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Sprawozdanie z działalności Okręgu Łódzkiego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

za rok 2018 

I. Informacje organizacyjne i finansowe, dotyczące działalności statutowej Okręgu 

Łódzkiego SBP 

1.1. Informacja o członkach (stan na koniec 2018 r.) 

Okręg  Łódzki  SBP  liczy 453 członków, w tym 425 kobiet i 28 mężczyzn..  Składa  się  z  4  

Oddziałów  (Łódzkiego 295, Piotrkowskiego 50,  Sieradzkiego 42,  Skierniewickiego (66).  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. działa w nim 12  Kół. Przy Zarządzie Okręgu działają 2 

Sekcje: Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (10), Edukacji Młodego Czytelnika (13).  

 

W Oddziale Łódzkim działało 11 Kół SBP, zaś na koniec 2018 r. jedynie 7: w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty, Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Górna, w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście, w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Widzew. w WBP im. J. Piłsudskiego, w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej  w Ozorkowie, w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zgierzu, 

w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.  

Działało także nieformalne Koło Seniora Miejskiej Bibliotece Łódź-Widzew. W wyniku 

połączenia 5 Miejskich Bibliotek 7 listopada Uchwałą Zarządu Oddziału i Zarządów Kół 

rozwiązano 5 Kół działających przy tych bibliotekach a 28 listopada odbyło się Walne 

Zebranie wszystkich członków i przeprowadzono nowe wybory w trakcie których 

wybrano: 

Przewodniczącą: Izabelę Kwiatkowską 

Sekretarza: Ewelinę Filipczak 

Skarbnika: Grażynę Rurowicz ,  

W Oddziale Łódzkim w ciągu roku 2018 ogólna liczba członków wynosiła 295 (239 

pracujących i 56 emerytów). W tym były to osoby reprezentujące: 

• biblioteki naukowe 35 osoby (21 pracujących + 14 emerytów) 

• biblioteki publiczne 223 członków (187 pracujących + 36 emerytów) 

• biblioteki szkolne 0 

• biblioteki pedagogiczne 13 (13 pracujących + 0 emerytów) 

• biblioteki niepublicznych szkół wyższych - 0 osób (0 pracujących + 0 emerytów) 

• poza biblioteką 24 (18 pracujących + 6 emerytów) 

 

W Oddziale Piotrkowskim w 2018 r. działało 1 Koło SBP: w Piotrkowie Trybunalskim.                 

Oddział Piotrkowski liczył w 2018 r. 50 osób.  W 2017 roku było 59 członków. Ilość ta jednak 
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zmalała z tytułu odejścia na emeryturę oraz skreślenia z listy tych członków, którzy nie wpłacali 

składek członkowskich. Zaktualizowane dane znajdują się na odrębnym komputerze (ze względu 

na wprowadzenie RODO), który został przeznaczony do pracy dla Zarządu. 

 

W 2018 w strukturze Oddziału SBP w Sieradzu działały dwa koła: Koło w Sieradzu i Koło 

w Wieluniu. Obydwie jednostki skupiają obecnych lub byłych pracowników bibliotek 

publicznych. Liczba członków nie zmieniła się. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 42 osoby 

(w 2018 roku skreślono 3 osoby z listy członków, a przyjęto 3 nowe). 

Struktura: 

- emeryci: 10 

- członkowie do 35. roku życia: 2 

- kobiety: 39 

- mężczyźni: 3 

 

Oddział w Skierniewicach na koniec 2018 r. zrzeszał ogółem 66 członków w tym 2 emerytów 

i 1 nauczyciela bibliotekarza. 

. 

 

1.2 Posiedzenia Zarządu Okręgu 

a. W zebraniu w dniu 14 lutego 2018 roku, które odbyło się w Filii nr 73 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi, uczestniczył Zarząd Okręgu (11 osób, z czego 7 osób z Zarządu). 

Na zebraniu Przewodnicząca Zarządu, Joanna Szymczak-Ryczel, przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2017, zaś Skarbnik, Iwona Rudnicka, 

przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Przewodnicząca Zarządu 

zaprezentowała plany Oddziałów na 2018 rok. Uzupełniono skład Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej po rezygnacji kol. Teresy Basińskiej z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

Sprawa uzupełnienia składu Komisji konsultowana była z Zarządem Głównym.                 

W skład Komisji Rewizyjnej dołączyła kol. Katarzyna Szumska. Na zebraniu dużo 

uwagi poświęcono organizacji okręgowego Dnia Bibliotekarza. Ustalono, iż termin 

składania wniosków upływa z końcem lutego. Omówione zostały zasady uczestnictwa 

w X Konkursie Mistrza Promocji Czytelnictwa. Ustalono, że wnioski będą składane 

indywidualnie. Dyskutowano o organizacji Okręgowego Dnia Bibliotekarza. 

b. W dniu 8 marca 2018 r. w Dziale Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu 

Okręgu SBP (ogółem 9 osób, z czego 6 osób z Zarządu). Zebranie poprzedziło 
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szkolenie pt. „ Zbiory specjalne w bibliotece XXI wieku” członków SBP                            

z  województwa łódzkiego. Szkolenie poprowadziła kol. Elżbieta Domagalska. Na 

zebraniu przyjęto wnioski o nadanie medalu w dowód uznania dla koleżanek z Kół               

w Zgierzu i Sieradzu. Z uwagi na brak zgłoszonych kandydatów w konkursie 

Bibliotekarz Roku 2017, decyzją Zarządu, Okręg postanowił zrezygnować                           

z uczestnictwa w konkursie. W dalszej części dyskutowano m.in. o wykorzystaniu 

portali społecznościowych do promocji działalności SBP naszego Okręgu oraz                      

o zasadach korzystania ze zniżki na bilety do łódzkich teatrów dla członków 

Stowarzyszenia. 

c. W dniu 22 czerwca 2018 r. w Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi odbyło się 

spotkanie Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP (5 osób). Podczas zebrania omówiono 

istotne kwestie dotyczące Okręgu, w tym m.in.:  

 podsumowanie i omówienie spotkania Zarządu Głównego SBP                                 

z przewodniczącymi Okręgów – pojawiła się propozycja, aby Okręgi 

przeznaczały  część składek na Zarząd Główny; ujednolicenie wysokości 

składek we wszystkich Okręgach SBP. Jednocześnie przypomniano, że to 

Zarząd Okręgu SBP ustala stawkę składki członkowskiej. Przewodniczący 

Okręgów wnioskowali o nadanie osobowości prawnej, którą na chwilę obecną 

ma jedynie Zarząd Główny. Dałoby to możliwość prowadzenia działalności 

zarobkowej a tym samym występowania o granty z własnym wkładem. 

Wielokrotnie wkład własny przewyższał środki zgromadzone na koncie 

Okręgu. 

 Przedstawiono kolejne etapy organizowanego przez Okręg Łódzki SBP 

szkolenia z zakresu biblioterapii. 

 Zaproponowano organizację wycieczki integracyjnej dla bibliotekarzy                     

z Okręgu. 

d. W dniu 19 listopada 2018 r. na zaproszenie Dyrektora, mgr Renaty Wojtczak, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 

Zarząd Okręgu Łódzkiego SBP miał okazję zwiedzić nowo powstający i nowoczesny 

gmach placówki. Przy okazji omówiono sprawy bieżące Okręgu. Dyskutowano m.in. 

o polityce bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w SBP a także 

rozdano hologramy. 

 

 

1.3 Informacja o finansach Okręgu wg wytycznych Skarbnika i głównej księgowej Biura 

ZG SBP została przekazana w formie papierowej oraz cyfrowej na adres Biura Zarządu 

Głównego SBP. 
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Zbiorcza informacja o przychodach i kosztach działalności Okręgu w roku 2017
1
 

 

II. Działalność merytoryczna Zarządu Okręgu Łódzkiego 

 

Realizacja celu 1 

Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na 

kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce. 

a. Okręg Łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP, mających wpływ na rozwój 

bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza m.in. przekazywał członkom Zarządu 

dokumenty przesłane przez ZG do konsultacji i po rozpatrzeniu ich informował 

Zarząd o uzyskanych opiniach. 

b. Przewodnicząca Okręgu wraz z kol. Katarzyną Szumską, Przewodniczącą Oddziału 

Sieradzkiego, uczestniczyły w spotkaniu Zarządu Głównego SBP                                         

z Przewodniczącymi Okręgów. 

 

Realizacja celu 2 

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

a. Członkowie Zarządu brali udział w wielu imprezach kulturalnych, odbywających się 

w trakcie przedsięwzięć promujących czytelnictwo, takich jak: Tydzień Bibliotek, 

Mistrz Promocji Czytelnictwa, Salon Ciekawej Książki; współdziałano w organizacji 

spotkań autorskich i wieczorów artystyczno-literackich. 

 

Realizacja celu 3 

Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji 

środowiska. 

a. Przewodnicząca Okręgu zorganizowała w grudniu posiedzenie w Oddziale 

Piotrkowskim w Piotrkowie Trybunalskim. Było to okazją do poznania bibliotekarzy    

z tego rejonu, jak i funkcjonowania samej biblioteki. Członkowie Zarządu oraz gość 

specjalny – Marzena Przybysz, opiekun Okręgu z ramienia Zarządu Głównego mieli 

okazję zwiedzić nowopowstający gmach biblioteki. Jego otwarcie dla użytkowników 

nastąpi w 2019 roku. 

b. Administratorzy Bazy Danych członków Okręgu, będący Przewodniczącymi 

Oddziałów, prowadzili meliorację bazy. Jednocześnie na portalu społecznościowym 

facebook Okręgu były zamieszczane informacje o wydarzeniach w Okręgu, 

Oddziałach i Kołach oraz informacje z ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego 

SBP. 

                                                           
1
 Zestawienie finansowe sporządził Skarbnik Okręgu – Iwona Rudnicka 
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c. Współpracowano z Marzeną Przybysz - Opiekunem Okręgu z ramienia ZG SBP. 

d. Wielokrotnie kontaktowano się z ZG SBP i strukturami Stowarzyszenia, działającymi 

w ramach Okręgu, konsultując się i przekazując informacje oraz popularyzując 

działania Stowarzyszenia - głównie drogą mailową. 

e. Łódzki Zarząd Okręgu SBP zorganizował 8 maja w siedzibie Biblioteki Politechniki 

Łódzkiej uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza. W uroczystościach wzięli udział 

bibliotekarze z całego województwa. Była to znamienita okazja do uhonorowania 

najbardziej zasłużonych pracowników bibliotek z Okręgu Łódzkiego, którym 

wręczono dyplomy, Medale W Dowód Uznania oraz listy gratulacyjne. 

f. Okręg Łódzki był współorganizatorem akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. 

g. Przewodnicząca Okręgu, na zaproszenie Oddziału Piotrowskiego, gościła 27 maja 

2018 r. w Wolborzu. Odbywał się tam festyn promujący biblioteki powiatu 

piotrkowskiego.  

h. Przewodnicząca Okręgu uczestniczyła w XII Zgierskim Dniu Bibliotekarza. 

i. Okręg Łódzki przy współpracy z Odziałem Łódzkim (Oddział partycypował                    

w kosztach imprezy)  zorganizował 20 maja 2018 r. w Centrum Kultury Młodych bal 

wiosenny, który miał na celu integrację środowiska łódzkiego.  

 

Realizacja celu 4  

Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego dla każdego bibliotekarza 

a. Organizacja przez Okręg Łódzki przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego szkolenia pt. „Zbiory specjalne w bibliotece XXI 

wieku” dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego. Szkolenie odbyło się 8 marca 

2018 r. 

b. Organizacja przez Okręg Łódzki przy współpracy z Kołem Łódzkim Polskiego 

Towarzystwa Biblioterapeutycznego trzystopniowego szkolenia z biblioterapii.  

a. Kurs I stopnia z biblioterapii – 11 godzin / 19-20 czerwca 2018 r. 

b. Kurs II stopnia z biblioterapii – 11 godzin / 25-26 września 2018 r. 

c. Kurs III stopnia z biblioterapii – 11 godzin / 4-5 grudnia 2018 r. 

 

Realizacja celu 5 

Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. 

a. Przewodnicząca Okręgu uczestniczyła w II etapie III Gali Bibliotek Publicznych w 

Wolborzu. Był to festyn (impreza plenerowa) promujący działalność bibliotek z 

powiatu piotrkowskiego.  
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b. Przewodnicząca Okręgu uczestniczyła w XII Zgierskim Dniu Bibliotekarza. 

c. Uczestniczono w jubileuszach bibliotek na terenie Łodzi i regionu. 

d. Okręg Łódzki współorganizował - z Oddziałem Łódzkim – Okręgowy Dzień 

Bibliotekarza, który odbył się 08.05.2018 r. w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.  

e. W 2018 roku zorganizowano kolejną edycję rajdu rowerowego „Odjazdowy 

Bibliotekarz”.  Okręg współfinansował wydarzenie. 

 

Sekcje przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego SBP 

 

Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 

Realizacja celu 2 

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

 wykłady i prelekcje z cyklu „Kameralnie o Książkach” dla Klubu Seniora przy Filii nr 25 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi realizowane przez Barbarę Appel, Przewodniczącą Sekcji. 

 20.03. 2018 „Spotkajmy się w świecie poezji”  

 22.05. 2018 „Seniorzy w natarciu”  

 22.11. 2018 „Książki, które pomagają żyć”  

 współudział przy organizacji konkursu z ramienia WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego               

w Łodzi XX edycji konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam” Wystawę prac można było 

oglądać w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                  

w Łodzi. Konkurs adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej                          

i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Celem 

konkursu jest aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych, wyzwolenie 

aktywności twórczej oraz szeroko pojęta integracja tej grupy, upowszechnienie dorobku 

warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, dowartościowanie 

twórców i pobudzenie ich ambicji oraz zacieranie barier dotyczących osób 

niepełnosprawnych. Konkurs współorganizowała kol. Kinga .Siekierska, członek Sekcji. 

 działalność kulturalno-oświatowa w ramach Klubu Seniora działającego przy Filii nr 25 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi (spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty plastyczne                            

i rękodzielnicze, koncerty, wycieczki, kursy komputerowe). Realizacja przez Gabrielę 

Olszewską, członka Sekcji. 
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 cykl spotkań z elementami biblioterapii dla przedszkolaków, m.in.: „Czy można schować 

złość do szuflady?” (styczeń 2018 r. – 3 spotkania), „Niezwykła moc słowa dziękuję” 

(22.01.2018), „Księga uczuć przedszkolaka” (05.03.2018) „Nasze domowe i przedszkolne 

potwory” (29.06.2018), „Skarpetkowe historie” (październik 2018 r. – 5 spotkań), „Wolność 

jest wtedy, gdy…” (listopad 2018 r. – 3 spotkania). Realizacja przez Gabrielę Olszewską, 

członka Sekcji. 

 warsztaty biblioterapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej „Każdy z nas jest wyjątkowy” 

(22.10.2018). Prowadzenie przez Gabrielę Olszewską, członka Sekcji. 

 warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. 

Prowadzenie przez Gabrielę Olszewską, członka Sekcji. 

 Spotkania DKK – Klubu Książki Optymistycznej KaKaO (cały rok – raz w miesiącu). 

Prowadzenie przez Ewelinę Uczciwek, członka Sekcji. 

 Organizacja wystaw prac seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach „Galerii Dzieł 

Wszelakich”. Realizacja przez Ewelinę Uczciwek, członka Sekcji 

 Prowadzenie indywidualnych kursów dla seniorów przez Ewelinę Uczciwek, członka Sekcji. 

 „Piernik w literaturze” – spotkanie dyskusyjne o książkach (24.05.2018). Prowadzenie i 

realizacja przez Ewelinę Uczciwek, członka Sekcji. 

 „Globalnie w bibliotekach. Porozmawiajmy o stereotypach” – zajęcia edukacyjne dla 

seniorów (25.06.2018). Prowadzenie i realizacja przez Ewelinę Uczciwek, członka Sekcji. 

 Ukazały się dwie publikacje kol. Gabrieli Olszewskiej w czasopiśmie „Biblioteka Publiczna”  

 Olszewska G.: Klub Pożeraczy Książek jako forma współpracy biblioteki 

publicznej oraz szkolnej, „Biblioteka Publiczna” 2018  nr 6 

 Olszewska G.: Miasteczko Humorki – biblioteczna podróż na wakacje, 

„Biblioteka Publiczna” 2018 nr 7/8 

 Kontynuacja współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” 

 Stowarzyszenie zwykłe „Klub seniora w bibliotece” 

 Szkoła Podstawowa nr 192 

 Przedszkole Niepubliczne Akuku 

 Przedszkole Miejskie nr 21 

 Przedszkole Miejskie nr 133 
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Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika 

 

Realizacja celu 2 

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

1 października 2018 r. w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania odbyła się impreza 

głośnego czytania dzieciom pod hasłem „Czytasz – jesteś mistrzem! Czytanie jest OK!”. Spotkanie 

odbyło się na Stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego przy al. Unii Lubelskiej 2. 

W rolę ambasadorów czytania wcielili się przedstawiciele świata sportu. Podczas spotkania sportowcy 

czytali dzieciom wybrane teksty z literatury pięknej tematycznie nawiązującej do dyscyplin sportu, 

które reprezentowali. Następnie sportowcy opowiadali dzieciom o sobie i swojej przygodzie ze 

sportem. W akcji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z pięciu dzielnic miasta. Łącznie było 

ich ok. 120. 

Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Łódzki – Sekcja Edukacji 

Młodego Czytelnika, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Biblioteka Miejska w Łodzi, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego, Łódzki Klub Sportowy. 

 

 

III. Działalność merytoryczna struktur Okręgu Łódzkiego 

 

Oddział Łódzki 

 

Realizacja celu 1 

Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie 

polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

a) Zarząd Oddziału ogłosił refundację szkoleń co roku dla 10 członków SBP skorzystało 8 

członków SBP uczestnicząc w trzech etapach szkolenia z Bibblioterapii. 

b) W roku 2018 Grażyna Rurowicz prowadziła profil na facebooku, realizując w ten sposób 

także zadania podjęte w rocznicę 100. lecia SBP. 

c) Udział członków Oddziału w Odjazdowym Bibliotekarzu, 

d) Przewodnicząca Oddziału, Dorota Tarnowska, została sekretarzem V edycji Olimpiady 

Bibliologicznej i Informatologicznej edycja 2018 

e) Dorota Tarnowska, Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego, została zaproszona do Komitetu 

organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia,  

która odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 r. Jest tam członkiem zespołu 

odpowiedzialnym za kontakty z uczestnikami konferencji oraz zespołu ds. kontaktu                         

z mediami. 
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Realizacja celu 2 

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy  

a) Przedstawiciele Zarządu Oddziału brali udział w spotkaniach: Seniorów (we współpracy z 

Kołem SBP w MBP na Widzewie); Dniu Bibliotekarza w Zgierzu (byłam z ramienia 

Oddziału) ,Okręgowym i Oddziałowym Dniu Bibliotekarza – Oddział współorganizował 

imprezę i poniósł część kosztów. 

b) Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie zorganizowało wojewódzki konkurs 

poetycki im. K. K. Baczyńskiego, znacząco wspierany przez SBP. (Oddział sponsorował 

nagrody). W tym roku XXI, zwieńczony jak co roku wydaniem tomiku poetyckiego, co jest 

szczególną formą nagrody dla uczestników „Latarnie nadziei”. Uroczyste rozstrzygnięcie 

konkursu odbywa się w zabytkowej czytelni biblioteki głównej. 

c) Bibliotekarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu, jak i nie należący do organizacji brali czynny 

udział w kampanii społecznej Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, w Tygodniu 

Bibliotek, Narodowym Czytaniu oraz w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.  

d) Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej wspólnie ze SP nr 9 w Kutnie 

zorganizowali XII Powiatowy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. 

Rozkwitały pąki białych róż. Internetowy Quiz Historyczny oraz Powiatowy konkurs 

fotograficzny Sleeveface ubierz się w książkę. Członkowie Koła pracownicy Filii w Łęczycy 

zorganizowali powiatowy konkurs literacki Jeden dzień z życia Boruty, z okazji Światowego 

Dnia Książki i Praw Autorskich przygotowano wystawkę Cała Polska Czyta Dzieciom 

prezentujące tytuły ze Złotej Listy książek Fundacji ABCXXI a ramach obchodów Tygodnia 

Bibliotek zorganizowano wystawę 100 lat niepodległości, wystawkę DoWolność czytania, 

oraz spacer ulicami miasta z cyklu Bibliotekarz na chodzie Kierunek niepodległość. W 

konkursie Mistrz promocji Czytelnictwa 2017 otrzymali Nagrodę Specjalną: okolicznościowy 

dyplom i pakiet książek dla dzieci. 

 

Realizacja celu 3 

Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji 

środowiska. 

a) Oddział wraz z Kołem przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Widzew zorganizował 

spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe dla bibliotekarzy seniorów SBP. 

b) W 2018 roku członkowie SBP aktywnie i z dużym zaangażowaniem włączali się w 

ogólnopolskie obchody Tygodnia Bibliotek, Noc Bibliotek, ogólnopolską kampanię Fundacji 

ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”. po raz kolejny przygotowaliśmy atrakcyjny program 

w ramach obchodów V Łódzkich Senioraliów. 
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c) Koła SBP pomagały w organizacji różnorakich szkoleń w swoich bibliotekach, na których 

członkowie Kół zdawali relacje z odbytych poza Bibliotekami spotkań, seminariów                         

i warsztatów merytorycznych. Organizowały także w swoich bibliotekach okolicznościowe 

imprezy. Tradycją stała się także organizacja przez Koło SBP w Ozorkowie kolejnej edycji 

konkursu poetyckiego im. KK. Baczyńskiego. Oddział Łódzki sponsorował część nagród. 

d) Członkowie Koła przy WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego zorganizowali wizyty w Centrum 

Informacyjno-Bibliotecznym UM w Łodzi, za kulisami Teatru Wielkiego w Łodzi, w ms2, w 

wernisażu wystawy Kobiece twarze niepodległości w Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym na wystawie Od wielości do jedności. 

Niepodległej Polski droga do złotego” 

e) Oddział SBP włączył się także w organizację pikniku integracyjnego zorganizowanego dla 

pracowników Biblioteki Miejskiej w Łodzi, poniósł także część kosztów pikniku..  

f) Udział członków Koła w akcji głośnego czytania dzieciom przez sportowców Czytasz jesteś 

mistrzem. Czytanie jest Ok.! na stadionie ŁKS. 

g) Udział członków Koła w imprezach zewnętrznych, Mixer Regionalny, Salon Ciekawej 

Książki.  

h) Bardzo ważny w działalności ozorkowskiego Koła SBP jest jej aspekt integracyjny. 

Członkinie Koła w sposób szczególny dbają o jak najlepsze relacje z emerytowanymi 

pracownicami biblioteki, zapraszając je na organizowane spotkania i wyjazdy. Równie chętnie 

organizowane są spotkania i imprezy dla najmłodszych członków „rodziny bibliotecznej”. 

Udział dzieci w uroczystościach i różnego rodzaju akcjach nie tylko pozwala nawiązać i 

zacieśnić więzi między nimi, ale też – przede wszystkim – oswaja je z biblioteką jako 

miejscem przyjaznym i otwartym. Współpraca z Przedszkolami w Ozorkowie i szkołami 

Podstawowymi a także z Zespołem Szkół zawodowych .np. przy organizacji konkursu 

poetyckiego. Współpracują także z Hufcem ZHP np. w czasie ferii zimowych. Członkinie 

Koła starają się aktywnie włączać w życie społeczności lokalnej i promować bibliotekę wśród 

mieszkańców miasta. Uczestniczą w konkursach poetyckich (zaproszenia do jury), 

organizowanych przez szkoły i przedszkola; odwiedzają wspomniane placówki w ramach 

akcji głośnego czytania. Mieszkańcy miasta zapraszani są do udziału w różnych imprezach, 

spotkaniach i akcjach (co istotne – bezpłatnych), w których coraz liczniej i chętniej 

uczestniczą. Dzięki różnym formom działalności biblioteka jest postrzegana w środowisku nie 

tyko jako miejsce, w którym można wypożyczyć książki, ale też – przyjść z dziećmi, 

odpocząć, posłuchać ciekawych ludzi, obejrzeć prace głównie lokalnych artystów. Członkinie 

ozorkowskiego Koła SBP aktywnie włączają się we wszystkie formy działania biblioteki, 

dlatego uznać można, iż każde wydarzenie organizowane przez bibliotekę jest również 

wydarzeniem wpisującym się w działalność Koła. Organizowane są wernisaże i wystawy prac 
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lokalnych twórców np. Jana Rogali Polskie pejzaże, wystawę z okazji 100-lecia Niepodległej 

Karykatury Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz z tej samej okazji wystawa plansz autorstwa 

Piotra Wdowiaka pt. Czerwonym tramwajem do przystanku Niepodległość. W maju 

członkinie Koła zorganizowały wycieczkę do Płocka z okazji Dnia Bibliotekarza. Członkowie 

wzięli także udział w Odjazdowym bibliotekarzu. Dla emerytów odbyły się 4 spotkania dwa 

świąteczne oraz okolicznościowe na powitanie lata oraz andrzejkowe połączone z wróżbami. 

Nietrudno zauważyć, że duży nacisk członkinie Koła kładą na działalność integracyjną. Ma to 

swoje uzasadnienie w promowaniu biblioteki jako miejsca otwartego na użytkowników (nie 

tylko czytelników), pobudzającego i wspierającego ich pasje oraz zainteresowania, 

zachęcającego do różnych aktywności, nie tylko kulturalnych (np. udział w akcji „Odjazdowy 

bibliotekarz”). Celem członkiń Koła jest bowiem nieustające obalanie stereotypów, 

związanych z biblioteką i zawodem bibliotekarza.  

i) Koło przy MBP w Pabianicach współorganizowało rajd rowerowy w ramach Odjazdowego 

Bibliotekarz. Członkowie Koła zaangażowani byli w minionym roku w realizację projektu 

1000. książek, który to projekt realizowany był w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. 

W czerwcu członkowie Koła wzięli udział w 41. Dniach Pabianic., byli także 

współorganizatorami Dnia Bibliotekarza, spotkania świątecznego oraz grilla integracyjnego a 

także pożegnalnego spotkania koleżanki. 

j) W ramach integracji środowiska Koło SBP przy Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej 

zorganizowało 5. edycję spaceru nawiązując do obchodów 100-lecia odzyskania 

niepodległości spacer od Izby Pamięci 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, poprzez Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych aż do pamiątkowej tablicy poświęconej Józefowi 

Piłsudskiemu. 

k) Członkowie Koła przy WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przygotowali wydarzenie w 

ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, wręczano czytelnikom książki i różę, 

przygotowali spotkanie wigilijne dla członków koła. Wzięli także udział w wiecu Ludzi 

Książek, włączyli się w spotkanie promocyjne księgi jubileuszowej „Biblioteka publiczna w 

przestrzeni społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 100. lecia działalności Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, a .także w projekt Pan 

Cogito odwiedza bibliotekę w WBP w Łodzi. 

l) Członkowie Zgierskiego Koła współorganizowali: 

 XIV ZGIERSKI KAZIUK – Kaziukowy wieczór w bibliotece. 

 ŚWIĘTO BIBLIOTEKARZY   - XII Zgierski Dzień Bibliotekarza, 

 Wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu zorganizowano 

punkt kontrolny dla uczestników I Integracyjnego Rajdu niepodległościowego Powiatu 

Zgierskiego. 
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 Po raz kolejny członkinie uczestniczyły w zbiórce nakrętek aby pomóc dzieciom chorym                 

i niepełnosprawnym  a także w VI edycji  Zgierskiego Odjazdowego Bibliotekarza. 

 Podczas 26. Finału WOŚP  członkinie utworzyły punkt przyjęć wolontariuszy, uczestniczyły 

także w akcji Z książką do ludzi donosząc książki do domów czytelników. 

 W ramach tygodnia Bibliotek zorganizowano Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 

Zgierzu utworzono Biblioteczkę Malucha. Zorganizowały także akcję Czytanie w przestrzeni 

publicznej, Czytanie jest jak oddychanie oraz Czytanie moja pasja.  

 Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej konkursu plastycznego pt. Ojcowie Niepodległej. 

Z okazji 100. lecia odzyskania niepodległości. 

 Anioły też czytają – II edycję konkursu plastycznego dla siedmiolatków. 

 Prowadzili punkt biblioteczny w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym. 

 Zorganizowali szkolenie wyjazdowe do Biblioteki Publicznej w Supraślu i do Książnicy 

Podlaskiej w Białymstoku. 

 Wzięli także udział w akcji Wsparcie dla biblioteki w Cieszynie - przekazując kilkadziesiąt 

książek. 

 Przygotowano także spotkanie wigilijne. 

 Jak co roku w święto zmarłych zapalają symboliczną lampkę na grobach zmarłych koleżanek.  

 

 

Realizacja celu 4 

Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 

każdego bibliotekarza  

Członkowie Oddziału uczestniczyli w 2018 roku w następujących szkoleniach, konferencjach  oraz  

jubileuszach:  

- w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalących wiedzę z zakresu wykonywanej 

pracy. Szkolenia organizowane były przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. 

Piłsudskiego. 

- w Kongresie bibliotek publicznych ph.” Brawo My Brawo Wy”; konferencji Czytać jak to 

łatwo powiedzieć ! Kultura czytania dorosłych Polaków na początku XXI wieku w WBP w 

Łodzi. 

- Udział w szkoleniu zbiory Specjalne w bibliotece XXI wieku. 

- Udział członków Kół w 3 etapach szkolenia Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji 

i terapii, gdzie Oddział na wniosek 8 członków SBP sfinansował ich udział w szkoleniu 

zgodnie z ogłoszonym Regulaminem dofinansowania przez Oddział szkoleń. 

- Udział w Konferencji Naukowej „Czytać jak to łatwo powiedzieć. Kultura czytania 

dorosłych Polaków na początku XXI wieku”. 
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- Przewodnicząca Koła przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka                            

J. Piłsudskiego wystąpiła podczas konferencji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

Promocja czyli wydobywanie z ukrycia pt. 50 twarzy promocji w WBP w Łodzi. 

 

Realizacja celu 5 

Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. 

a) Wspólnie z Okręgiem został zorganizowany Dzień Bibliotekarza w Bibliotece Politechniki 

Łódzkiej. Przy tej okazji wręczono bibliotekarzom odznaczenia.  

b) Do tradycji wszystkich Kół weszły spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza, które odbywają się 

przy kawie i ciastkach oraz udział bibliotekarzy ważnych dl miasta wydarzeniach np. 

Seniorali, Salon ciekawej Kisażki, Mixer regionalny, Urodziny Łodzi. 

 

 

Oddział Piotrkowski 

 

Realizacja celu 1 

Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie 

polityki i praktyki bibliotecznej 

 

a) Przewodnicząca Zarządu Oddziału piotrkowskiego Pani Urszula Derendarz wyraziła 

negatywną opinię w sprawie likwidacji Filii nr 1 (Podklasztorze) w Sulejowie oraz opinię 

pozytywną o pani Magdalenie Wnukiewicz, kandydatce na dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Wolborzu. 

b) Przewodnicząca Zarządu Oddziału brała udział w zebraniach Zarządu Okręgu SBP                     

w Łodzi (14 luty, 8 marca, 22 czerwca). Zebranie Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP odbyło się                 

w Piotrkowie Trybunalskim (19 listopada) w Miejskiej Bibliotece Publicznej, połączone ze 

zwiedzaniem Mediateki.  

 

Realizacja celu 2 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy  

 

Koło w Piotrkowie Trybunalskim 

a) współorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci chorych                         

i niepełnosprawnych – konkurs plastyczny pt. Płynie Wisła płynie po polskiej krainie, teatrzyk 

Urwis z Krakowa, Balonowe animacje (maj); 
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b) współorganizowanie XVIII Powiatowego Konkursu Literackiego dla młodzieży  

z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Kiedy myślę Polska”; ufundowanie przez SBP 

nagrody specjalnej (listopad); 

c) współorganizowanie X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Strofy o Niepodległej” oraz ufundowanie nagrody 

specjalnej (październik); 

d) udział w pracach jury w konkursach czytelniczych organizowanych przez Oddział  

dla Dzieci MBP; 

e) wystawa prac z konkursu plastycznego dla dzieci chorych i niepełnosprawnych pt. Płynie 

Wisła płynie po polskiej krainie; 

f) współorganizowanie z bibliotekarzami powiatu piotrkowskiego III Gali Bibliotek       

Publicznych w Wolborzu (maj) – I etap – wręczanie statuetek i „wesołych poduch” wspólnie z 

MBP w Wolborzu, ze Stowarzyszeniem Wirtuoz z Wolborza oraz z innymi bibliotekami z 

terenu powiatu, występ zespołu Forteca; II etap – impreza plenerowa (festyn promujący 

działalność bibliotek) 

g) udział w Narodowym Czytaniu (imprezy plenerowe) w Sulejowie, Wolborzu, Aleksandrowie, 

Łękach Szlacheckich, Rozprzy i Woli Krzysztoporskiej 

h)  udział w imprezie Odjazdowy Bibliotekarz w Gorzkowicach (100 osób), w Rozprzy (350          

osób, Łękach Szlacheckich (62 osoby) 

i) udział w Festynie rodzinnym w Łękach Szlacheckich i w Trzepnicy 

 

Realizacja celu 3 

Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz środowiska 

bibliotekarzy 

a) W ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” zorganizowano rajdy rowerowe                         

w Gorzkowicach, Łękach Szlacheckich i w Rozprzy. Rajdy skierowane były do wszystkich, 

którzy kochają książki, rowery, aktywny wypoczynek, świeże powietrze i oczywiście 

bibliotekarzy.  

b) Działania piotrkowskiego oddziału SBP promowane są także w mediach regionalnych, na 

profilu facebookowym oraz na stronach poszczególnych bibliotek.  

c) Koło w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało także Dzień Bibliotekarza, podczas którego 

bibliotekarze byli nagradzani, przyjęci słodkim poczęstunkiem, podczas którego możliwa była 

wymiana doświadczeń zawodowych.  

d) Przewodnicząca koła Urszula Derendarz wraz z Moniką Kauc, członkiem Zarządu, 

uczestniczyły w obchodach Dnia Bibliotekarza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej                  
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w Łodzi. Monika Kauc otrzymała odznaczenie od Ministra Kultury  i Dziedzictwa 

Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

 

Realizacja celu 4 

Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego 

 

a) Pani Urszula Derendarz brała udział w szkoleniu nt. "Zbiory specjalne w bibliotece XXI 

wieku", które odbyło się 8  marca w WBP w Łodzi. Organizatorem szkolenia był Okręg 

Łódzki SBP. 

b) Dorota Adamska – zastępca przewodniczącej Oddziału Piotrkowskiego uczestniczyła                           

w    konferencji Biblioteki jako centra informacyjne – Chorwacja (czerwiec) 

 

Realizacja celu 5 

Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 

 

Koło w Piotrkowie Trybunalskim: 

- promowało Stowarzyszenie w mediach regionalnych; 

- zorganizowało Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 

 

Oddział Sieradzki 

 

Realizacja celu 1 

Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie 

polityki i praktyki bibliotecznej 

a) Poszczególne koła były współorganizatorami obchodów Tygodnia Bibliotek, Nocy Bibliotek          

i Dnia Bibliotekarza. 

b) Członkowie SBP włączali się w Narodowe Czytanie, Finał WOŚP, w akcję Cała Polska Czyta 

Dzieciom.   

 

Realizacja celu 2 

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

 Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu zrealizował dwa projekty, na które pozyskał 

dofinansowanie:  

 „Biblioteka czeka” w ramach realizacji Zadania Nr 4 „Wzbogacenie życia 

kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne o charakterze 

środowiskowym” Urzędu Miasta Sieradza (wartość projektu: 4510,00 zł; 
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otrzymane dofinansowanie: 4050,00 zł). W ramach projektu we współpracy z 

Miejską Biblioteką Publiczną oraz Powiatową Biblioteką Publiczną w 

Sieradzu zorganizowano 8 wydarzeń kulturalnych: spektakl dla dzieci Teatru 

Profilaktyki i Edukacji „Maska” z Krakowa (23.05.2018); trzy spotkania 

(warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkanie dla dorosłych) z pisarką i 

dziennikarką Moniką Sawicką (5.06.2018); koncert lubelskiego barda i poety 

Jana Kondraka (6.09.2018); dwa spotkania dla dzieci z pisarką Agnieszką 

Gadzińską (8.10.2018); spotkanie autorskie z dziennikarką i pisarką Anną 

Herbich (15.11.2018). SBP było głównym realizatorem projektu, sieradzkie 

biblioteki współpracowały przy organizacji wydarzeń. 

 „W poszukiwaniu najwyższej formy – warsztaty poetyckie dla wszystkich” – 

projekt zrealizowany wspólnie z Grupą Poetycką „Desant” w ramach zadania 

„Grant na lepszy start 2017” Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich OPUS (otrzymana dotacja 5000,00zł). W ramach projektu 

odbyły się trzy spotkania autorskie oraz warsztaty poetyckie dla uczniów 

sieradzkich szkół oraz dla dorosłych, które prowadzili: poeta, literaturoznawca 

prof. Adrian Gleń (13.09.2018); Aneta Kolańczyk – poetka, pisarka, 

dziennikarka (26.10.2018) oraz poeta, krytyk, literaturoznawca – prof. 

Wojciech Chojnowski (4.12.2018). SBP było wnioskodawcą, nadzorującym i 

rozliczającym projekt, a Grupa „Desant” realizatorem. Projekt był 

prowadzony w ramach współpracy organizacji pozarządowych i wspierania 

nieformalnych grup działających na rzecz lokalnej społeczności. 

 Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu złożył wniosek w ramach programu grantowego „Na 100 

Niepodległa” Fundacji BGK o dofinansowanie projektu „Filuś, Wojtek, Kasia i inne – 

zwierzęta w polskiej historii”, w ramach którego miały być zorganizowane m.in. prelekcje, 

gry i konkursy. Nie otrzymano dofinansowania i projekt nie został zrealizowany. 

 Na zaproszenie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 

Przewodnicząca Zarządu Oddziału i członek Koła w Sieradzu przedstawili prezentację 

„Promocja czytelnictwa w PBP w Sieradzu” dla bibliotekarzy i nauczycieli na konferencji 

„Czytanie nas łączy” (17.05.2018) w Sieradzu. 

 W sieradzkiej PBP członek Koła w Sieradzu przedstawił prelekcję dla emerytowanych 

członków Związku Nauczycielstwa Polskiego „Hycler żyć nam nie daje – humor i okupacja” 

(14.06.2018). 

 Koło SBP w Wieluniu przeprowadziło III edycję Konkursu Jednego Wiersza (finał 

10.05.2018), którego celem była popularyzacja poezji, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, 

zachęcanie młodzieży do pisania wierszy, prezentowania swojej twórczości. Koordynatorką 
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konkursu była przewodnicząca koła. 

 Koło SBP w Wieluniu było oficjalnym partnerem projektu „Książka niezmiernie ważna! 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w MiGBP w Wieluniu” (dofinansowanie zdobyła 

i projekt rozliczała biblioteka, nie SBP). Koordynatorką projektu była członkini koła (cykl 

spotkań kierowany do wszystkich grup wiekowych odbiorców: 18.04.2018 – dla dzieci z 

Marcinem Pałaszem, 19.04.2018 – warsztaty wydawnicze dla dzieci z Magdaleną 

Kapuścińską, 19.04.2018 – dyskusja o książce dla młodzieży z Anną Pawlak-Łaciną, 

20.04.2018 – warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży z Magdaleną Pioruńską i 

23.04.2018 – spotkanie autorskie dla dorosłych z Grażyną Szapołowską). 

 Sekretarz Koła w Wieluniu była koordynatorem projektu Wydawnictwa Granna – założenie 

Klubów Gier Planszowych w filiach: Masłowice i Ruda. 

 Koło SBP w Sieradzu wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Brąszewicach było 

współorganizatorem spotkania autorskiego z Wiesławem Drabikiem, które odbyło się w maju 

w Brąszewicach. 

 Członkinie Koła w Wieluniu – Barbara Stępień i Anna Niepiekło cyklicznie, raz w miesiącu 

prezentowały nowości wydawnicze w TVK Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 Przewodnicząca Koła w Wieluniu Paulina Troja n promowała działalność Koła oraz nowości 

wydawnicze na portalu społecznościowym Facebook. 

 Pod koniec roku uruchomiona została strona internetowa Oddziału SBP w Sieradzu pod 

adresem: https://pbp.sieradz.pl/sbp oraz profil oddziału na portalu społecznościowym 

Facebook. 

 Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu 16 listopada zgłosił Panią Wiesławę Kruszek do plebiscytu 

Sieradzki Wolontariusz Roku za zaangażowanie we współpracę z sieradzkimi bibliotekami             

i promocję czytelnictwa. 

 

Realizacja celu 3 

Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji 

środowiska 

a) Strona internetowa Oddziału SBP w Sieradzu pod adresem: https://pbp.sieradz.pl/sbp 

prezentuje działania członków oddziału prowadzone przede wszystkim pod egidą SBP, 

natomiast profil oddziału na portalu społecznościowym Facebook ma szerszy zasięg, 

informuje nie tylko o wydarzeniach przez nas organizowanych/współorganizowanych, ale i o 

ciekawych inicjatywach bibliotekarskich lub dotyczących książek i czytelnictwa, szczególnie 

lokalnych.. 

b) W 2018 roku we wszystkich bibliotekach, w których pracują członkowie sieradzkiego 

oddziału byli oni współorganizatorami obchodów Tygodnia Bibliotek. Relacje zostały 
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umieszczone na stronie internetowej naszego oddziału i portalu Fb. Koło w Wieluniu 

współorganizowało także Noc Bibliotek oraz Dzień Bibliotekarza. Członkowie tego koła 

włączyli się w organizację Narodowego Czytania „Przedwiośnia”, Cała Polska Czyta 

Dzieciom, Finał WOŚP. Członkinie koła prezentowały nowości wydawnicze na antenie 

lokalnej telewizji kablowej i TVK Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Również w 

Sieradzu, we współpracy z PBP, członkinie sieradzkiego koła wzięły udział w akcji Cała 

Polska Czyta Dzieciom, która była relacjonowana w sieradzkiej rozgłośni radiowej 

(7.06.2018). Pod egidą SBP jego członkinie, pracujące w MBP w Zduńskiej Woli, 

przeprowadziły warsztaty fotograficzne dla osób niewidomych i słabowidzących 

(27.02.2018), zorganizowały spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim (22.03.2018), były 

także współorganizatorkami rajdu Odjazdowy Bibliotekarz (23.06.2018). Wszystkie 

wydarzenia organizowane przez Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu były szeroko promowane w 

lokalnych mediach: m.in. w rozgłośni Nasze Radio, na portalach nasze.fm i nasze miasto.pl, 

na stronach internetowych bibliotek i urzędów miejskich, na stronie internetowej naszego 

oddziału, na stronie SBP, na portalu Facebook, a także na stronie kampanii „Łódzkie czyta”, 

której sieradzki oddział jest partnerem. Przy realizacji projektów nie tylko bibliotekarze byli 

zaangażowani. Poza lokalnymi mediami współpracowaliśmy z Państwową Szkołą Muzyczną 

w Sieradzu, z Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu, z lokalnymi szkołami. Koło w 

Wieluniu było organizatorem Rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz 2017”. 

c) Promowano działania SBP w lokalnych mediach, w newsletterach, propagowano informację o 

ulgach w łódzkich teatrach dla członków SBP, które udało się uzyskać dzięki staraniom 

przewodniczącej Zarządu Okręgu Łódzkiego, informacje o konkursach typu: Bibliotekarz 

Roku. 

d) W czasie uroczystych obchodów Dnia Bibliotekarza w Łodzi na wniosek Zarządu Oddziału w 

Sieradzu zostały uhonorowane członkinie sieradzkiego koła – jedna osoba Medalem „W 

dowód uznania”, przyznawanym za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa, czytelnictwa 

oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a trzy osoby otrzymały dyplomy uznania za 

bibliotekarską pracę. 

e) W czasie Nocy Poezji i Muzyki (23.06.2018) czerwca sekretarz Koła SBP w Sieradzu 

obchodziła uroczysty jubileusz 20-lecia debiutu poetyckiego i 30-lecia pracy zawodowej 

w Teatrze Miejskim w Sieradzu, gdzie na scenie towarzyszył jej bydgoski poeta i dramaturg 

Jarosław Jakubowski oraz aktor bydgoskiego teatru Mieczysław Franaszek, który czytał 

utwory obojga artystów. Jubilatce wręczono na scenie listy gratulacyjne, m.in. od 

przewodniczącej  Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP i przewodniczącej Zarządu Oddziału SBP 

w Sieradzu wraz z upominkiem. Na wniosek Zarządu Oddziału w Sieradzu członkini Koła w 
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Sieradzu została uhonorowana w czasie uroczystości w sali koncertowej PSM nagrodą 

Starosty Sieradzkiego dla animatorów kultury w powiecie sieradzkim. 

f) Podjęto próbę zorganizowania dwóch wycieczek (jedną przełożono na 2019 rok), ogniska 

integracyjnego dla członków oddziału oraz spotkania wyjazdowego z okazji Dnia 

Bibliotekarza, które się nie udały ze względu na zbyt małe zainteresowanie.  

g) 6 osób z okazji Dnia Bibliotekarza wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym w Łodzi przez 

Okręg Łódzki. Spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza były organizowane w poszczególnych 

bibliotek przy współudziale członków koła (np. uroczyste poczęstunki zorganizowane dla 

wszystkich bibliotekarzy przez SBP). 

Realizacja celu 4 

Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 

każdego bibliotekarza 

Sieradzki oddział w 2018 nie organizował szkoleń pod egidą SBP. Rozpowszechniano informację 

wśród członków oddziału na temat oferty szkoleniowej oraz publikacji SBP, przygotowano platformę 

e-learningową, która ma ruszyć w 2019 roku. W numerze 3/2018 „Bibliotekarza” ukazał się artykuł 

Pawła Jezierskiego z Koła w Sieradzu „Kluby jako forma aktywizacji lokalnych społeczności”. 

Przedstawiono wspomnianą wyżej prelekcję dla bibliotekarzy i nauczycieli na temat różnych 

sposobów promocji czytelnictwa. Trzy osoby z naszego oddziału wzięły udział w trzystopniowym 

szkoleniu z biblioterapii, zorganizowanym przez Łódzki Okręg SBP i PTB. 1 osoba wzięła udział w 

szkoleniu w marcu, zorganizowanym przez Okręg Łódzki SBP i WBP w Łodzi „Zbiory specjalne w 

bibliotece XXI wieku”. 

Realizacja celu 5 

Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 

a) Działania podejmowane przez członków Oddziału były promowane w mediach lokalnych oraz 

portalach społecznościowych. 

b) Poszczególne koła były współorganizatorami obchodów Tygodnia Bibliotek, Nocy Bibliotek  

i Dnia Bibliotekarza. 

c) Członkowie SBP włączali się w Narodowe Czytanie, Finał WOŚP w Wieluniu, w akcję Cała 

Polska Czyta Dzieciom oraz obchody Roku Reymonta. 

 

Podsumowanie/ uwagi/wnioski 

Sieradzki oddział ma problemy ze zorganizowaniem spotkań integracyjnych. Spowodowane są 

głównie brakiem czasu naszych członków i problemami finansowymi. Bibliotekarze chcą wziąć udział 

w różnych wspólnych przedsięwzięciach, ale, zważywszy na bardzo małe obsady w swoich 

placówkach, rezygnują z powodu natłoku obowiązków. Jeżeli jakiekolwiek spotkanie ma się odbyć w 

czasie wolnym, to wolą ten czas spędzić w gronie rodzinnym. Na przeszkodzie stoją też finanse. 
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Wynagrodzenia bibliotekarzy bibliotek publicznych od lat są na poziomie minimalnego i każdy 

wydatek na wycieczkę, szkolenie czy inny wyjazd jest dodatkowym obciążeniem, a na takie spotkania 

trudno jest znaleźć sponsorów. 

W strukturach oddziału są członkowie z wielu odległych od siedziby oddziału miejsc i jest duże 

niezadowolenie z powodu braku samodzielności jednostek terenowych, a przede wszystkim braku 

możliwości zarabiania przez oddział. 

Wśród członków sieradzkiego oddziału, ale także wśród pozostałych bibliotekarzy, nie ma 

zainteresowania konkursami, które są dla nich dedykowane. Tłumaczone jest to małą atrakcyjnością              

i dodatkową pracą, która jest z nimi związana. 

Dotkliwy jest brak zainteresowania członkostwem wśród młodych ludzi. Tłumaczony jest 

„skostnieniem” SBP, małą atrakcyjnością, która spowodowana jest brakiem samodzielności jednostek 

terenowych. Druga ważna przyczyna to struktura wiekowa pracowników naszych bibliotek. Obecnie 

¼ członków oddziału to emeryci, wkrótce ta liczba się zwiększy, a nie ma młodych bibliotekarzy na 

naszym terenie, z których można by „rekrutować” nowych członków (we wszystkich bibliotekach 

publicznych powiatu sieradzkiego ponad połowa pracujących bibliotekarzy jest w wieku 

okołoemerytalnym, a tylko cztery osoby mają staż poniżej 5 lat i pracują na niepełny etat, więc każde 

dodatkowe obciążenie w postaci składek raczej je zniechęca). 

Udaje się natomiast w naszym oddziale współpraca przy organizowaniu lokalnych wydarzeń, 

poprawiła się również komunikacja pomiędzy członkami. 

 

Oddział Skierniewicki 

 

Realizacja celu 1 

Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie 

polityki i praktyki bibliotecznej 

 

SBP Oddział w Skierniewicach na koniec 2018 r. zrzesza 66 członków w tym 2 emerytów 

i 1 nauczyciela bibliotekarza. 

W roku sprawozdawczym 

- nie pojmowano żadnych uchwały dotyczące działalności statutowej i organizacyjnej; 

- analizowano: sprawy dotyczącą działalności statutowej i organizacyjnej; sprawozdanie (za ubiegły 

rok) plany pracy koła i oddziału; sprawy związane z przepisami prawnymi dot. bibliotek; sprawy 

związane z organizacją Tygodnia Bibliotek, Nocy Bibliotek, Narodowego Czytania; konkurs na 

Bibliotekarza Roku. 

- Członkowie SBP Oddział w Skierniewicach brali udział w spotkaniach i szkoleniach 

organizowanych przez biblioteki powiatowe i wojewódzką. 
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Realizacja celu 2 

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

Działalność SBP Oddział w Skierniewicach oraz Koła w Nieborowie opiera się na pracy 

czynnych zawodowo bibliotekarzy. Niejednokrotnie pokrywa się z działalnością kulturalno oświatową 

skierowaną do dziecięcego, młodzieżowego i dorosłego czytelnika. Wiele imprez było 

organizowanych przez Powiatową Bibliotekę w Łowiczu, Miejskie Biblioteki 

w Skierniewicach i Łowiczu, Gminne Biblioteki w Kowiesach, Bolimowie, Nieborowie, Makowie, 

Nowym Kawęczynie, Puszczy Mariańskiej, Dębowej Górze, Teresinie, Żyrardowie, Głuchowie, 

Zdunach, Lipcach Reymontowskich, Godzianowie, Łowiczu-Bocheniu i Łyszkowicach. 

W ramach tych przedsięwzięć: 

- podjęliśmy aktywne działania promujące czytelnictwo i bibliotekę w ramach obchodów i akcji: 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Światowy Dzień Pluszowego Misia, 

Noc w Bibliotece , Z książkami na walizkach, Kultura na widoku, 

- organizowaliśmy obchody z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

– zorganizowaliśmy zbiorowe czytanie w przestrzeni publicznej ,Tydzień Zakazanych Książek, 

Narodowe czytanie Stefan Żeromski - Przedwiośnie, „Jak nie czytam, jak czytam”, „Mała książka 

–Wielki Człowiek”, 

- odpowiedzieliśmy na działania społeczne – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy , Szlachetna 

Paczka, Zbiórka książek – Książki dla Włodka, 

- wspieraliśmy organizacyjnie konkursy plastyczne, literackie, recytatorskie, 

- braliśmy udział w spotkaniach autorskich i Dyskusyjnych Klubach Książki, 

- bibliotekarze członkowie SBP uczestniczyli w imprezach plenerowych – piknikach rodzinnych, 

świętach miast i gmin, 

- wspieraliśmy promocję twórców nieprofesjonalnych podczas plenerów malarskich, warsztatów 

plastycznych, 

- proponowaliśmy wyjazdy do teatrów i filharmonii, 

-współorganizowaliśmy wyjazdy krajoznawcze 

 

Realizacja celu 3 

Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji 

środowiska  

- agitacja do głosowania na kandydata SBP Okręgu Łódzkiego w Konkursie na Bibliotekarza Roku, 

- spotkanie teatralne i muzyczne : Och Teatr – Udając ofiarę; Stanisława Celińska z zespołem. 

- rozpropagowano 1% dla SBP , 

- prowadzono działania pogłębiające komunikację między bibliotekarzami (e-mail, facebook, GG, 

portale społecznościowe). 

 

Realizacja celu 4 
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Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 

każdego bibliotekarza 

Członkowie Oddziału uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką i Powiatowe 

Biblioteki. Uczestniczono w seminariach, webinariach i szkoleniach komputerowych on-line. 

 

Realizacja celu 5 

Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 

- W 2018 r. prowadzono agitację wśród bibliotekarzy oddziału w Skierniewicach na Bibliotekarza 

Roku 

- Biblioteki organizowały spotkania Świąteczno- Noworoczne , wycieczki krajoznawcze, do teatru i 

filharmonii, 

- duże zaangażowanie w realizację projektów: 100 Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 

Dyskusyjnego Klubu Książki, Narodowe Czytanie 

- organizacja: konkursów, przeglądów, festiwali, jubileuszy, festynów 

 

 

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie materiałów z archiwum Zarządu Okręgu SBP  

w Łodzi oraz przesłanych z Oddziałów sprawozdań. 

Oprac. Joanna Szymczak-Ryczel 

 


