują z siecią Bibliotek
Szkolnych. Formy współpracy nie są sformalizowane, ale bibliotekarze szkolni uczestniczą
w szkoleniach organizowanych przez Biblioteki Powiatowe i Miejskie w Grudziądzu,
Radziejowie, Chełmnie, Brodnicy i Toruniu- Bibliotece UMK. Normą staje się wspólne
organizowanie konkursów czytelniczych, spotkań i imprez.
Biblioteki i Koła SBP w Chełmży i Radziejowie, Gołubiu- Dobrzyniu ściśle
współpracują ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu.. a Koło SBP w
Grudziądzu
z
Towarzystwem
Turystyczno-Krajoznawczym
i Stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych i niedowidzących.
Zarząd Okręgu SBP w Toruniu:
Zarząd Okręgu zawsze może liczyć na współpracę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu,
Samorządem Miasta Torunia, Książnicą Kopernikańską w Toruniu, oraz innymi instytucjami
kultury.
Władze uczestniczą w spotkaniach w bibliotekach bibliotekarzami i czytelnikami.

Przewodnicząca
Zarządu Okręgu SBP
woj. kujawsko-pomorskiego
Elżbieta Nowacka
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