Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie
(Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP)
Sprawozdanie za kadencję 2009-2013
I. Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP
1. Sprawy organizacyjne Zarządu Okręgu Mazowieckiego
9 marca 2009 r. odbył się Zjazd Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, na którym wybrano nowy Zarząd Okręgu na kadencję 2009-2013 w składzie:
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca), Hanna Gawrońska (wiceprzewodnicząca),
Małgorzata Zonik (sekretarz), Ewa Stachowska-Musiał (skarbnik) oraz członkowie Zofia
Furman, Monika Sówka-Cychner, Jolanta Hys, Teresa Majdak, Edyta Dobek, Elżbieta
Nakielska. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Okręgu podjął uchwałę o nadaniu tytułu
honorowego członka ZOM Janinie Jagielskiej.
Zarząd Okręgu odbył w kadencji 2009-2013 r. 11 posiedzeń, w tym cztery wyjazdowe
w Oddziałach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Radomiu,
Prezydium Zarządu spotykało się 14 razy (spotkania protokołowane) oraz ponad 10
razy na spotkaniach członków Prezydium z Warszawy.
W kadencji 2009-2013 Zarząd przyjął 10 uchwał regulujących sprawy: składu
Prezydium ZOM, powołania członka honorowego ZOM, spraw finansowych, zmiany
siedziby ZOM, konkursu na Mazowieckiego Bibliotekarza Roku, opracowania kalendarium
działalności SBP oraz rozwiązania Oddziału SBP w Ciechanowie.
Od roku 2011 siedzibą ZOM jest Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy.
1.1. Posiedzenia ZOM
Na posiedzeniach Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu omawiano
najważniejsze sprawy, które wytyczono do realizacji w kadencji 2009-2013, wśród nich:
realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021, uporządkowanie członkostwa w Okręgu
Mazowieckim, tworzenie bazy członków SBP, poprawa komunikacji wewnętrznej struktur
SBP, organizacja i przeprowadzenie konkursu na Mazowieckiego Bibliotekarza Roku w
latach 2011, 2012 i 2013, prezentacja działalności struktur ZOM na portalu SBP.pl,
organizacja warsztatów, spotkań, jubileuszy, działania związane ze zmianą wizerunku SBP i
nowymi formami promocji Stowarzyszenia, na koniec sprawa rozwiązania Oddziału SBP w
Ciechanowie.
1.1.1. Posiedzenia wyjazdowe
W kadencji 2009-2013 ZOM postanowił reaktywować spotkania wyjazdowe zarządu
Okręgu Mazowieckiego w siedzibach zarządów Oddziałów. Odbyły się cztery posiedzenia
wyjazdowe: w Ciechanowie i Ostrołęce (2010), w Płocku (2011), w Radomiu (2012).
Członkowie Zarządu Okręgu spotykali się co najmniej trzy razy w roku z Zarządem Oddziału
Warszawskiego na posiedzeniach Zarządu Oddziału z zarządami Kół, na spotkaniach z okazji
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz na spotkaniach „opłatkowych.”
Mimo wielu starań podejmowanych przez Zarząd Okręgu nie udało się zorganizować
spotkania z Oddziałem Siedleckim.
1.2. Sprawy finansowe ZOM
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Najważniejszą sprawą było uporządkowanie zasad finansowania działalności zarządu
Okręgu, zgodnie z wytycznymi ZG SBP. Podstawą działań finansowych Zarządu Okręgu
Mazowieckiego w kadencji 2009-2012 była Uchwała nr 3/2009 ZOM z dn. 16 kwietnia 2009
r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich i ich przekazywania na konto ZOM.
Zgodnie z zapisem poszczególne Oddziały zostały zobowiązane do przekazywania 15%
wpływów pochodzących ze składek członkowskich na konto Zarządu Okręgu. W listopadzie
2009 r. ZOM otworzył konto bankowe w Banku Millenium oraz uzyskał numer identyfikacji
podatkowej NIP.
W Kadencji 2009-2013 r. łączne przychody wyniosły 81.002,94 zł, z tego 70.400 zł
stanowiła dotacja (uzyskana w roku 2010 na dwa granty Senatu Rzeczpospolitej), przychody
ze składek przekazanych przez Oddziały - 8.892,24 zł oraz darowizna - 1.710,00 zł.
Więcej informacji w sprawozdaniu Skarbnika ZOM E. Stachowskiej-Musiał.
Tabela 1: Zestawienie przychodów i kosztów w latach 2009-2012
Rok
2009
2010
2011
2012
Razem

Przychody
942,40
73 608 ,74
3 911,80
2 539,90

Koszty

81.002,94

Tab. Oprac. Przez Skarbnika ZOM E. Stachowską-Musiał

27,99
70 830,78
1.998,45
3.279,73
76.136,95

Wynik finansowy
914,41
3.692,37
5.605,72
4.865,89
(Stan konta na
koniec 2012)
4.865,89

1.3. Współpraca z bibliotekami
W okresie kadencji ZOM spotykał się z dużą życzliwością dyrekcji Biblioteki
Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, która
wspierała Zarząd Okręgu zarówno użyczając sali konferencyjnej na spotkania członków SBP,
jak też współpracując przy organizacji spotkań. Podobnie Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Warszawie użyczała nieodpłatnie swoje pomieszczenia na spotkania i
warsztaty. Dzięki życzliwości dyrekcji i pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej
możliwe było zorganizowanie przez ZOM uroczystości z okazji 95-lecia SBP. Biblioteka
Uniwersytecka w Warszawie udostępniła salę konferencyjną na przeprowadzenie
Okręgowego Zjazdu SBP kończącego niniejszą kadencję.
2. Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez Zarząd Okręgu
Mazowieckiego
2.1 Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej
a) opinie o aktach prawnych
ZOM brał udział w opiniowaniu ważniejszych aktów prawnych dotyczących bibliotek
i zawodu bibliotekarza. W roku 2011 opiniował także dokument opracowany przez władze m.
st. Warszawy „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku
2020. Etap.I”.
Ważnym zadaniem realizowanym przez ZOM było podniesienie wiedzy bibliotekarzy
o zagadnieniach prawnych dotyczących bibliotek. W mijającej kadencji ZOM organizował
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warsztaty dla przedstawicieli oddziałów „Aspekty prawne bibliotek” (2011) oraz na temat
stosowania prawa autorskiego w bibliotekach (Płock 2011).
2.2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Zarząd ZOM włączył się aktywnie w organizację I i II Salonu Bibliotek na Targach
Książki Historycznej w Warszawie (2011 i 2012). W ramach Salonu odbyły się dwa
seminaria „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa bibliotek” z udziałem bibliotek
warszawskich i z Mazowsza, a na zbiorczym stoisku publikacje prezentowały Miejska
Biblioteka Publiczna w Radomiu, Książnica Płocka, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Powiatowa i
Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie, Powiatowa Biblioteka w Ciechanowie. Odrębne
stoiska miały CBW, BN oraz Biblioteka na Koszykowej. Odbyły się także spotkania z
autorami publikacji o charakterze historycznym wydanymi przez mazowieckie biblioteki.
2.3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
a) Udział członków ZOM w wydarzeniach bibliotekarskich
Przewodnicząca Okręgu oraz członkowie Zarządu brali udział w imprezach
organizowanych w całym województwie z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza w
otwarciu nowych siedzib bibliotek, w konferencjach i imprezach organizowanych w
bibliotekach.
b) Działania ZOM na rzecz zmiany wizerunku SBP, poprawy komunikacji
wewnętrznej w Stowarzyszeniu oraz rzecznictwa
ZG SBP każdego roku organizował spotkania warsztatowe z przedstawicielami
okręgów poświęcone poprawie wizerunku SBP i lepszej komunikacji wewnętrznej wśród
członków Stowarzyszenia. ZOM popularyzował działania ZG SBP na rzecz zmiany
wizerunku organizacji: zmiana loga SBP, ulotki zachęcające do wstąpienia do SBP, wzorce
tablic informacyjnych kół i oddziałów SBP, wzorce prezentacji działalności SBP w mediach.
Dzięki bazie członków i aktualizowaniu danych o członkach poprawiła się komunikacja
wewnętrzna między strukturami i członkami SBP, głównie poprzez pocztę elektroniczną i
informacje zamieszczane na portalu SBP.pl
c) Okręg Mazowiecki na portalu sbp.pl
Od uruchomienia portalu sbp.pl (2010 r.) Zarząd Okręgu Mazowieckiego przekazywał
informacje do zamieszczenia na portalu www.sbp.pl., zachęcał także wszystkie struktury
Stowarzyszenia działające na terenie Mazowsza oraz biblioteki do promowania swojej
działalności na portalu Stowarzyszenia. Chociaż coraz więcej informacji o działalności
Okręgu Mazowieckiego pojawia się na portalu, nadal wiele ciekawych wydarzeń dotyczących
działalności struktur SBP w Okręgu Mazowieckim nie jest widoczna na portalu.
d) SBP w mediach
ZOM nawiązał kontakty z regionalnym „Radiem dla Ciebie”, biorąc dwukrotnie udział
w programach na żywo(2011,2012) oraz przekazując redakcji Radia informacje o
ciekawszych wydarzeniach związanych z bibliotekarstwem na Mazowszu i z działalnością
SBP.
Z okazji Targów książki Historycznej ukazały się w roku 2011 i 2012 specjalne
dodatki do „Gazety Wyborczej” informujące o imprezach towarzyszących Targom, m. innymi
I i II Salonie Bibliotek i imprezach towarzyszących (seminaria, spotkania z autorami).
2.4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego
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a) Spotkania i seminaria
ZOM organizuje od roku 2009 we współpracy z Biblioteką Publiczna m. st. Warszawy
i Kołem SBP działającym przy tej Bibliotece dwa cykle spotkań: „Dokąd zmierzają
biblioteki” oraz „Sylwetki ludzi książki”.
W kadencji zorganizowano odbyło się pięć spotkań w cyklu „Dokąd zmierzają
biblioteki”:
- Wiktor T Poźniak dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie Polityka
gromadzenia w dobie zasobów (2009)
- Ewa Kobierska-Maciuszko Nowe gmachy bibliotek w erze cyfrowej (2010))
- dr Mariusz Luterek E-government w bibliotece: trendy, innowacje, dobre praktyki (2010).
- Jan Wołosz Meandry polskiego bibliotekarstwa 1999-2011 (20012)
- dr Grzegorz Gmiterek Biblioteka w środowisku społecznościowym Internetu (Biblioteka 2.0)
(2012).
W drugim cyklu „Sylwetki ludzi książki” odbyły się trzy spotkania:
- z prof. Jadwiga Kołodziejską, która wygłosiła wykład Bibliotekarskie dylematy – te dobre i
te złe (2009)
- spotkanie Bibliotekarze warszawscy w okresie przełomu politycznego 1980-1990,
przypominające udział pracowników bibliotek w wydarzeniach epoki pierwszej
„Solidarności” i w okresie stanu wojennego. Swoje wspomnienia przedstawili świadkowie
tamtych wydarzeń: prof. Oskar Czarnik, prof. Andrzej Mężyński, dr Jerzy Maj i dr Kazimierz
Ossowski, a spotkanie prowadził dr Janusz Kostecki.
- z Janem Wołoszem Dwadzieścia lat z „Bibliotekarzem” wśród bibliotekarzy. Dorobek
zawodowy J. Wołosza przedstawiła dr hab. Jadwiga Sadowska. (2011)
b) Szkolenia
ZOM zorganizował nieodpłatnie dla członków z okręgu mazowieckiego wspólnie z
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego warsztaty Technika projektu – pomoc w
pracy bibliotekarza (2010), a we współpracy z ZG SBP - warsztaty prowadzone przez Agatę
Szczotkę-Sarna Budowanie wizerunku SBP, (2010
Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę o problemach ochrony i
konserwacji zbiorów Ewa Stachowska-Musiał przeprowadziła w latach 2011-2012 cztery w
szkolenia: w Pedagogicznej Bibliotece w Siedlcach, w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy
Warszawa Bielany m. st. Warszawy,. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu oraz w
Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota. st. Warszawy. W szkoleniach wzięli udział liczni
bibliotekarze z bibliotek publicznych i pedagogicznych
W roku 2012, z inicjatywy ZOM dr Agnieszka Strojek przeprowadziła 5 szkoleń
warsztatowych „Internet w bibliotekach”: w Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Ciechanowie, Książnicy Płockiej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, Bibliotece
Pedagogicznej w Siedlcach oraz w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota. st. Warszawy.
Szkolenia były prowadzone nieodpłatnie.
W kadencji nie udało się zrealizować zespołu ekspertów, społecznie udzielających
porady fachowe dla bibliotekarzy z braku chętnych wolontariuszy. Namiastką realizacji tego
zadania była działalność Ewy Stachowskiej-Musiał w zakresie ochrony i konserwacji
zbiorów.
2.5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza: działania na rzecz
promocji bibliotek, zawodu bibliotekarza oraz Stowarzyszenia
a) Konkurs „Mazowiecki Bibliotekarz Roku”
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Zarząd Okręgu Mazowieckiego organizuje od roku 2011 konkurs na Mazowieckiego
Bibliotekarza Roku. Powołał kapitułę konkursową złożoną z członków ZOM oraz
przewodniczących oddziałów, której przewodniczy Janina Jagielska.
W pierwszej edycji konkursu przeprowadzonej w roku 2011.tytuł „Bibliotekarza Roku
Województwa Mazowieckiego 2010” przyznano Barbarze Bielastej (Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Ciechanowie, kierownik Biblioteki Regionalnej), a pozostałe trzy nominowane
osoby otrzymały ex aequo II miejsce (Barbara Ewa Michałek – nauczyciel bibliotekarz w
Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie, Teresa Niewczas – dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Iłży oraz Anna Skubisz-Szymanowska – dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu.
W roku 2012 tytuł Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2011 przypadł Annie SkubiszSzymanowskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Drugie i trzecie
miejsce zajęły: Danuta Bucholc, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli oraz
Zofia Maj, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie k/Radomia.
Na ostatnim posiedzeniu ZOM tej kadencji 28 marca 2013 Kapituła przyznała tytuł
Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2012 Sabinie Malinowskiej, zastępca dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Ostrołęce . II miejsce zajęła Maria Burchard, kierownik Centrum
Nukat w bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie , II miejsce - Krystyna Beata Wójtowicz,
dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie.
.ZOM ufundował statuetki i dyplomy dla laureatów konkursu. Zorganizował także
uroczyste wręczanie nagród na mazowieckich uroczystościach bibliotekarskich: w roku 2011
gali Dni Kierbedziów organizowanej dla bibliotekarzy województwa mazowieckiego przez
Bibliotekę na Koszykowej, a w roku 2012 – na jubileuszu 95-lecia SBP w województwie
mazowieckim zorganizowanym przez ZOM w Centralnej Bibliotece Wojskowej.
b) Jubileusz 95-lecia SBP w Okręgu Mazowieckim
W roku 2012 ZOM zorganizował w siedzibie CBW spotkanie dla wszystkich
bibliotekarzy województwa mazowieckiego z okazji 95-lecia SBP, we współpracy z Kołem
SBP przy CBW, Oddziałem SBP w Warszawie oraz przy wsparciu dyrekcji CBW.
Spotkanie miało bogaty program. Po otwarciu uroczystości przez dyr. CBW dr hab.
Aleksandrę Skrabacz i przewodniczącą ZOM Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską, dr H. Hollender
wygłosił referat Od zawodu trudnego do łatwego i z powrotem. O potrzebie kształcenia i
zatrudniania bibliotekarzy; Janina Jagielska przedstawiła prezentację Z dziejów Oddziału
Warszawskiego SBP 1924-2012 (na podstawie kalendarium opracowanego we współpracy z
Teresą Jedynak, E. Skibińską i E. Stachowską-Musiał, Ireną Wojsz.); dr S. Czajka wygłosił
referat SBP w moich wspomnieniach
Na potkaniu wręczono nagrody laureatkom konkursu „Mazowiecki Bibliotekarza Roku 2011”
oraz Odznakę Honorową SBP (dla 5 osób) i medal „W dowód uznania” (dla 8 osób).
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Artystyczny Wojska Polskiego.
c) Kalendarium SBP na Mazowszu.
W roku 2011 ZOM podjął uchwałę o przygotowaniu kalendarium działalności SBP w
Warszawie i na Mazowszu. Zadanie to udało się zrealizować tylko częściowo. Zespół
Historyczno-Pamiętnikarski przy Oddziale Warszawskim SBP przygotował kalendarium
dziejów Oddziału Warszawskiego SBP w latach 1924-2012, opracowane przez J. Jagielską,
we współpracy z Teresą Jedynak, E. Skibińską i E. Stachowską-Musiał, Ireną Wojsz.
.
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Teresa Majdak przygotowała kalendarium Oddziału Radomskiego. Prace nad kalendarium
SBP w Okręgu Mazowieckim są kontynuowane. Zakłada się, że na 100- lecie SBP
kalendarium będzie przygotowane w kompletniejszej i atrakcyjnej formie.

II. Działalność oddziałów i kół Okręgu Mazowieckiego SBP
1. Sprawy organizacyjne Okręgu Mazowieckiego
1.1. Informacja o członkach SBP: tworzenie bazy członków SBP w Okręgu
Mazowieckim
W kadencji uporządkowano sprawy członków w całym okręgu. Rozpoczęte w
poprzedniej kadencji prace udało się zakończyć w latach 2009-2011. Specjalna Komisja
powołana przy Zarządzie Okręgu w Warszawie kierowana przez Ewę Stachowską-Musiał i
Janinę Jagielską dokonał weryfikacji członków SBP, w wyniku której odnotowano w roku
2010 zmniejszenie liczby członków w Oddziale Warszawskim z 1.489 do 420. Podobna
weryfikacja przeprowadzona w roku 2011 w Oddziale Ostrołęckim spowodowała spadek
liczby członków z 232 w roku 2010 do 178 w roku 2011. W pozostałych oddziałach nie
odnotowano większych zmian w liczbie członków
Uchwałą ZG SBP, od września 2011r podjęto prace nad utworzeniem ogólnopolskiej
bazy członków SBP spełniającej wszystkie kryteria ochrony danych osobowych. W sierpniu
Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego upoważniło Ewę Stachowską-Musiał do
koordynacji prac we wszystkich oddziałach okręgu (administrator okręgowy). W każdym
oddziale wyznaczono osoby uprawnione do wprowadzania danych do bazy. Weryfikacja
danych i wpisywanie do bazy trwało od października do grudnia 2011, w roku 2012 dane
aktualizowano i uzupełniano. Na koniec kadencji dane o wszystkich członkach zostały
wprowadzone do bazy.
W czasie kadencji liczba kół zmniejszyła się z 33 w roku 2009 do 30 na koniec
kadencji. Zlikwidowano cztery koła: przy Bibliotece Publicznej Dzielnicy Warszawa Wola,
przy Centralnej Bibliotece Policyjnej, przy Bibliotece Sejmowej (koła w Oddziale SBP w
Warszawie) oraz Koło w Przasnyszu (Oddział w Ostrołęce). Powstało nowe koło przy
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publiczne w Pruszkowie (Oddział w Warszawie).
Na koniec kadencji, Oddziałowy Zjazd SBP w Ciechanowie podjął uchwałę o
rozwiązaniu. Na ostatnim posiedzeniu ZOM 28 marca 2013 r. Zarząd Okręgu, po zapoznaniu
się z nadesłaną dokumentacją, i po wysłuchaniu wyjaśnień Zofii Furman, członka ZOM i
przewodniczącej Oddziału w Ciechanowie, z ubolewaniem przyjął do wiadomości zaistniałą
sytuacje i podjął Uchwałę nr 1/2013 o rozwiązaniu Oddziału SBP w Ciechanowie. Zarząd
zlecił Z. Furman uzupełnienie dokumentacji o informację o miejscu przechowywania
dokumentacji Oddziału oraz pisemne decyzje członków SBP o ich dalszej przynależności do
SBP. Przed Oddziałowym Zjazdem przewodnicząca ZOM kontaktowała się z Zarządem
Oddziału w celu wyjaśnienia sytuacji.
Tab. 1 Członkowie SBP w latach 2009-2012 w Okręgu Mazowieckim
(nawiasie liczba kół)
Nazwa Oddziału
Oddział w Ciechanowie
Oddział w Ostrołęce
Oddział w Płocku
Oddział w Radomiu
Oddział w Siedlcach

2009
(2)
(8)
(2)
(5)
(3)

2010
29
229
106
92
111

(2)
(8)
(2)
(5)
(3)

2011
30
232
113
81
118

(2)
(7)
(2)
(5)
(3)

2012
28
178
109
81
120

(2)
(7)
(2 )
(5 )
(3)

29
183
121
78
121
6

Oddział w Warszawie
Ogółem

(13)
922
(33) 1.489

(11)
(31)

420
994

(11)
(30)

427 (11)
943 (30)

427
)959

Tab. 2. Członkowie SBP w Okręgu Mazowieckim wg miejsc zatrudnienia
Rok
Publiczne Naukowe Pedagog. Szkolne Emeryci Inni Ogółem
1.060
156
137*
*136
2009
1.489
539
166
69
40
180
2010
994
490
156
71
32
189
2011
5
943
499
16255
32
197
14
2012
959
* Łączna liczba z bibliotek szkolnych i pedagogicznych
Tab.3. Członkowie SBP w Okręgu Mazowieckim: nowi, skreśleni, młodzi do lat 35
(Dane zbierana są systematycznie od 2011 roku)
Oddział
Ciechanów
nowi
skreśleni
młodzi
Ostrołęka
nowi
skreśleni
młodzi
Płock
nowi
skreśleni
mlodzii
Radom
nowi
skreśleni
Siedlce
nowi
skreśleni
mlodzi
Warszawa
nowi
skreśleni
mlodzi
Ogółem
nowi
skreśleni
młodzi

2009

2010

2011

29

30

229

232

106

113

92

81

111

118

922

420
52
502
brak danych
994
52
502
brak danych

1.489
61
brak danych
brak danych

2012
30
2
3
178
3
57
14
109
1
5
8
81
1
1
12
120
6
4
15
427
23
16
30
943
34
85
82

29
2
1
3
183
6
1
12
121
12
11
78
3
12
121
5
4
18
427
10
10
35
959
35
19
91

1.2.Sytuacja finansowa Okręgu Mazowieckiego SBP
W oddziałach radomskim, siedleckim przychody pochodziły tylko ze składek
członkowskich. W płockim i warszawskim niewielkie przychody przynosiły odsetki bankowe.
Oddział w Ciechanowie, pozyskał dotację na organizowanie cyklu spotkań regionalnych. W
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Oddziale Ostrołęckim źródłem wysokich przychodów były także wpływy z grantów,
prenumeraty czasopism SBP dla bibliotek, darowizny oraz opłat za organizowane wycieczki.
Zarząd Okręgu pozyskał dwie dotacje w roku 2010. Wpływy Zarządu Okręgu
Mazowieckiego. pochodziły z 15% składek zebranych przez wszystkie oddziały SBP
województwa mazowieckiego, dotacji oraz darowizn.
Zarządy 4 oddziałów oraz Zarząd Okręgu Mazowieckiego przechowują pieniądze na kontach
bankowych; 2 oddziały (Radom i Siedlce) nie mają kont ze względu na niskie wpływy i zbyt
wysokie opłaty bankowe.
Wydatki są związane z organizowanymi spotkaniami i szkoleniami, kosztami delegacji oraz
zakupem nagród i upominków.
Poniższa tabela przedstawia stan finansów oddziałów i Zarządu Okręgu Mazowieckiego w
latach 2009-2012. Więcej o sytuacji finansowej w Sprawozdaniu skarbnika ZOM za kadencję
2009-20012
Tab. 4: Zestawienie przychodów i kosztów w latach 2009-2012
Rok
2009
2010
2011
2012

Bilans otwarcia
26 563,66
22 466,90
28.370,40
32.388,28
Razem

Przychody
55 126,45
151.473,26
79.489,15
76.105,37
362.194,23

Koszty
59 223,21
145.569,76
75.471,27
76.478,83
356.743,07

Saldo
22 466,90
28.370,40
32.388,28
32.014,82

Tabela 5: Gospodarka składkami członkowskimi
Składki zebrane
przez oddziały

Rok

2009
2010
2011
2012
Razem

15 879,00
18 872,50
18 064,00
16 936,00
69 751,50

Składki wykorzystane
przez oddziały

Składki
przekazane do
okręgu (15%)
14 936,60
942,40
2 248,74
16 623,76
14 902,20
3.161,80
14 396,10
2 539,90
60 858,66

8 892,84

Tabele 4 i 5 oprac. przez skarbnika ZOM E. Stachowską-Musiał.
2. Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez struktury Okręgu
Mazowieckiego
Poniżej przedstawione zostały tylko najważniejsze kierunki działań poszczególnych
Oddziałów. Szczegółowe informacje o różnorodnych działaniach struktur SBP w Okręgu
Mazowieckim znajdują się w sprawozdaniach Zarządów Oddziałów za kadencję 2009-2013.
2.1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej
Zarządy Oddziałów opiniowały zmianę Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej w części dotyczącej łączenia bibliotek i powoływania dyrektorów,
opiniowały kandydatów stanowiska dyrektorów i odwołań dyrektorów ze stanowiska.
Zarządy Oddziałów i kół kilkakrotnie interweniowały w sprawie bibliotek
pedagogicznych. Oddział w Płocku zorganizował akcję protestacyjną przeciw zamiarowi
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likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Koło SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w
Siedlcach przesłało opinie/list otwarty w sprawie funkcjonowania bibliotek pedagogicznych
w odpowiedzi na krytyczne wystąpienie skarbnika Urzędu Marszałkowskiego List
zamieszczono na portalu SBP oraz na stronie Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej
(Oddział w Siedlcach).
Członkowie Zarządu Oddziału SBP w Płocku wzięli udział w konsultacjach
społecznych Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi.
pod hasłem „Partycypacyjne tworzenie Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi w Płocku”, oraz w Forum Organizacji Pozarządowych pt. „Współpraca
międzynarodowa organizacji pozarządowych - współpraca partnerska z Gminą Miasto Płock”
Kilkakrotnie Oddziały i Koła opiniowały zmiany na stanowiskach dyrektorów
bibliotek (odwołania i powoływania.
2.2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
a) Działania krajowe
Struktury SBP w Okręgu Mazowieckim organizują wspólnie z bibliotekami, szkołami,
samorządami oraz innymi organizacjami wiele imprez kulturalnych, edukacyjnych,
artystycznych stwarzających możliwość aktywnego, kreatywnego uczestnictwa społeczności
lokalnej w kulturze i w życiu społecznym. Niektóre działania były realizowane w trakcie
Tygodnia Bibliotek. Oto wybrane przykłady.
Zarząd Oddziału Ciechanowskiego SBP wspólnie z pracownikami Biblioteki
Regionalnej PBP w Ciechanowie zorganizuje spotkania z cyklu „Z bibliotecznej półki...”
poświęcone głównie historii Ziemi Ciechanowskiej
Oddział w Ostrołęce zorganizuje wspólnie z MBP w Ostrołęce oraz ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce Debaty Literackie pod hasłem
„Poeci małych ojczyzn”. Wspólnie z Kołem SBP w Myszyńcu oraz bibliotekami publicznymi
organizuje od 1984 roku konkursy recytatorskie i poetyckie dla dzieci i młodzieży „Kurpie
Zielone w literaturze” w trzech kategoriach. Konkurs organizowany jest na terenie 11 gmin
kurpiowskich zlokalizowanych w woj. mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim.
Oddział w Płocku był wyjątkowo aktywny. Członkowie SBP uczestniczyli w realizacji
wielu konkursów i przedsięwzięć jak: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Liść Dębu;
regionalny Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka dla dzieci młodzieży „Pięknie być
człowiekiem”, Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi Twórcy
Literatury” i w wielu innych konkursach. Konkursom towarzyszyły liczne imprezy literackie.
Członkowie SBP brali udział w organizacji imprez plenerowych promujących czytelnictwo,
jak doroczna impreza plenerowa „Czytać wypada, czyli książek parada” podsumowująca
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Płocku w ramach Kampanii Fundacji ABCXXI
„Cała Polska Czyta Dzieciom”
W Oddziale w Radomiu - Koło w Iłży wspólnie z MGBP w Iłży oraz we współpracy z
Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało cykl działań z młodzieżą ukazujących
iłżeckie tradycje rękodzielnicze w ramach projektu „Tradycja duszą narodu”
W Oddziale w Siedlcach, członkowie Koła przy Pedagogicznej Bibliotece w Siedlcach
zorganizowali konkurs dla dzieci - ilustracje do książki I. Filipczak Wakacje z dziadkiem oraz
wystawę publikacji o tematyce sportowej „Biblioteka ciągle w grze”
W Oddziale Warszawskim członkowie SBP w kołach przy BUW, BN, CBR, CBS,
CBW zorganizowali wiele spotkań na tematy bibliotekarskie, literackie, edukacyjne, relacje z
wizyt w bibliotekach zagranicznych. Szczególnym uznaniem cieszą się cykliczne spotkania w
BUW „Pod otwarta księgą”.
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b) Współpraca międzynarodowa
W czasie kadencji czterech członków SBP było członkami sekcji IFLA: Sekretarz
koła BUW Z. Wiorogórska jest członkiem komisji Information Literacy (Edukacji
Informacyjnej), dwie inne członkinie koła SBP w BUW także działają w strukturach IFLA:
Matylda Filas (Sekcja Czasopism i innych Wydawnictw Ciągłych= Serials and Other
Continuing Resources) oraz Lillianna Nalewajska (Sekcja Usług Informacyjnych = Reference
and Information Services)). Tomasz Makowski (Koło SBP w Bibliotece Narodowej) jest
członkiem Komitetu Stałego Sekcji Bibliotek Narodowych.
W światowych kongresach IFLA uczestniczyli członkowie SBP z okręgu
mazowieckiego :Elżbieta Stefańczyk,: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (wyjazd finansowany
przez SBP) oraz Tomasz Makowski, Zuza Wiorogórska, Lillianna Nalewajska. Matylda Filas
(wyjazdy finansowane odpowiednio przez BN i BUW).
W dorocznych konferencjach EBLIDA w latach 2010-2011 udział wzięła Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska.
16 maja 2012 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie J.
Pasztaleniec-Jarzyńska wygłosiła w języku angielskim referat Librarians’ Education in
Poland dla bibliotekarzy zagranicznych przebywających w Polsce w ramach wizyty studyjnej
programu ”New media in Education and Professional Development of Librarians”.
2.3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
Najwięcej imprez organizowanych lub współorganizowanych przez oddziały i koła
służyły integracji środowiska bibliotekarzy. Akcje integrujące środowisko bibliotekarzy
należą do mocniejszych stron działalności struktur SBP w Okręgu Mazowieckim. Najczęstsze
formy tej działalności to wycieczki, wyjazdy studyjne, wspólne zwiedzanie wystaw lub miast
śladami sławnych osób, spotkania opłatkowo – noworoczne, z okazji Dnia Bibliotekarza,
honorowanie zasłużonych bibliotekarzy danego regionu, spotkania z seniorami zawodu
bibliotekarza. Wiele takich imprez organizowano w każdym oddziale. Część z nich miała
także charakter edukacyjny.
a) Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza
Co roku wszystkie oddziały SBP zaangażowane były, wspólnie z bibliotekami, w
organizację imprez promujących biblioteki i bibliotekarzy. Na uznanie zasługuje liczba
imprez, ich oryginalność i atrakcyjność, udział mieszkańców i władz samorządowych..
Szczegółowe informacje o b. licznych imprezach – w sprawozdaniach poszczególnych
oddziałów.
Oddział w Ciechanowie nie organizował jednego spotkania dla wszystkich
bibliotekarzy, jednakże wspólnie z bibliotekami publicznymi włączył się do wielu akcji jak
konkursy literackie, wystawy okolicznościowe, konkursy literackie i plastyczne, głośne
czytania, lekcje biblioteczne.
Oddział w Ostrołęce oraz Koła SBP brały udział i współorganizowały Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek w wielu bibliotekach objętych działaniem Oddziału Ostrołęckiego.
Co roku były organizowane we współpracy z MBP w Ostrołęce powiatowe Dni Bibliotekarza
i Bibliotek.. W Tygodniu Bibliotek członkowie SBP brali udział w organizacji wielu imprez
dla czytelników.
Oddział w Płocku czynnie zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek z udziałem władz lokalnych oraz instytucji kultury i oświatowych.
W Tygodniu Bibliotek Oddział Płocki i Koła zorganizowały wiele atrakcyjnych imprez,
spotkań, konkursów.
Oddział w Radomiu wspólnie z MBP zorganizował każdego roku uroczyste obchody
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek z udziałem Prezydenta miasta, starosty i innych przedstawicieli
władz samorządowych oraz instytucji kultury oświatowych.
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Oddział w Siedlcach, podobnie jak w Ciechanowie, nie zorganizował specjalnej
imprezy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W Tygodniu Bibliotek niektóre Koła
organizowały spotkania, konkursy czytelnicze,
Oddział w Warszawie zorganizował każdego roku spotkania integracyjne z Okazji
Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek. W niektórych Kołach organizowane były wspólnie z
bibliotekami wystawy, imprezy czytelnicze, spotkania autorskie.
b) Wycieczki/wyjazdy studyjne
Oddziały w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Warszawie oraz niektóre koła
organizowały liczne wycieczki krajowe i zagraniczne, które miały charakter integracyjny i
szkoleniowy. Tej formy nie realizowały oddziały w Radomiu i Siedlcach.
c) Promocja SBP
Oddziały promowały SBP głównie poprzez imprezy związane z Tygodniem Bibliotek.
Oddział SBP w Płocku wykorzystał Piknik zorganizowany podczas Dnia Płockich Inicjatyw
Pozarządowych do prezentowania działalności Stowarzyszenia, promowania czytelnictwa
najmłodszych.
d) SBP w bibliotekach, nowe siedziby, jubileusze bibliotek
Każdego roku przedstawiciele SBP uczestniczyli w otwarciach nowych siedzib oraz
jubileuszach bibliotek i struktur Stowarzyszenia.
e) Działania na rzecz integracji innych środowisk
Oddział w Płocku współorganizował działania kierowane do osób starszych i
niepełnosprawnych w cyklu „Muzyka terapią dla każdego”(adresowanym głównie do
pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Szpitala św. Trójcy w Płocku oraz do
członków Stowarzyszenia Przeciwdziałania Patologii Społecznej ”Między ludźmi” w Płocku.)
oraz spotkania „W kręgu dziewięciu muz” adresowane do osób starszych,
niepełnosprawnych.
2.4. Zwiększenie dostępu do nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
a) Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych
W czasie kadencji zauważalne była coraz większe zaangażowanie struktur SBP w
organizacje szkoleń zawodowych, seminariów, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych.
Oddział w Ciechanowie współorganizował seminaria szkoleniowe i narady dla
kierowników bibliotek publicznych z terenu powiatu ciechanowskiego Na szkoleniach
omawiano wiele artykułów z czasopism bibliotekarskich, mi. inn. „Poradnika Bibliotekarza” i
„Bibliotekarza” oraz prezentowano książki wydane przez SBP.
Oddział w Ostrołęce zorganizował wspólnie z MBP w Ostrołęce seminarium dla
kierowników bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego; Koło Bibliotekarzy Szkolnych i
Pedagogicznych (we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ostrołęce) zorganizowało
warsztaty dla bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych
Kolejny rok Oddział pośredniczył w prenumeracie czasopism bibliotekarskich dla bibliotek
publicznych (19 egz. „Bibliotekarza” i 46 egz. „Poradnika Bibliotekarza”).
Zarząd SBP Oddział w Płocku sfinansował częściowo zakup fachowej literatury dla
członków SBP - „Poradnika bibliotekarza”, „Bibliotekarza”, „Guliwera”.
Organizował wspólnie z Książnica Płocką seminaria, wykłady, warsztaty.
Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zorganizował wspólnie z
Kołem ZBP w Mińsku szkolenia na temat prawa , Internetu, ochrony zbiorów
Oddział w Radomiu zorganizował warsztaty szkoleniowe, prelekcje i wyklady
Oddział w Warszawie zorganizował warsztaty na temat literatury „Nowe, dobre
książki”. prowadzone przez krytyka literackiego Dorotę Koman oraz prowadzone przez dr.
Sz. Chrząstowskiego „Bibliotekarz w kontakcie z trudnym czytelnikiem”.
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Koła prowadziły bogatą działalność szkoleniową. W „Klubie pod Otwartą Księgą” (Koło SBP
w BUW), w CBP w CBS i innych.
b) Działalność wydawnicza struktur SBP
W wydawanym przez MBP w Ostrołęce czasopiśmie „Zeszyty Biblioteczne” Koło
SBP ma specjalny dział, w którym jest prezentowana działalność Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Płocku jest współwydawcą czasopisma
fachowego „Bibliotekarz Płocki” zawierającego materiały metodyczne i sprawozdania z pracy
Książnicy Płockiej i bibliotek powiatu płockiego.
Oddział w Radomiu jest współwydawcą "Bibliotekarza Radomskiego. Kwartalnika
Informacyjno-Publicystycznego Biblioteki Publicznej w Radomiu".
Oddział w Warszawie wydaje każdego roku 4 numery „Komunikatu Zarządu Oddziału
Warszawskiego SBP”
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski działający przy Oddziale Warszawskim
opublikował serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach” dwa tomy: 11 Bibliotekarze
warszawscy zmarli w latach 197-200 i 12. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa
(ukazał się w styczniu 2012). Trwają prace nad 13 tomem dedykowanym bibliotekarzom
polonijnym pt Kustosze księgozbiorów polskich za granicą.
2.5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
(działania na rzecz promocji zawodu bibliotekarza, stowarzyszenia oraz bibliotek)
a) Mazowiecki Bibliotekarz Roku
Do zainicjowanego w roku 2011 Konkursu zgłaszały kandydatów oddziały w
Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu i Warszawie. Dotychczas nie było kandydatów z
oddziałów w Płocku i Siedlcach. Więcej o konkursie zob.I.2.5.a.
b) Radomski konkurs „Bibliotekarz Roku”
Członkowie SBP w Oddziale Radomskim wspierają organizację lokalnego konkursu
"Bibliotekarz Roku”, przyznawanego pracownikom MBP w radomiu.
c) Wspomnienia o zmarłych bibliotekarzach
W ciągu minionego roku Zespól Historyczno-Pamiętnikarski przy Zarządzie Oddziału
Warszawskiego SBP organizował każdego roku spotkania wspomnieniowe poświęcone
zmarłym pracownikom bibliotek warszawskich.
d) Odznaczenia SBP dla bibliotekarzy województwa mazowieckiego
W ciągu kadencji ZG SBP na wnioski oddziałów i ZOM przyznał wielu członkom
SBP w Okręgu mazowieckim Odznakę Honorową SBP oraz medal W dowód, w tym dwa
przedstawiciel samorządu .
E. Stefańczyk, prezes SBP oraz Sabina Malinowska otrzymały srebrny medal Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

Sprawozdanie sporządziła
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
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