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Sprawozdanie z działalności Okr ęgu Małopolskiego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
 za rok 2011 

 
 
 

I.  Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej 
Okr ęgu 

 
1.1.  Posiedzenia Zarządu Okr ęgu i Prezydium ZO: 
 
 - 9.02.2011 – doroczne spotkanie Zarządu Okręgu z przedstawicielami struktur 
terenowych. Omówiono sprawozdanie Zarządu Okręgu z działalności organizacyjnej i 
finansowej, sprawozdania i plany roczne poszczególnych oddziałów i kół, przedstawiono 
informacje o Konkursie na Bibliotekarza Roku i podjętych działaniach. 
 - 14.04.2011 – zebranie Zarządu Okręgu. Dokonano wyboru Bibliotekarza Roku 
Województwa Małopolskiego, omówiono i przedyskutowano szczegółowo dalsze 
działania związane z uroczystością wręczenia Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa 
Małopolskiego”. 
 - 25.10.2011 – zebranie Zarządu Okręgu. Tematem głównym było powołanie Kapituły 
Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego”. Przedstawiono kolejną wersję 
projektu Regulaminu Kapituły. Wersje wcześniejsze konsultowane były za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Podjęto Uchwałę o powołaniu Kapituły Medalu i 
omówiono dalsze działania w tym zakresie. Przedmiotem dyskusji była także sprawa bazy  
członków i realizacja harmonogramu działań nad jej budową.  
 - 23.11.2011 – zebranie Prezydium Zarządu. Omówiono sprawy bieżące, takie jak:  
przygotowanie wydruku kartek świątecznych, przekazanie w depozyt dyrekcji 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 5 szt. medali „Bibliotekarz Roku Województwa 
Małopolskiego” na lata 2011-2015, inne sprawy bieżące. 
 - 13.12.2011 – zebranie Zarządu Okręgu z przedstawicielami struktur terenowych. 
Złożono relację ze spotkania przedstawicieli okręgów w dn. 29-30.11.11 w Warszawie, 
powołano opiekunów Oddziałów i Kół. Zasadniczym tematem było omówienie stanu prac 
nad budową bazy członków. Referentkami były: kol. M. Kowalska z Zarządu Oddziału 
(deklaracje członkowskie, przechowywane, status informacji osobowych w deklaracjach) 
oraz A. Macała – Okręgowy Administrator Bazy. Kol. Macała przedstawiła szczegółowo 
stan prac nad bazą członków w poszczególnych strukturach. Ustalono sposób oznaczania 
nowych i poprawionych danych przesyłanych administratorowi bazy, ustalono terminy i 
osoby odpowiedzialne za postęp prac. Omówiono współpracę z Portalem i korzyści stąd 
płynące, wytypowano w każdej ze struktur osoby do tego oddelegowane, zachęcono do 
wypełniania ankiety zamieszczonej na Portalu i przedstawiono jej znaczenie w ewaluacji 
strategii Stowarzyszenia.  Przedmiotem dyskusji były także założenia do nowej ustawy o 
bibliotekach. Przedyskutowano sprawę szkoleń w roku 2012.    
 
1.2. Informacje o członkach 
 
W strukturach Okręgu zrzeszonych jest 506 osób, w tym do 35. roku życia – tylko 64 
osoby! Najliczniejszą grupą są czynni zawodowo bibliotekarze bibliotek publicznych – 
368 osób. Wśród nich jest także najwięcej, bo 55 bibliotekarzy do 35. roku życia. W 
pozostałych typach bibliotek zatrudnionych jest 74 czynnych zawodowo bibliotekarzy. 
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Bibliotekarzy emerytowanych jest 64, dokładnie tyle samo ilu bibliotekarzy do 35. roku 
życia. Niemal wszyscy emerytowani bibliotekarze to członkowie Koła Grodzkiego w 
Krakowie. W pozostałych strukturach w terenie, czyli bibliotekach publicznych, 
emerytowanych bibliotekarzy brak. Oznacza to zerwanie z macierzystymi instytucjami 
wszelkich więzi po przejściu na emeryturę. 
W roku 2011 przybyło w Okręgu 19 nowych członków (Koła: Grodzkie w Krakowie – 11 
osób, w Nowym Sączu – 6 osób, w Limanowej – 2 osoby),  skreślono 12 członków (Koła: 
w Dąbrowie Tarnowskiej - 7 członków, w Gorlicach – 4 członków, w Kole Grodzkim w 
Krakowie – 1 osoba).  
W głównych kategoriach struktura członków w poszczególnych Oddziałach przedstawia 
się to następująco: 
 
Oddział w Krakowie - ogółem 189 członków, w tym czynnych zawodowo 106 osób (w 
bibliotekach publicznych – 53 osoby, w uczelnianych – 49 osób, 4 - w innych typach 
bibliotek). Członków do 35. roku życia – 19 osób.  
Oddział w Nowym Sączu – ogółem 138 członków, w tym czynnych zawodowo 137 osób 
(wszystkie zatrudnione w bibliotekach publicznych). Członków do 35. roku życia – 27 
osób (najwięcej w całym Okręgu)! 
Oddział w Tarnowie – ogółem 179 członków, wszyscy czynni zawodowo, w tym 
członków do 35. roku życia - 18 osób. 
Szczegółowe zestawienie członków w poszczególnych kołach i oddziałach z 
uwzględnieniem podziału na kategorie zawiera tabela stanowiąca załącznik do 
sprawozdania. 
 
Powyższe dane mogą ulec zmianie, ponieważ nie zakończono jeszcze w niektórych 
oddziałach i kołach prac nad bazą członków. W wielu strukturach terenowych mamy do 
czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami w prowadzeniu kartotek członków, uaktualnianiu 
deklaracji członkowskich itp. Z dużym oporem ze strony członków SBP spotykają się 
wszelkie działania zmierzające do ustalenia adresów, numerów telefonów, adresów 
mailowych. Należy się liczyć z tym, że części osób, zwłaszcza starszych, nie uda się do 
tego przekonać. Trudna jest także sytuacja osób, które zaangażowały się w prace nad bazą 
członków. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe, długotrwałe choroby lub 
zmianę w kierownictwie biblioteki prace się opóźniają. Podczas  spotkania w dn. 13 
grudnia 2011 (patrz pkt. 1.1.) ustalono, że problemy z tym związane powinny zostać 
rozstrzygnięte do końca stycznia 2012 roku.  
 
1.3. Informacja o finansach Okręgu 
 
W roku sprawozdawczym przychody we wszystkich strukturach łącznie wynosiły 
15 466,40 zł (głównie ze składek). Po dodaniu środków pozostałych z roku 2010 w wys. 
9 500,74 zł. oddziały i koła dysponowały kwotą 24 967,14 zł. Wydatki w roku 2011  
wyniosły 15 423,22 zł. Stan środków na 31.12.2011  wynosi  9 544,18 zł.   
Szczegółowe informacje zawarto w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym wg 
otrzymanych wytycznych. Stanowi ono załącznik do sprawozdania. 
 
1.4. Inne informacje organizacyjne 
 
Ze względu na długotrwałą nieobecność (choroba) kol. Elżbiety Rogozińskiej-Bień -
przewodniczącej Zarządu Oddziału i Zarządu Koła w Tarnowie wystąpiły trudności w 
bieżącej działalności tych struktur.    
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W kilku bibliotekach, przy których działają Koła Stowarzyszenia, nastąpiły zmiany na 
stanowiskach dyrektorów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie funkcję 
dyrektora (po p.o. Elżbiecie Rogozińskiej-Bień) objęła p. Ewa Stańczyk, uprzednio 
kierownik Działu Informacyjno-Wydawniczego tej Biblioteki. Po 41. latach pracy w 
zawodzie i 29. latach pełnienia funkcji dyrektora odeszła na emeryturę p. Halina Matras z 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. Funkcję p.o. dyrektora sprawuje tam 
obecnie p. Joanna Michalik, uprzednio pracownik tej Biblioteki.   

 
 

II.  Działalność merytoryczna Zarządu Okr ęgu   
 
1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki  
    bibliotecznej  
 
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w pracach komisji konkursowych: 
- na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie (na wniosek       
burmistrza Andrychowa, 28 luty 2011),  
- na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (na wniosek       
Zarządu Województwa, 20 czerwca 2011). 
 
Zarząd Okręgu sporządził opinie w następujących sprawach:  
- na prośbę Marszałka Województwa opinię na temat odwołania Artura Paszki ze       
stanowiska  dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (2 maja 2011), 
- na prośbę Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej opinię na temat nowego 
Regulaminu Organizacyjnego tej Biblioteki (31 grudnia 2011). 
 
3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska 
 
Zarząd Okręgu zorganizował wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie 
(październik 2011). 
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w uroczystościach związanych z          
jubileuszami 65-lecia bibliotek: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni          
(maj 2011), Dąbrowie Tarnowskiej (październik 2011), Miejskiej Biblioteki Publicznej          
w Chrzanowie (grudzień 2011) oraz uroczystości oficjalnego oddania do użytku          
nowego budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku (czerwiec         
2011), wzięła też udział w seminarium dla bibliotekarzy powiatu tarnowskiego  
(28.05.2011- prelekcja: rola SBP w promowaniu zawodu bibliotekarza). 
 
 
5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 
 
Konkurs na Bibliotekarza Roku stał się okazją do nawiązania kontaktów z  władzami 
samorządowymi różnych szczebli. Zabiegi o objęcie konkursu patronatem Marszałka 
wzbudziły zainteresowanie Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich jako organizacją 
zawodową. Uroczystość wręczenia Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa 
Małopolskiego” w dn. 7 czerwca 2011 przyczyniła się w sposób widoczny do          
zwiększenia prestiżu zawodu i wypromowania bibliotekarzy, którzy w Konkursie wzięli          
udział. Podkreślają to na każdym kroku władze samorządowe Chrzanowa i innych 
bibliotek. Wyrazem  tego jest także decyzja Marszałka Województwa o objęciu Konkursu 
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stałym patronatem i udział jego przedstawiciela w składzie Kapituły Medalu „Bibliotekarz 
Roku  Województwa Małopolskiego”.   
 
 
 
III. Działalno ść merytoryczna Oddziałów i Kół  

 
1. Informacje organizacyjne dotyczące działalności statutowej 

 
  Oddział w Krakowie – odbyło się pięć zebrań Zarządu Oddziału w dn. 4.02.11   aktualny 
stan finansów, organizacja wyjazdu studyjnego do Poznania), 29.08.11 (możliwości 
zorganizowania warsztatów: „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek” 7- 8.11.2011),  
3.10.11 (organizacja warsztatów, zakresy i podział zadań), 26.10.11 (aktualny stan 
finansów, możliwości założenia konta bankowego, przebieg prac nad organizacją  
warsztatów, stan uzupełniania bazy członków i w tym aspekcie problem  członków-
emerytów, termin spotkania „Zaduszek Bibliotekarskich”), 15.12.11 (przebieg 
warsztatów, ustalono opiekunów Kół: Grodzkiego – M. Dudziak-Kowalska, w Miechowie 
– M. Krawczyk, problem członków nie płacących składek, weryfikacja kartoteki – do 
końca stycznia 2012). 

 
Oddział w Nowym Sączu – obyły się cztery zebrania poświęcone: sprawozdawczości za 
rok 2010  planom na rok 2011, obchodom Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, 
jubileuszom pracy zawodowej bibliotekarzy i bibliotek, zasadom i podstawom tworzenia 
bazy członków. Praca nad bazą członków wymagała zweryfikowania danych o członkach, 
uzupełniana a właściwie wymiany deklaracji członkowskich. 
 
Oddział w Tarnowie 
Koło Bochni - odbyły się dwa spotkania ogólne członków Koła oraz cztery posiedzenia 
Zarządu Koła. Dwa posiedzenia poświęcone były przygotowaniu trzech wniosków o 
dofinansowanie zadań: do Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Bochni w 
partnerstwie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Bochni w związku z 
jubileuszem „65 lat Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni” (wniosek do 
Gminy Miasta Bochnia), „ 65 lat Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni” 
(wniosek do Starostwa Powiatowego w Bochni), „ Wykład okolicznościowy z okazji 65-
lecia PiMBP w Bochni” (wniosek do Gminy Miasta Bochnia). Przygotowaniu i 
podsumowaniu obchodów 65-lecia PiMBP poświęcono kolejne dwa posiedzenia. 
 
Koło w Brzesku – odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Koła: 17.01.2011 – 
podsumowanie działalności  Koła za rok 2010 i sporządzenie planu na rok 2011, 
28.02.2011 - omówienie przygotowania do przeprowadzki do nowego lokalu oraz pomoc 
członków spoza Brzeska w zagospodarowaniu obiektu, 11.06.2011 – omówienie 
przygotowań do uroczystego otwarcia Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
im Jana Pawła II oraz obchodów Jubileuszu 65-lecia powstania Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzesku pod hasłem „Biblioteka jakiej nie znamy”, 29.08.2011 -  
omówienie możliwości włączenia się SBP w organizację kursów komputerowych oraz 
innych działań dla seniorów  w Dziale Multimedialnym Biblioteki Miejskiej. 
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2. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki 
    bibliotecznej 
 
Oddział w Krakowie 
-dr Jerzy Krawczyk (przewodniczący Oddziału Krakowskiego SBP) reprezentował SBP w    
Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w  
Krakowie (czerwiec 2011 r.) oraz w Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie (wrzesień 2011 r.), 
- dr Jerzy Krawczyk reprezentował Zarząd Główny SBP na XV Targach Książki w         
Krakowie (listopad 2011 r.). 
 
Oddział w Tarnowie 
 
Kol. Ewa Jasiewicz Kargól i Barbara Witek zasiadały w komisji konkursowej- wybór 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Nowym dyrektorem została p. Ewa 
Stańczyk, kierownik Działu Informacyjno-Wydawniczego. 
 
3. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 
 
Oddział w Nowym Sączu – współudział w organizowaniu imprez kulturalno-
oświatowych, takich jak: spotkania autorskie, wieczory poetyckie, wystawy, konkursy np. 
„Nowy Sącz w obiektywie”, „O Wawrzyn Sądecczyzny”, „Sądeckie Duety Literackie”, 
„Zaduszki literackie”, „Moja recenzja książki” (Gorlice), Międzynarodowa Galicyjska 
Jesień Literacka Pogórza” (Stary Sącz), „Teatr a literatura” (Limanowa). 
 
Koło w Tarnowie  - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie współpracuje z: Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie – realizowany jest wspólny  
projekt „Otwieramy drzwi”, warsztaty terapii zajęciowej, współpraca z Zakładem 
Karnym, Tarnowskim Oddziałem Polskiego Związku Niewidomych, Tarnowskim 
Oddziałem Polskiego Związku Głuchych, Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Łukasza, 
Specjalistycznym Szpitalem im. T. Szczeklika, Klubem Inteligencji Katolickiej.  
 
Koło w Bochni - współpraca z władzami samorządowym w zakresie przygotowania 
projektów związanych z jubileuszem 65-lecia Biblioteki, udział w organizacji akcji 
promującej czytelnictwo „Cała Polska czyta dzieciom, cała Bochnia czyta dzieciom” z 
udziałem przedstawicieli władz samorządowych w charakterze lektorów - akcja 
zorganizowana w ramach obchodów 65-lecia Biblioteki, wakacyjne akcje plastyczne 
(„Zostań grafikiem..”), udział w jury konkursów recytatorskich, teatralnych, plastycznych   
   
Koło w Brzesku – udział w organizacji warsztatów dziennikarskich dla młodzieży „Media 
bez tajemnic” realizowanych w ramach PRB, oprowadzanie wycieczek po nowym 
budynku Biblioteki w ramach tygodnia otwartego: ”Biblioteka jakiej nie znacie”, 
organizowanie nowych działów – Działu Multimedialnego, Działu Bibliograficzno-
Informacyjnego, kursów komputerowych dla seniorów, warsztatów językowych dla trzech 
grup wiekowych, wystawy ”Bóg bogaty w miłosierdzie” (poświęcona III Pielgrzymce 
Jana Pawła II), spotkań autorskich z okazji Międzynarodowej Literackiej Jesieni 
Galicyjskiej.  
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4. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska 
 
Oddział w Krakowie – zorganizowanie spotkania poświęconego pamięci zmarłych 
bibliotekarzy – „Spotkanie zaduszkowe” (23.11.2011). 
 
Koło Grodzkie – organizacja prelekcji: „Zaczytaj się zdrowo! Biblioterapeutyczne formy 
pracy z książką” – W. Matras-Mastalerz, „Miasto Czesława Miłosza” – W. Ligęza; 
zwiedzanie wystaw: „Krakowskie drukarstwo XV-XX w.” w Muzeum Inżynierii 
Miejskiej w Krakowie, „Secesja – Młoda Polska-Art. Deco - ekslibrisy ze zbiorów 
Biblioteki Naukowej PAU  PAN w Krakowie; spotkanie wigilijne.     
  
Koło w Miechowie – współudział w organizowaniu 3 seminariów szkoleniowych dla 
powiatu miechowskiego: jedno wyjazdowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Gorlicach, dwa- dla kierowników gminnych bibliotek publicznych.  
 

      Oddział w Tarnowie, Koło w Tarnowie: 
      - czteroletnia umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Centrum Informacji i Planowania  
      Kariery, podpisana przez Bibliotekę. Celem zamierzenia jest świadczenie pomocy osobom 

podejmującym decyzje zawodowe poprzez organizowanie dyżurów doradcy zawodowego 
w Czytelni Naukowej i Wypożyczalni dla Dorosłych, warsztatów „Internet narzędziem 
poszukiwania pracy”, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, uczestnictwo w    
przedsięwzięciach organizowanych przez Centrum (seminaria, warsztaty),  
- Warsztaty Terapii Zajęciowej  - biblioterapia, warsztaty plastyczne, praktyki zawodowe       
prowadzone w Filii Nr 5 (peryferyjna dzielnica miasta) oraz Oddziale dla Dzieci i       
Młodzieży, 
- umowa o współpracy między Biblioteką a Zakładem Karnym – prowadzenie 
Dyskusyjnego Klubu Książki w Zakładzie (działa od marca 2010), uczestnictwo 
osadzonych w konkursach plastycznych i literackich, wykładach i prelekcjach. Ze strony 
osadzonych – pomoc przy pracach porządkowych  remontowych, 
- współpraca ze Związkiem Niewidomych – Dyskusyjny Klub Książki Mówionej, 
prowadzony przez Filię Nr 3, konkursy czytelnicze,  
- współpraca z Polskim Związkiem Głuchych – udostępnianie zbiorów, konkursy  
plastyczne prowadzi Filia Nr 13, 
- współpraca ze Szpitalem im. św. Łukasza, Szpitalem im. T. Szczeklika – prowadzenie 
„Biblioteki na kółkach” przez dwie filie biblioteczne udostępniające zbiory pacjentom i      
personelowi medycznemu, organizujące konkursy plastyczne, głośne czytanie, 
- współpraca z Klubem Inteligencji Katolickiej – organizowanie w ramach Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej spotkań promujących książki, odczytów, wystaw itp. 

   
 Koło w Dąbrowie Tarnowskiej – tygodniowa wycieczka integracyjna na Ukrainę       
(Sambor, Drohobycz, Lwów) z okazji Dnia Bibliotekarza.  
 

     5. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
         Zawodowego 
       
      Oddział w Krakowie 
      - Wykład dra Jerzego Krawczyka p.t.: „Jednolita pragmatyka zawodowa: zawód czy  
       zawody bibliotekarskie? (24.03.2011), 
      - Wykład dra Stanisława Skórki: „Zastosowanie architektury informacji w projektowaniu  
      bibliotecznych  serwisów internetowych” (26.10.2011) 
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      - Warsztaty: „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek” (7-8.11.2011) – organizacja. 
 

Oddział w Nowym Sączu 
Limanowa- cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych powiatu limanowskiego 
(postęp prac nad serwisem: Katalog Rozproszony Limanowszczyzny, 
prezentacja/warsztaty dotyczące programu bibliotecznego MAK+ - kwiecień/maj 2011);  
wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
połączony z wykładem: ”Czasopisma przyrodniczo-ekologiczne źródłem informacji w 
bibliotece” oraz „Przegląd nowości z zakresu literatury fachowej, poświęconej 
sadownictwu i ogrodnictwu”.    
Nowy Sącz – wyjazd studyjny do Wrocławia (Mediateka, Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka i Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (maj 
2011), wyjazd na targi książki dla bibliotekarzy Sądeckiej Biblioteki Publicznej i 
bibliotekarzy z powiatu nowosądeckiego (listopad 2011), udział w warsztatach prawnych 
w Krakowie (listopad 2011), szkolenie na temat tworzenia Biblioteki Cyfrowej (grudzień 
2011).   

      Stary Sącz – Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała w ramach  
      mkirograntu „Podaj dalej” cztery spotkania o następujących tematach przewodnich: 
      - „Bibliotekarz inicjatorem życia społeczno – kulturowego w środowisku lokalnym”, 
      - „Biblioteka miejscem przyjaznym młodemu czytelnikowi”, 
      - „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji informatycznej”   
       

Oddział w Tarnowie 
- E. Jasiewicz- Kargól – prezentacja „Integracja różnych grup społecznych: formy      
działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie na seminarium „Edukacja      
informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej (Zakopane). 
 
Koło w Brzesku – udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek, warsztatach prawnych organizowanych przez Zarząd 
Główny i Oddział w Krakowie, szkoleniach specjalistycznych z zakresu instrukcji 
kancelaryjnej, prowadzenia archiwum zakładowego.  
 

     6. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 
 

Oddział w Nowym Sączu 
 
„Tydzień Bibliotek” - odbyło  się szereg spotkań autorskich, pasowanie na czytelnika  a w 
Sądeckiej Bibliotece Publicznej II Festiwal Książki Dziecięcej. 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – spotkania z władzami miasta i powiatu, z       
przedstawicielami WBP w Krakowie, z przedstawicielami Zarządu Kół, Oddziału i      
Okręgu SBP. Z tej okazji nagrodzono wyróżniających się bibliotekarzy. W Gorlicach 
uroczystości odbyły się  w dwóch turach: pierwsza część w Ośrodku Szkoleniowo-
Konferencyjnym "Kasztel w Szymbarku" w towarzystwie burmistrza Gorlic Witolda 
Kochana oraz kierownika i pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Uczestniczyli w nim bibliotekarze MBP w Gorlicach (5 maj 2011); druga część była 
połączona ze szkoleniem rejonowym dla bibliotekarzy (2 czerwca 2011). Powiatowa i 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zorganizowała „Powiatowy Dzień 
Bibliotekarza”. Na uroczystości spotkali się bibliotekarze z powiatu nowosądeckiego. 
Uroczystości odbyły się w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w 
Starym Sączu. W uroczystości wzięły udział władze Gminy, Starostwa, delegacja z WBP 
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oraz przewodniczące Okręgu SBP w Krakowie, Oddziału i Koła SBP w Nowym Sączu 
(15 maja 2011). Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody przyznane przez władze 
samorządowe oraz upominki albumowe zakupione przez SBP, które wręczyła 
przewodniczącą Oddziału. W Nowym Sączu w Sądeckiej Bibliotece  Publicznej odbyło 
się spotkanie władz miasta z pracownikami DKK. Miejska  i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Limanowej zorganizowała Konferencję Bibliotekarzy Powiatu 
Limanowskiego, połączoną z  Powiatowym Dniem Bibliotekarza. Uroczystość odbyła się 
w nowym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku (17 maja 2011).             

 
Konkurs„Bibliotekarz Roku” - w ramach ogólnopolskiego konkursu na  Bibliotekarza 
Roku do konkursu na Małopolskiego Bibliotekarza Roku zostały zgłoszone: z Koła w 
Gorlicach - Magdalena Miller dyr. Miejskiej i Powiatowej  Biblioteki w Gorlicach, z Koła 
w Nowym Sączu - Grażyna Lubańska dyr. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Krynicy, z Koła w Limanowej – Halina Matras, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Limanowej. Krynicy. 

  
     Jubileusze Bibliotek 
 

W 2011  Sądecka Biblioteka Publiczna świętowała 120- lecie działalności. Z tej okazji     
Koło i Oddział SBP w Nowym Sączu czynnie włączyły się w obchody rocznicy         
działalności Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Oddział SBP wystąpił o przyznanie 
odznaczeń dla pracowników. Decyzją władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Sądecka Biblioteka Publiczna otrzymała Medal Bibliotheca Magna Perenisque. Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał również odznaczenia dla 
pracowników Sądeckiej Książnicy. Honorową Odznaką SBP zostali odznaczeni: Barbara 
Jurek, Barbara Lijana, Anna Włodyka-Mliczek. Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich „W Dowód Uznania” otrzymali Barbara Pawlik  dyr. SBP, Wiesław Tobiasz. 
Listy gratulacyjne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały koleżanki: 
Ewa Bulzak, Maria Jaremczak. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznało również  dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej odznakę honorową „Zasłużony dla 
kultury polskiej”. 
 
Oddział w Tarnowie 
  
Koło w Tarnowie – Do konkursu na Bibliotekarza Roku zgłoszono Elżbietę Rogozińską-
Bień. Z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowano w Bibliotece i jej filiach szereg spotkań 
z pisarzami, np.: „Europejskie korzenie literatury polskiej (Miłosz, Herbert, Barańczak)”, 
„Biblioteka miejscem wszechstronnej edukacji kulturalnej odbiorcy”; wystaw np.  
„Ocalone dziedzictwo” (prezentacja starych druków ze zbiorów MBP), „Zakamarki 
Biblioteki” (ukazanie pracy działów Biblioteki niedostępnych na co dzień); warsztatów 
np. warsztaty drukarskie (historia ekslibrisu w Polsce, pokaz ekslibrisów znanych 
polskich rodów, wykonanie ekslibrisu wybraną techniką do użytku domowego). 
 
Koło w Bochni – współudział w przygotowaniu Jubileuszu 65- lecia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej: wystawy „Biblioteka w obrazach i fotografii” oraz wydawnictwa 
jubileuszowego „ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni. Informator”. Do 
Konkursu na Bibliotekarza Roku zgłoszono Alicję Imiołek. 
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Koło w Brzesku – współudział w organizowaniu uroczystości oddania do użytku nowego 
budynku i jubileuszu 65- lecia Biblioteki, wydanie informatora o Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym: „Papież słowa poetyckiego”, autorstwa Marii Marek.    
 
Koło w Dąbrowie Tarnowskiej – współudział w organizacji uroczystości 65-lecia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. 
 
 
 
       Oprac. Jadwiga Kosek 
 
 
 

Zał. 1 - Kategorie członków w ujęciu tabelarycznym  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa 
struktury 

Ogółem 
na 
31.12.09 

Biblioteki 
publiczne 
(czynni 
zawod.) 

Biblioteki 
publiczne 
(emeryci) 

Bibliotek
i szkolne 
i pedag.   
(czynni 
zawod.) 

Biblioteki 
uczelniane 
(czynni 
zawod.) 

Biblioteki 
uczelniane 
(emeryci) 

Prac. nauk. Biblioteki  
 inne 

O. 
Kraków 

189   53   27    4    49    36    5     15 

K. 
Grodzkie 

170   36   25    4    49    36    5      15 

K. 
Miechów 

  19   17     2      

O. Nowy 
Sącz 

138  136   1        1         

K. Nowy 
Sącz 

  80    80           

K. Gorlice 
 

 24    22    1    1          

K. 
Limanowa 

 34    34       

O. 
Tarnów 

179  179       

K. 
Bochnia 

  21    21       

K. 
Brzesko 
 

  40    40       

K.Dąbr. 
Tarn. 

 23    23         

 
K. Tarnów 

 
  95 

 
   95 

      

 
Razem 

 
506 

 
368 

 
   28  

 
   5  

 
    49   

  
    36   

   
    5   

 
    15 


