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Sprawozdanie z działalności Okręgu SBP w Warszawie 

 i ogniw terenowych Okręgu 

 w roku 2018 

 

 

I. Informacje organizacyjne 

1. W skład Okręgu SBP w Warszawie (nazwa potoczna: Okręg Mazowiecki SBP) w 2018 r. wcho-

dziło pięć Oddziałów: 

1. Oddział w Ostrołęce – 7 kół, 161 członków 

2. Oddział w Płocku – 2 koła, 120 członków 

3. Oddział w Radomiu – 4 koła, 58 członków 

4. Oddział w Siedlcach – 2 koła, 70 członków 

5. Oddział w Warszawie – 17 kół, 515 członków 

Łącznie: 32 koła, 924 członków 

W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się liczba kół (w 2017: 31, w 2018 r. powołano no-

we koło w Oddziale Warszawskim) oraz liczba członków z 919 w 2017 do 924 w roku sprawoz-

dawczym. Przyjęto 37 nowych członków (Ostrołęka – 2; Płock – 6; Radom – 3; Warszawa – 26), 

a z członkostwa w SBP wykreślono 32 osoby (Ostrołęka –4; Płock – 7; Radom – 1; Warszawa – 

20). 

Struktura członków SBP w Okręgu w Warszawie na koniec 2018 r. przedstawia się następująco: 

- biblioteki publiczne -  450 

- biblioteki naukowe i szkół wyższych - 228 

- biblioteki pedagogiczne - 19 

- biblioteki szkolne - 13 

- inne biblioteki - 4 

- zatrudnieni poza bibliotekami - 6 

- niezatrudnieni (w tym studenci) – 2 

- emeryci i renciści - 202 

 

- kobiety – 840 (90,9% ogólnej liczby członków) 

- w wieku do 35 r.ż. – 81 (9,6% ogólnej liczby członków) 

 

2. Zarząd Okręgu Mazowieckiego odbył w 2018 r. trzy posiedzenia: 13.03, 27.06 oraz 11.12.2018 r. 

Wszystkie spotkania odbywały się z udziałem przewodniczących oddziałów, przewodniczącej 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego. Spotkanie ZOM w 

dniu 27.06 2018 r. było posiedzeniem szczególnym, gdyż odbyło się w Ostrołęce i Kadzidle na 

zaproszenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce oraz Wójta Gminy Kadzidło. 

Prezydium Zarządu spotkało się trzy razy: 30.01, 9.04, 9.11.2018 r. W roku 2018 Zarząd Okręgu 

Mazowieckiego przyjął jedną uchwałę :Uchwała nr 1/2018 w sprawie zorganizowania konkursu 

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2018. 
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Na posiedzeniach Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu omawiano najważniejsze spra-

wy, które wytyczono do realizacji w roku 2018: przeprowadzenie konkursu na Mazowieckiego 

Bibliotekarza Roku 2017, organizacja wspólnie z Oddziałem Warszawskim SBP, Kołem SBP w 

Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej Dnia Bibliotekarza, 

współpracy i organizacji wspólnych wydarzeń ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, nadzór 

nad aktualizacją danych o członkach z województwa mazowieckiego w ogólnopolskiej bazie 

członków SBP, upowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia, promowanie struktur 

Stowarzyszenia i działalności bibliotek w Okręgu Mazowieckim, prezentacja działalności struk-

tur SBP Okręgu Mazowieckiego na portalu sbp.pl. Na ostatnim posiedzeniu ZOM w 2018 r. od-

była się dyskusja nad propozycjami Zarządu Głównego SBP podwyższenia składki członkow-

skiej i nowego podziału składek oraz nad zasadami udzielania upoważnień do przetwarzania da-

nych osobowych w związku z przepisami RODO i „Polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony 

danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”. 

3. W okresie sprawozdawczym Zarząd Okręgu korzystał ze wsparcia Biblioteki Publicznej m. st. 

Warszawy (adres Zarządu oraz miejsce na posiedzenia i spotkania okolicznościowe), Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej oraz Bi-

blioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy - Biblioteka „Przystanek Książka.  

Współpracował z Zarządem Oddziału Warszawskiego SBP, Stowarzyszeniem Wikipedia Polska 

oraz Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskie-

go przy organizacji spotkań dotyczących Wikipedii oraz z Gminą w Kadzidle i Centrum Kultury 

Kurpiowskiej przy organizacji obchodów Dnia Bibliotekarza. 

W Ostrołęce Zarząd Oddziału oraz poszczególne koła najściślej współpracują z bibliotekami, 

przy których działają. Zarząd Oddziału otrzymuje wsparcie ze strony samorządu lokalnego. Jego 

przedstawiciele są zapraszani do ratusza na zebrania organizacji pozarządowych działających na 

terenie miasta i powiatu ostrołęckiego. W 2018 r. Oddział SBP w Ostrołęce pozyskał finansowa-

nie z Urzędu Miasta Ostrołęki (3000 zł) na warsztaty biblio-terapeutyczne. Z kolei Starostwo 

Powiatowe w Ostrołęce przekazało środki finansowe na nagrody dla uczestników konkursu Kur-

pie Zielone w Literaturze  o wartości  2000 zł. Ponadto Oddział współpracuje ze Stowarzysze-

niem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i Ostrołęc-

kim Towarzystwem Naukowym (najczęściej przy organizacji promocji wydawnictw), ze Związ-

kiem Zawodowym Pracowników Kultury działającym przy MBP w Ostrołęce a także Uniwersy-

tetem Trzeciego Wieku, Klubami Seniora. 

Oddział w Płocku współpracował z Książnicą Płocką, Zakładową Organizacją Związkową 

NSZZ „Solidarność” przy Książnicy Płockiej,, Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Płocka, Cen-

trum do spraw Organizacji pozarządowych w Płocku, Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Książki i Bibliotek, bibliotekami powiatu płockiego. 

4. W Okręgu Mazowieckim dokumentacja dotycząca działalności Zarządu archiwizowana jest przez 

sekretarza Okręgu w siedzibie Okręgu (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy), a dokumentacja 

finansowa bieżącej kadencji Zarządu przechowywana jest przez skarbnika Okręgu w Bibliotece 

Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. Dokumentacja Oddziału w Ostrołęce jest groma-

dzona i przechowywana przez Przewodniczącą Oddziału w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
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Ostrołęce. Dokumentacja Zarządu Oddziału w Płocku przechowywana jest w archiwum Książni-

cy Płockiej. Dokumentacja Oddziału SBP w Warszawie, dotyczące członków SBP: deklaracje 

członkowskie, kartoteka opłacania składek członkowskich, wykazy członków oraz sprawozdania 

finansowe przechowywane są u skarbnika zarządu OW. Wnioski o odznaczenia, uchwały i proto-

koły z zebrań, pisma wychodzące i przychodzące oraz sprawozdania merytoryczne i plany itp. u 

przewodniczącej ZOW, w BG WAT. 

W trzecim kwartale 2018 r. rozpoczęło się wdrażanie w Okręgu i Oddziałach „Polityki bezpie-

czeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”. 

Rozpoczęto od uporządkowania sytuacji administratorów bazy członków SBP i upoważnień dla 

nich do przetwarzania danych osobowych w bazie. Działania związane z wdrażaniem „Polity-

ki…” będą kontynuowane w 2019 r. 

II. Działalność ogniw terenowych (wg celów strategicznych SBP) 

 

Cel 1 : Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego 

W 2018 r. Zarząd Okręgu wydał pozytywne opinie dotyczące kandydatów na stanowiska dyrektorów: 

- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie 

- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu 

- Biblioteki Publicznej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

- Biblioteki Publicznej Gminy Jadów 

Oddział w Ostrołęce 

Działania Przewodniczącej Koła Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych przy wsparciu Zarządu Oddzia-

łu doprowadziły do zwiększenia w kilku szkołach liczby godzin (o 15 godzin – pół etatu) przeznaczonych 

dla pracowników bibliotek szkolnych. 

Oddział w Płocku 

Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Płocku Bogumiła Tobota jest członkiem  Kapituły Nagrodowej Książ-

nicy Płockiej. Corocznie na posiedzeniu Kapituły przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta Płocka oraz 

nagrody Dyrektora Książnicy Płockiej wyróżniającym się bibliotekarzom. W procesie weryfikacji brana jest 

także pod uwagę opinia SBP. Przewodnicząca ZO jest także członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. 

Kultury działającej przy Prezydencie miasta Płocka. 

Członkowie Koła Terenowego SBP wielokrotnie zasiadali w jury konkursów organizowanych w ośrodkach 

kultury, szkołach i przedszkolach m.in w Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Święta tuż tuż”, „ Gmin-

nym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek”, w konkursie recytatorski "Wiosenne Przebudzenie" „Przeglądzie twór-

czości artystycznej”, „Ogólnopolskim Konkursie Anioły Bożonarodzeniowe”(GBP Bielsk), „Wigilii Gmin-

nej” (MGBP w Drobinie, GBP w Bielsku) 

Oddział w Radomiu 

Zarząd Oddziału wydał pozytywną opinie na temat kandydatki na Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Iłży. 
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Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu spo-

łeczeństwa wiedzy 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego 

24 stycznia 2018 r. W ramach kampanii #1Lib1Ref (1 bibliotekarz – 1 przypis) Zarząd Okręgu i Oddział 

Warszawski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Wikimedia Polska wraz z Wydzia-

łem Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteką Publiczną Dziel-

nicy Ochota m.st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA zorganizował otwarte warsztaty edycji haseł w 

Wikipedii wraz z dodawaniem przypisów do artykułów Wikipedii. Warsztaty odbyły się Bibliotece Pu-

blicznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA. 

21 marca 2018 r. w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazo-

wieckiego odbyło się seminarium pt. „Rzecznictwo dla bibliotek:  Agenda ONZ 2030 na rzecz zrów-

noważonego rozwoju”. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Koło 

SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. W 

programie znalazły się m.in. wystąpienie Marioli Ratschki z  Ośrodka Informacji ONZ w Polsce pt. „Dla-

czego należy promować cele zrównoważonego rozwoju: Agenda ONZ 2030”, omówienie przez prze-

wodniczącą SBP, Joannę Pasztaleniec- Jarzyńską, Projektu IFLA włączenia bibliotek do promocji i reali-

zacji celów zrównoważonego rozwoju oraz warsztaty „Jak biblioteki mogą włączyć się do promocji i rea-

lizacji celów zrównoważonego rozwoju”, które poprowadziła Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej 

w Katowicach. Seminarium było pierwszym etapem programu włączenia polskich bibliotek do kampanii 

rzeczniczych, których celem jest popularyzacja obecnie realizowanych przez nie usług i akcji mających 

wpływ na rozwój społeczny, kulturalny i ekonomiczny kraju, a także ukazanie potencjału bibliotek w po-

dejmowaniu nowych wyzwań. 

14 maja 2018 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy PRZYSTANEK 

KSIĄŻKA, z okazji Tygodnia Bibliotek, kontynuowane były prace zapoczątkowane w ramach Kampanii 

#1Lib1Ref (1 bibliotekarz – 1 przypis). Uczestnicy, w ramach Wiosennego porządkowania Wikipedii, 

m.in. wstawiali przypisy, nadawali kategorie, wstawiali szablony (infoboxy) w hasłach Wikipedii. Orga-

nizatorami kolejnego otwartego maratonu edycyjnego z Wikipedią byli: Okręg Mazowiecki i Oddział 

Warszawski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Wikimedia Polska wraz z Wydzia-

łem Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteką Publiczną w 

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA. 

14 grudnia 2018 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy odbyło się spotkanie pt. Relacja z Kongresu 

IFLA w Kuala Lumpur 2018. W programie znalazły się m.in. wystąpienia: „Harvestowanie mediów 

społecznościowych, biblioteki akademickie (w tym relacja z wizyty w bibliotece prywatnej szkoły wyż-

szej), moda biblioteczna” (Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora BUW), „Edukacja informacyjna; zawód 

bibliotekarza, hot topics” (dr Zuza Wiorogórska (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, 

BUW) oraz „IFLA - najnowsze inicjatywy, biblioteki publiczne w perspektywie IFLA, biblioteki Male-

zji” (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca SBP). Organizatorami spotkania był Zarząd Okręgu 

Mazowieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. 

Oddział w Ostrołęce 

W powiecie ostrołęckim odbył się  XXXV Konkurs „Kurpie Zielone w Literaturze” w 3 kategoriach: 

• recytatorski dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych (5 czerwca – Myszyniec),  
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• recytatorski dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum (21 listopada – Le-

lis),  

• poetycki dla dzieci i młodzieży (27 listopada – Kadzidło). 

W konkursie wzięli udział uczestnicy reprezentujący 10 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj. ma-

zowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz z Ostrołęki. Konkurs jest organizowany od 1984 r. 

(zaininicjowany przez bibliotekarzy z Koła Rejonowego w Myszyńcu). Głównym organizatorem konkur-

su jest Zarząd Oddziału, a współorganizatorami są: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, MBP w Ostrołęce, 

MGBP w Myszyńcu, GBP z terenu Kurpiowszczyzny i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w 

Ostrołęce. 

Koło SBP w Ostrołęce współpracuje z MBP przy realizacji różnorodnych działań w zakresie kultury, 

edukacji i nauki. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w działaniach mających na celu wzrost czytel-

nictwa oraz poszerzenie wiedzy społecznej o książce. Są to m. in. spotkania autorskie, debaty literackie, 

konkursy, wystawy. 

W Ostrołęce kontynuowano comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, którego 

inicjatorem byli członkowie koła. W 2018 roku odbyło się 11 spotkań w ramach działalności Klubu. 

Członkowie Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej kontynuowali współpracę z bibliotekami, bibliotekami 

szkolnymi, szkołami i przedszkolami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz z organizacjami 

pozarządowymi. Wspólnie  z sekcją literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali Narodowe 

Czytanie Przedwiośnia S. Żeromskiego a z  hurtownią książek Edyp VII Ostrowski Piknik z Książką. 

Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej zaowocowała organiza-

cją V Ostrowskiego Festiwalu Piosenki Odczarowanej. Przy współudziale MBP i bibliotek gminnych 

zorganizowali w 2018 r. VI edycję konkursu literackiego „Tu jest moje miejsce...”. 

Koło SBP w Wyszkowie było współorganizatorem wielu imprez, spotkań i zajęć organizowanych w bi-

bliotece wyszkowskiej, np.: VIII Parady Moli Książkowych organizowanej z okazji Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza; gry miejskiej Eskapada Wyszków (po raz siódmy) 

polegającej na dotarciu do wyznaczonych punktów na terenie miasta, w których na uczestników czekały 

zagadki dotyczące Wyszkowa oraz zadania sprawnościowe. W 2018 r. w zabawie wzięło udział dziesięć 

załóg. 

Koło SBP w Rzekuniu współpracowało z instytucjami i stowarzyszeniami z terenu pięciu gmin (Rzeku-

nia, Czerwina, Troszyna, Goworowa i Olszewa-Borek) przy organizacji różnorodnych imprez populary-

zujących bibliotekę i książkę, m. in. spotkań autorskich z twórcami literatury dziecięcej (m. in. z Joanną 

Brodowską, Urszulą Laską i Ireną Minotą w Olszewie-Borkach), zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci 

(bajkoterapii), warsztatów twórczości ludowej, konkursów, m. in. Kurpie Zielone w Literaturze, konkur-

sów plastycznych i innych zajęć dla dzieci w ramach organizowania im czasu wolnego. Szczególnie bo-

gaty program przygotowali w maju, podczas Tygodnia Bibliotek. 

Członkowie Koła SBP w Makowie Mazowieckim aktywnie uczestniczyli w działaniach w zakresie kul-

tury, edukacji i promocji czytelnictwa, wspólnie ze swoimi macierzystymi bibliotekami. 

Koło SBP w Myszyńcu skupiające bibliotekarzy z gmin: Myszyniec, Kadzidło, Lelis, Czarnia, Baranowo 

oraz Łyse uczestniczyło w organizacji różnych imprez popularyzujących bibliotekę i książkę. W Myszyń-

cu, Lelisie i Kadzidle przeprowadzono finały Konkursu Kurpie Zielone w Literaturze. 

 

Oddział w Płocku 

Wydarzenia  kulturalne, których organizatorem lub współorganizatorem był Płocki Oddział SBP: 
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• realizacja zadania publicznego „Po 100kroć Polska” - w czasie trwania projektu „Po 100kroć Polska” 

odbyły się 2 imprezy plenerowe o różnorodnej formule: 

- happening ogrodowy – występ aktorski oraz wspólne, międzypokoleniowe czytanie Pana Tadeu-

sza, połączone z pokazem mody kobiecej z różnych epok (prezentacja poszczególnych strojów w 

wykonaniu realizatorów projektu - członków SBP), 

- ogólnodostępny koncert na Starym Rynku – wspólne czytanie fragmentów Pana Tadeusza oraz 

Koncert Jankiela (cymbalista) 

• realizacja z Książnicą Płocką zadania publicznego „Wszechświat kultury” -  Projekt obejmował 6 wy-

darzeń realizowanych na terenie powiatu płockiego i Płocka: 2 imprezy plenerowe (piknik naukowy i Ko-

smiczna Noc), cykl warsztatów tematycznych robotyka i jednorazowe warsztaty plastyczne podczas Ko-

smicznej Nocy (ogród Książnicy) oraz 2 spotkania autorskie z pasjonatami świata nauki, fantastyki, fauny 

i flory 

• I Międzypokoleniowy Przegląd Pieśni Patriotycznej "Szansa na sukces w barwach biało- czerwo-

nych"(GBP Bulkowo) 

• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - konkurs  ortograficzny dla uczniów z klas II i III ze 

Szkoły Podstawowej w Sikorzu oraz  wiedzy o języku dla uczniów z kl. IV-VII  (FB w Sikorzu) 

• koordynacja „Senioriady” i pokaz mody damskiej na przestrzeni wieków (pokaz związany był z Ro-

kiem Kobiet) podczas Płockich Targów Rodziny-Senior 2018 (6.10.2018r.) (Współpraca z Centrum do 

spraw Organizacji Pozarządowych w Płocku. Udział wzięło blisko 10 tysięcy osób. 

• współorganizacja spotkania literackiego dla seniorów w ramach cyklu „W kręgu dziewięciu Muz”: 

Andrzej Krzysztof Malesa „Tylko ten kto kocha, tak naprawdę żyje” (19.02.2018 r.) 

• współorganizacja spotkania wigilijnego dla seniorów „Z kolędą i pieśnią na wigilię” (13.12.2018) 

(współpraca z Książnicą Płocką oraz nieformalną grupą seniorów) 

• współorganizacja XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  Młodzi Twórcy Litera-

tury (z Książnicą Płocką) kierowanego  do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i oddziałów gim-

nazjalnych w wieku od 8 do 16 lat 

• współorganizacja XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  im. Władysława Broniewskie-

go O LIŚĆ DĘBU (z Książnicą Płocką) 

• współorganizacja VI edycji konkursu ,,Śladami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowego’’ 

w Płocku dla młodzieży z podstawowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu 

Płockiego -  9.02.2018 r. pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Mia-

sta Płocka (z Książnicą Płocką) 

• współorganizacja cyklicznych zajęć prowadzonych na terenie placówek Książnicy Płockiej pod wspól-

nym tytułem „Spotkanie z bajką”. W ramach współorganizacji członkowie Koła Miejskiego przygoto-

wali 12 spotkań, po jednym w każdym miesiącu 

• współorganizacja projektu „Mam apetyt na czytanie”, którego założeniem jest dotarcie z książką do 

dzieci w ich miejscach nauki. Głośne czytanie zorganizowaliśmy dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 

11 oraz 25 w Płocku. 

• współorganizacja XXXVIII wystawy fotograficznej MÓJ PŁOCK, na której prezentowane są prace 

członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy.  

• współorganizacja XL edycji konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowie-

kiem” (26 maja 2018) 
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Oddział w Radomiu 

Zarząd Oddziału SBP jako partner w tworzeniu społeczeństwa wiedzy jest współwydawcą periodyku 

„Bibliotekarz Radomski”, gdzie zamieszcza artykuły związane z książką, biblioteką, nowymi technolo-

giami informatycznymi, mediami społecznościowymi, prawem bibliotecznym. Wszystkim co dotyczy 

szeroko rozumianego bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Informuje o wydarzeniach w bibliotekach 

Miejsko-Gminnych, Gminnych i filialnych powiatu radomskiego. 

Oddział w Siedlcach 

Oddział SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach był współorganizatorem VI Turnieju 

Jednego Wiersza pt. „Kobietom…” zorganizowanego 24 października 2018 r. z okazji Roku Praw Ko-

biet. Wiersze poświęcone kobietom, były prezentowane osobiście przez uczestników turnieju. Laureaci  

otrzymali nagrody pieniężne. Imprezę uświetnił koncert Janusza Maleńczuka i Andrzeja „Smukłego” Ma-

leńczuka. Turniej odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach. 

Oddział w Warszawie 

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:  

9 stycznia 2018 r. spotkanie "Tak się bawiła Warszawa - kawiarnie i nie tylko" - opowieść o barwnym 

życiu międzywojennej Warszawy. Spotkanie poprowadził Piotr Czerwiński - przewodnik miejski po 

Warszawie, współtwórca bloga historycznego patrzacwjednastrone.blogspot.com.  

23.01.2018 r. spotkanie z Danutą Binkiewicz-Kołodziej – poetką, dziennikarką, członkiem Towarzystwa 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

26 kwietnia 2018 r. spotkanie pt. „Trzy kobiety atomu”. O bohaterkach swoich książek: „Nieskalana 

sławą: życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie”, „Radowa księżniczka: historia Ireny Joliot-Curie” i 

„Zapomniany geniusz: Lise Meitner – pierwsza dama fizyki jądrowej” opowiadał autor, Tomasz Po-

spieszny, dr hab. nauk chemicznych, poznaniak i bibliofil.  

29 maja 2018 r. odbyła się prelekcja Aldony Szpejn (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Pol-

skich) i pokaz multimedialny  pt. „Historyczny Krym”.  

19 czerwca 2018 r. spotkanie pt. "Muzy z Bronowic. Siostry Mikołajczykówny". Gościem spotkania 

była Wioleta Wenerska.  

20 października 2018 r. członkowie i sympatycy koła wraz z Panią Aldoną Szpejn  uczestniczyli w space-

rze edukacyjnym po Polu Elekcyjnym i po Cmentarzach Muzułmańskich na Woli.  

23 listopada 2018 r. w gmachu Biblioteki przy ul. Z. Romaszewskiego (dawna T. Duracza) odbyła się 

prelekcja i pokaz multimedialny pt. “Wspomnienia z Albanii”. Prelegentką była Pani Grażyna Grzegor-

czyk  z Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

10 grudnia 2018 r. spotkanie z p. Piotrem Czerwińskim (przewodnikiem miejskim po Warszawie) 

połączone z pokazem multimedialnym. Tematem spotkania była Zimowa Warszawa na dawnych 

obrazach i fotografiach. 

Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej: 17 maja 2018 r. spotkanie w cyklu „Autorskie czwartki w 

BUW” - gościem spotkania był dr Jan Szymański z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW, który zapre-

zentował swoją książkę pt.: "Książki przez które zginiesz". 

26 czerwca 2018 r. spotkanie w „Klubie pod Otwartą Księgą” - prelegentki: Joanna Potęga oraz Agniesz-

ka Wróbel zaprezentowały temat: Czy jesteśmy adwokatami edukacji informacyjnej? Analiza oznaczeń 

prawno-autorskich serwisów www polskich bibliotek naukowych. 

30 sierpnia 2018 r. w ramach „Autorskich czwartków w BUW” - spotkanie z Anną M. Ferris (Associate 

Professor, Special Collections & Archives Cataloging,Metadata Services Department, University Libra-
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ries, University of Colorado Boulder), która wygłosiła wystąpienie pt. Cataloging a Holocaust collection 

at the University at Colorado Boulder.  

18 września 2018 r. spotkanie w ramach „Klubu pod Otwartą Księgą” pt. Biblioteka też przyciąga! Inter-

nacjonalizacja polskich bibliotek akademickich na przykładzie BUW. Lilianna Nalewajska omówiła temat 

internacjonalizacji bibliotek akademickich oraz przedstawiła najważniejsze wyniki swojego badania an-

kietowego przeprowadzonego wśród studentów z programu Erasmus.  

30 października 2018 r. spotkanie „Klubu pod Otwarta Księgą”. Tematem spotkania był Kongres IFLA 

raz biblioteki zagraniczne oczami bibliotekarzy BUW w relacjach ze szkoleń Erasmus.  

22 listopada 2018 r. spotkanie w ramach „Autorskich czwartków w BUW” - bohaterem spotkania zatytu-

łowanego  Jak nie czytać powieści? był Stanisław Falkowski, autor książki pt. „Siły większe niż chaos. 

Tajemnica "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego”, z którym rozmawiała Mirosława Łątkowska, wydawca 

książki. 

11 grudnia 2018 r. spotkanie z cyklu „Klub pod Otwartą Księgą” - uczestnicy spotkanie mieli okazję 

wysłuchać referatów oraz relacji z konferencji, w których w 2018 brali udział członkowie Koła. Swoje 

pełne wystąpienia przedstawiły: Barbara Chmielewska (Oddział Gromadzenia BUW) - E-rozproszenie. 

Publikacje w Otwartym Dostępie a biblioteki oraz Magdalena Seta (Biblioteka SGGW) - Wykorzystanie 

urządzeń mobilnych w dostępie czytelników do biblioteki. Nieco skróconą i przełożoną na język polski 

wersję referatu przygotowanego na konferencję w Rostoku nt. książek Georga von Schönaicha z kolekcji 

starych druków BUW  zaprezentowała Joanna Milewska-Kozłowska (Gabinet Starych Druków BUW), 

zaś relację ze spotkania grupy POLBIT dotyczącego użytkowników zagranicznych w bibliotekach 

przedstawiła Lilianna Nalewajska (Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW).  

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej woj. Mazowieckiego: 23 

maja 2018 r. we współpracy z Towarzystwem Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie zorganizowano spo-

tkanie z dr. hab. Tomaszem Pospiesznym, poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie, pt. "Nieskalana sławą. 

Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej związki z Warszawą". 

Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej: 16 października 2018 r. w Pedagogicznej Bi-

bliotece Wojewódzkiej odbyła się kolejna odsłona Bazaru Czytelniczych Zauroczeń. 

Koło przy Bibliotece Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: 26 listo-

pada 2018 r. w Bibliotece Głównej APS  mgr Stanisław Krawczyk, doktorant Instytutu Socjologii Uni-

wersytetu Warszawskiego wygłosił wykład otwarty pt. „Opowieść podręcznej jako dystopia i opowieść o 

buncie”. 

 

Cel 3 : Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 

Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego 

Komunikacja w Okręgu odbywa się głównie za pośrednictwem listy mailingowej do przewodniczących 

Oddziałów lub do całych zarządów. Na bieżąco aktualizowano fanpage Okręgu Mazowieckiego na Face-

booku oraz zamieszczano informacje na stronie internetowej SPB w zakładce Wiadomości Okręgu Ma-

zowieckiego. 

Oddział w Ostrołęce 

Na portalu mbpostroleka.pl funkcjonuje podstrona Oddziału SBP w Ostrołęce, na której zamieszczane są 

informacje dotyczące Stowarzyszenia. Wszelkie informacje związane z działalnością SBP i sprawami biblio-
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tekarskimi Zarząd Oddziału przesyła na bieżąco drogą elektroniczną do Kół i bibliotek. W pisemku wyda-

wanym przez MBP w Ostrołęce pt. „Zeszyty Biblioteczne” Oddział zamieszcza informacje o SBP. Na kon-

ferencjach powiatowych, zwykle dwa razy do roku, przewodnicząca Oddziału  przedstawia krótką informa-

cję na temat spraw bieżących SBP. 

 

 

Oddział w Płocku 

W okresie sprawozdawczym został założony fanpage Oddziału w Płocku na portalu społecznościowym 

Facebook. 

 

Oddział w Warszawie 

Komunikacja w oddziale odbywa się głównie za pośrednictwem listy mailingowej do przewodniczących 

kół, lub do całych zarządów kół. Na bieżąco aktualizowano fanpage Oddziału Warszawskiego SBP na 

Facebooku. W grudniu 2018 r. podjęto prace nad stworzeniem strony internetowej Oddziału Warszaw-

skiego SBP. 16 października 2018 r.  na portalu SBP  zostały umieszczone informacje o Zespole Histo-

ryczno-Pamiętnikarskim (w zakładce /O SBP/Komisje Sekcje Zespoły) oraz Wykaz miejsc spoczynku za-

służonych bibliotekarzy warszawskich. Informacja o tym Wykazie pojawiła się też na stronie głównej por-

talu, w newsach oraz na Facebooku.  

 

Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP 

Oddział w Ostrołęce 

Bibliotekarze zrzeszeni w poszczególnych kołach aktywnie uczestniczyli w obchodach tegorocznego Ty-

godnia Bibliotek, organizując wspólnie ze swoimi bibliotekami macierzystymi  różne formy promujące 

biblioteki i książki, np. spotkania autorskie, warsztaty,  wystawy. 

Szczególną, cieszącą się dużym powodzeniem, imprezą była zorganizowana po raz kolejny, w czerwcu w 

MBP w Ostrołęce Noc Bibliotek, tym razem pod hasłem „RzeczpospoCzyta”, podczas której przygoto-

wano wiele atrakcji, m. in. pokaz sztuk walki, taniec fitness, głośne czytanie Potopu Henryka Sienkiewi-

cza, quiz literacki, wystawa dzieł literackich, konkurs na najlepsze ciastko Literacką Patriotkę oraz kon-

cert jazzowy w wykonaniu Trio z Gdańska. 

Koło SBP w Ostrołęce Członkowie koła aktywnie uczestniczyli też w przygotowaniu wieczoru nowo-

rocznego, który jest spotkaniem zorganizowanym dla przyjaciół MBP w Ostrołęce, członków organizacji 

społecznych oraz bibliotekarzy. Członkowie koła włączyli się także w organizację pikniku rodzinnego 

„Spotkajmy się w parku” podczas którego odbyło się Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żerom-

skiego. 

Członkowie koła z GBP w Troszynie prowadzą grupę teatralną, która przygotowuje różne inscenizacje 

dla społeczności lokalnej. Bibliotekarze tego koła aktywnie włączyli się w obchody 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości. W bibliotece w Olszewie-Borkach odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznych. 

Członkowie koła włączali się też do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz  Narodowego Czytania. 

Koło SBP w Myszyńcu skupiające bibliotekarzy z gmin: Myszyniec, Kadzidło, Lelis, Czarnia, Baranowo 

oraz Łyse uczestniczyło w organizacji różnych imprez popularyzujących bibliotekę i książkę. W ramach 

Tygodnia Bibliotek zorganizowano ciekawe spotkania autorskie, poetyckie, warsztaty malarskie, paso-

wanie na czytelnika i inne spotkania z dorosłymi użytkownikami bibliotek. W Kadzidle, Czarni, Myszyń-

cu, Lelisie oraz w Dylewie (Filia Biblioteczna) odbyła się Noc Bibliotek,  w Lelisie Darcie Pierza i spo-



STOWARSZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH. OKRĘG W WARSZAWIE 2018 

 

 

10 

 

tkania Klubu Seniora, we wszystkich gminach - Narodowe Czytanie. W Kadzidle, na  dworcu autobu-

sowym, odbył się poetycki happening. Członkowie koła, którzy  uczestniczyli w warsztatach teatralnych 

zorganizowanych przez Zarząd Główny SBP w Kadzidle, przygotowali samodzielnie spektakl dla dzieci 

inspirowany książką Hanny Januszewskiej Pyza na polskich dróżkach. Na spotkanie z Pyzą bibliotekarze 

zaprosili dzieci z miejscowej szkoły, przedstawicieli samorządu, aktorów z Teatru Królewskiego w Wila-

nowie a także bibliotekarzy z sąsiednich bibliotek. Spektakl został wzbogacony monologiem w gwarze 

kurpiowskiej Ja tam pleto nie jestem w wykonaniu Krystyny Łaszczych i Elżbiety Sadłowskiej. 

Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych brało udział w akcji Jak nie czytam jak czytam Jej ce-

lem było pobicie rekordu czytania w jednym momencie. W akcji wzięli udział uczniowie trzech ostrołęc-

kich szkół, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej, bibliotek  publicznych, dyrekcja szkół. 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  obchodzono w  powiatach. Organizatorami poszczególnych uroczysto-

ści były Koła SBP i biblioteki publiczne. W 2018 roku odbyły się spotkania: 

- powiatowe w Ostrołęce  w dniu 15 czerwca, organizatorami były: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce, 

Rejonowe przy MGBP w Myszyńcu, Rejonowe przy GBP w Rzekuniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna 

w Ostrołęce. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu 

oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury Jan Budkiewicz, 

- w Wyszkowie 16 czerwca, w Domu Kultury „Hutnik, 

- w Makowie Mazowieckim 14 czerwca, zorganizowane przez Koło SBP  oraz Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Makowie Mazowieckim, 

- w Ostrowi Mazowieckiej 12 maja, współorganizatorami było Koło SBP i MBP w Ostrowi Mazowieckiej. 

W spotkaniu uczestniczyły władze miasta, powiatu, wójtowie gmin, bibliotekarze z powiatu ostrowskiego, 

przedstawiciele instytucji samorządowych, nauczyciele i młodzież szkolna oraz czytelnicy. 

Oddział w Płocku 

19 maja członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w Nocy Muzeów. W 100-lecie przyznania kobietom 

praw wyborczych  Noc Muzeów pod hasłem „Kobiety mają moc!” poświęcona była niezwykłym Polkom. 

Również w maju Zarząd Oddziału był współorganizatorem Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 7 maja w 

gościnnych progach Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku odbyła się wyjątkowa uroczystość dla bi-

bliotekarzy z Płocka i powiatu płockiego. Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli przedstawi-

ciele władz: Elżbieta Gapińska – Posłanka na Sejm RP, Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, 

Roman Siemiątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocka, 

Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płoc-

ku, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – Agnieszka Olczyk-Twardy – 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku oraz Jadwiga Wojnarowska-Nadrowska – Kierownik Refe-

ratu Kultury UMP. Uroczystość uświetnił występ Teatru Remedium Stowarzyszenia Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku. 

Oddział w Radomiu 

Organizując wszelkiego typu uroczystości i obchody biblioteczne (jubileusze bibliotek, pożegnanie 

koleżanek odchodzących na emeryturę) zawsze zapraszane są władze SBP. Wręczane są listy 

gratulacyjne oraz składane są serdeczne podziękowania za pracę na rzecz rozwoju książki i czytelnictwa. 

Oddział jest organizatorem Tygodnia Bibliotek. W ramach tej imprezy stara się być fundatorem nagród 

dla uczestników. Oddział jest też współorganizatorem Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz spotkania 

wigilijnego. 
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Oddział w Siedlcach 

Oddział SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach był współorganizatorem Narodowego 

Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w dniu 8 września 2018r  Fragmenty „Przedwiośnia” 

czytali czytelnicy MBP w Siedlcach, w tym Prezydent Siedlec, Starosta Siedlecki, Wicestarosta Sokołow-

ski, Komendant Miejski Policji w Siedlcach, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej, dyrektor Biura Dozo-

ru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Siedl-

cach, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wójt Gminy Zbuczyn, a także szefowie spółek miejskich, 

radni, lekarze, muzealnicy, dziennikarze, nauczyciele i bibliotekarze. 

Koło SBP w Mińsku Mazowieckim zorganizowało 18 maja 2018 w MBP w Mińsku Mazowieckim uro-

czysty Dzień Bibliotekarza. W spotkaniu uczestniczyło 35 bibliotekarzy z powiatu mińskiego oraz za-

proszeni goście, przedstawiciele samorządu miasta i powiatu.  

8-15 maja 2017 biblioteki publiczne organizowały imprezy związane z Tygodniem Bibliotek. Były to 

liczne spotkania autorskie, warsztaty plastyczne dla dzieci, kiermasze. Koło SBP patronowało imprezom 

organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim: 

- 26 maja 2018, odsłonięciu Gwiazdy Literatury dla Mariusza Szczygła,  

- 11 czerwca 2018, rajdowi rowerowemu „Odjazdowy Bibliotekarz” do Gminnej Biblioteki Publicznej - 

Kulturoteki w Cegłowie. 

W rajdach rowerowych organizowanych przez biblioteki powiatu mińskiego (MBP w Mińsku Mazowiec-

kim i Kałuszynie) wykorzystywano kamizelki odblaskowe zakupione w 2013 r. przez Koło SBP w Miń-

sku Mazowieckim. 

5 sierpnia 2018 podczas Pikniku Czytelniczego w MBP w Mińsku Mazowieckim Zarząd Koła SBP poja-

wił się z kolejna edycją Mixera Regionalnego - stoiska promującego biblioteki oraz powiat miński. 

24 listopada 2018 r. SPB objęło patronat nad IV Mińskimi Spotkaniami Wydawców Publikacji Regional-

nych organizowanymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Koło SBP zaprezen-

towało swoje stoisko podczas Mini Targów. 

Oddział w Warszawie 

Oddział był współorganizatorem uroczystego Dnia Bibliotekarza. 9 maja 2018 r., podczas uroczystości z 

okazji Dnia Bibliotekarza, w Bibliotece na Koszykowej, ogłoszono wyniki konkursu na KOŁO ROKU 

2017 Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie. Decyzją Kapituły konkursu z 

dnia 7.05.2018 r., Tytuł KOŁO ROKU 2017 Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w War-

szawie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymało Koło SBP przy Bibliotece Publicznej 

im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Wyróżnienie w konkursie oraz nagrodę 

pieniężną w wysokości 300 zł otrzymało  Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. 

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 5-25 listo-

pada 2018 r. z okazji Dnia Pluszowego Misia (25.11.) zorganizowało zbiórkę misiów i książek o misiach. 

Misie i książki, za pośrednictwem Działu Wspomagania Edukacji PBW, zostały przekazane do szpitala 

przy Niekłańskiej. 

Koło SBP przy BUW wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką zorganizowało 25 listopada 2018 r. zbiórkę 

misiów z okazji Dnia Pluszowego Misia (25.11), ph. „Uwaga Miśki - zbiórka w BUWialni!” Zebrane ma-

skotki i książeczki dla dzieci przekazane zostały do wybranego Domu Dziecka. 
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Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności SBP dla aktualnych i poten-

cjalnych członków Stowarzyszenia 

Inicjatywy podejmowane przez oddziały i koła (typu wyjazdy studyjne, warsztaty, szkolenia) , zwłaszcza 

te otwarte dla bibliotekarzy niebędących członkami SBP, są same w sobie działaniami na rzecz pozyski-

wania nowych członków. Poprzez pokazywanie szeregu możliwości działań w SBP kreowany jest nie 

tylko pozytywny wizerunek Stowarzyszenia, ale również jest to doskonała zachęta do wstąpienia do SBP. 

 

Oddział w Radomiu 

Organizując wyjazd na Warszawskie Targi Książki zaproszono tylko członków Stowarzyszenia Bibliote-

karzy Polskich, by tym sposobem zaakcentować istnienie i działalność organizacji zawodowej. 

Oddział w Warszawie 

W ramach zwiększania atrakcyjności SBP dla aktualnych i potencjalnych członków Stowarzyszenia zor-

ganizowano bezpłatne szkolenia i warsztaty, m.in. nt. pozyskiwania środków z finansów publicznych. 

Ponadto prowadzona jest polityka zapraszania na spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza oraz spotkania 

opłatkowe nie tylko członków Stowarzyszenia, ale także sympatyków.  

 

Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza  

Zarząd Okręgu Mazowieckiego 

9 maja 2018 r. w Bibliotece na Koszykowej odbyły się uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza zorgani-

zowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu Mazowieckiego i Zarząd Oddziału 

Warszawskiego oraz Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Woje-

wództwa Mazowieckiego oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa 

Mazowieckiego. 

Spotkanie poprowadziły: Joanna Potęga, przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Bo-

żena Chlebicka-Abramowicz, przewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP. Głos zabrały m.in. 

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP, Dorota Lutomirska, wicedyrektor ds. Relacji Ze-

wnętrznych Biblioteki na Koszykowej oraz Joanna Potęga. Podczas uroczystości uhonorowano laureatów 

mazowieckiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu SBP - Bibliotekarz Roku 2017, zwycięzcę: Wiesławę 

Janinę Sobiech z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka, która decyzją 

Kapituły Konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku, pod przewodnictwem Janiny Jagielskiej, została wy-

brana Mazowieckim Bibliotekarzem Roku 2017 oraz wyróżnionych: 

• Roberta Bellera z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, 

• Sylwię Chojnacką-Tuzimek z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, 

• Liliannę Nalewajską z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 

Medal w dowód uznania otrzymał Dariusz Łukaszewski, Wójt Gminy Kadzidło.  

W części artystycznej wystąpiła Kapela Kurpiowska oraz Zespół Folklorystyczny "Kurpianka" 

z Kadzidła.  [Źródło: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20264&prev=236 ] 

Oddział w Ostrołęce. 

12 maja podczas Dnia Bibliotekarza kol. Elżbieta Rostkowska – kierownik Biblioteki Publicznej w An-

drzejewie odebrała z rąk przewodniczącej Oddziału kol. Hanny Gawrońskiej Medal W Dowód Uznania. 

We wrześniu MBP w Ostrowi Mazowieckiej obchodziła 90-lecie działalności. W gali jubileuszowej 

uczestniczyły władze samorządowe, dyrekcja Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, przedstawiciele Za-

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20264&prev=236
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rządu Głównego SBP, dyrektorzy i pracownicy bibliotek z powiatu ostrowskiego, emerytowani bibliote-

karze i czytelnicy. Z okazji jubileuszu Zarząd Główny SBP nadał Bibliotece Medal W Dowód Uznania za 

zasługi dla bibliotekarstwa, który podczas uroczystości wręczyła Joanna Potęga – przewodnicząca Okrę-

gu Mazowieckiego SBP. List gratulacyjny otrzymała kol. Anna Duda-Depta. 

Z inicjatywy Zarządu Oddziału medalem W Dowód Uznania uhonorowano Wójta gminy Kadzidło Dariu-

sza Łukaszewskiego. 

Oddział w Płocku 

Co roku uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza są okazją do wręczenia nagród i dyplomów wyróżniają-

cym się bibliotekarzom za ich wieloletnią, pełną oddania pracę. Bogumiła Tobota – Przewodnicząca ZO 

w Płocku otrzymała Nagrodę Dyrektora Książnicy Płockiej. W podziękowaniu za owocną współpracę 

merytoryczną w zakresie upowszechniania czytelnictwa i promocji kultury w powiecie płockim Bogumiła 

Tobota otrzymała również nagrodę Starosty Płockiego. 

Płocki Oddział SBP i PSPKiB ufundowały Nagrodę Specjalną dla Renaty Kraszewskiej - wyróżniającego 

się bibliotekarza w pracy na rzecz stowarzyszeń. Dodatkowo płockie SBP nagrodziło swoich członków 

obchodzących w 2018 roku jubileusz pracy w bibliotekarstwie. 

 

Oddział w Radomiu 

Wybór „Bibliotekarza Roku” spośród pracowników merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Radomiu. Według regulaminu wybierana jest osoba, która w poprzednim  roku kalendarzowym wyróżni-

ła się zaangażowaniem, kreatywnością, inicjowaniem nowych form pracy z czytelnikiem. Wyboru „Bi-

bliotekarza Roku” dokonuje kapituła powołana przez Dyrektora MBP. W skład kapituły wchodzi Prze-

wodnicząca ZO SBP. W roku 2018 ten zaszczytny tytuł przypadł kol. Marcie Trojanowskiej - pracowni-

kowi Działu Promocji Książki i Biblioteki. Wręczenie statuetki „Bibliotekarz Roku odbywa się podczas 

obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 

 

Oddział w Siedlcach 

Z okazji Dnia Bibliotekarza Zarząd SBP przyznał nagrody jubileuszowe dla:  

- Anny Andrzejkiewicz z okazji 30-lecia pracy w bibliotece, obecnie dyrektor BP w Kałuszynie 

- Agnieszki Wielgo z okazji 30-lecia pracy w bibliotece, obecnie dyrektor GBP w Dębem Wielkim  

- Bożeny Szczęsnej z okazji 35-lecia pracy w MBP w Mińsku Mazowieckim  

- Krystyny Trąbińskiej  z okazji 25-lecia pracy w GBP w Stanisławowie/ filia w Pustelniku 

 

Oddział w Warszawie 

Kandydatką Oddziału Warszawskiego SBP na Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2017 była Lilianna 

Nalewajska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przewodnicząca Koła SBP przy BUW.  Decyzją 

Kapituły Konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku Liliana Nalewajska otrzymała Wyróżnienie w kon-

kursie. 

 

Cel szczegółowy III .5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy 

Oddział w Ostrołęce 

Członkowie SBP uczestniczyli w wyjeździe  turystyczno-integracyjnym w Beskid Śląski i na Orawę w 

Słowacji. W grudniu dla bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego zorganizowano wyjazd do teatru, w któ-
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rym uczestniczyło 30 osób. Członkowie oddziału brali też udział w jednodniowych wyjazdach integra-

cyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie  Przyjaciół Książki i Bibliotek: 

- do Gietrzwałdu  

- szlakiem nadwiślańskich grodów: Modlin – Zakroczym - Czerwińsk. 

Bibliotekarze z koła w Wyszkowie w 2018 r. spędzali wspólnie czas na wycieczkach, biesiadach, wycho-

dzili razem do teatru i kina. Zgodnie z tradycją koła bibliotekarze wyszkowscy wybrali się też (11-12 ma-

ja) na wycieczkę, tym razem do Wrocławia. 

Oddział w Płocku 

W ramach integracji ZO zorganizował wyjazd studyjny członków SBP Oddział w Płocku do Czech w 

dniach 31.05-03.06.2018 r. We wrześniu SBP Oddział w Płocku oraz Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół 

Książki i Bibliotek zorganizowało  międzystowarzyszeniową imprezę integracyjną. Wspólne spotkanie 

i zabawa członków obu Stowarzyszeń przy ognisku i dobrej muzyce było okazją do wymiany poglądów 

i zaowocowało pomysłami współpracy. W grudniu ZO SBP współorganizował wraz z Książnicą Płocką 

spotkanie wigilijne dla członków SBP oraz pozostałych pracowników bibliotek płockich. 

 

Oddział w Radomiu 

W lutym Zarząd Oddziału oraz członkowie Koła SBP uczestniczyli w uroczystościach  zorganizowanych 

przez przechodzącą na emeryturę kol. Teresę Majdak, która przez 20 lat sprawowała funkcje Przewodni-

czącej Okręgu a potem Oddziału Radomskiego. Zarząd oraz członkowie Koła bardzo uroczyście i ser-

decznie podziękowali koleżance za pracę na rzecz promowania zawodu bibliotekarza. 

W październiku Zarząd Oddziału uczestniczył w uroczystym otwarciu biblioteki w nowym samodzielnym 

budynku w Lesiowie, filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi. Zarząd wystosował list gratulacyjny 

i zakupił upominek w postaci książek dla dzieci. 

W grudniu Zarząd Oddziału oraz członkowie Koła SBP przy MBP w Radomiu uczestniczyli w uroczy-

stym pożegnaniu przechodzącej na emeryturę kol. Marii Kaczmarskiej, długoletniego   członka SBP – 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału SBP w Radomiu. 

W grudniu odbyło się również spotkanie opłatkowe. Organizatorami była Miejska Biblioteka Publiczna i 

Zarząd Oddziału SBP. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy pracownicy zatrudnieni w bibliotece. 

 

Oddział w Siedlcach 

Na zaproszenie wójta gminy Cegłów i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie 

w dniu 29 kwietnia 2018 r. przewodnicząca Oddziału uczestniczyła w otwarciu rozbudowanej Gminnej 

Biblioteki – Kulturoteki w Cegłowie. 

17 czerwca 2018 Zarząd Koła SBP w Mińsku Mazowieckim zorganizował wycieczkę do Sandomierza 

dla członków Koła, ich rodzin i znajomych. W wycieczce wzięło udział 37 osób. 

 

Oddział w Warszawie 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP: w ramach poznawania bibliotek warszawskich i wymiany do-

świadczeń, zorganizowano wspólne wyjścia: 

- 15 czerwca 2018 r., do Biblioteki Filmoteki Narodowej, 

- 26 czerwca 2018 r. do Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej.  

- 20 sierpnia 2018 r. do Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
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Zarząd Oddziału Warszawskiego zorganizował 4 grudnia 2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Woje-

wódzkiej spotkanie opłatkowe Oddziału. W programie znalazły się m.in. spotkanie z Aleksandrem Paw-

lickim, pt. „O pożyczaniu książek i o tym co wraca” oraz świąteczny poczęstunek. 

Koło SBP w Wołominie zaprosiło członków Oddziału Warszawskiego SBP na spotkanie w Muzeum 

Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (26 czerwca 2018 r.). 

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy Oddziale Warszawskim SBP oraz Koło SBP przy Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie zorganizował 26 czerwca 2018 r. spotkanie wspomnieniowe poświęcone 

pamięci Hanny Zasadowej, wicedyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w l. 1973-1980, 

dydaktyka w zakresie bibliotekarstwa i bibliografii oraz informacji naukowej, aktywnej działaczki Stowa-

rzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W spotkaniu udział wzięło 29 osób, a sylwetkę i dorobek zawodowy 

Hanny Zasadowej zaprezentowała mgr Ewa Kobierska-Maciuszko (były dyrektor BUW). Spotkaniu, zor-

ganizowanemu w ramach „Klubu pod Otwarta Księgą”, towarzyszyła prezentacja zdjęć Hanny Zasado-

wej oraz wystawa jej publikacji. 

11 września 2018 r. Zespół H-P OW oraz Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca zorgani-

zowali spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza, polonisty i bibliotekarza, długoletniego 

dyrektora Centralnej Biblioteki Statystycznej, wybitnego działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-

skich i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W spotkaniu udział wzięło 32 osoby, głównie emeryto-

wani bibliotekarze warszawscy, pracownicy CBS oraz członkowie Zespołu Historyczno-

Pamiętnikarskiego. Obecna była również przewodnicząca SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Spotkanie 

prowadziła Janina Jagielska, przewodnicząca Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego. Dyrektor CBS 

Bożena Łazowska omówiła dokonania Andrzeja Jopkiewicza jako dyrektora tej naukowej placówki, a 

swoimi wspomnieniami podzielili się Jan Wołosz, Jan Berger, Regina Hancko, Ewa Stachowska-Musiał, 

Janina Jagielska. Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji Andrzeja Jopkiewicza. 

22 października 2018 r. Zespół H-P OW oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliote-

ce Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego zorganizowali spotka-

nie poświęcone pamięci prof. dr hab. Jadwigi Kołodziejskiej, wybitnej znawczyni problematyki biblio-

tek publicznych i społecznego obiegu książki, profesora UW, kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa 

BN, redaktora naczelnego „Bibliotekarza”, sekretarza generalnego i Członka Honorowego SBP. W spo-

tkaniu udział wzięły 42 osoby, głównie współpracownicy z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN, emeryci 

i pracownicy BN oraz członkowie Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego. W spotkaniu uczestniczyła 

przewodnicząca SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska oraz przewodnicząca Oddziału Warszawskiego SBP 

Bożena Chlebicka-Abramowicz.  Sylwetkę i dorobek zawodowy prof. Jadwigi Kołodziejskiej omówił dr 

Jerzy Maj, który jest autorem Jej biogramu zamieszczonego w 15 t. serii SBP „Bibliotekarze Polscy we 

Wspomnieniach Współczesnych”. Swoje wspomnienia ze współpracy z prof. Jadwigą Kołodziejską 

przedstawili też: dr Barbara Budyńska, prof. Oskar Czarnik, dr hab.Janusz Kostecki, Krystyna Kuźmiń-

ska, Jan Wołosz, Janina Jagielska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska , prof. Andrzej Mężyński, dr 

hab.Małgorzata Pietrzak z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Henryk Bułhak. 

Spotkanie prowadziła Janina Jagielska.  

Koło SBP przy BUW zorganizowało 19 października 2018 r. dla członków swojego koła oraz osób zain-

teresowanych spoza Stowarzyszenia,  zwiedzanie Centrum Pieniądza 

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Aldo-

na Szpejn (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich) zorganizowali 17 listopada 2018 r. 

wyjazd edukacyjny do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, gdzie prezentowany jest nadzwyczajny po-

kaz 7 obrazów El Greco, które przyjechały w ramach rewizyty za wypożyczenie z Siedlec "polskiego" El 
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Greca. Obrazy przyjechały z Toledo, Walencji, Madrytu oraz Wiednia. W wyjeździe udział wzięło 20 

bibliotekarzy. 

Cel 4 : Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego 

Zarząd Okręgu 

18 czerwca 2018 r. w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się szkolenie „Przy-

gotowanie i realizacja projektów o dofinansowanie działalności bibliotek”. Warsztat poprowadziła Bo-

gumiła Tobota z Książnicy Płockiej, przewodnicząca Oddziału SBP w Płocku, która podzieliła się swoim 

ogromnym doświadczeniem w pisaniu oraz realizacji i rozliczaniu wniosków o dofinansowania, zarówno 

ze środków ministerialnych, jak i lokalnych, samorządowych. Organizatorami szkolenia byli: Zarząd 

Okręgu Mazowieckiego SBP, Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP oraz Koło SBP przy Bibliotece 

Głównej WAT. W szkoleniu udział wzięło 29 osób, w tym 6 osób spoza SBP. 

3-7 września 2018 r. odbywały się konsultacje dla uczestników warsztatów „Przygotowanie i realizacja 

projektów o dofinansowanie działalności bibliotek". Uczestnicy warsztatów mieli okazję skonsultować 

swoje wnioski z prowadzącą, Bogumiłą Tobotą. Organizatorami szkolenia byli: Zarząd Okręgu Mazo-

wieckiego SBP, Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP oraz koło SBP przy Bibliotece Głównej WAT.  

11 września 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się szkolenie „DUN  jako zewnętrzne źródło 

finansowania bibliotek akademickich”. Warsztat przygotowała i poprowadziła Katarzyna Nowakowska z 

Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 

szkoleniu udział wzięło 35 osób z bibliotek warszawskich oraz krajowych. Organizatorami szkolenia byli: 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP, Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP oraz koło SBP przy Bibliote-

ce Uniwersyteckiej w Warszawie. 

Oddział w Ostrołęce 

Zarząd Oddziału był inicjatorem i współorganizatorem  następujących form szkoleniowych w 2018 r.: 

- dwie konferencje dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego na których zaprezentowano m. in. 

analizę działalności bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego, omówiono ciekawe formy ak-

tywizujące czytelnictwo podejmowane przez biblioteki, prezentowano wydawnictwa regionalne, 

- wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy bibliotek z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego do Działdowa, podczas 

którego bibliotekarze mieli możliwość poznania działalności i nowatorskich form pracy Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Działdowie. Bibliotekarze zwiedzili też Muzeum Państwa Krzyżackiego oraz zamek 

gotycki, 

- Czytanie na receptę – cykl 3 spotkań na temat terapeutycznej roli literatury. Spotkanie prowadził Piotr 

Słabek – wydawca i redaktor, doktorant Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, 

- obsługa biblioteki cyfrowej POLONA 2 i Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej ACADEMICA. 

Szkolenie prowadził pracownik Biblioteki Narodowej. 

Formy kształcenia przygotowane we współpracy Biblioteki Pedagogicznej i bibliotekarzy zrzeszonych w 

kole Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych:  

- RODO – główne zmiany, prawa, obowiązki, odpowiedzialność,  

- zajęcia warsztatowe – lapbook, 

- rozbudzanie kreatywności dzieci i młodzieży dzięki różnorodności materiałów plastycznych firmy 

ASTRA. 

- spotkanie członków Zarządu Oddziału SBP w Ostrołęce z Kołem Bibliotekarzy Szkolnych i Pedago-

gicznych. 
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We współpracy MBP i Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano następujące szkolenia:  

- ochrona danych osobowych, 

- opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych, 

- praca w programie PowerPaint, 

- Polona i Academica – miliony publikacji w każdej bibliotece. 

 

Oddział w Płocku 

W 2018 roku  członkowie Stowarzyszenia, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestni-

czyli w takich seminariach i szkoleniach jak: 

- 02.02 - szkolenie z POLONY.PL. Szkolenie poprowadził specjalista z Biblioteki Narodowej 

- 12.04 – szkolenie z  RODO zorganizowane przez  Książnicę Płocką 

- 13.04 - szkolenie z  RODO zorganizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku 

- 24.04 -  szkolenie dotyczące zmian i nowych regulacji w ochronie danych osobowych w związku z wej-

ściem w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO (przetwarzanie da-

nych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody i in.) 

 - 18.05. – Przewodnicząca ZO  poprowadziła w Warszawie szkolenie z pisania projektów 

- 13.11-14.11 - OŚRODEK KULTURY JAKO ORGANIZATOR FESTIWALI   szkolenie realizowanego 

przez Forum Kultury Mazowsze i Fundację Obserwatorium we współpracy z Płockim Ośrodkiem Kultury 

i Sztuki. 

Oddział w Radomiu 

Członkowie Oddziału uczestniczyli w 2018 r. w wielu szkoleniach i konferencjach: 

21 marca w seminarium „Rzecznictwo dla bibliotek” : Agenda ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego 

rozwoju” (Warszawa). Uczestnictwo Ewa Ukleja  

- 18-19 maja w konferencji „Obecność książki w życiu młodego pokolenia” (Warszawa). Uczestnictwo 

Marta Wiktoria Trojanowska i Ewa Boruch 

- 18 czerwca w szkoleniu „Przygotowanie i realizacja projektów o dofinansowanie działalności bibliotek” 

(Warszawie). Uczestnictwo Małgorzata Supryk , Dariusz  Wróbel 

- 19 listopada w szkoleniu „Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji” 

(Warszawa). Uczestnictwo Kinga Olbromska-Miłosz, Ewa Linek, Dorota Prawda, Joanna Sowa. 

W roku 2018 ukazały się 2 numery „Bibliotekarz Radomski”, którego współwydawcą jest Zarząd Od-

działu. W każdym z nich publikują członkowie SBP na tematy związane ze Stowarzyszeniem. 

W numerze 1-2 : 

- Mariola Turek – przewodnicząca przygotowała relację z obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2018, 

gdzie tradycyjnie Zarząd Oddziału włączył się w organizację tej uroczystości oraz zdła relację z 

Warszawskich Targów Książki, w których uczestniczyła 40 osobowa grupa członków SBP, a 

organizatorem był Zarząd Oddziału.  

- Alicja Bożena Śliwa, sekretarz redakcji i skarbnik koła  SBP przy MBP w Radomiu przeprowadziła 

rozmowę z Martą Wiktorią Trojanowską laureatka tytułu radomskiego Bibliotekarz Roku 2018.  

W numerze 3: 

- Kinga Olbromska, skarbnik Zarządu Oddziału SBP, kierownik filii nr 16 zdała relację z imprezy 

zatytułowanej „Ucieczka z biblioteki”. Wydarzenie zorganizowane było z okazji Tygodnia Bibliotek 

2018. Za te działania filia wyróżniona została dyplomem i pakietem książek w konkursie na najciekawsze 

działanie w ramach Tygodnia Bibliotek 2018, 



STOWARSZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH. OKRĘG W WARSZAWIE 2018 

 

 

18 

 

- Marta Wiktoria Trojanowska i Ewa Boruch w swoich artykułach omówiły konferencję zorganizowaną 

przez SBP „Obecność książki w życiu młodego pokolenia”, 

- Małgorzata Supryk i Dariusz Wróbel opublikowali relację ze szkolenia zorganizowanego przez 

Mazowiecki Okręg SBP „Przygotowanie i realizacja projektów o dofinansowanie działalności bibliotek”. 

Oddział w Siedlcach 

12-13 czerwca 2018 przy współpracy Koła SBP w Mińsku Mazowieckim zorganizowano warsztaty z Bi-

blioterapii prowadzone przez dr Wandę Matras-Mastalerz. W warsztatach wzięły udział 34 osoby. Warsz-

taty zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 

Funduszu Promocji Kultury.   

19 września 2018  przy współpracy Koła SBP zorganizowano szkolenie „RDA- nowy standard katalogo-

wania w centralnym katalogu- NUKAT”, które odbyło w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w 

Warszawie. Szkolenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-

dzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Oddział w Warszawie 

Koło SPB przy BG WAT wraz z Biblioteką Główną WAT i firmą Elsevier zorganizowało 15 lutego 2018 

r. bezpłatne szkolenie pt. „Baza danych Scopus - wsparcie dla naukowców i bibliotekarzy”, którego celem 

było udzielenie wsparcia pracownikom naukowym, bibliotekarzom, doktorantom i studentom poprzez 

rozwijanie ich umiejętności sprawnego i efektywnego korzystania z zasobów baz, a także z narzędzi, 

które ułatwiają przeszukiwanie dokumentów, analizę czasopism i zarządzanie wynikami. Szkolenie 

prowadziła  dr inż. Katarzyna Gaca, Konsultant Klienta Elsevier w Europie Środkowo-Wschodniej. W 

szkoleniu udział wzięło 89 osób, bibliotekarzy bibliotek warszawskich oraz pracowników 

naukowych i studentów uczelni warszawskich. 

Koło SBP przy BUW w ramach działalności „Klubu pod Otwartą Księgą” w Bibliotece Uniwersyteckiej 

zorganizowało 20 listopada 2018 r. spotkanie pt.: „Bibliotekarzu, pisz, pisz, pisz. Czasopisma naukowe 

czekają na Twoje teksty!” Zachęcająco o publikowaniu opowiedziały Anna Wołodko oraz Zuza 

Wiorogórska. Spotkanie było bardzo interesujące, dla tych, którzy już publikowali swoje teksty, lecz 

przede wszystkim dla osób, które zastanawiają się o czym, gdzie i jak pisać. 

IV. Współpraca międzynarodowa 

W dniach 17-18 kwietnia 2018 r. przewodnicząca Zarządu Okręgu Joanna Potęga jako przedstawicielka 

SBP brała udział w międzynarodowych warsztatach „ Let’s work together on library advocacy!” zorgani-

zowanych przez Association of Hungarian Librarians przy współpracy SBP w Węgierskiej Bibliotece 

Narodowej w Budapeszcie w ramach projektu IFLA „International Advocacy Programme” (Agenda 

2030) dla bibliotekarzy z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Joanna Potęga zaprezen-

towała działania SBP w sesji „Advocacy and library associations. Presentations of the participating coun-

tries”. Udział w spotkaniu brały również Przewodnicząca SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna 

Chapska – przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie oraz Magdalena Gomułka z Biblioteki Ślą-

skiej. 

 

Sprawozdanie przygotowała: 

Joanna Potęga 


