SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORĘGU SBP
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSIEGO W TORUNIU
ZA ROK 2011

I.

Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej
okręgu
1.1. Posiedzenia Zarządu Okręgu i Prezydium ZO
W 2011 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Okręgu:
3.02.2011 r. – Zatwierdzenie planów i sprawozdań ZO, informacja bieżąca z prac
ZG SBP, omówienie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku,
zapoznanie z ogólnopolskim portalem bibliotecznym, informacje o medalach i
odznaczeniach, modernizacja bibliotek / przygotowanie materiałów/
29.06. 2011 r. – Realizacja Strategii SBP na lata 2010 – 2021, realizacja zadań ZO
w I półroczu 2011 r., zwiedzenie Biblioteki Uniwersyteckiej UMK / po remoncie i
wprowadzeniu nowych rozwiązań/.
W posiedzeniu Zarządu Okręgu uczestniczyła p. Joanna Pasztaleniec – Jarzyńska.
3.10.2011 r. – Omówienie budowy bazy członków SBP, księga znaku oraz
identyfikacja wizualna SBP / przekazanie przewodniczącym Oddziałów płyt CD z
księgą znaku/, omówienie i wstępne przygotowania do warsztatów nt.
Komunikacji wewnętrznej w organizacji SBP
Odbyły się 4 posiedzenia Prezydium ZO SBP : 9.02, 14.04, 28.07, 4.11.
dotyczące: wypracowania stanowiska w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przygotowania wniosków o
odznaczenia: Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” ,Odznaki
Honorowej SBP, Medalu SBP „W Dowód Uznania” ,
obchody Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek, sprawy organizacyjne szkolenia nt. komunikacji
wewnętrznej w organizacji SBP.
1.2. Informacja o członkach:
W województwie kujawsko-pomorskim działają 3 Oddziały SBP w: Bydgoszczy,
Toruniu, Włocławku oraz 18 Kół SBP.
W 2011 roku zmniejszyła się liczba Kół SBP o 2 w: Koronowie / członkowie
przeszli do Koła w Bydgoszczy/ oraz w Rypinie
Oddział SBP w Bydgoszczy – 8 Kół SBP w: Bydgoszczy, Barcinie,
Inowrocławiu, Mogilnie, 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 2011 - 439
Liczba członków ogółem w Oddziale SBP Bydgoszcz – 170
Koło Barcin
- 14
1

Koło Bydgoszcz
Koło Inowrocław
Koło Mogilno
Koło Nakło
Koło Sępólno Kraj.
Koło Szubin
Koło Tuchola

- 65
- 34
- 6
- 11
- 18
- 13
- 9

Liczba członków ogółem w Oddziale SBP Toruń – 193
Koło Brodnica
- 26
Koło Chełmno
- 20
Koło Chełmża
- 35
Koło Golub-Dobrzyń
- 13
Koło Grudziądz
- 18
Koło Radziejów
- 22
Toruń –WBP-KK
- 33
Toruń UMK
- 26
Liczba członków ogółem w Oddziale SBP Włocławek – 76
Koło Lipno
- 10
Koło Włocławek
- 66

Liczba członków wg typologii stosowanej w bazie członków SBP:
b. niepubliczne
- 2
b. naukowe
- 27
b. szkolne
- 20
b. pedagogiczne
- 4
b. publiczne
- 337
emeryci
- 49 / w tym 2 honorowych /
Liczba członków skreślonych w 2011 roku - 5
Liczba członków nowo przyjętych w 2011 r. – 10
Liczba członków do 35 roku życia – 51
Tworząc Bazę Członków SBP miałam do dyspozycji deklaracje członków oraz
wydruki przesłane drogą elektroniczną. Nie wszystkie dane były zapisane w deklaracjach, a i
często nie miały wszystkich podstawowych danych / brak daty urodzenia, zapisania się do
Stowarzyszenia, aktualnych adresów kontaktowych i miejsc pracy, wykształcenia / .Zdarzały
się przypadki deklaracji nieaktualnych – bibliotekarzy jeż nie pracujących. W takich
wypadkach kontaktowałam się telefonicznie lub drogą elektroniczną z przewodniczącymi Kół
i Oddziałów SBP.
W jednym przypadku członek nie wyraził zgody na umieszczenie danych osobowych i
zawodowych w bazie członków tłumacząc, że w 2012 roku przechodzi na emeryturę. Pismo z
negatywnym stanowiskiem przesłała do Zarządu Okręgu SBP przewodnicząca Koła SBP .
Mam nadzieję, że weryfikacja i aktualizacja danych obligatoryjnych o członkach znajdzie
zrozumienie wśród członków SBP.
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II.

Działalność merytoryczna Zarządu Okręgu
1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej.

Zarząd Okręgu SBP przeprowadził konsultacje ze środowiskiem bibliotekarskim nt
łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury w projekcie Ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej. Opinię negatywną przesłano do Zarządu Głównego
SBP.
Zebrano i opracowano informację o obiektach zmodernizowanych, remontowanych w Okręgu
SBP woj. kujawsko-pomorskiego w latach 2008 – 2010. Informację przesłano do ZG SBP.
Zaopiniowano ankiety dotyczące:
- badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie polityki lokalowej Miasta
Toruniu
- informacji związanej ze szkoleniem dotyczącym komunikacji wewnętrznej w
organizacji SBP
- informacji dot. I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2010
2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła 26 X 2011 r. w VIII Toruńskim Forum
Organizacji Pozarządowych. Na zaproszenie Starosty Toruńskiego brała udział w spotkaniu
Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego / 14.V./
2.VI 2011 r. odbyło się seminarium dla bibliotekarzy powiatu toruńskiego, na którym
Przewodnicząca ZO SBP przedstawiła realizację Strategii SBP na lata 2010 – 2021 oraz
nowy wizerunek SBP.,
3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
W miesiącu maju odbywa się szereg spotkań bibliotekarzy z okazji Dni Bibliotekarza
i Bibliotek, spotkań jubileuszowych. Na zaproszenie dyrektorów i władz samorządowych
przewodnicząca ZO SBP i członkowie Zarządu uczestniczyły w uroczystościach :z okazji
Jubileuszu 50 lecia GBP w Radziejowie z/s w Płowcach /17.V./, pożegnania dyrektora
Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Radziejowie, Jubileuszu 90 lecia powstania Biblioteki
Pedagogicznej w Toruniu, Jubileuszu 65 lecia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Lipnie czy wielu Jubileuszy bibliotekarzy .
5 grudnia 2011 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyło się szkolenie
poświęcone komunikacji wewnętrznej w organizacji SBP „Między nami”. Zajęcia prowadziła
p. Agata Szczotka – Sarna . Uczestniczyli przewodniczący Kół i członkowie Oddziałów SBP,
którzy po szkoleniu otrzymali certyfikaty.
4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego.
Udział przewodniczącej ZO SBP i Oddziałów SBP w VII Forum SBP w Kiekrzu
k/Poznania / 3.IX./,
Uczestniczenie w dniach 11-12.IV.w spotkaniu przewodniczących Okręgów SBP w
Warszawie, 26.IX. udział w szkoleniu administratorów Okręgowych Bazy Członków SBP w
Warszawie, 29-30 . XI – Warszawa – spotkanie przewodniczących Okręgów SBP pod hasłem
„Cała naprzód”.
5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
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16.V. odbył się we Włocławku Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, w którym
uczestniczyły władze miasta, instytucje kultury, bibliotekarze i przedstawiciele Zarządu
Okręgu SBP. Przewodnicząca uczestniczyła również 24 maja w Wojewódzkim Dniu
Bibliotekarza, który odbył się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
Zarząd Okręgu SBP uczestniczył w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2010 .
Zasłużeni bibliotekarze i biblioteki zostały w 2011 roku uhonorowane odznaczeniami i
medalami przyznanymi prze Komisję Wyróżnień i Odznaczeń ZG SBP:
1 Odznaczenie Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Kol. Marii
Czarneckiej, dyrektora GBP w Lubiczu
2 Odznaki Honorowe SBP otrzymały: Kol. Halina Paczkowska, dyrektor Biblioteki
Powiatowej w Radziejowie, która zakończyła pracę zawodową i przeszła na emeryturę oraz
Kol. Ewa Charyton z MBP w Lipnie.
2 Medale „ W Dowód Uznania” dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie z okazji
65 lecia powstania biblioteki oraz GBP w Radziejowie z/s w Płowcach z okazji 50 lecia
Jubileuszu.
Zarząd Okręgu SBP stara się przekazywać wszystkie informacje do Kół i Oddziałów na rzecz
zmiany wizerunku Stowarzyszenia.

III.

Działalność merytoryczna struktur

1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej
Oddział SBP w Bydgoszczy:
Członkowie SBP uczestniczyli w szkoleniach dla bibliotekarzy. Organizowane one
były przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w
Bydgoszczy:
W ramach projektu „Biblioteka +” realizowanego przez Instytut Książki ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego np.
Programy pocztowe. Alternatywne formy
komunikowania się w Internecie za
pomocą komunikatorów internetowych – Skype, GG”.
Tworzenie prostych witryn WWW. Zakładanie i prowadzenie blogów.
„Sztuka wystąpień publicznych i relacji z klientami”.
Aspekty prawne działalności biblioteki. Elementy prawa autorskiego.
Marketing i zarządzanie w działalności biblioteki.
„Architektura wnętrz bibliotecznych i proces inwestycyjny”.
Oddział SBP w Toruniu:
Zarząd Oddziału przygotował opinię dotyczącą Ustawy o działalności kulturalnej
placówek w szczególności części dotyczącej łączenia bibliotek publicznych z domami
kultury. Opinię przewodnicząca Oddziału przekazała do Zarządu Głównego SBP.
Na posiedzeniu zarządu oddziału poszerzonego o uczestnictwo przewodniczących kół
przekazano uwagi dotyczące programu „Biblioteka +”. Oceny programu były pozytywne, ale
bibliotekarze sugerowali, że wzrastała częstotliwość zamykania bibliotek szczególnie przy
jednoosobowej obsłudze, co jest niekorzystne dla czytelników.
W minionym roku bibliotekarze wykazywali wielką aktywność w procesie
dokształcania. Na organizowane w Toruniu warsztaty dotyczące prawa w funkcjonowaniu
bibliotek publicznych chętnych do uczestnictwa było więcej niż zaplanowanych miejsc.
(więcej informacji w dziale IV).
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Oddział SBP we Włocławku:
Zarząd Oddziału wspólnie z powstałym Związkiem Zawodowym wystosował
w styczniu pismo do Prezydenta i Rady Miasta Włocławek o zwiększenie dotacji
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, a także podwyżki płac
dla bibliotekarzy. Drugie pismo w tej sprawie zostało wystosowane w sierpniu 2011r.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału wraz z przewodniczącą Związków Zawodowych
uczestniczyła w rozmowach z przewodniczącym Rady Miasta i przewodniczącym Komisji
Kultury i Sportu na temat dofinansowania działalności biblioteki publicznej
i płac bibliotekarzy we Włocławku.
Zarząd Oddziału złożył dwa projekty do Urzędu Marszałkowskiego: „W cieniu
Miłosza” oraz projekt na „wydanie tomiku poezji Zdzisława Arentowicza”. Niestety na żaden
projekt nie uzyskaliśmy funduszy.
2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Oddział SBP w Bydgoszczy:
Członkowie SBP w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy uczestniczyli w spotkaniach nt.
np.
• Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych
• szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych
•
„Zakładamy Młodzieżowe Kluby Filmowe” – kurs internetowy (Koło SBP w
Sępólnie Krajeńskim)
• „Młodzi Menadżerowie Kultury w Bibliotekach” – realizacja projektu pt.
w ramach mikro grantu „Podaj dalej” przyznanego Bibliotece w Sępólnie
Krajeńskim przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce zorganizowano
warsztaty m.in.
• „Komunikacja wewnętrzna w SBP” warsztaty szkoleniowe w Toruniu (Koło
SBP w Nakle, Koło SBP w Barcinie, Koło SBP w Szubinie)
• „Zintegrowany system zarządzania bibliotek SOWA 2” (Koło SBP w Tucholi,
Koło SBP w Nakle)
Koła SBP pozyskiwały środki na realizację projektów, z których najciekawsze to:
-

-

„Pamięć o przodkach powinniśmy, czy chcemy” – wykłady i warsztaty. Projekt
finansowy ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach
programu Równać Szanse 2010 Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (Koło SBP
w Tucholi)
sfinansowanie opłaty za Internet oraz kursu komputerowego dla seniorów przez
Fundację Orange w ramach Akademia Orange dla Bibliotek. (Koło SBP
w Tucholi)
„Biblioteka uczy i bawi”, finansowanego ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy. (Koło SBP w Bydgoszczy)
„Protokół kulturalny V” – cykl imprez upowszechnieniowych finansowanych ze
środków Urzędu Miasta w Inowrocławiu (Koło SBP w Inowrocławiu)

Członkowie kół w ramach swojej działalności współpracują z : placówkami
oświatowymi, placówkami kultury, Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka,
Związkiem Emerytów i Rencistów, Towarzystwami Kulturalnymi, parafiami, związkami
twórczymi.
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Członkowie Koła SBP w Bydgoszczy współredagują „Bibliotekarza KujawskoPomorskiego” a Koło SBP w Tucholi współuczestniczyło w wydaniu „Pół wieku kabaretu
Zającze „ Józefa Spornego. Członkowie Kół SBP na łamach prasy lokalnej publikują
artykuły dotyczące bibliotekarstwa i życia kulturalnego biblioteki.
Oddział SBP w Toruniu:
Członkowie Stowarzyszenia bardzo aktywnie włączali się w organizację akcji,
spotkań np. 16.03 Dzień Kobiet pt. „Kobiety Naszej Małej Ojczyzny” – koło GolubDobrzyń, Radomin wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich. W Kole tym podobnie uczczono
Dzień Matki. W ramach projektu Młodzi Menadżerowie Kultury organizowano dla młodzieży
ciekawe zajęcia. Projekt zakończył się wydaniem kalendarza na rok 2012 ze znanymi
postaciami naszego regionu. W Bibliotece UMK (Tydzień Bibliotek) odbyło się spotkanie z
pisarką Agata Tuszyńską, koncert orkiestry zespołu szkół Muzycznych, imprezy dla dzieci,
recitale poezji. W tym okresie cenna była dobra współpraca ze szkołami.
W bibliotekach Chełmży, Radziejowa, Grudziądza i Brodnicy bibliotekarze
członkowie naszych Kół ofiarnie organizowali imprezy dla „Klubów seniora”. W
sprawozdaniu można by przytoczyć wiele przykładów dobrej działalności kulturalnooświatowej.

Oddział SBP we Włocławku:
Udział Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie w Programie Rozwoju Bibliotek.
Przewodnicząca Oddziału i sekretarz uczestniczyły w Forum Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miasta Włocławek – 30 marca oraz w warsztatach dotyczących ofert dla organizacji
pozarządowych. Warsztaty te organizowane były w grudniu przez Delegaturę Urzędu
Marszałkowskiego we Włocławku.
3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska.
Oddział SBP w Bydgoszczy:
W Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbyły się centralne obchody z okazji Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek. Na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Piotra Całbeckiego przybyli bibliotekarze z całego województwa.
Podczas spotkania wicemarszałek województwa Edward Hartwich wręczył
wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym w upowszechnianiu książki i rozwoju
czytelnictwa.
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.
W ramach działalności integracyjnej Koło SBP w Barcinie zorganizowało wyjazd dla
czytelników Biblioteki w Łabiszynie do Filharmonii Pomorskiej na „Koncert
Karnawałowy”.
Członkowie Kół SBP podejmowali szereg inicjatyw na rzecz integracji środowiska .
Do ciekawszych można zaliczyć m.in.
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-

-

Festyn „Na Wyspie” zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy w Łabiszynie oraz Łabiszyński Dom Kultury. Podczas
festynu najmłodsi obejrzeli pokaz tradycyjnego garncarstwa w wykonaniu firmy
„Garniec” Tomasza Pronińskiego z Koronowa oraz spektakl teatralny pt. „Złota
rybka” Studia Teatralnego ART. RE z Krakowa. kiełbasek. (Koło SBP w
Barcinie)
„Noc Kupały-wirtualny koncert życzeń”. Spotkanie miało na celu zachęcenia
osób starszych do korzystania z Internetu i przybliżenia jego wszechstronnych
możliwości. (Koło SBP w Bydgoszczy)
„Czwartkowe biesiady kulturalne – zrozumieć artystę, pokochać sztukę” –
cykl imprez, których celem było propagowanie i pobudzanie zainteresowania
sztuką oraz poznanie dziedzictwa kulturowego regionu (Koło SBP w Nakle)
„Noc Kupały” – po raz 11 zorganizowano piknik, podczas którego dzieci
dowiedziały się o tradycjach i obyczajach Nocy Świętojańskiej, uczestniczyły
w zabawach i konkursach rekreacyjnych, puszczały wianki na wodzie. (Koło SBP
w Nakle)

Oddział SBP w Toruniu:
W dniu 25.05.2011 w MiPBP w Golubiu-Dobrzyniu odbył się Dzień Bibliotekarza, w
którym uczestniczyli bibliotekarze, władze samorządowe miasta i gminy. Podobne imprezy
odbyły się we wszystkich bibliotekach. W okresie przedświątecznym kolejną cykliczną
imprezą były „Polskie wigilie” organizowane dla bibliotekarzy emerytów, rencistów i
pracowników.
Zorganizowały je wszystkie koła, poza WBP-KK w Toruniu. Dla
bibliotekarzy, MBP w Brodnicy przygotowała i przeprowadziła warsztaty terapii zajęciowej.
W ramach wymiany doświadczeń przewodnicząca koła SBP w Golubiu-Dobrzyniu
zorganizowała szkolenie wyjazdowe do Włocławka. W ramach dni Bibliotek na terenie
UMK odbył się piknik integracyjny. Podczas wyjazdu do Płocka przewidziano obejrzenie
spektaklu „Wydmuszka” (sceny z życia bibliotecznego). We wrześniu zorganizowano
wycieczkę do Słubic, gdzie zwiedzano i zapoznano się z działalnością Biblioteki Collegium
Polonicom . W Berlinie zwiedzano m. in. Międzynarodową wystawę Martin-Gropius-Bau , na
której prezentowano 13 obiektów z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.
Bibliotekarze i członkowie koła SBP w Brodnicy zorganizowali wyjazd do Muzeum
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, zwiedzono również Bibliotekę UMK w Toruniu.
W Grudziądzu Koło współuczestniczyło w organizowaniu wyjazdu do:Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie oraz do Lublina, Sandomierza i Zamościa. W maju bibliotekarze z
PiMBP w Brodnicy uczestniczyli w szkoleniowej wycieczce do MBP im S. Żeromskiego na
Helu. Dołączyli do nich bibliotekarze z Bobrowa i Jabłonowa. W Radziejowskim Kole SBP z
udziałem dyrekcji biblioteki i władz samorządowych zorganizowało jubileusz bibliotekarki
GBP w Płowcach. Podobne jubileusze odbyły się w Chełmży, Chełmnie i Brodnicy.
Członkowie kół przy wsparciu innych bibliotekarzy opiekują się grobami tych, którzy już
odeszli. Są to bibliotekarze z Brodnicy, Torunia (WBP-KK, UMK) i Chełmna.
Oddział SBP we Włocławku:
Spotkanie bibliotekarzy z okazji Dnia Kobiet – 10 marca (promocyjne zabiegi dłoni,
degustacja)
Wycieczka i zwiedzanie Biblioteki Seminarium Duchownego i Katedry we Włocławku -12
maja
Spotkanie integracyjne bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w piwiarni
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„Warka”-16 maja
Spotkanie integracyjne z bibliotekarzami z Golubia-Dobrzynia - 8 czerwca
Zwiedzanie muzeum i piknik integracyjny w Redczu Krukowym –12 września

4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego.
Oddział SBP w Bydgoszczy:
Członkowie SBP uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do warszawskich bibliotek –
Multicerntrum, Mediateka START-META, Przystanek Książka oraz Biblioteka
Uniwersytecka.
Członkowie z Kół w:Barcinie, Mogilnie, Nakle, Szubinie uczestniczyli w warsztatach
„Między nami” na temat komunikacji wewnętrznej w organizacji SBP.
Koła współuczestniczyły w wydaniu n/w pozycji:
- „Tuchola. Od pradziejów do współczesności” praca zbiorowa pod red. prof. dra
hab. Włodzimierza Jastrzębskiego i dra Jerzego Szwankowskiego (Koło SBP w
Tucholi)
- „Komu słowo, a komu ciszę? – almanach poetów Borów Tucholskich (Koło SBP
w Tucholi)
- Zapiski Tucholskie nr 5/6 2009 – 2010 (Koło SBP w Tucholi)
- Janina Anna Komierowska „Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy …” (Koło SBP
w Sępólnie Krajeńskim)
- „Baśnie legendy regionu bydgoskiego” (Koło SBP w Bydgoszczy)
Oddział SBP w Toruniu:
Bibliotekarze Koła przy UMK w Toruniu zorganizowali wyjazd studyjny do Płocka. Celem
wyjazdu było zapoznanie z działalnością Towarzystwa Naukowego, z cennymi zbiorami
biblioteki, zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego. W warsztatach, które odbyły się w Toruniu
„Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek uczestniczył członek SBP każdego koła oddziału
toruńskiego. W grudniu członkowie kół Oddziału Toruń uczestniczyli w warsztatach
„Między nami” na temat komunikacji wewnętrznej. Bibliotekarze Oddziału toruńskiego
uczestniczą w programie „Biblioteka+”
Biblioteki Miejskie i Powiatowe przy aktywnym udziale członków organizują
szkolenia powiatowe np. w Radziejowie szkolenia dla bibliotekarzy przeprowadzone przez
Jakuba Salomona z Instytutu Książki na temat programu Mak+. W Brodnicy zorganizowano
warsztaty szkoleniowe w Formacie MRC21 i zmian UKD.
Oddział SBP we Włocławku:
Udział dyrektora MBP w konferencji „Biblioteka XXI w.” 1-2 wrześniu
Udział przewodniczącej Oddziału Grażyny Więckowskiej i dyrektora MBP Elżbiety
Zaborowskiej w VII Forum SBP w Kiekrzu k/Poznania 2-3 września
Udział Katarzyny Zielińskiej w VI Forum Młodych Bibliotekarzy 15-16 września w
Poznaniu
Udział w warsztatach „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek” 14-15 września
Udział Krystyny Matusiak w szkoleniu na temat tworzonej bazy członków – 29.09-30.09
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w Warszawie
5 grudnia grupa bibliotekarzy wzięła udział w spotkaniu szkoleniowym "Między nami" zajęcia w Toruniu obejmowały zagadnienia procesów komunikacji wewnętrznej w
organizacji. Trenerem była Agata Szczotka–Sarna. Certyfikaty po szkoleniu otrzymały:
Grażyna Więckowska, Krystyna Matusiak i Anna Rachut z MBP
we Włocławku oraz Iwona Kowalska z MBP w Lipnie.

5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
Oddział SBP w Bydgoszczy:
Członkowie SBP aktywnie włączyli się w organizację i realizację imprez
organizowanych w ramach VIII Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka zawsze po
drodze, nie mijam – wchodzę”.
Odbyło się szereg imprez:
- „Wielkie czytanie – dziś polecam moją ulubioną książkę z dzieciństwa” – znani
bydgoszczanie głośno czytali ulubione książki swojego dzieciństwa. (Koło SBP w
Bydgoszczy)
- „Noc w Bibliotece”, podczas której odbyło się szereg imprez kulturalnych
łączących kilka dziedzin sztuki – literaturę, teatr, film, muzykę i taniec (Koło SBP
w Bydgoszczy, Koło SBP w Sępólnie Krajeńskim, Koło SBP w Barcinie, Koło
SBP w Nakle, Koło SBP w Szubinie, Koło SBP w Tucholi)
- internetowy konkurs poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza (Koło
SBP w Barcinie)
- spektakl poetycki oparty na prozie i poezji Czesława Miłosz Pt. „Urojenie” w
wykonaniu aktorów teatru „Trójka” w Bydgoszczy – Wandy i Eugeniusza
Rzyskich (koło SBP w Tucholi, Koło SBP w Barcinie)
- wystawa fotografii Jarosława Kani pt. „Wniebowzięty”, przedstawiająca maszyny
latające (Koło SBP w Tucholi)
Członkowie Koła SBP w Bydgoszczy aktywnie włączyli się w organizację VIII
Międzynarodowego Festiwalu Książki – Bydgoskiego Trójkąta Literackiego. W jego
ramach brali udział w kiermaszu taniej książki podarowanej przez bibliotekarzy
i czytelników.
Członkowie SBP podejmowali szereg inicjatyw, których celem była popularyzacja
książki i biblioteki. Do ciekawszych należy zaliczyć:
- III Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej (Koło SBP w Barcinie)
- Spotkanie z dr Markiem Rezlerem Pt. „Fryderyk Chopin Wielkopolaninem” (Koło
SBP w Szubinie)
- X edycja konkursu historycznego „Barcin – moje miasto – moja mała Ojczyzna”
(Koło SBP w Barcinie)
- „Czwartkowe biesiady kulturalne – zrozumieć artystę, pokochać sztukę” – cykl
imprez, których celem było propagowanie i pobudzanie zainteresowania sztuką
oraz poznanie dziedzictwa kulturowego regionu (Koło SBP w Nakle)
Z inicjatywy członków SBP organizowane były imprezy upowszechniające książkę i
czytelnictwo.

Oddział SBP w Toruniu:
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W Tygodniu Bibliotek imprezy, lekcje biblioteczne, spotkania, przeglądy książek, prasy
regionalnej i lokalnej promowały biblioteki i bibliotekarzy. Uroczystości Dnia Bibliotekarza
we wszystkich gminach: Radziejów, Chełmno, Grudziądz, Golub-Dobrzyń, Chełmża,
Brodnica i udział w nich władz samorządowych podkreślały znaczenie bibliotek i
bibliotekarzy w podnoszeniu wiedzy społeczeństwa. Udział w tych uroczystościach prasy
lokalnej zwiększały prestiż naszego zawodu. Bibliotekarzy nagradzano nagrodami
finansowymi i rzeczowymi. W każdej lokalnej prasie (Chełmno, Radziejów, Chełmża,
Brodnica, Grudziądz) ukazały się artykuły i fotografie z uroczystości. Bibliotekarze z
Brodnicy kontynuują wydawanie „Brodnica-bibliografia miasta i powiatu”. W Chełmży
członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach redakcji gazety lokalnej, podobnie jest w
Radziejowie, i Gołubiu-Dobrzyniu. Na spotkania lokalne „Dnia bibliotekarza” zapraszani są
również lokalni działacze kultury. Bibliotekarze- członkowie koła SBP w GpolubiuDobrzyniu uczestniczyli również w wydaniu kalendarza na 2012 rok ze znanymi postaciami z
regionu. W Gołubiu-Dobrzyniu wydano także publikację pt.” Ocalić od zapomnieniahistoryczny rys kościołów”.
Oddział SBP we Włocławku:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku każdego roku włącza się do
obchodów Tygodnia Bibliotek. Jest to wyjątkowa okazja by zaznaczyć rolę biblioteki w życiu
miasta i w społeczeństwie. Tegoroczne obchody pod hasłem ”Biblioteka zawsze po drodze,
nie mijam – wchodzę” obfitowały w wiele kulturalnych wydarzeń.
Oto niektóre z nich:
9 maja bibliotekę przy ul. Warszawskiej 11/13 odwiedziła młodzież z Gimnazjum nr 9.
Gimnazjaliści obejrzeli prezentację zatytułowaną: „Białe kruki” w zbiorach MBP we
Włocławku”, odwiedzili działy udostępniania zbiorów, poznali zasady korzystania z książek,
czasopism i z Internetu. Obejrzeli również wystawy w bibliotece: „Alchemicy naszych
czasów” i „Poznawanie Miłosza”,a w Sali Kameralnej prace artystów z Regionalnego
Stowarzyszenia Artystów „Wło-Art”.
11 maja 2011r. odbyła się promocja książki znanej i cenionej pisarki Ireny Matuszkiewicz "Szepty" w bibliotece przy ulicy Sielskiej we Włocławku.
W Filii nr 3 odbyły się spotkania z cyklu " Czytusiowe Czwartki". Najmłodsi w formie
zabawy zapoznali się z podstawowymi figurami geometrycznymi. Zabawie towarzyszyły
zajęcia plastyczne, na których dzieci tworzyły pajacyki z poznanych wcześniej figur oraz
wyklejały bibułą cyfry. Wysłuchały również wiersza Jana Brzechwy "Żuk", opowiadania z
książki Isabel Abedi, "Bajeczki na trzy minuteczki" oraz wierszyka o "dziesięciu
pingwinach". Dzieci miały okazję pobawić się kręglami, puzzlami.. Spotkania rozpoczęły się
tradycyjnym pociągiem przez całą bibliotekę.
12 maja w Filii nr 2 odbyły się zajęcia promujące szwedzką literaturę.
Dzieci zapoznały się z popularną serią o krówce Mamie Mu. Miały też okazję zrobić sobie
zdjęcie przeobrażając się w krówki.
Tego samego dnia w Filii Książki Mówionej zorganizowane zostało spotkanie z
pracownikiem Wydziału Prewencji Miejskiej Komendy Policji we Włocławku, w którym
uczestniczyły osoby starsze i niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Tematem były ważne
sprawy społeczne: Jak uniknąć oszustwa i jak należy zachowywać się w trudnych sytuacjach.
Kolejny raz udowodniono, iż biblioteka jest miejscem prawdziwie otwartym i pomocnym w
życiu codziennym.
12 maja odbyło się spotkanie promujące najnowszy tomik wierszy o. Łukasza Buksy pt. „Z
mojego okna widzę świat” . Tomik wydany został przez Wydawnictwo Duszpasterstwa
Rolników. Wieczór wypełniony był poezją i muzyką. Przesłaniem spotkania była duma z tego
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kim jesteśmy i radość z naszej „Małej ojczyzny”.
Spotkanie poprowadziła Renata Kudeł, dziennikarka Gazety Pomorskiej.
13 maja 2011 r. odbyło się w Bibliotece Dziecięcej nr 2 i w Filii nr 6 spotkanie autorskie z
Jackiem Cudnym i Jackiem Puzio. Gośćmi spotkania były dzieci z włocławskich przedszkoli i
klas wczesnoszkolnych.
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wyrazy szacunku i uznania na ręce pani dyrektor
MBP Elżbiety Zaborowskiej złożył Prezydent miasta Włocławek Andrzej Pałucki oraz
Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wenderlich.
W Tygodniu Bibliotek członkowie SBP i pracownicy bibliotek mieli możliwość zwiedzenia otwartej po generalnym remoncie - Biblioteki Seminaryjnej Wyższego Seminarium
Duchownego we Włocławku oraz Włocławskiej Katedry.
16 maja w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku odbyło się uroczyste
zakończenie Tygodnia Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy bibliotek, członkowie
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przedstawiciele władz miasta: prezydent Andrzej
Pałucki, wiceprezydent Wanda Muszalik, przewodniczący Rady Miasta Stanisław
Wawrzonkowski, inspektor Wydziału Kultury Joanna Rudek, przewodnicząca Zarządu
Okręgu SBP w Toruniu Elżbieta Nowacka, przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Toruniu
Regina Sakrajda.
Zaproszeni goście i pracownicy bibliotek obejrzeli prezentację multimedialną z pobytu
włocławskich bibliotekarzy w mediatece „Start-Meta” w Warszawie oraz uczestniczyli w
otwarciu wyremontowanej Filii Dziecięcej nr 1
–
udział przewodniczącej Oddziału i dyrektora MBP w Wojewódzkich Obchodach Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek w Szafarni - 23 maja
–
wszystkie informacje o działaniach Oddziału i Kół ukazały się na włocławskich
portalach internetowych i we włocławskiej prasie. Materiał z obchodów Tygodnia Bibliotek
ukazał się również na stronie portalu SBP.
–
Nagrody i wyróżnienia dla bibliotekarzy:
wyróżnienie Prezydenta Miasta Włocławek dla Krystyny Matusiak za upowszechnianie
czytelnictwa,
medale „W dowód uznania” dla Miejskiej Biblioteki w Lipnie oraz jej dyrektora Ewy
Charyton
–
nagroda rzeczowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lipnie z okazji 65-lecia jej działalności.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Elżbieta Nowacka
Okręg SBP - Toruń
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