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Sprawozdanie z działalności Okręgu SBP w Warszawie 

 i ogniw terenowych Okręgu 

 w roku 2019 

 

 

I. Informacje organizacyjne 

1. W skład Okręgu SBP w Warszawie (nazwa potoczna: Okręg Mazowiecki SBP) w 2019 r. wcho-

dziło pięć Oddziałów: 

1. Oddział w Ostrołęce – 7 kół, 157 członków 

2. Oddział w Płocku – 2 koła, 117 członków 

3. Oddział w Radomiu – 4 koła, 55 członków 

4. Oddział w Siedlcach – 2 koła, 69 członków 

5. Oddział w Warszawie – 17 kół, 494 członków 

Łącznie: 32 koła, 892 członków 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba kół pozostała bez zmian, zmniejszyła się liczba członków 

z 924 w 2018 do 892 w roku sprawozdawczym (32 osoby mniej). Przyjęto 19 nowych członków 

(Ostrołęka – 2; Radom – 3; Warszawa – 14), a z członkostwa w SBP wykreślono 51 osób (Ostrołę-

ka –5; Płock – 3; Radom – 7, Siedlce - 1; Warszawa – 35). 

Struktura członków SBP w Okręgu w Warszawie na koniec 2019 r. przedstawia się następująco: 

- biblioteki publiczne -  465 

- biblioteki naukowe i szkół wyższych - 168 

- biblioteki pedagogiczne - 24 

- biblioteki szkolne - 14 

- inne biblioteki - 4 

- zatrudnieni poza bibliotekami - 10 

- niezatrudnieni (w tym studenci) – 1 

- emeryci i renciści - 206 

 

- kobiety – 806 (90,3% ogólnej liczby członków) (w 2018: 840  - 90,9% ogólnej liczby członków) 

- w wieku do 35 r.ż. –65 (7,3% ogólnej liczby członków) (w 2018: 81  - 9,6% ogólnej liczby 

członków) 

 

2. Sprawy organizacyjne 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego odbył w 2019 r. dwa posiedzenia: 13.03, oraz 22.11.2019 r. 

Wszystkie spotkania odbywały się z udziałem przewodniczących oddziałów, przewodniczącej 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego. Prezydium Zarządu 

spotkało się trzy razy: 10.01, 24.05, 27.11.2019 r. W roku 2019 Zarząd Okręgu Mazowieckiego 

przyjął trzy uchwały: 
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- Uchwała nr 1/2019  z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Biblio-

tekarz Roku 2018” Okręgu SBP w Warszawie. 

- Uchwała nr 2 /2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wytycznych „Wytycznych 

w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich” ZG 

SBP 

- Uchwała nr 3 /2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie organizacji konkursu Bibliotekarz 

Roku 2019 

Na posiedzeniach Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu omawiano najważniejsze spra-

wy, które wytyczono do realizacji w roku 2019: przeprowadzenie konkursu na Mazowieckiego 

Bibliotekarza Roku 2018, organizacja wspólnie z Oddziałem Warszawskim SBP, Kołem SBP w 

Bibliotece Publicznej m. st. Dnia Bibliotekarza, współpracy i organizacji wspólnych wydarzeń ze 

Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, realizacji projektu „Wiedza=sukces” dofinansowanego ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego pochodzących z Funduszu Promocji Kul-

tury 2019 oraz przygotowanie wniosku „Umiejętności=sukces” w konkursie MKiDN 2020, nad-

zór 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 2019 r. przy-

jęto propozycje Zarządu Głównego SBP podwyższenia składki członkowskiej i nowego podziału 

składek. 

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 

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 2019 wdrażano w Okręgu i Oddziałach „Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych 

osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”. Wydano upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych członkom zarządów Oddziałów oraz prezydiom Kół. 

3.  Komunikacja SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii (własne strony, 

FB, blogi, itp) 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego prowadzi fanpage w serwisie społecznościowym Facebook, 

gdzie systematycznie zamieszcza informacje z Okręgu, Oddziałów, SBP oraz świata bibliotecz-

nego. Informacje o wydarzeniach z Okręgu i Oddziałów zamieszczane są na podstronie Okręgu 

na stronie SBP. 
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Oddział w Ostrołęce. Na portalu mbpostroleka.pl funkcjonuje podstrona Oddziału SBP w Ostro-

łęce, na której zamieszczane są  informacje dotyczące Stowarzyszenia. W czasopiśmie  wydawa-

nym przez MBP w Ostrołęce pt. „Zeszyty Biblioteczne”, w rubryce „Z życia organizacji bibliote-

karskich”, ukazują się artykuły na temat działalności SBP. Na konferencjach powiatowych, zwy-

kle dwa razy do roku, przewodnicząca Oddziału  wygłasza krótką informację na temat spraw bie-

żących SBP. 

Oddział w Płocku prowadzi Konto na FB, zakładka na stronie Książnicy Płockiej. 

Oddział w Radomiu ma swoją zakładkę na stroni MBP w Radomiu.  

Oddział w Warszawie. Komunikacja w oddziale odbywa się głównie za pośrednictwem listy 

mailingowej do przewodniczących kół, lub do całych zarządów kół. Oddział SBP w Warszawie 

prowadzi stronę na Facebook’u. Na bieżąco aktualizowane są umieszczone na portalu SBP in-

formacje o Zespole Historyczno-Pamiętnikarskim (w zakładce /O SBP/Komisje Sekcje Zespoły) 

oraz Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich. 

4. Sekcje, zespoły działające przy okręgach i oddziałach 

Przy Oddziale SBP w Warszawie działa Zespół Historyczno-Pamiętnikarski 
 

Działalność statutowa struktur SBP 

I.  Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

1. Opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego. Przedstawiciele ZOM uczestniczyli w konkursie na stanowisko dyrek-

tora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. ). Opinie kandydatów na stanowiska dyrektorów: 

- MBP w Legionowie 

- MBP w Gostyninie 

- MBP w Mszczonowie 

Zarząd Oddziału w Ostrołęce. Opinie kandydatów na stanowiska dyrektorów: 

- GBP w Rzekuniu 

- GBP w Ostrowi Mazowieckiej 

- GBP w Rząśniku 

Zarząd Oddziału w Płocku. Opinie kandydata na stanowisko dyrektora GBP w Staroźrebach. 

 

2. Opiniowanie spraw organizacyjnych bibliotek 

Oddział w Warszawie. Członkowie Koła SBP przy BUW uczestniczyli w pracach wewnętrznego zespo-

łu ds. zasobów ludzkich w BUW, na których omawiane były kwestie dotyczące ścieżki awansu zawodo-

wego bibliotekarzy na UW oraz kwestie związane z sytuacją bibliotekarza dyplomowanego (po wprowa-

dzeniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

 

3. Sytuacja bibliotek uczelnianych i pozycji bibliotekarza akademickiego po wpro-wadzeniu Usta-

wy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
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Oddział w Warszawie. J.w. 

 

4. Inne 

Oddział w Płocku. Przewodnicząca Oddziału jest członkiem powołanego przez Dyrektora zespołu, któ-

rego zadaniem jest przyznawanie dorocznych nagród z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Poza opinią 

merytoryczną kierowników i Dyrektora brana jest także pod uwagę opinia Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich. 

 

II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych 

oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

1. Konferencje,  wystawy, formy edukacyjne 

Oddział w Radomiu. Współorganizacja warsztatów kreatywnego pisania dla młodzieży „ Jak to jest z tą 

literaturą faktu ?”Warsztaty prowadziła pisarka Gaja Kołodziej. Wydarzenie odbyło się w ramach Ogól-

nopolskiego Tygodnia Bibliotek 2019 (filia nr 16 MBP). 

 

Oddział w Warszawie. Koło przy BUW.  

2. Konkursy 

Oddział w Ostrołęce. Po raz trzydziesty szósty odbył się Konkurs „Kurpie Zielone w Literaturze” w 3 

kategoriach:  

 Recytatorski dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych (4 czerwca – Myszyniec),  

 Recytatorski dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum 

 (21 listopada – Lelis),  

 Poetycki dla dzieci i młodzieży (28 listopada – Kadzidło).  

 

W konkursie wzięli udział uczestnicy reprezentujący 9 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj. ma-

zowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz z Ostrołęki. 

Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej. W 2019 r. przy współudziale pracowników MBP i bibliotek gmin-

nych zorganizowano VII edycję konkursu literackiego „Tu jest moje miejsce”. 

Koło SBP w Myszyńcu. Członkowie koła współorganizowali z MGBP w Myszyńcu i GBP w Łysych 

konkurs na najaktywniejszego czytelnika. W Myszyńcu, Lelisie i Kadzidle przeprowadzono finały Kon-

kursu Kurpie Zielone w Literaturze. 

 

Oddział w Płocku. Współorganizacja XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego                     

im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU 

Współorganizacja XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Młodzi Twórcy Literatury” pt. 

Nie na końcu jest moje miejsce”   

Współorganizacja  VII edycji konkursu „Śladami Zygmunta Padlewskiego’’ 

Współorganizacja konkursu plastycznego pod hasłem „Jestem ilustratorem książki” (koło miejskie i 

Książnica Płocka) 

 

Oddział w Radomiu 

Oddział w Siedlcach 

Oddział w Warszawie 
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3. Spotkania autorskie, promocja czytelnictwa 

Oddział w Ostrołęce. Koło SBP w Ostrołęce kontynuowało comiesięczne spotkania w ramach Dysku-

syjnego Klubu Książki, którego inicjatorem byli członkowie koła. W 2019 roku odbyło się 11 spotkań w 

ramach działalności Klubu. 

 

Oddział w Płocku. Organizacja warsztatów z Michałem Zawadką w ((koło terenowe SBP i GBP w Starej 

Białej) 

Współorganizacja spotkań autorskich z Justyną Bednarek i Joanną Olech  (koło terenowe SBP i GBP w 

Starej Białej) 

Współorganizacja spotkań autorskich z Krzysztofem Petkiem i Zofią Stanecką (koło terenowe i GBP w 

Brudzeniu) 

Współorganizacja spotkań autorskich Tomaszem Samojlikiem, Roksaną Jędrzejewską- Wróbel, Ałbeną 

Grabowską (koło miejskie i Książnica Płocka) 

 

Oddział w Siedlcach. 15 maja 2019 r. z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Miejska Bi-

blioteka Publiczna w Siedlcach  i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział Siedlce zaprosiły na 

spotkanie z Joanną Bator - pisarką, publicystką, felietonistką, autorką prac naukowych, esejów, powieści i 

opowiadań. 

 

Oddział w Warszawie. Koło SBP przy BUW. W cyklu „Autorskie czwartki w BUW” skierowanych i 

dostępnych (wstęp wolny) dla szerokich rzesz odbiorców promowane były m.in. publikacje bibliotekarzy, 

wydawnictwa poświęcone książce, piśmiennictwu. W 2019 r. odbyły się: 

a. 25 kwietnia – Piruz Mnacakanian, Ormianie polscy. Spuścizna rękopiśmienna – na podstawie zbiorów 

rękopisów Matenadaranu. 

b. 6 czerwca – Paweł Dunin-Wąsowicz, Dzika biblioteka widmowa. O widmowych książkach w dzikiej 

bibliotece dyskutował będzie z redaktorem Lampy i Iskry Bożej dr Henryk Hollender. 

c. 5 grudnia – prof. Ryszard Koziołek, Wiele tytułów. Rozmowę prowadziła Justyna Sobolewska. 

d. 19 grudnia – Dorota Bocian, prezentacja książki „Sercem i piórem”. 

 

4. Programy grantowe 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego otrzymał dofinansowanie (14 490,00 zł) na realizację projektu „Wie-

dza=sukces” (całkowity koszt zadania 22 790,00 zł). Projekt realizowany był wspólnie z Oddziałami woj. 

mazowieckiego oraz Biblioteką Główną m.st Warszawy, Książnicą Płocką, MBP w Ostrołęce, Radomiu, 

Siedlcach oraz Piasecznie. Zadanie obejmowało przeprowadzenie 12 szkoleń dla bibliotekarzy pracują-

cych w bibliotekach publicznych. Szkolenia odbyły się w 6 miastach województwa mazowieckiego 

(Ostrołęka, Piaseczno, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa), aby ułatwić do nich dostęp bibliotekarzom, 

zwłaszcza z małych miejscowości. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakre-

sie stosowania nowoczesnych form animacji i pracy z czytelnikiem (m.in. aktywnych metod zachęcania 

do czytania dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, korzystania z nowych technologii). Ponadto celem 

było także rozwijanie kreatywności bibliotekarzy, a przez to zwiększenie atrakcyjności bibliotek. działa-

nia na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży; 

Oddział w Ostrołęce. Zarząd Oddziału przystąpił w 2019 r.  do - ogłoszonego przez Urząd Miasta Ostro-

łęki -  konkursu ofert na działania w zakresie kultury, edukacji i sztuki i uzyskał  2500 zł na  cykl spotkań 

„Ostrołęka czyta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”. Spotkania te poprowadzili historycy literatury, pro-



STOWARSZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH. OKRĘG W WARSZAWIE 2019 

 

 

6 

 

fesorowie: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Warszawskiego  oraz historyk sztuki  z 

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 155 osób. 

 

Oddział w Płocku wziął udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Projekt „Dotknąć przeszło-

ści” o wartości  9928 zł, otrzymał dotacje z  Gminy-Miasto Płock w wysokości 6000 zł. Głównym celem 

projektu Dotknąć przeszłości była popularyzacja historii kraju i naszego miasta, jego przeszłości wśród 

mieszkańców Płocka w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W czasie trwania projektu 

Dotknąć przeszłości zostało przygotowane słuchowisko, które następnie zostało udostępnione słucha-

czom w formie podcastu na stronie www.ksiaznicaplocka.pl oraz na nośnikach (płyta CD). 

 

Oddział w Warszawie 

 

5. Zbiorki publiczne, akcje charytatywne 

Oddział w Warszawie. 1) Zbiórka charytatywna misiów i książeczek o misiach dla dzieci ze Szpitala na 

Niekłańskiej / Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany, Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. War-

szawy, Koło przy PBW (11.11.2019 r.) 

2) Zbiórka charytatywna na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie, przy ul. 

Dickensa / Koło SBP przy WAT (18.11-13.12.2019 r.) 

3) Zbiórka publiczna darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach/  Koło SBP przy 

BG PW .  

4) Zbiórka książek dla Polaków w Kazachstanie / Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany. 

 

6. Działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży 

Oddział w Ostrołęce. Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej wspólnie  z sekcją literacką Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku zorganizowali Narodowe Czytanie. Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopo-

mocy w Ostrowi Mazowieckiej zaowocowała organizacją „VI Ostrowskiego Festiwalu Piosenki Odcza-

rowanej”. Bibliotekarze z bibliotek w Andrzejewie, Broku, Nurze i Wąsewie współpracują z Klubami 

Seniora. 

Oddział w Płocku. zorganizował 5 imprez dla osób niepełnosprawnych: 

11.02-„Po 100kroć Polska”- prezentacja multimedialna 

08.04-„W świecie mitów” – spotkanie autorskie z Andrzejem Korczakiem 

11.10-„Sztuka cenniejsza niż złoto” – spotkanie z Mirosławem Cegłowskim 

18.11-„Cha!”- etiuda teatralna Krzysztofa Bienia 

12.12-spotkanie wigilijne 

 

Oddział w Radomiu 

Oddział w Siedlcach 

Oddział w Warszawie. Koło przy BUW zorganizowało zwiedzanie BUW dla chętnych w ramach War-

szawskich Dni Seniora (23 i 26 września). Lilianna Nalewajska przeprowadziła zajęcia dla dzieci pt. 

„Książki stare i nowe” w Przedszkolu nr 41 

 

 

7. Udział w organizacji imprez 



STOWARSZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH. OKRĘG W WARSZAWIE 2019 

 

 

7 

 

Oddział w Ostrołęce. Koło SBP w Ostrołęce było współorganizatorem  piątej edycji Nocy Bibliotek (5 

października) pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Członkowie przygotowali m. in. Quiz Literacki 

oraz akcję wspólnego czytania „Niebieskiego Mundurka” Wiktora Gomulickiego. 

Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało z hurtownią książek Edyp „IX Ostrowski Piknik z 

Książką”. 

Koło SBP w Wyszkowie uczestniczyło we współorganizacji „IX Parady Moli Książkowych” organizo-

wanej z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza. Mole książkowe, 

ubrane w kolorowe, baśniowe stroje, wyposażone w różnego rodzaje instrumenty i przeszkadzajki, z 

transparentami przeszły głównymi ulicami miasta. Celem akcji jest promocja czytelnictwa oraz gry miej-

skiej „Eskapada Wyszków” (po raz ósmy) polegającej na dotarciu do wyznaczonych punktów na terenie 

miasta, w których na uczestników czekały zagadki dotyczące Wyszkowa oraz zadania sprawnościowe. W 

2019 r. w zabawie wzięły udział 3 załogi. 

Koło SBP w Rzekuniu współpracowało z bibliotekami, instytucjami i stowarzyszeniami z terenu pięciu 

gmin (Rzekunia, Czerwina, Troszyna, Goworowa i Olszewa-Borek) przy organizacji różnorodnych im-

prez popularyzujących bibliotekę i książkę, m. in. spotkań autorskich z twórcami literatury dziecięcej, 

warsztatów twórczości ludowej, konkursów plastycznych i innych zajęć dla dzieci w ramach organizowa-

nia im czasu wolnego. Koło aktywnie współpracowało z bibliotekami przy organizacji Narodowego Czy-

tania, Nocy Bibliotek, akcji Z Książką na Start, Wielkiej Ligi Czytelników. 

Koło SBP w Makowie Mazowieckim. Członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w działaniach w zakre-

sie kultury, edukacji i promocji czytelnictwa, wspólnie ze swoimi macierzystymi bibliotekami.  

Koło SBP w Myszyńcu. W Kadzidle, Czarni, Myszyńcu, Lelisie oraz w Dylewie (Filia Biblioteczna) 

odbyła się Noc Bibliotek,  w Lelisie „Darcie Pierza” i „Kurpiowskie Granie”, a w Łysych „Konkurs Gad-

ki Kurpiowskiej”;  we wszystkich gminach - Narodowe Czytanie. W Kadzidle, na  dworcu autobusowym, 

odbył się poetycki happening. 

 

Oddział w Płocku. Współorganizacja akcji Czytać wypada, czyli książek parada (koło miejskie i Książ-

nica Płocka) 

Współorganizacja „Wakacji w bibliotece”. 

Współorganizacja Obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (koło terenowe SBP i GBP w 

Brudzenie) 

Oddział w Radomiu. Współorganizacja 3 Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady  - 19 marzec 2019 r. (filia 

nr 2 MBP Radom) 

Współorganizacja  Europejskiej Nocy Muzeów w  Książnicy Płockiej: NOC LITERACKICH INSPIRA-

CJI 

Oddział w Siedlcach.  

Koło SBP w Mińsku Mazowieckim patronowało imprezom organizowanym przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Mińsku Mazowieckim: 

- 21 września 2019, odsłonięciu Gwiazdy Literatury przez Joannę Bator,  

- 30 czerwca 2019  rajdowi rowerowemu „Odjazdowy Bibliotekarz” do Zespoły Szkół w Siennicy. 

W rajdach rowerowych organizowanych przez biblioteki powiatu mińskiego (MBP w Mińsku Maz. i Ka-

łuszynie) wykorzystywano kamizelki odblaskowe zakupione w 2013 r. przez Koło SBP w Mińsku Maz. 

 

Oddział w Warszawie.  
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Koło SBP przy BG PW we współpracy z BG PW oraz Web of Science zorganizowało (18.10.2019) wy-

darzenie In Cites. Forum mające na celu wymianę doświadczeń związanych z bibliometrycznym zasto-

sowaniem narzędzi analitycznych. Podczas spotkania możliwa była rozmowa z ekspertami zajmującymi 

się oceną dorobku naukowego, poznanie dobrych praktyk odnośnie stosowania wskaźników bibliome-

trycznych oraz poznanie planów wsparcia nowej parametryzacji z punktu widzenia firmy Web of Scien-

ce. 

Współorganizacja we współpracy z BG PW, w ramach X Tygodnia Otwartej Nauki, seminarium ”Jak 

wspierać naukę i dydaktykę” (23.10.2019 r.) 

Współorganizacja VI Ogólnopolskiego Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy (21-

22.10.2019). 

 

 

III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP 

Oddział w Płocku otrzymał za swoją działalność na rzecz obchodów 100.lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości pamiątkowy medal 

Oddział w Siedlcach 27 listopada 2019 r. odbył się Jubileusz 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Siedlcach  w przygotowanie którego czynnie włączył się Oddział SBP w Siedlcach.  

Z okazji 100-lecia MBP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał książ-

nicy pamiątkowy dyplom. Otrzymały go również indywidualnie dyrektor Jadwiga Madziar i główna księ-

gowa Renata Ilińska. Odznaczeniem honorowym „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wyróżniono Joannę 

Zielińską. Dyplomy wręczył poseł Krzysztof Tchórzewski. Biblioteka została wyróżniona również meda-

lem „Pro Mazovia” przyznanym przez marszałka Województwa Mazowieckiego. Adam Struzik „dyplo-

mami uznania” uhonorował też bibliotekarzy, kierowników działów specjalnych: Małgorzatę Chromiń-

ską, Ewę Górzyńską, Agnieszkę Kanicką, Andrzeja Prządkę, Monikę Ryś i Magdalenę Sutryk. Wyróż-

nienia w imieniu marszałka wręczał Dariusz Napiórkowski - dyrektor WORD w Siedlcach.  

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie uhonorował też MBP w Siedlcach 

medalem „Bibliotheca Magna Perennisque”. Wręczyła go Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, prezes stowa-

rzyszenia. Medal w dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa przyznano prof. Adamowi Bobrykowi 

oraz Lidii Głuchowskiej i Annie Trandziuk. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach z okazji Jubileuszu 100-lecia  wyróżniła osoby i podmioty z 

którymi współpracuje pamiątkowymi exlibrisami. 

Oddział w Warszawie. Wszystkie działania podejmowane przez zarząd oddziału oraz kół opatrywane są 

logo SBP. W 2019 r. został zaprojektowany i wykonany roll-up Oddziału SBP w Warszawie, prezento-

wany podczas wszystkich imprez i działań oddziału. W celu pozyskania nowych członków zarząd Od-

działu wspiera zarządy kół poprzez dofinasowanie ich działalności, oraz poprzez umożliwienie członkom 

kół dostępu do bezpłatnych szkoleń, m.in. zorganizowanych w ramach projektu WIEDZA=SUKCES. 

 

2. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza  

a) Konkurs SBP Bibliotekarz Roku 2018 

Zarząd Okręgu wybrał po raz 9-ty Mazowieckiego Bibliotekarza Roku – została nim Bogumiła Tobota 

(Książnica Płocka, przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Płocku), która w ogólnokrajowym konkur-

sie Bibliotekarz Roku 2018 zajęła III-cie miejsce. Wyróżnienie w Konkursie MBR otrzymała Renata Za-

gożdżon  
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b) Lokalne  konkursy na Bibliotekarza Roku 

Oddział w Płocku. Co roku przeprowadzany jest konkurs na Oddziałowego Bibliotekarza Roku. Zgodnie 

z regulaminem nagroda rzeczowa przyznawana jest za wkład pracy na rzecz SBP. Nagrodę Bibliotekarza 

Roku 2018 Zarząd Oddziału SBP w Płocku przyznał Łukaszowi Załęskiemu – Dyrektorowi Biblioteki w 

Piasecznie 

Oddział w Radomiu. Wybór radomskiego „Bibliotekarza Roku” spośród pracowników merytorycznych 

Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Radomiu. Według regulaminu wybierana jest osoba, która w poprzed-

nim  roku kalendarzowym wyróżniła się zaangażowaniem, kreatywnością, inicjowaniem nowych form 

pracy z czytelnikiem. Wyboru „Bibliotekarza Roku” dokonuje kapituła powołana przez Dyrektora MBP. 

W skład kapituły wchodzi Przewodnicząca ZO SBP. W roku 2019 ten zaszczytny tytuł przypadł kol. 

Kindze Olbromskiej - Miłosz  - kierownikowi filii nr 16 oraz skarbnikowi Zarządu Oddziału SBP w Ra-

domiu. Laureatka  prowadzi zajęcia z dziećmi, organizuje  spotkania autorskie. W 2018 roku  filia której 

była kierownikiem otrzymała wyróżnienie za akcję „Ucieczka z biblioteki „ w konkursie Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2018. 

Pisze artykuły do „Bibliotekarza Radomskiego”. Wręczenie statuetki „Bibliotekarz Roku odbywa się 

podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 

 

Oddział w Warszawie. Koło SBP przy BUW. W ramach Klubu pod Otwartą Księgą odbywają się spo-

tkania prezentujące pracę i osiągnięcia bibliotekarzy. W 2019 r. były to dr Urszula Paszkiewicz, Anna 

Ferris z University of Colorado, Boulder 

 

c) Spotkania poświęcone pamięci zmarłych bibliotekarzy 

 

3. Promocja bibliotek 

Oddział w Ostrołęce. Koło SBP w Myszyńcu. W ramach Tygodnia Bibliotek współorganizowali cieka-

we spotkania autorskie, poetyckie, warsztaty i inne spotkania z dorosłymi użytkownikami bibliotek.  

Oddział w Radomiu jest współorganizatorem Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Jest organizatorem Tygo-

dnia Bibliotek. W ramach tej imprezy stara się być fundatorem nagród dla uczestników. 

 

4. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej i społecznej środowiska bibliotekarzy 

Oddział w Ostrołęce.  

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  obchodzono (podobnie jak w latach poprzednich) w  powiatach. Organi-

zatorami poszczególnych uroczystości były Koła SBP i biblioteki publiczne. 

  2019 roku odbyły się spotkania:  

- powiatowe w Ostrołęce  w dniu 9 maja. Organizatorami były: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce, Rejo-

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

Ostrołęce. 

-w Wyszkowie 10 maja. Bibliotekarze z koła wybrali się na wycieczkę rowerową do Parku Leśna Frajda, 

położonego niedaleko Wyszkowa, w pięknym lesie na obrzeżach Deskura. Oficjalne spotkanie okoliczno-

ściowe z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się dopiero 25 września. 

- w Makowie Mazowieckim 23 października, zorganizowane przez Koło SBP  oraz Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Makowie Mazowieckim. Spotkanie, które miało charakter integracyjny było okazją do wy-

miany doświadczeń między bibliotekarzami oraz do zwrócenia uwagi na zmiany jakie zachodzą w  bi-

bliotekach. W spotkaniu wzięło udział 17 członków Koła. 
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- w Ostrowi Mazowieckiej  w maju. Na spotkanie przybyły władze miasta, powiatu, wójtowie gmin, bi-

bliotekarze, przedstawiciele instytucji samorządowych, nauczyciele i młodzież szkolna oraz czytelnicy. 

Członkowie Oddziału uczestniczyli w wyjeździe  turystyczno-integracyjnym do Druskiennik i na Gro-

dzieńszczyznę zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książek.  Bibliotekarze z 

poszczególnych kół, którzy uczestniczyli w wycieczce otrzymali dofinansowanie  z Oddziału w wysoko-

ści 50 zł.  

Brali  też udział w jednodniowych wyjazdach integracyjnych organizowanych przez MBP w Ostrołęce i 

SPBiK:  

- do Pułtuska (śladami Wiktora Gomulickiego) i Opinogóry 

- na Świętą Górę Grabarkę i Drohiczyna. 

W roku 2019 Zarząd Oddziału zorganizował  dla  użytkowników bibliotek i bibliotekarzy  pięć wyjaz-

dów do teatrów warszawskich i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (na przedstawienia: Żołnierz Kró-

lowej Madagaskaru, Straszny Dwór, Jezioro Łabędzie, Doktor Żiwago, Upiór w Operze). 

Dla bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej  zorganizowało  wyjazd 

do Filharmonii w Łomży. W imprezie uczestniczyło 38 osób. 

Koło SBP w Ostrołęce aktywnie uczestniczyło w przygotowaniu wieczoru noworocznego, który jest spo-

tkaniem zorganizowanym dla przyjaciół MBP w Ostrołęce, członków organizacji społecznych oraz bi-

bliotekarzy. 

Oddział w Płocku. Organizacja międzystowarzyszeniowej imprezy integracyjnej (członkowie SBP                     

i PSPKiB spotkali się we wrześniu na pikniku integracyjnym nad Wisłą) 

Współorganizacja wigilii dla płockich bibliotekarzy. 

 

Oddział w Siedlcach. 8 maja 2019 r. w Saloniku Literackim Siedleckiej Książnicy odbyło się spotkanie z 

okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Gośćmi spotkania byli: Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik i 

Naczelnik Gabinetu Prezydenta Ewelina Raczyńska 

17 maja 2019 w MBP w Mińsku Mazowieckim Koło SBP w Mińsku Maz. zorganizowało uroczysty 

Dzień Bibliotekarza. W spotkaniu uczestniczyło 35 bibliotekarzy z powiatu mińskiego oraz zaproszeni 

goście, przedstawiciele samorządu miasta i powiatu. Zarząd SBP przyznał nagrody jubileuszowe dla:  

- Stanisławy Laskowskiej z okazji 30-lecia pracy w GBP w Jakubowie 

- Anny Niedek z okazji 25-lecia pracy w GPB w Latowiczu  

Gościem specjalnym była Ewa Karwan- Jastrzębska- autorka literatury dla dzieci i młodzieży, scena-

rzystka, dziennikarka radiowa i telewizyjna. Wygłosiła prezentacje na temat       „Malarstwo jako sztuka 

filmu i literatury na przykładzie Doroty Kobieli. Wpływ van Gogha na malarstwo ilustracyjne. Prezenta-

cja obrazów do Misji Xibalba” 

 

Oddział w Warszawie. Zarząd Oddziału ogłosił KONKURS NA Koło ROKU 2019 w OW SBP.  

8 maja 2018 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowiec-

kiego odbyły się uroczystości z okazji Dnia  Bibliotekarza i wręczenia Nagrody Mazowieckiego Bibliote-

karza Roku 2018, które organizowane były we współpracy z Zarządem Okręgu Mazowieckiego SBP. W 

programie znalazły się m.in. prezentacja laureatów konkursu Mazowiecki Bibliotekarza Roku 2018, wrę-

czenie nagród i wyróżnień, w tym Nagrody dla laureata Konkursu Koło Roku 2018, oraz Koncert pt. „Ju-

styna Bacz solo z gitarą” i spotkanie okolicznościowe. 

Spotkania opłatkowe 
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a. 4 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy – Bibliotece Głównej 

Województwa Mazowieckiego odbył się, zorganizowany przez zarząd Oddziału SBP w Warszawie,  

Koncert świąteczny na smyczki i struny pt. "Hej kolęda, kolęda!" w wykonaniu Kwartetu Con le Corde. 

Uczestnikami spotkania byli członkowie kół Oddziału Warszawskiego oraz osoby zaprzyjaźnione.  

b. 6 grudnia 2019 r. Koło SBP przy BG AWF zorganizowało dla swoich członków, a także dla pracow-

ników i przyjaciół biblioteki spotkanie wigilijne. 

Koło BG WAT.  - Udział w organizacji szkoleń ZG SBP w BG WAT 

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Współudział w organizacji imprez zarządu Od-

działu w Warszawie: szkolenia z projektu, imprezy integracyjne ZOW (Dzień Bibliotekarza, Koncert 

świąteczny) 

Koło SBP przy APS 9 maja 2019 r. zaprosiło bibliotekarzy na wycieczkę do Muzeum Marii Grzego-

rzewskiej oraz Instytutu Edukacji Artystycznej.  

Koło SBP przy BUW 13 listopada 2019 r. zorganizowało zwiedzanie Filharmonii Narodowej dla biblio-

tekarzy z BUW oraz  członków Koła. 

Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany 12 luty 2019 r. –zorganizowało „Bronisława Dłuska. Doktor 

wszech nauk lekarskich” - prelekcja i pokaz multimedialny Pani Eweliny Wajs-Baryły - Spotkanie zorga-

nizowane dzięki współpracy z Towarzystwem  Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. 

13 marca 2019 r.  Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany zorganizowało -  „Tamara Łempicka. Pierwsza 

dama art deco” 

2 kwietnia 2019 r.  - Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany zorganizowało spotkanie „Od Wielkiej Bo-

gini Matki do wiedźmy” z Wioletą Wenerską,  historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych i au-

torką książek: Zioła-dziwy: z literackiego zielnika romantycznego, Świat słowiański Starej Baśni, Ro-

mantyczne fantazmaty demonicznej kobiecości, Prerafaelickie odcienie kobiecego piękna, Zioła z roman-

tycznej "księgi natury". Muzy z salonu i chaty, Wiedźmy: szkice o magicznej kobiecości. 

18 maja 2019 r.  -  Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany zorganizowało - spacer po uliczkach Starej 

Pragi „Mozaika wielu kultur i religii, czyli spacer po starej Pradze”, prowadzony przez Pana Piotra Czer-

wińskiego – przewodnika miejskiego po Warszawie,  współtwórcy bloga historycznego patrzacwjedna-

strone.blogspot.com. 

17 września 2019 r. - Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany w ramach cyklu wykładów i  prezentacji  

multimedialnych  Pani Katarzyny Węglickiej, historyka sztuki, polonisty, autorki wielu książek i artyku-

łów popularno-naukowych o tematyce kresowej zorganizowało spotkanie pt. „Literackie ślady na Kre-

sach” 

22 października 2019 r. - Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany w ramach cyklu wykładów i  prezenta-

cji  multimedialnych  Pani Katarzyny Węglickiej, historyka sztuki, polonisty, autorki wielu książek i ar-

tykułów popularno-naukowych o tematyce kresowej zorganizowało spotkanie pt. „Znane i nieznane 

cmentarze kresowe”. 

16 grudnia 2019 r. - Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany w ramach cyklu wykładów i  prezentacji  

multimedialnych  Pani Katarzyny Węglickiej, historyka sztuki, polonisty, autorki wielu książek i artyku-

łów popularno-naukowych o tematyce kresowej zorganizowało spotkanie pt.   “Uśmiech Lwowa i... 

Święta”. 

26 listopada 2019  r.  - Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany  zorganizowało prelekcja i prezentacja 

multimedialna Pani Grażyny  Grzegorczyk członka Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Pol-

skich, autorki reportaży internetowych, miłośniczki sztuk plastycznych, rzeźby i malarstwa, nauczyciela 
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bibliotekarza  w 137  LO im Roberta Schumana w Warszawie. Gościem specjalnym spotkania był amba-

sador Republiki Armenii - Samvel Mkrtchian pt. „Armenia – podróż do ziemi potomków Noego”. 

 

IV.  Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego 

W ramach projektu Wikiprojekt:Biblioteka https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka i kampa-

nii #1Lib1Ref (1 bibliotekarz – 1 przypis) Zarząd Okręgu i Oddział Warszawski SBP, Stowarzyszenie 

Wikimedia Polska wraz z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy PRZYSTA-NEK 

KSIĄŻKA zorganizował otwarte warsztaty edycji haseł w Wikipedii wraz z dodawaniem przypisów do 

artykułów Wikipedii (4 lutego 2019), a w ramach Wiosennego Porządkowania Wikpedii zorganizowane-

go z okazji Tygodnia Bibliotek (15 maja 2019) uczestnicy, m.in., wstawiali przypisy, nadawali kategorie, 

wstawiali szablony (infoboxy) w hasłach Wikipedii. 

 

W ramach projektu „Wiedza=sukces” współfinansowanego ze środków programu  Partnerstwo dla 

książki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zreali-

zowano w okresie czerwiec -listopad 2019 12 szkoleń dla bibliotekarzy pracujących w bibliotekach pu-

blicznych. Zgodnie z założeniem projektu szkolenia odbyły się w 6 miastach województwa mazowiec-

kiego (Ostrołęka, Piaseczno, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa), tym samym ułatwiając dostęp do szko-

leń bibliotekarzom, zwłaszcza z małych miejscowości. Dzięki szkoleniom bibliotekarze mieli okazję 

podnieść swoje kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych form animacji i pracy z czytelnikiem 

(m.in. aktywnych metod zachęcania do czytania dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, korzystania z 

nowych technologii). Poznali w praktyce jak wygląda grywalizacja (gamifikacja) - metoda, która zdoby-

wa coraz większą popularność w nauczaniu XXI wieku, dowiedzieli się jak promować bibliotekę i zwięk-

szać czytelnictwo korzystając z webinariów on-line, jak promować bibliotekę poprzez udostępnianie za-

sobów informacji zawodowej o świecie pracy, o rynku pracy i planowaniu kariery. 

 

Oddział w Ostrołęce. Zarząd Oddziału SBP był współorganizatorem  następujących form szkolenio-

wych w 2019 r.: 

1. Szkolenie z edytowania Wikipedii. Szkolenie prowadził p. Tadeusz Rudzki ze Stowarzyszenia Wiki-

media Polska 

2. szkolenie „Bibliotekarz animatorem kultury i czytelnictwa w XXI wieku”. Celem szkolenia było poka-

zanie kreatywnych form animacji kultury i zachęcanie do czytania dzieci, młodzieży, dorosłych i senio-

rów. Szkolenie prowadziła dr  Wanda Matras (szkolenie w ramach projektu „Wiedza=Sukces”, do które-

go przystąpił ZO wraz z MBP w Ostrołęce) 

3. „Aplikacje mobilne i webowe w pracy bibliotekarza”. Szkolenie prowadził Karol Baranowski, biblio-

tekarz– nauczyciel w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz w Wojewódzkiej Biblio-

tece Publicznej w Krakowie w agendzie Arteteka (szkolenie w ramach projektu „Wiedza=Sukces”) 

4. 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. 

5. Wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy bibliotek z Ostrołęki  na Warszawskie Targi Książki, które od-

bywały się na Stadionie Narodowym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka
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Formy kształcenia przygotowane we współpracy Biblioteki Pedagogicznej i bibliotekarzy zrzeszonych w 

kole Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych  

1. Rola biblioteki szkolnej w kontekście realizacji nowej podstawy programowej. 

2. Rola bibliotekarza w rozwijaniu kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w 

tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

3. Kreatywne metody pracy z książką. 

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

1. „I  Ostrowskie Forum Bibliotekarzy”, w którym udział wzięły władze samorządowe, przedstawiciele 

Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy,  przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Ostrołęce, dyrektorzy i 

pracownicy bibliotek z powiatu ostrowskiego.  

2. Biblioteka dla seniora. 

3. Nowe technologie w animacji czytelnictwa. 

4. Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich w bibliotekach. 

5. Gry miejskie w bibliotece. 

Oddział w Płocku. Zarząd Oddziału SBP wraz z Książnicą Płocką przystąpili do programu Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wiedza = Sukces”. We wrześniu oraz w październiku 2019 w ra-

mach projektu odbyły się w książnicy Płockiej 2 warsztaty szkoleniowe: „Promocja biblioteki w interne-

cie nie musi kosztować!  – Bezpłatne narzędzia online do promocji biblioteki.  Aplikacje webowe i pro-

gramy rozwijające kreatywność” oraz  Wirtualna rzeczywistość w bibliotece. Prowadził je Karol Bara-

nowski. 

Oddział w Radomiu. Zarząd Oddziału SBP wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu przystąpili 

do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wiedza = Sukces” do którego aplikował 

Zarząd Okręgu SBP w Warszawie. W ramach programu odbyło się jedno szkolenie pod nazwą „Bibliote-

ka aktywna przestrzeń w świecie kultury i nauki”.  Spotkanie zorganizowane było w dniu 25 września 

2019 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Uczestniczyło w nim 51 osób . Byli to 

członkowie stowarzyszenia ze wszystkich kół oraz bibliotekarze niezrzeszeni w organizacji. Szkolenie 

prowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz. 

Oddział w Siedlcach. 19 września 2019 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu SBP 

w Warszawie, Oddział SBP w Siedlcach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprosiły biblio-

tekarzy na szkolenie pt. „Biblioteka jako źródło wiedzy o planowaniu kariery, czyli jak przyciągnąć wię-

cej klientów…”. Szkolenie było  realizowane  w ramach projektu „Wiedza=sukces” dofinansowanego ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury . 

Warsztaty poprowadził Wojciech Kreft. 

 

Oddział w Warszawie. Zarząd Oddziału. W ramach peojektu „Wiedza=sukces” w Warszawie (Bi-

blioteka na Koszykowej) odbyły się 2 szkolenia:  

1) Grywalizacja jako nowoczesna i efektywna metoda animacji czytelnictwa, w dniu 17 czerwca 2019 r. .W 

szkoleniu udział wzięło wzięły 22 osoby; 

2) Biblioteka jako źródło wiedzy o planowaniu kariery, czyli jak przyciągnąć więcej klientów, w dniu 26 

listopada 2019 r.. W szkoleniu udział wzięło 25 osób. 

Zajęcia prowadził p. Wojciech Kreft 
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Członek koła SBP przy BG PW (Edyta Strzelczyk) współpracuje z Zespołem ds. badania efektywności 

bibliotek. W ramach działań tego Zespołu organizowane są cykliczne webinaria dla bibliotek różnych 

typów: publicznych, pedagogicznych, szkół wyższych. W roku 2019 odbyły się następujące webinaria 

„Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek i wyznaczenie wskaźnika Satysfakcja użytkowników”:  

a. 3 i 11 czerwca 2019 – 26 osób, czas trwania 1h x 2 grupy 

b. 4 i 13 czerwca 2019 – 20 osób, czas trwania 1h x 2 grupy 

c. 10.12.2019 – 18 osób, czas trwania 1 h 

 

13.12.2019 r. Koło SBP przy BG APS było współorganizatorem wykładu i warsztatów z Wikipedii pt. 

„O bibliografii regionalnej w Wikipedii” 

 

Koło SBP przy BUW. Zarząd Koła przy BUW kieruje działaniami Koła – organizuje zebrania członków, 

wytycza kierunki działań na każdy rok. Zarząd podejmuje inicjatywy związane z propagowaniem czytel-

nictwa, promocją Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz Koła SBP przy BUW oraz SBP wśród 

szerokich kręgów społecznych, wspiera rozwój zawodowy pracowników BUW oraz bibliotek wydziało-

wych UW i innych bibliotek, członków SBP poprzez organizowanie spotkań poświęconych tematyce pro-

fesjonalnej w ramach Klubów pod Otwartą Księgą, Autorskich czwartków w BUW, jak również decyduje 

o wsparciu finansowym uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze zawodowym, m.in. w Forum Mło-

dych Bibliotekarzy (uchwalono wsparcie finansowe udziału p. Marcina Dąbrowskiego z przyznanego 

wyróżnienia w Konkursie na Koło Roku). Do głównych form wspierania rozwoju zawodowego należy 

cykliczne organizowanie prezentacji w Klubie pod Otwartą Księgą. Podczas szkoleń zagranicznych w 

ramach programu Erasmus+ prezentowana jest działalność SBP w Polsce, m.in. w bibliotece Uniwersyte-

tu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach. Także przy okazji wizyt zagranicznych biblioteka-

rzy w BUW także prezentowane są formy działań SBP. W 2019 r. działalność BUW poznali pracownicy 

bibliotek z Izraela, Algierii, Słowenii. 

1) Klub pod Otwartą Księgą 

Spotkania skierowane do bibliotekarzy – tematyka spotkań dotyczy problemów współczesnego bibliote-

koznawstwa, m.in. przedstawiane są relacje ze szkoleń w zagranicznych bibliotekach w ramach programu 

Erasmus+ , z konferencji oraz inne tematy. W miarę możliwości organizowane są spotkania z biblioteka-

rzami zagranicznymi. W 2019 r. odbyły się następujące prezentacje: 

a. 16 stycznia – Szok kulturowy? Pomoże biblioteka! O postrzeganiu europejskiej uczelni przez 

studentów z Azji na przykładzie Wietnamczyków studiujących na UW mówiła dr Zuza Wiorogórska; 

b. 12 lutego – Bibliotekarzu czytaj, czytaj, czytaj… umowę z wydawcą. Agnieszka Wróbel (Oddział 

Rozwoju Zasobów Elektronicznych BUW) przybliżała tajniki umów z wydawcami; 

c. 9 kwietnia – Biblioteki w mediach społecznościowych – na przykładzie BUW i BG PW. 

– Edyta Strzelczyk (prezentacja), Emilia Nowakowska, Monika Matera-Łabęda, Agnieszka Nejman oraz 

Iwona Moroń-Chmielarska (BG PW): Jak przyciągnąć uwagę użytkowników w mediach społeczościo-

wych? Wyzwania i trudności (z doświadczeń BG PW); 

– Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Anna Książczak-Gronowska (BUW) – #BUW, czyli o Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie w mediach społecznościowych; 

d. 22 maja – Klub EXTRA  – The academic library as a cultural center. Dania Ansenberg oraz Re-

nana Green-Shukrun (Biblioteka David Yellin College of Education w Jerozolimie); 

e. 28 maja – Zatopiona w księgach inwentarzowych – od biblioteki tradycyjnej po zbiory cyfrowe. 

Dr Urszula Paszkiewicz (emerytowany pracownik BUW); 
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f. 17 września – IFLA 2019 – relacje, spostrzeżenia, inspiracje. Katarzyna Ślaska, Zuza Wiorogór-

ska oraz Karolina Minch z BUW zaprezentowały wrażenia z wybranych sesji i warsztatów na Kongresie, 

prace komitetów sterujących oraz przedsięwzięcia IFLI. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodniczaca 

SBP, mówiła o kwestiach związanych z zarządzaniem stowarzyszeniami oraz o wizycie w jednej z grec-

kich bibliotek; 

g. 20 listopada – Bibliotekarze zaangażowani. Relacje z Międzynarodowego Kongresu Bibliotek 

Muzycznych IAML przedstawił zespół Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW o Forum Młodych Biblio-

tekarzy mówił Marcin Dąbrowski z Biblioteki im. Wacława Borowego, Wydział Polonistyki UW. 

2) 12. Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu - wsparcie finansowe udziału członka oddziału. 

3) Szkolenia z programu Word dla bibliotekarzy warszawskich – Koło SBP przy BUW, w dniach 

14.03 i 4.04 – prowadzenie A. Książczak-Gronowska z OUiS BUW (uczestniczyło 21 osób). 

 

V. Współpraca międzynarodowa 

1. Udział w IFLA 2019 w Atenach - członek Koła SBP przy Bibliotece Narodowej, Joanna Pasztaleniec-

Jarzyńska, przewodnicząca SBP,  

2. Udział w pracach sekcji Library Theory and Research (IFLA) w kadencji 2019–2023 – członek Koła 

SBP przy BUW, Zuza Wiorogórska; 

3. Udział w pracach Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML w 

kadencji 2017–2021 – członek Koła SBP przy BUW, Ewa Hauptman-Fischer, wiceprzewodnicząca za-

rządu. 

4. Udział 2 członków Koła SBP przy BG AWF w wyjeździe do  Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 

Romania, w ramach wymiany Staff Mobility for Training Mobility Agreement w roku akademickim 

2019/2020. Pobyt został zrealizowany zgodnie z założeniami programu Erasmus i zapisami umowy za-

wartej z Uczelnią. Tydzień szkoleniowy Librarians' Staff Training Week Programme Iasi trwał od dnia 07 

do 11 października 2019 roku. Obie uczestniczki przedstawiły prezentację i film promujący Bibliotekę 

Główną AWF Warszawa oraz Uczelnię. Poza bibliotekarzami z Rumunii, nawiązano kontakty z bibliote-

karzami z Grecji, Holandii, Hiszpanii, Anglii, Belgii, Danii i Chorwacji, Portugalii. 

 

VI. Wydawnictwa lokalnych struktur SBP 

Zarząd Oddziału w Radomiu jest współwydawcą periodyku „Bibliotekarz Radomski”, gdzie zamiesz-

cza artykuły związane z książką, biblioteką, nowymi technologiami informatycznymi, mediami społecz-

nościowymi, prawem bibliotecznym. Wszystkim co dotyczy szeroko rozumianego bibliotekarstwa i bi-

bliotekoznawstwa. Redaktor naczelna, sekretarz redakcji  oraz członkowie zespołu  to członkowie Koła 

SBP w Radomiu 

 

VII. Podsumowanie/ uwagi/wnioski 

Niepokojące jest słabnące zainteresowanie bibliotekarzy działalnością SBP, jak również niewielka ak-

tywność samych członków Koła. Należy zastanowić się, w jaki sposób unowocześnić działalność Stowa-

rzyszenia, a przede wszystkim, w jaki sposób uczynić ją bardziej widoczną, atrakcyjną oraz adekwatną do 

potrzeb środowiska bibliotekarskiego.  

 


