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Sprawozdanie Zarządu Okr ęgu Łódzkiego SBP za rok 2011 

I. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej Okręgu. 

 

1.1 Posiedzenia Zarządu Okr ęgu  

 

a. W zebraniu w dniu 15 lutego 2011 r. poza Zarządem i członkami Okręgu obecni 
byli: Opiekun Okręgu - Marzena Przybysz i Członek Honorowy SBP Elżbieta Pawlicka.  

Zebranie poświęcono przedstawieniu sprawozdania z działań Okręgu w 2010 roku 
oraz planom na rok następny. Dokumenty te po zatwierdzeniu zostały przekazane do ZG SBP 
w Warszawie.  

Na spotkaniu postanowiono zamieszczać cyklicznie na stronach Okręgu bibliografię 
prac jego członków za rok poprzedni (odpowiadając na propozycję przedstawioną w ramach 
wolnych wniosków). 

 

b. W zebraniu w dniu 25 października 2011 r. uczestniczyli: Opiekun Okręgu 
Marzena Przybysz, Członek Honorowy - Elżbieta Pawlicka, Zarząd i członkowie Zarządu 
Okręgu Łódzkiego SBP oraz zaproszony gościnnie Filip Podgórski – twórca i opiekun naszej 
strony internetowej, nominowany na stanowisko Regionalnego Administratora Bazy 
Członków Okręgu Łódzkiego. Większość spotkania poświęcona była problematyce tworzonej 
bazy cyfrowej członków SBP. Administrator przedstawił zebranym swe upoważnienia, 
zaprezentował funkcjonowanie bazy w Internecie oraz poziomy dostępu. 

W nawiązaniu do tego wystąpienia pewne wątpliwości członków odnośnie 
zabezpieczenia danych osobowych oraz zaszeregowania członków w ramach Sekcji  
zasygnalizowała Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Grażyna Rurowicz.  

W kolejnym wystąpieniu Elżbieta Skubała i Opiekun Okręgu Marzena Przybysz 
zreferowały obrady VII Forum SBP w Kiekrzu. Omówiły wyniki Konkursu na Bibliotekarza 
Roku, w którym piąte miejsce w kraju zdobył – reprezentujący Okręg Łódzki - Błażej Feret. 

W wolnych wnioskach Barbara Czajka odniosła się do propozycji ankiety 
standaryzacyjnej dla bibliotek oraz projektu nowych ankiet GUS dla bibliotek publicznych. 

W dyskusji podjęto kwestie związane z organizacją w naszym Okręgu VII Forum 
Młodych Bibliotekarzy. Członkowie Zarządu wyrazili chęć podjęcia takiego działania  
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i oczekując zapowiedzianego przyjazdu w tej sprawie Przewodniczącej ZG SBP 
zaplanowanego na koniec listopada 2011. 

 

c. W dniu 13 grudnia 2011 r. w WiMBP odbyło się spotkanie organizacyjne, 
dotyczące planowanego na wrzesień 2012 r VII Forum Młodych Bibliotekarzy. W spotkaniu 
uczestniczyła Przewodnicząca ZG SBP Elżbieta Stefańczyk, reprezentujący Sekcję Młodych 
Bibliotekarzy SBP , a zarazem organizator ostatniego Forum w Poznaniu Piotr Marcinkowski, 
członkowie Przewodnicząca i Zarząd Okręgu Łódzkiego SBP oraz zaproszona reprezentacja 
młodych bibliotekarzy z Okręgu. W czasie spotkania wyłoniono Komitet Organizacyjny VII 
Forum, sprecyzowano jego termin (11-12.IX.2012) oraz ustalono plan działania, przekazując 
uprawnienia organizacyjne Przewodniczącej Komitetu Joannie Stawińskiej, jej zastępcom 
Agacie Ziembarze i Piotrowi Szeligowskiemu, sekretarz Edycie Wojcieszek, członkom: 
Annie Wejman i Zulejce Michałowskiej oraz skarbnikowi  Okręgu Irenie Chojeckiej.  
Za sprawy informacji internetowych Forum odpowiadać ma Izabela Gajda. 

d. W dniu 6 grudnia 2011 r. Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Okręgu 
Łódzkiego spotkały się z Przewodniczącym Sekcji Historyczno –Pamiętnikarskiej w celu 
omówienia spraw związanych z reaktywizacją tej Sekcji, a także podjęciem w ramach Okręgu 
prac redakcyjnych nad przygotowywanym przez ZG SBP wydawnictwem z okazji jubileuszu 
100-lecia związku. Wytypowano osoby, którym zaproponowana zostanie praca w takim 
komitecie i ustalono termin spotkania z nimi na luty2012 r. 

 1.2. Informacja o członkach (stan na koniec 2011 r.) 

 Okręg Łódzki SBP liczy 609 członków. Składa się z 4 Oddziałów (Łódzkiego 353 
Piotrkowskiego 110, Sieradzkiego 88, Skierniewickiego 58)1. Działa w nim 21 Kół (w 2011 r. 
uległo rozwiązaniu Koło w Poddębicach).  

 Przy Zarządzie Okręgu działają 3 Sekcje:  

1. Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (17 bibliotekarzy, w tym 8 do 35 roku 
życia, reprezentujących 11 niepaństwowych szkół wyższych regionu łódzkiego i 2 
uczelnie państwowe. Wszyscy są zatem jednocześnie pracownikami bibliotek 
naukowych. W 2011 roku do grona członków dołączyły 3 osoby, 1 zrezygnowała  
z uczestnictwa w grupie),  

2. Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (8, odeszła 1 osoba),  
3. Edukacji Młodego Czytelnika (10). 

                                                           
1 Dane dotyczące liczby członków przekazane w sprawozdaniach za 2011 r. przez Przewodniczące Oddziałów. 
Pozostałe dane statystyczne zaczerpnięto z bazy członków SBP. 
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 W Oddziale Łódzkim w 2011 r. działało 11 Kół SBP : 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 WiMBP im. J. Piłsudskiego, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Ozorkowie, w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zgierzu,  
w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej. 

 Dzięki staraniom Koła w Miejskiej Bibliotece Łódź-Widzew działało także Koło 
Seniora, które –– spotykało się dwa razy w roku: w okolicach Świąt Wielkanocnych i Świąt 
Bożego Narodzenia. 

 W Oddziale Łódzkim w ciągu roku 2011 przybyło 7 osób, a ubyło 26. Ogólna liczba 
członków wynosiła 353 (246 pracujących i 107 emerytów). Oddział Łódzki skupiał 24 
członków z bibliotek naukowych i akademickich, 195 z bibliotek publicznych, 0 z bibliotek 
szkolnych, 16 z bibliotek pedagogicznych, 1 z biblioteki niepublicznej szkoły wyższej,  
0 z innych bibliotek, 4 poza biblioteką. 

 W Oddziale Piotrkowskim w 2011 r. działały 3 Koła SBP w Piotrkowie 
Trybunalskim, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim. Oddział Piotrkowski liczył  
w 2011 r. 110 osób. 

 Oddział Piotrkowski skupiał 1 członka z bibliotek naukowych i akademickich, 103  
z bibliotek publicznych, 2 z bibliotek szkolnych, 1 z bibliotek pedagogicznych, 0 z biblioteki 
niepublicznej szkoły wyższej, 0 z innych bibliotek, 0 poza biblioteką. 

 Oddział Sieradzki skupia 5 kół i  liczy 88 członków. Koło nr 1 ( przy Czytelni)– 28 
członków , Koło nr 2 (terenowe) -  26 członków, Koło w Łasku – 16 członków,  
Koło w Wieluniu  - 10 członków, Koło w Zduńskiej Woli - 8 członków.   

 W porównaniu z rokiem ubiegłym rozwiązaniu uległo Koło w Poddębicach a liczba 
członków zmniejszyła się o 17 osób.  Pracujący bibliotekarze to 68 członków , emeryci to  
20 osób. Poza 1 osobą wszyscy to pracownicy bibliotek publicznych. 

 W skład Oddziału Skierniewickiego w 2011 r. wchodziło 58 członków ; w tym  
w Kole w Nieborowie - 22. Przy czym wszyscy członkowie SBP z tego Oddziału  
to pracownicy bibliotek publicznych. 

 W roku minionym wszystkie Oddziały systematycznie współpracowały  
z Panem Filipem Podgórskim, który Administratorem bazy członków Okręgu Łódzkiego 
SBP.  

 Uwagi dotyczące bazy członków SBP: 
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• Baza wymaga dopracowania np. w Oddziale Łódzkim jest dość dużo emerytów,  
przy wpisywaniu których podawano ich byłe miejsce pracy jako kontakt,  
nie zweryfikowano danych dotyczących emerytów powyżej 70 roku, którzy są 
zwolnieni z płacenia składek, a czasami nie wiadomo czy jeszcze żyją. Poza tym,  
nie wszystkie Koła informują o zmianach nazwisk niektórych członków, przejściach 
na emeryturę czy odejściach z pracy w bibliotece. Dlatego dopracowując bazę,  
z pewnością liczba członków w Oddziale Łódzkim ulegnie pewnemu zmniejszeniu. 

• W bazie członków SBP pole „data urodzenia” nie jest obowiązkowe ale system 
automatycznie uzupełnia na "1999-11-30". 

• Jeżeli chodzi o pole dotyczące wykształcenia: zakwalifikowano wspólnie 
wykształcenie bibliotekoznawcze i inne, co powoduje chaos i czasami nie wiadomo co 
wpisać, np. co z osobami, które posiadają wykształcenie "wyższe magisterskie 
bibliotekarskie", a które "studia podyplomowe" ( przy innym kierunku)? 

•  brak kategorii "bibliotekarz / dokumentalista dyplomowany". 
 

 1.3 Informacja o finansach okręgu wg wytycznych skarbnika i głównej księgowej 
Biura ZG SBP (Załącznik 1). 

 

II. Działalność merytoryczna Zarządu Okr ęgu Łódzkiego 

 

Realizacja celu 1 

Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu  
na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

 Okręg Łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP m.in. wypowiadał się nt. nowych 
projektów legislacyjnych z zakresu prawa bibliotecznego. 

 Wiceprzewodnicząca Elżbieta Skubała oraz kilku innych członków zrzeszonych  
w Okręgu uczestniczyło w VII Forum w Kiekrzu. 

 

Realizacja celu 2 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w 

tworzeniu społeczeństwa wiedzy. 

Okręg Łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP m.in. propagował ankietę dotycząca 
postulowanych kierunków doskonalenia bibliotekarzy. 
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Realizacja celu 3 

Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz 

integracji środowiska 

 Powołano Administratora Bazy Danych członków Okręgu, który zebrał  
od Przewodniczących Oddziałów informacje i opracowywał je na strony zgodnie  
z wytycznymi ZG SBP. Na oficjalnej stronie Okręgu Łódzkiego oraz w odpowiednich 
działach ogólnopolskiego portalu SBP propagowano inicjatywy i aktualne informacje 
dotyczące działalności Okręgu, Sekcji, Oddziałów i Kół. 

 
Realizacja celu 4 

Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego 

Wsparcie finansowe i organizacyjne Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
w przygotowywaniu warsztatów „Komunikacja z trudnym klientem biblioteki”. 

 

Realizacja celu 5 

Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 

Dwukrotnie ( 11-12.04 i 29-30.11 2011) Przewodnicząca Okręgu E. Grzelakowska i członek 
Zarządu Okręgu Izabela Gajda uczestniczyły w konferencjach i szkoleniach organizowanych 
w Warszawie  - w ramach tworzenia nowego wizerunku Stowarzyszenia. 

Zarząd Okręgu wziął udział w organizacji konkursu na Bibliotekarza Roku na terenie Okręgu, 
a także zapewnił wsparcie finansowe i organizacyjne imprezy integracyjnej Odjazdowy 
Bibliotekarz. 

 

Sekcje przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego SBP: 

1. Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych 
 

Realizacja celu 2 
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu 
społeczeństwa wiedzy. 

Ogromnym przedsięwzięciem było zorganizowanie drugiej edycji rajdu rowerowego 
„Odjazdowy Bibliotekarz”. W 2011 roku akcja zdobyła ogólnopolską popularność. 
Koordynacją całości działań zajmowała się sekretarz Sekcji BNSW w Łodzi. Rajd rowerowy 
bibliotekarzy, miłośników słowa pisanego i rowerów odbył się w 19 miejscowościach.  
O popularności i atrakcyjności Odjazdowego Bibliotekarza niech poświadczą poniższe liczby: 

• łączna liczba uczestników – 738 
• łączna liczba bibliotekarzy – 208 
• łączna liczba przejechanych kilometrów – 293,5 
• łączny czas trwania imprez – 60,5 godziny 
• łączna liczba uwolnionych przy okazji rajdów książek – 388 
• łączna liczba rozdanych przy okazji rajdów nagród – 329 

Odjazdowego Bibliotekarza popularyzowano w mediach elektronicznych (m.in. portale 
sbp.pl, bibliosfera.net.pl, EBIB, ISBNik, Moje Miasto Łódź, Moje Miasto Lublin, Plaster 
Łódzki, blogi biblioteczne i strony wielu bibliotek), lokalnych gazetach i radiostacjach. 
Wszystkie informacje o akcji oraz relacje z wydarzeń zamieszczane są na oficjalnej stronie 
www.odjazdowy-bibliotekarz.pl.  

 
Realizacja celu 3. 

Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska 

 Strona internetowa znajdująca się pod adresem 
www.biblioteka.wsp.lodz.pl/sekcja.html, jest platformą informacyjną i komunikacyjną Sekcji, 
służącą integracji środowiska bibliotekarzy. Jest na bieżąco aktualizowana. Podjęto także 
ścisłą współpracę z administratorem strony internetowej Łódzkiego Okręgu SBP. Znajduje się 
na niej przekierowanie do witryny Sekcji BNSW. W dziale aktualności zamieszczane są 
wszelkie nowinki dotyczące działań bibliotekarzy ze szkół niepaństwowych. 

 W 2011 roku uruchomione zostało forum internetowe Sekcji, które nie cieszyło się 
zbytnią popularnością. Wobec zaistniałego faktu postanowiono założyć zamkniętą grupę na 
portalu Facebook, która jest częściej odwiedzana przez członków i sympatyków Sekcji.  

 W spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Sekcję BNSW uczestniczą także 
osoby formalnie z nią nie związane. Są to bibliotekarze reprezentujący różne typy bibliotek 
(publiczne, pedagogiczne, naukowe), chcące poszerzyć swoją wiedzę fachową i nawiązać 
kontakty zawodowe. Szczegóły dotyczące spotkań Sekcji znaleźć można na stronie 
internetowej. 
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Realizacja celu 4.  

Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego 

 Sekcja BNSW prowadzi działania zmierzające do rozwoju zawodowego jej członków.  
Realizowane są wycieczki do innych bibliotek w celu zapoznania się z ich działalnością, 
podpatrzenia dobrych praktyk, zapoznania się ze specyfiką pracy różnego typu placówek.  
W 2011 roku zorganizowano: 

• spotkanie połączone z wizytą w Dziale Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi. 

 Na podniesienie kwalifikacji Członków Sekcji wpływ mają także organizowane przez 
nią warsztaty i szkolenia. W 2011 roku zorganizowano: 

• warsztaty „Komunikacja z trudnym klientem biblioteki”, które przeprowadzone zostały w 
siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. 
 

• panel dyskusyjny "Tworzenie materiałów promocyjnych w instytucjach non-profit".  
Członkowie Sekcji są też aktywnymi uczestnikami wydarzeń, związanych z działalnością 
bibliotek, które są organizowane przez inne organy. W roku 2011: 

• Cztery członkinie Sekcji uczestniczyły w XIII Konferencji Bibliotekarzy 
Niepaństwowych Szkół Wyższych.  

• kilku Członków uczestniczyło w panelu dyskusyjnym „Open Access – doświadczenia 
łódzkie”, zorganizowanym przez Bibliotekę i Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Łodzi. 

 

Realizacja celu 5.  

Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 

 Do zwiększania prestiżu zawodu, a także promocji działalności SBP z pewnością 
przyczynia się wydarzenie, zainicjowane przez Sekcję Bibliotek Niepaństwowych Szkół 
Wyższych przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
– Odjazdowy Bibliotekarz. 

 

2. Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 
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Realizacja celu 2 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa 
wiedzy 

 Członkowie Sekcji w dalszym ciągu starali się propagować działalności Sekcji  
i literaturę  o walorach biblioterapeutycznych na różnego typu spotkaniach i szkoleniach  
w środowisku bibliotekarzy: 

• 2 projekty skierowano do pensjonariuszy DPS Włókniarz: 
� Konkurs literacki pt. „Mój pamiętnik” skierowany do wszystkich pensjonariuszy 

Domów Pomocy Społecznej z terenu Łodzi i województwa łódzkiego,, w którym 
również wzięli udział czytelnicy jej biblioteki, 

� „Czesław Miłosz - Antologia osobista" – cykl spotkań z książką mówioną, na których 
pensjonariusze słuchali w/w utworu naszego Noblisty (Barbara Wachowicz). 

• XIII edycja Konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam” pod hasłem „W krainie 
czarów” zorganizowany we współpracy Z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej  
i z Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych (Kinga Siekierska). 

• „ Historia pisanki – opowiastki, ciekawostki i nie tylko...” – dla czytelników biblioteki 
PZN Oddziału Łódzkiego (Barbara Appel). 

• przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego z niewidomą pisarka Hanną 
Pasterny– Filia nr 14 MBP Łódź – Polesie (Barbara Appel) 

 Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 
kontynuacja : 

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim 

Polski Związek Głuchych 

Polski Związek Niewidomych 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Środowiskowe Domy Samopomocy 

Ponadto 2011 r. kontynuowano współpracę z Fundacją Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia” 

 

Realizacja celu 4 

Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego dla każdego bibliotekarza 
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1. Barbara Appel opowiedziała o swoim udziale w konferencjach:  Ogólnopolskiej 
„Niewidomi w kulturze” – 8-10. VI oraz  „Miasto aktywnych seniorów” inaugurującej 
realizację programu „Aktywizacja 60+” na lata 2011-2014 w Urzędzie Miasta Łodzi 

2.  „Senior w Bibliotece” – prezentacja dla pracowników merytorycznych bibliotek  
z powiatu poddębickiego, tamże relacja z konferencji  „Niewidomi w kulturze”. 

 

3. Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika 
Realizacja celu 2 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa 
wiedzy 

a. Konkurs New Look na Druk” w ramach projektu WiMBP im. Marszałka  
J. Piłsudskiego i Pubu Biblioteka „Dni Gutenberga” (3-4 czerwca 2011). 

b. Organizacja imprezy głośnego czytania w dniu 19 maja 2011 pt. „Za mundurem 
książki sznurem – czytanie jest OK”.  

c. Pomoc w organizacji spotkań autorskich z Joanną Olech i Marcinem Pałaszem. 
d. Opracowanie projektu „Łódzkie Biblioparty. 90. urodziny bibliotek dla dzieci”, który 

został przesłany przez WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego do MKiDN w formie 
wniosku o dofinansowanie zadania. Na projekt składa się cykl imprez w okresie 16.04 
- 5.06. 2012 z okazji 90. rocznicy powstania pierwszych publicznych bibliotek dla 
dzieci. Cykl przewiduje spotkania urodzinowe (Biblioparty) w salach zabaw dla 
dzieci, których gośćmi będą autorzy książek dla dzieci; treningi dobrego czytania w 
bibliotekach dla dzieci; debatę na temat postaw dziecka wobec książki, czytania i 
usług bibliotecznych oraz imprezę głośnego czytania dzieciom książek przez twórców 
filmowych. Projekt przygotowany został wspólnie z Miejskimi Bibliotekami 
Publicznymi. Jako partnerzy do projektu również weszli właściciele kilku łódzkich sal 
zabaw dla dzieci, Oddział Łódzki i Okręg Łódzki SBP. Nad projektem pracowano w 
październiku 2011 roku, spotkania grupy roboczej odbywały się w FB1 Łódź-
Śródmieście. 

 

III. Działalno ść merytoryczna struktur Okr ęgu Łódzkiego 

 

Realizacja celu 1 

Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki 
bibliotecznej 

 Oddział Łódzki opiniował powołanie pani Doroty Abramczyk na stanowisko 
dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu. 
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 Oddział Piotrkowski opiniował powołanie pani Magdaleny Wnukiewicz na 
stanowisko dyrektora MBP  w Wolborzu. 

 Przewodnicząca Zarządu Oddziału i Koła Piotrkowskiego pani Renata Wojtczak 
wzięła udział w VII Forum SBP. 

 Zarząd Oddziału Sieradzkiego wysłał swoja opinię na temat dotyczący łączenia 
bibliotek z innymi instytucjami kultury jako niekorzystny dla bibliotek. Zaproponowano 
pomoc dla Koła w Poddębicach ( np. w formie pisma). Ze strony dyrekcji MiGBP temat  
nie został podjęty. 

 

Realizacja celu 2 

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

 Wszystkie Oddziały brały udział w działaniach promujących czytelnictwo, różnego 
rodzaju konkursach targach itp. 

 Oddział Łódzki  był współorganizatorem następujących szkoleń: 

• Warsztaty „Wykorzystanie form teatralnych w pracy z dziećmi w wieku 
szkolnym i przedszkolnym” we współpracy z „Małym Miłośnikiem Teatru” 
(33 osoby). 

• Warsztaty „Zastosowanie elementów dramy i techniki teatru cieni w procesie 
aktywizacji grupy” we współpracy z „Małym Miłośnikiem Teatru” (60 osób). 

 Bibliotekarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu, jak i nie należący do organizacji brali 
czynny udział w kampanii społecznej Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”. Za 
swój wkład zostali wyróżnieni dyplomami przyznanymi przez Fundację 

 Koła przy Oddziale Łódzkim SBP pomagały w organizacji różnorakich szkoleń  
w swoich bibliotekach, np.: 

Koło w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – w spotkaniu dla nauczycieli z terenu 
Zgierza „Trudne tematy czyli o terapeutycznej roli książki” 

Koło w MBP Łódź-Górna – aktywizacja seniorów w bibliotece „By jesień była pogodna” 

Koło MBP Łódź-Polesie – 6 wycieczek szkoleniowych do muzeów. 

Koło MBP Łódź-Śródmieście – szkolenia związane z Rokiem Miłosza 

Koło w MBP w Ozorkowie – „Współpraca z lokalnymi ośrodkami kultury” 
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Koło w M-PBP w Zgierzu – warsztaty edukacyjne „Spotkania z historią – papier czerpany”. 

Koło w MBP Widzew zorganizowało Dzień Dziecka w kinie Orange-IMAX  
w Manufakturze.  

Koło w MBP Śródmieście organizowało Ferie w bibliotece i Popołudnia w bibliotece. 
Organizowało także wycieczki poza biblioteki, m.in. do Muzeum Sztuki, Kinderplanety, 
Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. 

Koło w M-PBP w Zgierzu zorganizowało Ferie w bibliotece pod hasłem „Kubuś Puchatek, 
jakiego nie znacie”. 

 

Oddział Piotrkowski   

Piotrków Trybunalski 

• udział w Regionalnym Kongresie Kultury w Łodzi – Renata Wojtczak; 
• udział w pracach Sekcji ds. czytelnictwa niepełnosprawnych przy ZO SBP w Łodzi – 

Urszula Derendarz; 
• udział w pracach Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym SBP 

– Halina Braun; 
• współorganizowanie i organizowanie imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu 

miejskim i powiatowym; 
 
Wystawy 

• Wystawa pokonkursowa konkursu plastycznego dla dzieci chorych  
i niepełnosprawnych „Dzień Dziecka – dla sprawnych inaczej”; 

• Wystawa „Dzieła Czesława Miłosza” – wystawa z okazji Roku MIłosza”. 
 
Konkursy 

• współorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci chorych  
i niepełnosprawnych „Dzień Dziecka – dla sprawnych inaczej”; 

• współorganizowanie konkursu literackiego o zasięgu powiatowym dla młodzieży 
ze szkół średnich i gimnazjalnych pt. „Uwolnij fantazję, czyli moje wędrówki w 
świecie fantasy”; 

• współorganizowanie konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych „Emocje zakute w słowa - wędrówki poetyckie Czesława 
Miłosza” oraz ufundowanie nagród; 

• udział w pracach jury w konkursach czytelniczych organizowanych przez Oddział 
dla Dzieci  

 
Imprezy kulturalno-oświatowe 

• współorganizowanie XIV, XV, XVI, XVII Kiermaszu Taniej Książki  
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• współorganizowanie VIII Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych z cyklu Parada 
Bajkowa; 

• „ Dzień Dziecka - dla sprawnych inaczej” – impreza integracyjna połączona z 
przedstawieniem.; 

• współorganizowanie spotkania autorskiego z Danutą Muchą  
 

Bełchatów 

Lekcje biblioteczne ogólne dotyczące korzystania ze zbiorów biblioteki oraz tematyczne 
przygotowane w oparciu o zbiory czytelni  i wypożyczalni organizowane dla uczniów 
wszystkich typów szkół. Cykl spotkań w szkołach pt. „Bliżej biblioteki” przeznaczonych dla 
uczniów wszystkich typów szkół. 

 

Wystawy 

Koło SBP w Bełchatowie współorganizowało 19 wystaw, na których eksponowano prace 
malarskie, plastyczne, fotograficzne, prace wykonane przez uczestników warsztatów 
malarskich i fotograficznych oraz biżuterii artystycznej. 

 

Konkursy 

• XVII I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego; 
• XIII Powiatowy konkurs literacki „Książka na medal”; 
• XVI Konkurs o Regionie „Miedzy Rajem a Węglem” pod hasłem „Jestem 

przewodnikiem po moim regionie”; 
• X Powiatowy Konkurs „Książka – obiekt artystyczny”; 
• Klub Pożeracza Książek. 

 

Spotkania i spektakle 

• Karolina Chyła – promocja twórczości piętnastoletniej, niewidomej poetki z Byczyny 
(stypendystki MKiDN); 

• Ida Pierolotkin – spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży; 
• Małgorzata Kalicińska – spotkanie autorskie; 
• Edyta Zarębska – spotkanie z autorką książek dla dzieci; 
• Katarzyna Grajnert – wieczór autorski bełchatowskiej poetki. 

 

Kiermasze taniej książki 

• XXVI i XVII  Kiermasz Taniej Książki oraz 4 kiermasze na Filiach bibliotecznych. 
Inne wydarzenia 
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• PIKNIK BIBLIO ŻERCÓW – akcja promująca działalność kulturalną i czytelnictwo; 
• TOP 10 – biblioteczna lista przebojów – prezentacja kwartalnej listy 

najpopularniejszych książek w Bibliotece; 
• My zaufaliśmy książkom – recenzje bibliotecznych bestsellerów w miesięczniku 

„S.A.D.”;  
• Bliżej Biblioteki – akcja promocyjna kierowana do uczniów wszystkich typów 

placówek oświatowych; 
• spotkanie integracyjne przy ognisku. 
 

Wydawnictwa 

„Sekundy pod księżycem” 

Tomaszów Mazowiecki 

• Współuczestnictwo w Turnieju Jednego Wiersza Pt. „Kobieta” 
• Udział członków Koła w działalności MBP w Tomaszowie Mazowieckim; 
 

Oddział Sieradzki 

Członkowie poszczególnych Kół uczestniczyli w:  

1. Regionalnym Kongresie Kultury 2011 w Łodzi (Koło w Wieluniu), 
2. w projektach „Równać szanse”, „Deweloperzy wiedzy”, Funenglish”, „Literacki Atlas 

Polski”, „Graj w dziedzictwo” (Koło w Łasku) 
3. w seminarium ogólnopolskim „Między dzieciństwem a dojrzałością czyli młodzież  

w bibliotece” oraz konferencji „biblioteka miejscem przyjaznym  i inspirującym” 
(Koło nr 2), 

4. w Programie Rozwoju Małych Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
(Koło w Wieluniu) 

 Zarząd Oddziału we współpracy z Powiatowa Biblioteką Publiczną oraz Urzędem 
Miasta Sieradza realizował zadanie „W poszukiwaniu wartościowej literatury współczesnej”. 
Celem zadania było zaprezentowanie mieszkańcom Sieradza a w szczególności młodzieży 
dorobku polskiej literatury współczesnej poprzez spotkania z jej twórcami. Zadanie spełniało 
też ogromną funkcję edukacyjną dla bibliotekarzy oraz sprzyjało integracji środowiska 
czytelniczego wokół biblioteki.   

Koło nr 2 przygotowało informacje o obchodach Tygodnia Bibliotek na stronę  SBP  
oraz artykuł do Bibliotekarza na temat modernizacji biblioteki w Błaszkach. 

 Koło w Łasku od lat ściśle współpracuje z „Muzeum Historii Łasku” przy organizacji 
wystaw, wernisaży i konkursów. We wszystkich bibliotekach w których są koła działają 
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Dyskusyjne Kluby Książki, które są jedną z form integracji ze środowiskiem. Bibliotekarze  
z Łaskiej Książnicy organizują wyjazdy do łódzkich teatrów, kin i filharmonii.  

 Członkowie Koła w Zduńskiej Woli współorganizowali wystawę prac przedszkolaków 
oraz  spotkanie z cudzoziemcami – słuchaczami Studium Języka Polskiego pod hasłem 
„Język polski łatwy czy trudny” 

 

Oddział Skierniewicki 

„Światowy Dzień Książki” 

„The Roccy Horror” – musical – Och Teatr k. Jandy w Warszawie  
(organizator GBP Nieborów) 

Wystawy ze zbiorów biblioteki w Łowiczu i w Skierniewicach, 

(Jan Paweł II w Łowiczu, Jan Paweł II na świecie) 

Warsztaty etnograficzne w bibliotekach 

 

„Tydzień bibliotek” 

 Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek odbył się w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Łowiczu. 

 W maju członkowie Zarządu zorganizowali wiele imprez w ramach „Tygodnia 
bibliotek”. Odbywały się spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi, wycieczki do bibliotek, 
pogadanki z samorządowcami, wyjazdy do kina, przyjęcia wycieczek w bibliotece. 

 W MBP w Skierniewicach odbył się Tydzień Kultury Indyjskiej. Uczestnicy mieli 
okazję poznania kultury, obyczajów, spróbowania potraw indyjskich i tańca regionalnego 
Indii. 

 W roku sprawozdawczym bibliotekarze szczególną opieką otoczyli przedszkolaków.  

Dla nich organizowano m.in. teatrzyki  „Żółw i zająć”, „ Śpiąca królewna”. 

  Włączono się w organizację licznych konkursów  

czytelniczych (literackich, plastycznych, poetyckich i fotograficznych) o charakterze 
lokalnym  i ponadlokalnym. Opracowywano regulaminy, zestawy pytań, uczestniczono  
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w obradach komisji konkursowych. W minionym roku odbyły się m.in. konkursy o zasięgu 
powiatowym i gminnym : 

• „ Biblioteka moich marzeń” ( Bolimów), 
• „ Reymontiada” / dwukrotnie / (Lipce ), 
• konkursy recytatorskie (Głuchów, Lipce, Nowy Kawęczyn Słupia ), 
• konkursy czytelnicze ( Nieborów, Kocierzew, Bolimów), 
• „Życie i twórczość Beaty Ostrowickiej” ( Dębowa  Góra), 
• „Życie i twórczość Juliana Tuwima” (Głuchów ), 
• „Tu jest mój dom” (Maków). 

 Celem konkursów była promocja książki i biblioteki oraz integracja środowiska 
czytelniczego. Imprezom towarzyszyły wystawy tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi 
oraz inscenizacje w wykonaniu uczniów miejscowych szkół podstawowych. 

 Odbyły się wycieczki czytelników: do Muzeum Kinematografii w Łodzi,  

do „Kopernika” w Warszawie. 

 Biblioteki organizowały też wernisaże : Linia rzeczy (Łowicz),  

Zaklęte w drewnie (Nieborów). 

 GBP w Głuchowie zorganizowała Koncert Ogniska Muzycznego: Wieża Babel. 

  

Spotkania autorskie 

 

 Organizowano również ciekawe spotkania autorskie m.in.: Arkadiusza Niemirskiego, 
Wiesława Drabika, Marcina Pałasza, Beaty Ostrowickiej, Jarosława Kreta. 

 W MBP w Skierniewicach odbył się V Festiwal Pulsu Literatury. 

 W związku z Rokiem Miłosza w Skierniewicach zorganizowano Wieczór poetycki : 
„Jak mogłem”.  

 

Imprezy plenerowe 

 Członkowie Oddziału Skierniewickiego 
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 włączyli się w organizację tradycyjnego skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców  
i Warzyw, Jarmark Wojewódzki i Powiatowe Dożynki w Makowie. Przygotowywano stoiska 
eksponujące dorobek poszczególnych gmin i korso „sadownicze”. 

 W ramach współpracy z władzami lokalnymi, organizacjami i instytucjami 
organizowano też m.in. : Dzień Reymonta, Karnawał Makowski, Makowska Majówka, Dni 
Bolimowa, Dni Bełchowa, Dni Głuchowa „Na przydrożku”, Imieniny św. Rocha w 
Nieborowie (Nieborów), „Antyk A! Kapella” Teatr Muzyczny Chorea - Wędrowny Festiwal 
Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski- Pałac Radziwiłłów w Nieborowie i Park w Arkadii  
czy Festyn Rekreacyjny – Turniej wsi(Kocierzew). 

 

Akcje czytelnicze 

 W ciągu roku uczestniczono również w imprezach okolicznościowych związanych  

 z Dniem Seniora, Dniem Kobiet, Dniem Dziecka, Andrzejkami, czy Wigilią w Bibliotece.  

 Włączono się także w  ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. 

 Władze miejskie i gminne czytały dzieciom ulubione książki.  

 Ponadto w bibliotekach trwały różnorodne przedsięwzięcia czytelnicze : Akcja „Ferie  

w bibliotece”, Akcja „Zima”, „Czytelniczek” „Wkręć się w to” „Wakacje w bibliotece”, 
Akcja „Lato”. 

 

Realizacja celu 3 

Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz środowiska 

 

Oddział Łódzki 

 

Spotkania 

 Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego na spotkaniu z bibliotekarzami zatrudnionymi  
w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, zachęcała do założenia własnego Koła SBP. 
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 Oddział we współpracy z Okręgiem zorganizował „Jesienne spotkanie bibliotekarzy 
Łodzi i regionu”. Program spotkania obejmował: odznaczenia zasłużonych bibliotekarzy 
Medalami SBP, prezentację multimedialną dr Iwony Sójkowskiej  o marketingu 
bibliotecznym, wręczenie nagród  laureatom konkursu Oddziału „Moja biblioteka”  
oraz poczęstunek. 

 Oddział zorganizował spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe dla seniorów SBP 
w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew. Spotkania te zostały przygotowane 
przez Koło SBP działające w tej Bibliotece. 

Koła miały następujące spotkania: 

Koło MBP Górna - z okazji Dnia Kobiet z przymrużeniem oka - panie otrzymały czekolady, 
goździki i podkolanówki, 

Koło w MBP Polesie - spotkania pod hasłem „Poznajmy się”: „O urodzie owoców”, 
„Truskawka w koglu-moglu”, „O zdrowiu z jabłek płynących”, 

Koło w Bibliotece Politechniki Łódzkiej – z Jackiem Żebrowskim, autorem wielu publikacji  
o Westerplatte oraz spotkanie mikołajkowe w dniu 6 grudnia. 

 Prawie wszystkie Koła pomagały w organizacji spotkań świątecznych w swoich 
bibliotekach.  

 

Jubileusze 

 W roku 2011 swój jubileusz obchodziło Koło w Bibliotece Politechniki Łódzkiej  
(30 lat). 

 Koło w MBP Łódź-Śródmieście pomagało w organizacji obchodów jubileuszowych 
Filii nr 2 i nr 3. Obie biblioteki obchodziły 60-lecie swego istnienia. 

 

Koło w MBP Górna zorganizowało następujące imprezy: 

- konkurs na logo Koła SBP, 

- trzy turnieje piłki nożnej bibliotekarzy i przyjaciół BIBLIOCUP: 

Luty: VII Łódzki Halowy Turniej z okazji Święta Zakochanych 

Czerwiec: VIII Łódzki Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka połączony z festynem 
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Wrzesień: IX Turniej Piłki Nożnej  

 

Oddział Piotrkowski 

Piotrków Trybunalski 

• udział w naradach Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
w Łodzi; 

• udział w spotkaniu ZO SBP – w Łodzi – Urszula Derendarz; 
• pożegnanie koleżanek odchodzących na emeryturę – Elżbiety Steczowicz, 

Marianny Łysy i Władysława Gonciarz. 
Tomaszów Mazowiecki 

• Współudział w organizacji świątecznych spotkań dla pracowników MBP 
• Organizacja Dnia Bibliotekarza 
• Udział w pożegnaniu Krystyny Misiurskiej – byłej dyrektor MBP (1953-1973). 

 

Oddział Sieradzki 

 Oddział Sieradzki brał udział w naradach, seminariach  
i szkoleniach organizowanych przez WiMBP w Łodzi. 

Członkowie SBP z wszystkich kół uczestniczyli w wymianie doświadczeń połączonej  
ze zwiedzaniem Gdańska i biblioteki w Chełmnie. 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu wspólnie z WiMBP w Łodzi była 
organizatorem seminarium „Kierunki rozwoju bibliotek dziecięcych na przykładzie Biblioteki 
dla Dzieci Młodzieży w Sieradzu”. Uczestnikami spotkani byli bibliotekarze z województwa 
łódzkiego. 

 W bibliotekach były organizowane uroczyste spotkania opłatkowe, noworoczne 
połączone z koncertami oraz uhonorowaniem nagrodami książkowymi pracowników 
bibliotek – członków SBP obchodzących jubileusze pracy. 

 Koło w Wieluniu zorganizowało spotkanie integracyjne dla bibliotekarzy różnych 
sieci z terenu gminy Wieluń w Dzietrznikach w gospodarstwie agroturystycznym.  

 W MIGBP w Wieluniu  goszczono 14 osobową delegację z Chorwacji. Goście 
zwiedzili bibliotekę i Punkt Informacji Turystycznej. Biblioteka współpracuje również  
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
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Oddział Skierniewicki 

 Na przełomie czerwca i lipca ZO SBP zorganizował 4-dniowy wyjazd integracyjny 
bibliotekarzy do Niemiec.  

 Włączono się w akcję tworzenia bazy danych członków SBP. 

 Opracowano „Wykaz ważniejszych rocznic przypadających w 2012 rok. 

 W listopadzie członkowie ZO SBP przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i zapalili znicze 
na grobach bibliotekarzy 

 

Realizacja celu 4 

Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego 

 

Oddział Łódzki 

Przewodnicząca Oddziału brała udział w szkoleniach, konferencjach i debatach: 

• Gospodarka finansowa samorządowych instytucji kultury (luty) – Instytut Samorządu 
i Administracji, 

• Wolontariat i współpraca międzynarodowa w regionie łódzkim (luty) - FERSO 
• Dojrzała Łódź – debata w Urzędzie Miasta Łodzi z wiceprzewodniczącą Rady 

Miejskiej Elżbietą Królikowską (wrzesień), 
• Regionalny Kongres Kultury (październik) – Filharmonia Łódzka i ŁDK, 
• Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucjach kultury (październik) – 

Grupa ERGO, 
• Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy (listopad) – BUŁ – przedstawiła 

komunikat o doświadczeniach MBP Łódź- Widzew w zatrudnianiu absolwentów, 
• Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działania kulturalne (listopad) – UMŁ, 
• Biblioteka miejscem przyjaznym i inspirującym (grudzień) – Hala Expo  

 W swoich bibliotekach członkowie SBP na szkoleniach wewnętrznych zdawali relację 
z konferencji, szkoleń i seminariów, w których brali udział.  

 

Oddział Sieradzki 

Członkowie wszystkich Kół uczestniczyli w szkoleniu „Biblioteka +. Infrastruktura 
Bibliotek”  zorganizowanym przez ZO SBP w Sieradzu. Prelegentem był z-ca dyrektora 
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Instytutu Książki w Krakowie Ryszard Skrzypczak. Członek Koła nr 2 uczestniczył  
w seminarium nt.: „Kierunki rozwoju bibliotek dziecięcych” i prezentował doświadczenia 
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Sieradzu. 

 Członkowie Kół na spotkaniach oprócz spraw organizacyjnych omawiali artykuły  
z prasy fachowej o zapoznawali się fachową literaturą. Śledzono  portale internetowe  
w poszukiwaniu informacji niezbędnych w pracy i dokształcaniu.  

 Poszczególne Koła wysyłały również informacje z podejmowanych akcji  
i interesujących wydarzeń na portal SBP. 

 W lokalnych mediach ukazywały się informacje o wydarzeniach kulturalnych. 
Zamieszczane też były relacje z imprez bibliotecznych. 

 

Oddział Skierniewicki 

Corocznie organizowane są w MBP w Skierniewicach seminaria dla wszystkich 
bibliotekarzy z terenu powiatu skierniewickiego. Tematami wiodącymi spotkań były  
m.in. „Biblioteki publiczne w akcjach promujących książkę i czytelnictwo”, „Analiza 
działalności bibliotek w 2010 roku” oraz „Biblioteczne zakupy”. W kwietniowym spotkaniu 
uczestniczyła p. Hanna Skrzydło, która mówiła nt. „Tradycje wielkanocne w kulturze 
polskiej”.  

W październiku zorganizowano kolejne szkolenie dla pracowników bibliotek 
terenowych. Tematyka spotkania dotyczyła głównie edukacyjno – kulturalnych przedsięwzięć 
w poszczególnych placówkach. 

Ponadto zaprezentowano nowości wydawnicze w księgozbiorze fachowym  
oraz przedstawiono ciekawsze artykuły z prasy bibliotekarskiej. Uczestnicy szkolenia 
otrzymali komplet materiałów związanych z głównym tematem spotkania.  

Bibliotekarze uczestniczyli w :  

Programie Rozwoju Bibliotek:  

2 spotkania z zakresu informatyki i dwudniowe szkolenie dotyczące tworzenia Planu Pracy 
Biblioteki ;  

• w ramach Programu Biblioteka + w modułach : Rozwój osobistych kompetencji 
menadżerskich i przywódczych, organizacja i zarządzanie biblioteką, Nowe 
technologie informatyczne ; 

• w szkoleniu : „Rachunkowość i kontrola zarządcza w instytucjach kultury” ;  

• w warsztatach z wykorzystaniem aktywnych metod pracy : „Fabryka niespodzianek” 
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zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach. 

 

Realizacja celu 5 

Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 

 

Oddział Łódzki 

 Przewodnicząca Oddziału promowała dokonania MBP Łódź-Widzew, która od 2008 r. 
gości wolontariuszy europejskich w ramach programu UE „Wolontariat Europejski  
– Młodzież w działaniu”. W związku z tym wystąpiła lutym z prezentacją na Konferencji 
„Wolontariat i współpraca zagraniczna” oraz na szkoleniu dla bibliotek w kwietniu, 
zorganizowanym przez WiMBP im. J. Piłsudskiego.  

 Dzień Bibliotekarza odbył się w Pubie „Biblioteka” przy wsparciu Koła w MBP Łódź-
Górna. Dzień ten był świętowany także w innych bibliotekach: łódzkich, zgierskiej, 
ozorkowskiej. Zgierscy bibliotekarze byli na fermie strusi w Swobodzie. 

Dzień Bibliotekarza był ściśle powiązany z Tygodniem Bibliotek, podczas którego odbyło się 
wiele imprez kulturalnych i edukacyjnych.  Bardzo widowiskową imprezą był rajd rowerowy 
„Odjazdowy Bibliotekarz”. 

 W roku 2011 odznaczono zasłużonych bibliotekarzy Medalem SBP „W dowód 
uznania”. Medale wręczyła Pani Elżbieta Pawlicka – Członek Honorowy naszego 
Stowarzyszenia podczas Jesiennego Spotkania Bibliotekarzy w dniu 30 listopada. 

Medale otrzymały: 

Małgorzata Osiewicz – MBP Bałuty 

Alicja Grasewicz-Cichy – MBP Śródmieście 

Anna Grabska – MBP Śródmieście 

Marzena Rosiak – MBP Śródmieście 

Monika Fiodorow – MBP Śródmieście 

Teresa Basińska – MBP Widzew 

Elżbieta Kaźmierczak-Hauk – MBP Widzew 
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Iwona Borowska – MBP Widzew. 

 Członkowie Koła Biblioteki Politechniki Łódzkiej  otrzymali odznaczenia: 

Elżbieta Skubała – Medal SBP „W dowód uznania”. Medal został wręczony na Forum SBP. 

Teresa Januszkiewicz – Złoty Medal za Długoletnią Służbę 

Anna Kazan i Izabela Gajda – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.  

Odznaczenia zostały wręczone w Urzędzie Wojewody Łódzkiego. 

 Oddział Łódzki przeprowadził konkurs na prezentację multimedialną  
„Moja biblioteka”.  

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka otrzymała wyróżnienie oraz pamiątkowy 
dyplom w konkursie SBP „Mistrz promocji czytelnictwa”. 

 Członek Oddziału Łódzkiego Pan Błażej Feret – dyrektor Biblioteki Politechniki 
Łódzkiej był nominowany do Bibliotekarza Roku w konkursie ZG SBP i uplasował się  
na 5 miejscu w Polsce.  

 

Oddział Piotrkowski 

Piotrków Trybunalski 

• promocja Stowarzyszenia w mediach regionalnych; 
• udział w Wojewódzkim Dniu Bibliotekarza w Łodzi. 

 
Oddział Sieradzki 
 Przy okazji spotkań poza bibliotekami członkowie Stowarzyszenia promowali swoje 
biblioteki, informowali o aktualnie realizowanych zadaniach. Dwóch członków Koła  
nr 2 wzięło udział w w konferencji „Biblioteka miejscem przyjaznym i inspirującym” Łodź, 
grudzien2011) na której swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzieliła się kol. Marianna 
Czyżak z biblioteki w Kliczkowie Małym. 

 Członkowie Kół byli również zaangażowani w działalność wydawniczą promującą 
swoją placówkę oraz imprezy przez nią organizowane. W Wieluniu ukazał się folder 
zawierający podstawowe informacje  o bibliotece, Biblioteka w Łasku wydaje kwartalnik 
biblioteczny „Mól Łaski”.  

Miejscem promocji są też strony internetowe każdej z bibliotek. 
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W Tygodniu Bibliotek członkowie  Kół jak co roku skupili się na organizacji różnorodnych 
imprez dla czytelników. Organizowano uroczyste spotkania z lokalnymi władzami, na 
których chwalono się osiągnięciami, informowano o problemach przyjmowano życzenia  
i gratulacje.. W budynkach wywieszone zostały plakaty. Informacje o Tygodniu  Bibliotek 
zostały też umieszczone na stronach internetowych. Pomimo przekazanych informacji żadne z 
Kół nie uczestniczyło w konkursie na „Bibliotekarza Roku” ani „Mistrz Promocji 
Czytelnictwa”. 

 

Oddział Skierniewicki 

 Zarząd Oddziału wystąpił o odznaczenia stowarzyszeniowe dla bibliotekarzy z terenu 
Skierniewic i powiatu skierniewickiego. Medale „W dowód uznania” i Honorową Odznakę 
SBP otrzymało kilka osób.  

 

  

 Sprawozdanie Okręgu Łódzkiego SBP opracowano w oparciu o sprawozdania roczne 
Przewodniczących Sekcji i Oddziałów.  

 


