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Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 
(Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP) 

Sprawozdanie za rok 2014 
 

 

I. Działalność Zarządu Okręgu Mazowieckiego 

1.1.  Sprawy organizacyjne Zarządu Okręgu Mazowieckiego 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego nowej kadencji  odbył w 2014 r. trzy  posiedzenia : 12.03 2014 , 
13.10.2014 oraz  9.12.2014. Wszystkie spotkania odbywały się z udziałem 
przewodniczącychoddziałów, spotkanie 13.10 – dodatkowo z udziałem skarbników oddziałowych.  

Prezydium Zarządu spotykało się pięć razy:  3.03, 4.04, 9.07 , 10.09 oraz 3.12.2014 r. 

W roku 2014 Zarząd Okręgu Mazowieckiego  przyjął  jedną uchwałę: 
Uchwała nr 1/2014 w sprawie zorganizowania konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014 

13 października ZOM zorganizował spotkanie warsztatowe podsumowujące sprawy wynikające z 
wprowadzenia od roku 2013 nowych zasad prowadzenia rachunkowości w oddziałach i okręgach SBP. 
Spotkanie było także poświęcone omówieniu zasad archiwizacji dokumentacji w oddziałach i okręgu 
zgodnie z wprowadzoną uchwałą nr 5 nk/2013 ZGSBP Instrukcją kancelaryjno-archiwalną  dla 
Zarządów Okręgów, Oddziałów i Kół SBP wraz z Jednolitym rzeczowym wykazem akt . 
Więcej o archiwizacji zob. pkt I.1.4. Sprawozdania. 

Na posiedzeniach Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu omawiano najważniejsze sprawy, 
które wytyczono do realizacji w roku 2014: przeprowadzenie konkursu na Mazowieckiego 
Bibliotekarza Roku 2013 oraz organizacja wspólnie z Oddziałem Warszawskim SBP oraz Kołem SBP w 
Centralnej Bibliotece Wojskowej Dnia Bibliotekarza, nadzór nad aktualizacją danych o członkach z 
województwa mazowieckiego w ogólnopolskiej bazie członków SBP, sprawy  finansowe,  w tym 
sprawy wynikające ze zmiany zasad prowadzenia księgowości w okręgach i oddziałach SBP,   
dofinansowanie udziału przedstawiciela Okręgu Mazowieckiego SBP w Forum Młodych w Gorzowie 
Wielkopolskim,   promowanie działań ZG SBP związanych z poprawą komunikacji wewnętrznej wśród 
członków Stowarzyszenia, upowszechnianie informacji o   działalności Stowarzyszenia i Strategii 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2010-2021, promowanie struktur Stowarzyszenia i działalności 
bibliotek w Okręgu Mazowieckim, prezentacja działalności struktur SBP Okręgu Mazowieckiego na 
portalu sbp.pl,  inicjowanie warsztatów organizowanych przez struktury SBP Okręgu Mazowieckiego.  

1.2. Baza członków 

 W nowej kadencji nadzór nad bazą członków – funkcję okręgowego administratora Bazy 
Członków SBP  powierzono Monice Sówka-Cychner, która jest jednocześnie administratorem 
oddziałowym w Oddziale Warszawskim SBP.  M. Sówka-Cychner współpracowała także z 
Administratorem Bazy Członków SBP.  Ewa Stachowska-Musiał, Monika Sówka-Cychner oraz Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska pracowały w zespole nad rozwojem bazy członków i uporządkowaniem zasad 
prowadzenia dokumentacji o członkach w bazie i kartotekach.Więcej o bazie członków zob. II.1.1. 
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1.3. Sprawy finansowe ZOM 

Stan środków pieniężnych na koniec 2013 r. wyniósł 2.781,64 zł. 
Wpływy ze składek przekazane przez Zarządy Oddziałów w roku 2014 wyniosły 3.246,85 zł, 
Wydatki – 4.098,07 zł.  
Na koniec roku pozostało na koncie 1.930,42 zł. 

Wydatki były przeznaczone na   organizację spotkania z okazji  Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, 
na którym wręczono  nagrody dla Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2013, nagrody dla 
Mazowieckiego Bibliotekarza Roku, kwiaty, upominki, koszty delegacji, organizację posiedzeń Zarządu 
Okręgu (poczęstunek).  W grudniu 2014 została przekazana tymczasowo kwota do Urzędu 
Skarbowego w Warszawie. Sprawa jest wyjaśniana, gdyż należny podatek we właściwej kwocie został 
przekazany w roku 2010 omyłkowo na konto, którego właścicielem jest inny oddział US w Warszawie, 
toteż kwota wysłana w grudniu powinna być zwrócona na konto ZOM  po dokonaniu odpowiednich 
operacji w  obu oddziałach Urzędu Skarbowego. 

1.4. Archiwizacja dokumentacji SBP 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego  upowszechnił informację o ustalonych w 2013 r. przez ZG SBP 
zasadach prowadzenia dokumentacji struktur SBP oraz archiwizacji. Temu zagadnieniu było 
poświęcone spotkanie Zarządu Okręgu Mazowieckiego z przewodniczącymi zarządów oddziałów i 
skarbnikami 13 października 2014 r.  W wyniku tego spotkania zebrano informacje o stanie 
archiwizacji w oddziałach i kołach. W przypadku ZOM dokumentacja od roku 2009 jest 
przechowywana w Bibliotece na Koszykowej, pod opieką sekretarza ZOM. Bieżąca dokumentacja 
finansowa jest pod opieką skarbnika ZOM w BUW. 

Przewodnicząca ZOM, po konsultacji z autorkami Instrukcji kancelaryjno archiwalnej SBP kol. Janiny 
Jagielskiej i Ewy Stachowskiej-Musiał, które zapowiedziały pewne zmiany  i opracowanie wskazówek 
dot. opisu teczek archiwalnych, ustaliła, że w roku 2014 najważniejszą sprawą jest uporządkowanie 
dokumentacji, ze szczególnym potraktowaniem dokumentacji wieczyście przechowywanej (kat. A). 
Prace będą kontynuowane w roku 2015. 

1.5. Współpraca z bibliotekami 

 W okresie sprawozdawczym ZOM spotykał się z dużą życzliwością dyrekcji i pracowników  
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, która 
wspierała Zarząd Okręgu zarówno użyczając sali konferencyjnej na spotkania członków SBP. Podobnie 
dyrekcje i pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej,Biblioteki Uniwersyteckiej  w Warszawie oraz 
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie.  W roku 2014 szczególną pomoc i wsparcie w 
organizowaniu imprez SBP okazała dyrekcja CBW i Koło działające przy tej Bibliotece. 

2. Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego 

2.1 Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

a) opinie o aktach prawnych 

W roku 2014 J. Pasztaleniec-Jarzyńska brała udział z ramienia ZG SBP w spotkaniach  Forum Prawa 
Autorskiego, organu konsultacyjnego powołanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
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Narodowego w związku z przygotowywanymi zmianami   prawa autorskiego w Polsce i konsultacjami 
Komisji Europejskiej  przygotowującej rewizję niektórych zapisów dyrektyw dotyczących praw 
autorskich. Brała także udział w konsultacjach publicznych organizowanych przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji na temat przygotowywanej ustawy o re-use , tj. ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora publicznego, która obejmuje także biblioteki. 

b) opinie personalne 

ZOM przygotował dwie opinie: dotyczące powołania na stanowiska dyrektor Bibliotek Publicznej w 
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz o odwołaniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Legionowie. Obie decyzje były pozytywne, z zastrzeżeniami dot. procedury konkursowej 
powoływania nowych dyrektorów bibliotek. 

2.2 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych 
oraz organizacji  pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

a)Koordynacja programu grantowego ZG SBP i FRSI „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, 
działaj”. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska była koordynatorem merytorycznym ww programu 
grantowego SBP finansowanego ze środków FRSI , którego celem było popularyzacja najlepszych 
nowych działań podejmowanych w bibliotekach publicznych  poprzez zorganizowanie wizyt 
studyjnych. W programie biblioteki województwa mazowieckiego były dobrze reprezentowane. 
Wizyty zorganizowano w bibliotekach w Białobrzegach, w Grodzisku Mazowieckim, Jadowie, 
Mordach, Mszczonowie, Przyłęku, Rybnie i Wołominie. Biblioteki w Mordach i Wołominie zostały 
dodatkowo wyróżnione w konkursie na najlepsze wizyty studyjne.  W prawie wszystkich wizytach 
studyjnych aktywny udział brali członkowie lokalnych struktur SBP  przyczyniając się do popularyzacji 
naszego Stowarzyszenia. Więcej zob. www.sbp.pl/wizyty 

b)W roku 2014 przew. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska uczestniczyła z ramienia ZG SBP w projekcie 
„650 lat w służbie książki” pod patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
W ramach  tego projektu ZOM popularyzowała w bibliotekach woj. mazowieckiego i strukturach SBP 
idee jubileuszu, m. innymi uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Dnia Bibliotek odbyła się pod 
hasłem nawiązującym do tego projektu. J. Pasztaleniec-jarzyńska współorganizowała  seminarium na 
Krakowskich Targach Książki (24 pazdziernika), we współpracy ze strukturami SBP  w Krakowie i 
Biblioteka Jagiellońską, nt. przyszłości zawodów związanych z książką, w którym wzięła udział 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. M. Omilanowska.  (zob. strona www.sbp.pl/650 . 

2.3. Integracja środowiska i wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza 

a)  Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2013 

 Po raz czwarty Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs  Mazowiecki Bibliotekarz Roku 
2013. 12 marca 2014 r.  Kapituła Konkursu dokonała wyboru laureata za rok 2013. W tajnym 
głosowaniu zwyciężyła Danuta Grzegorczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie, pow. 
Mińsk Mazowiecki. Drugie miejsce zajął Piotr Dobrowolski, pracownik w dziale Bibliografii Wojskowej 
Centralnej Biblioteki Wojskowej. Do konkursu zgłoszono 3 kandydatów: 2 z bibliotek publicznych, 1 z 
biblioteki naukowej. 

b)  Dzień Bibliotekarza i Tydzień  Bibliotek 

http://www.sbp.pl/wizyty
http://www.sbp.pl/650
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Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2013 odbyło się 8 
maja w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, podczas spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i 
Tygodnia Bibliotek z udziałem dyr. CBP dr Jana Tarczyńskiegoi przewodniczącej SBP Elżbiety 
Stefańczyk, pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia:  650 lat w służbie książki”. 
W programie spotkania E. Stefańczyk przedstawiła działania związane z rokiem jubileuszowym   „650 
lat w służbie książki', Hanna Łaskarzewska wygłosiła referat Zwroty księgozbiorów polskich na mocy 
Traktatu Ryskiego z dzisiejszej perspektywy, część merytoryczną zakończył pokaz filmu 
prezentującego Centralną Bibliotekę Wojskową pt. Skarbnica wiedzy wojskowej. 
W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze z całego województwa mazowieckiego. 

c) 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 , m. innymi w jubileuszu 90-lecia 
Centralnej Biblioteki  Wojskowej,  jubileuszu 90-lecia działalności Oddziału Warszawskiego  SBP, 50-
lecia Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego działającego przy Zarządzie Oddziału  Warszawskiego, w 
spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Oddział Warszawski SBP, w konferencjach i imprezach 
organizowanych w bibliotekach. Przewodnicząca ZOM brała udział w uroczystościach z okazji Dnia 
Bibliotekarza w Mińsku mazowieckim i w Płocku oraz w 20.Tłuszczańskich Biesiadach z Książką w 
Bibliotece Publicznej w Tłuszczu. Helena Skrzeczkowska brała udział i wygłosiła referat na spotkaniu 
podczas II Mińskich Spotkań Wydawców Publikacji regionalnych „Nad Srebrną”, który odbywa się pod 
patronatem Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP i jest współorganizowany przez Koło SBP w Mińsku 
Mazowieckim. 

2..4. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowe 

 a) Warsztaty i seminaria 

 W 2014 r. ZOM zawiesił   spotkania z cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki” oraz „Ludzie książki”.  
Podobnie jak w latach ubiegłych z inicjatywy ZOM, przy współpracy struktur terenowych SBP  są 
organizowane bezpłatne warsztaty prowadzone w mazowieckich bibliotekach. W roku 2014 w 
Miejskiej Bibliotece w Ostrołęce Ewa Stachowska-Musiał prowadziła warsztaty na temat ochrony i 
konserwacji zbiorów bibliotecznych, Joanna Potęga – na temat otwartych zasobów informacyjnych i 
edukacyjnych w pracy bibliotekarza. 

II. Działalność oddziałów i kół Okręgu Mazowieckiego SBP 

1. Sprawy organizacyjne Okręgu Mazowieckiego 

1.1. Informacja o członkach SBP:  aktualizacja bazy członków SBP w Okręgu Mazowieckim 

 Na koniec roku 2014 w Okręgu Mazowieckim SBP działało  5 oddziałów:  w  Ostrołęce, Płocku, 
Radomiu, Siedlcach i Warszawie, zorganizowanych w 29 kołach. W porównaniu z rokiem poprzednim 
przybyło jedno koło w Oddziale Warszawskim (przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie). 

Liczba członków wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 22 i wyniosła na koniec 2014 roku 
1.008. Skreślono z listy członków 39 osób (w tym zmarło5 osób). Wysoka liczba skreślonych członków 
w Oddziale Warszawskim wynika z dalszego weryfikowania zarejestrowanych członków SBP. Napawa 



5 
 

optymizmem dość duża liczba nowych członków – łącznie 61 osób, z czego  53  w Oddziale 
Warszawskim. 

Szczegółową informację o członkach w Okręgu Mazowieckim przedstawiają Tab. 1 i  2. 

 W roku 2014 trwały prace nad aktualizacją bazy członków. ZG SBP wdrożył projekt ulg i 
bonusów dla członków SBP płacących składki. Informacje o składkach były wprowadzane do bazy 
członków, wklejone hologramy na legitymacjach członkowskich SBP potwierdzały opłatę składek.  
Pomimo prac weryfikacyjnych nadal na koniec roku 2014 wystąpiły niewielkie różnice między danymi 
w bazie członków a danym zebranymi z kół i oddziałów. Problem dotyczy przede wszystkim Koła w 
Bibliotece Narodowej, w którym są członkowie zagraniczni, emeryci z którymi jest utrudniony 
kontakt. 

Tab. 1 Członkowie SBP w roku 2014 w Okręgu Mazowieckim wg miejsc zatrudnienia 
 
Oddział Liczba 

Kół 
Liczba 
członków 

Bibl. 
Publ. 

Bibl. 
Nauk. 

Bibl. 
Ped. 

Bibl. 
Szkol. 

Emeryci 
/renciści 

Inni 

Ostrołęka 7  182 125 1 3 14 37 2 
Płock 2 120 106 6 2 1 5 0 
Radom 4 60 56 1 0 0 3 0 
Siedlce 3 125 59 0 21 16 29 0 
Warszawa 13 521 194 178 15 3 115 16 
Razem 29 1.008 540 186 41 34 189 18 
 
Tab.2 Członkowie SBP w Okręgu Mazowieckim w 2014 : nowi, skreśleni, młodzi do lat 35, kobiety 
 

Oddział Stan w 
2010 

Stan w 
2011 

Stan w 
2012 

Stan w 
2013 

Stan w 
2014 

2014 
Nowi 

2014 
Skreśleni 

2014 
Młodzi 

(do 35 lat) 

2014 
Kobiety 

Ostrołęka 232 178 183 183 182 4 5 14 175 

Płock 113 109 121 123 120 0 3 9 114 

Radom 81 81 78 60 60 2 2 1 58 

Siedlce 118 120 121 124 125 2 1 17 119 

Warszawa 420 427 427 496 521 53 28 75 465 

 
Ogółem 

 
994 

 
943 

 
959 

 
986 

 
1.008 

 
61 

 
39 

 
116 

931(92,36
%) 

 

1.2. Sytuacja finansowa Okręgu Mazowieckiego SBP 

 W oddziałach radomskim  i siedleckim przychody pochodziły tylko ze składek członkowskich. 
W płockim i warszawskim niewielkie przychody przynosiły odsetki bankowe.  Oddział  Płocki  pozyskał 
dwie dotacje z funduszy grantowych samorządu Płocka oraz darowizny.  W Oddziale Ostrołęckim 
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źródłem  oprócz przychodów ze składek były także darowizny. Wpływy Zarządu Okręgu 
Mazowieckiego w 2014 r. pochodziły z 15% składek zebranych przez wszystkie oddziały SBP 
województwa mazowieckiego. 

Zarządy 3 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 były związane z realizacją grantów, wyjazdami  studyjnymi, organizacją spotkań z okazji  Dnia 
Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, spotkaniami integracyjnymi  i szkoleniami, kosztami delegacji oraz 
zakupem nagród i upominków. Na koniec 2014 roku do dyspozycji struktur SBP w Okręgu 
Mazowieckim  na kontach i w kasach pozostało 31.296,09 zł. 

Poniższa tabela przedstawia stan finansów oddziałów i Zarządu Okręgu Mazowieckiego na koniec 
2014 r. 

Tab. 3 Finanse oddziałów w Okręgu Mazowieckim SBP: zestawienie zbiorcze za 2014 r. 
 
 
Okręg/oddziały 

Stan finansów 
31.12.2013 r. 

Wpływy w 2014 r. 
(w tym składki)* 

Wydatki w 
2014r.** 

Stan finansów 
31.12.2014 r. 

 
Oddział  Ostrołęka 

 
6.539,62 4.906,45 (4.198,45) 

 
4.231,32 7.214,75 

 
Oddział  Płock 

 
11.348,17 

 
15.751,88 (3.340,70) 

 
17.881,33 

 
9.218,72 

 
Oddział  Radom 

 
937,60 

 
2.050,70 (2.050,70) 

 
887,64 

 
2.100,66 

 
Oddział  Siedlce 

 
2.935,81 

 
2.934,10 (2.934,10) 

 
1.297,07  

 
4.572,84 

 
Oddział  Warszawa 

 
5.504,89 

 
11.234,20 (11.234,20) 

 
10.480,39 

 
6.258,70 

 
Zarząd Okręgu  w Warszawie 

 
2.781,64 

 
3.246,85 (3.246,85) 

 
4.098,07 

 
1.930,42 

 
Razem 

 
30.047,73 

 
40.124,18 (27.005,00) 

 
38.875,82 

 
31.296,09 

 
*   Kwoty składek przypadające na poszczególne oddziały pomniejszone o kwotę przekazaną 
Zarządowi Okręgu.  Zarząd Okręgu podaje sumę kwot  otrzymanych z oddziałów .   
** Rzeczywiste wydatki oddziałów,  bez uwzględnienia 15% składek przekazanych przez oddziały 
Zarządowi Okręgu SBP w Warszawie 
 

1.3. Inne prace organizacyjne  

W roku 2014  Członkowie Koła  SBP przy Bibliotece Publicznej m. st . Warszawy   w ramach Zespołu 
ds. archiwum  Biura ZG SBP pod kierunkiem Janiny Jagielskiej i Ewy Stachowskiej-Musiałkontynuowali 
porządkowanie dokumentacji Zarządu Głównego SBP  przeglądając i segregując zgromadzone zasoby 
do trwałego lub czasowego przechowywania bądź brakowania. Kontynuacja prac jest przewidziana w 
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roku 2015. W 2014 r. zostały przekazane do Biura ZG SBP dokumenty Oddziału Warszawskiego SBP z 
poprzednich kadencji, które zostaną przez Zespół uporządkowane i przekazane do Archiwum SBP. 

2.  Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez Oddziały Okręgu Mazowieckiego  

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

 W roku 2014 r. oddziały nie opiniowały przepisów prawa dot. spraw związanych z 
bibliotekarstwem. 

2.2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych 
oraz organizacji  pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy  

 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. Najpopularniejsze formy to spotkania z autorami i dyskusje o książkach.  Coraz 
bardziej popularne są imprezy wykraczające poza siedziby bibliotek  (Odjazdowy Bibliotekarz). 
Niektóre działania były realizowane w trakcie „Tygodnia Bibliotek”. Oto wybrane przykłady. 

Oddział SBP w Ostrołęce 
Wspólnie z Kołem SBP w Myszyńcu oraz bibliotekami publicznymi Oddział  organizuje od 1984 roku  
konkursy recytatorskie i poetyckie dla dzieci i młodzieży trzech kategoriach Kurpie Zielone w 
literaturze. Konkurs organizowany jest na terenie 11 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj. 
mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim. Zarząd Oddziału jest głównym organizatorem 
Konkursu, a współorganizatorami są MBP w Ostrołęce, MGBP w Myszyńcu, GBP z terenu 
Kurpiowszczyzny i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce. 
W Wyszkowie Koło SBP brało udział w organizacji IV Parady Moli Książkowych.  
Członkowie Koła SBP w Rzekuniu zorganizowali m. in. warsztaty twórczości ludowej, konkursy 
plastyczne, warsztaty fotograficzne oraz spotkania autorskie z twórcami literatury dziecięcej. 

Oddział Płocki podobnie jak w poprzednich latach był  wyjątkowo aktywny. Do najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych, których organizatorem lub współorganizatorem był Płocki Oddział SBP należy 
zaliczyć: projekt „Razem, aktywnie i z kulturą” rozpoczęty jesienią 2013 r., którego celem było 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. W działaniach wzięło udział ok. 1.390 
osób;projekt „Dodaj życia do lat” – skierowany do seniorów, w którym wzięło udział 1.068 osób. Oba 
projekty były sfinansowane z grantów pozyskanych przez Zarząd Oddziału w Płocku.  
Członkowie SBP  w Oddziale Płockim uczestniczyli w realizacji wielu konkursów i przedsięwzięć jak: 
XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Liść Dębu.  Autorowi wyróżnionego wiersza Oddział  
ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.  Oddział i Koło przy Książnicy Płockiej podobnie jak 
w ubiegłym roku  brały udział imprezie plenerowej Czytać wypada, czyli książek parada – czytanie 
przed ratuszem poezji Juliana Tuwima, w którym wzięło udział łącznie  1.500  osób, w tym 360 osób 
dorosłych. Oddział  uczestniczył w  organizacji  Literackiej  Nocy w bibliotece z okazji Nocy Muzeów, 
w której wzięło udział  ponad 1000 osób. 

Oddział w Radomiu:W ciągu roku członkowie Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Radomiu brali udział imprezach organizowanych przez ich macierzystą bibliotekę, włączając się w ich 
organizację, m. inn. w 37. Radomskiej Wiośnie Literackiej , akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 9. 
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edycji Otwartego konkursu o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii, Tygodniu Kultury 
Chrześcijańskiej . 
Co roku w sierpniu bibliotekarki z MGBP w Iłży wraz z iłżeckim Muzeum Regionalnym organizują 
„Jarmark Sztuki Ludowej”. Celem tej imprezy jest zaprezentowanie artystów ludowych kultywujących 
tradycje i zwyczaje oraz zawody ginące. Imprezie tej towarzyszył kiermasz wydawnictw regionalnych. 

Oddział w Siedlcach: Koło SBP wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim 
zorganizowało II Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych Nad Srebrną. Patronat nad 
Spotkaniami objął Okręg Mazowiecki SBP.  

Oddział w Warszawie  poprzez  koła organizował wiele spotkań, wykładów .  
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy zorganizowało  zwiedzanie wystaw w Muzeum 
Narodowym w Warszawie (Aleksander Gierymski i Masoneria) . 
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy organizowało wiele  
spotkań, wykładów, pokazów multimedialnych  prezentujących refleksje z wyjazdów edukacyjnych, 
przeglądy nowości wydawniczych i spotkania z MarioląPryzwan-Momot,  autorką książki o Annie 
German, Annie Jantar, Zbyszku Cybulskim i innych znanych postaciach(autorka jest pracownikiem 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Warszawie). Koło organizowało także spacery edukacyjne 
po Warszawie oraz wycieczkę edukacyjną do Otwocka. 
Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie  kontynuowało organizację  spotkań w 
ramach  Klubu pod Otwartą Księgą (7 spotkań)  Ich tematyka była b. różnorodna,  prezentowano 
zarówno sprawy zawodowe, relacje z zagranicznych wyjazdów zawodowych, a także inne ciekawe 
tematy, np. 600-lecia  stosunków polsko-tureckich. W cyklu  Autorskie Czwartki  w BUW  (8 spotkań)  
organizowanym  we współpracy z Wydawnictwami UW, prezentowane są raz w miesiącu publikacje  
pracowników  BUW w formie spotkań z autorami. 
Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowej  zorganizowało  spotkania poświęcone historii (np. 
pamięci ks. I. Skorupki), zwiedzanie Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie, Muzeum Architektury 
Drewnianej Regionu Siedleckiego, Muzeum Sala Tradycji Legii Warszawa (historia sportu 
wojskowego), Muzeum Karykatury w Warszawie (wystawa Wielka Wojna i Pokój). 
Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej organizowało spotkania z cyklu „Bazar 
Zauroczeń Czytelniczych” i „Bibliotekarze z pasją”  poświęcone różnym zagadnieniom inspirowanym 
lekturami. 

2.3. Integracja środowiska i wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza 

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) Obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek 
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Z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 8 – 15 maja2014 roku 
obchodzona była XI-ta edycja Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Wszystkie 
struktury SBP zaangażowane były wspólnie z bibliotekami w organizację imprez promujących 
biblioteki i bibliotekarzy. Wszystkie struktury organizowały także we współpracy z bibliotekami 
imprezy z okazji Dnia Bibliotekarza. Na uznanie zasługuje liczba imprez, ich oryginalność i 
atrakcyjność, udział mieszkańców i władz samorządowych. Szczegółowe informacje o b. licznych 
imprezach – w sprawozdaniach poszczególnych oddziałów. Poniżej kilka przykładów. 

W Oddziale Ostrołęckim 
Powiatowe uroczystości w Ostrołęce  zorganizowały wspólnie   Koło SBP przy MBP w Ostrołęce, 
Rejonowe przy MGBP w Myszyńcu, Rejonowe przy GBP w Rzekuniu,  oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Ostrołęce. Podczas spotkania zostało uhonorowanych medalami „W Dowód Uznania” 
pięć bibliotekarek  oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie.   
Koło SBP przy MBP w Makowie Maz. oraz MBP w tym mieście zorganizowały  wyjazd szkoleniowo-
turystyczny do Krasnego  w dniu 12 czerwca połączony ze spotkaniem integracyjnym bibliotekarzy z 
powiatu  makowskiego.   
Członkowie SBP z  powiatu wyszkowskiego zorganizowali spotkanie okolicznościowe i wycieczkę do 
Sandomierza,  współorganizatorem imprez  była  MGBP w Wyszkowie.   
W Ostrowi Mazowieckiej obchody Dnia Bibliotekarza  połączono  z IV Ostrowskim Piknikiem z Książką. 
Współorganizatorami byli: Koło SBP i MBP w Ostrowi Mazowieckiej. 

 Oddział w Płocku 
Zorganizował  przy współudziale Książnicy Płockiej, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek z udziałem 
prezydenta miasta i starosty. Członkowie SBP czynnie uczestniczyli w wielu  projektach związanych z 
Tygodniem Bibliotek, jak wykłady, spotkania warsztatowe dla rodziców, zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci, wystawy. 

Oddział w Radomiu wspólnie z MBP w Radomiu wspierał organizację  powiatowego Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek w siedzibie MBP w Radomiu, w którym uczestniczyli m.in.  Prezydent Miasta 
Radomia i przedstawiciele starosty radomskiego.  W ramach Tygodnia Bibliotek członkowie SBP 
włączyli się w różnorodne  akcje jak konkursy, fundując nagrody dla laureatów.   

Oddział w Siedlcach. Wszystkie  Koła Oddziału SBP w Siedlcach włączyły się w realizację imprez 
związanych z Tygodniem Bibliotek, a  Zarząd Oddziału zakupił plakaty promujące Tydzień Bibliotek.  
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbył się  uroczysty Dzień Bibliotekarza i 
Bibliotek organizowany przez Koło SBP i  Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim. 

Oddział w Warszawie W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły 
się uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek. Koło SBP przy CBW oraz Zarząd 
Oddziału uczestniczyły w organizacji Okręgowego Dnia Bibliotekarza (zob. I.2.3.b). 

b) Wycieczki  i spotkania integracyjne  

We wszystkich oddziałach były organizowane przez zarządy oddziałów i kół spotkania  opłatkowe, 
imprezy związane z Dniem Bibliotekarza i inne, w których uczestniczyli bibliotekarze z różnych 
bibliotek danego terenu. 
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W Oddziale Ostrołęckim koła SBP (we współpracy z bibliotekami) zorganizowały  wyjazdy 
szkoleniowo-integracyjnych (do Krasnego dla bibliotekarzy z powiatu  makowskiego, wycieczka do 
Sandomierza  dla bibliotekarzy z Wyszkowa.) 

Koło przy MBP w Radomiu zorganizowało spotkanie wigilijne dla wszystkich pracowników 
radomskiej książnicy.  
Członkowie SBP, we współpracy z  MGBP w Iłżyzorganizowali rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Odjazdowy bibliotekarz” pod wspólnym hasłem „Poznajemy otoczenie”, czyli przyrodniczo-
literackie spotkanie na łonie natury z osobami mieszkającymi w  okolicy Iłży. 
Po raz szósty odbyło się „Spotkanie pokoleń” radomskich bibliotekarzy, emerytowanych i obecnych 
pracowników MBP w Radomiu zorganizowane  przez ZO SBP w Radomiu i MBP. 

Oddział w Siedlcach:W Bibliotece Publicznej w Kałuszynie bibliotekarze zorganizowali rajd rowerowy 
„Odjazdowy Bibliotekarz”  połączony z wieloma atrakcjami. 
Bibliotekarze brali udział w  rajdzie rowerowym "Masz rower i chęć, wokół Jakubowa kręć" 
(organizowany przez Urząd Gminy i PTTK Oddział Mińsk Mazowiecki) 

Oddział w Warszawie  
Koła  przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz przy BUW  brały udział w 
organizacji Odjazdowego Bibliotekarza  w Warszawie. 
 
c) Działania na rzecz integracji innych środowisk 

Oddział w Płocku wziął udział w IV Dniach Płockich InicjatywPozarządowych pod patronatem 
Prezydenta Miasta Płocka pod hasłem „Obywatelski Płock” organizując akcję przekazywania 
niepotrzebnych płocczanom książek pod hasłem „nie wyrzucaj, przekaż dalej..” oraz oferując inne 
atrakcyjne imprezy. 
Podobnie jak roku ubiegłym, Oddział współorganizował działania kierowane do osób starszych i 
niepełnosprawnych oraz wykluczonych (projekty „Dodaj życia do lat oraz „Razem, aktywnie, z 
kulturą”) .  

Oddział w Siedlcach:  
Zarząd Koła SBP uczestniczył w powiatowych obchodach Światowego Dnia Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych organizując we współpracy z MBP w Mińsku Mazowieckim spotkanie nt książek 
dla niewidomych. 

d)   Zawód  bibliotekarza  

- Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2013 

Dwa  oddziały w Siedlcach i Warszawie zgłosiły kandydatów do tytułu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 
2014. Więcej o konkursie zob. I.2.3.a. 

-  Radomski konkurs „Bibliotekarz Roku” 

Po raz szósty MBP w Radomiu zorganizowany został konkurs na „Bibliotekarza Roku" – najlepszego 
pracownika radomskiej książnicy, którego pomysłodawcą i fundatorem nagrody jest przyjaciel i 
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sponsor biblioteki Czesław Kruk. Bibliotekarzem Roku 2014 została Ewa Nowak, wieloletni kierownik 
filii nr 2 oraz członkini Koła SBP przy MBP w Radomiu. 

-  Wspomnienia o zmarłych bibliotekarzach 

W ciągu minionego roku Zespól Historyczno-Pamiętnikarski przy Zarządzie Oddziału Warszawskiego 
SBP zorganizował dwa spotkania wspomnieniowe: 
- pamięci Heleny Zarachowicz, starszego kustosza dyplomowanego, dyrektora Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy w latach 1981-1991. Organizatorem spotkania był Zespół Historyczno-Pamiętnikarski 
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Koło Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa 
Mazowieckiego. 
- pamięci Alicji Koczyńskiej, we współpracy z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej dla Dzieci i 
Młodzieży nr 5 Biblioteki Publicznej wDzielnicy Ochota w Warszawie. 

2.4. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowe 

 a)   Warsztaty i seminaria  

Oddział w Ostrołęce 
Oddział SBP było inicjatorem i współorganizatorem  wielu form szkoleniowych w 2014 r.Zorganizował 
wspólnie z MBP w Ostrołęce kilka seminariów i warsztatów dla bibliotekarzy z  bibliotek publicznych 
powiatu ostrołęckiego, m. inn.,  na temat ochrony i konserwacji zbiorów, otwartych zasobów 
informacyjnych i edukacyjnych w pracy   bibliotekarza. 
Część spotkań edukacyjnych była współfinansowana ze środków SBP, głównie drobne poczęstunki, w 
przypadku wyjazdów studyjnych oferowano niewielką ulgę dla członków SBP.  

Oddział w Siedlcach:  Zarząd Koła przy Pedagogicznej Bibliotece zorganizował szkolenie 
„Psychologiczne uwarunkowanie współpracy z użytkownikiem w bibliotece”. 

Oddział w Warszawie:   

W  CBW miało miejsce uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji  50-lecie istnienia Zespołu 
Historyczno-Pamiętnikarskiego działającego przy Oddziale Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 
Warszawie. 
Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP i Koło SBP przy w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy 
zorganizował uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 90-lecia powołania  Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
W czterech warsztatach bibliotekarskich organizowanych przez CBW Zarząd  Oddziału umożliwił 
uczestnictwo w nich członkom SBP z innych bibliotek warszawskich. 
 
b) Wyjazdy studyjne, wycieczki edukacyjne (zob. też II.2.3.b) 

Oddział w Ostrołęcewspółorganizował trzy wyjazdu studyjne do Miejskiej Biblioteki Publicznej i 
Akademii Humanistycznej w Pułtusku, do Tykocina oraz do czeskiej Pragi, Ziemi Kłodzkiej i Świdnicy.    

Oddział Siedlecki:Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zorganizował wyjazd 
studyjny do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu i Muzeum w Baranowie Sandomierskim. 
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Oddział w Warszawie zorganizował zwiedzanie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii technicznej 
po gruntownym remoncie oraz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Koło przy Bibliotece na 
Bielanach umożliwiło zwiedzanie Mediateki META START. 

c) Działalność wydawnicza struktur SBP 

W wydawanym przez MBP w Ostrołęce czasopiśmie „Zeszyty Biblioteczne” Koło SBP ma specjalny 
dział, w którym jest prezentowana działalność Stowarzyszenia. 

Oddział w Radomiu jest współwydawcą „Bibliotekarza Radomskiego. Kwartalnika Informacyjno-
Publicystycznego Biblioteki Publicznej w Radomiu".  W 2014 r. zostały wydane 4 numery,  z 
artykułami  autorstwa członków SBP. 

Oddział w Warszawie wydał 3 numery „Komunikatu Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP”. 

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski działający przy Oddziale Warszawskim kontynuował prace nad 14 
tomem w serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” pt. „Organizatorzy, 
bibliografowie, dydaktycy”, który ukaże się w 2015 r. 

Zespół kontynuował współpracę z Redakcją Słownika Pracowników Książki Polskiej przygotowującą 
opracowanie kolejnego Suplementu. Uzupełniano  listę osób zmarłych, których biogramy powinny 
znaleźć się w Suplemencie i wyszukano autorów opracowań. 

Ukończono prace nad  Kalendarium  Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 
za lata 1924-2014, przygotowanym na jubileuszu 90-lecia   Oddziału  przez zespół w składzie: Janina 
Jagielska, Teresa Jedynak, Elżbieta Skibińska, Ewa Stachowska-Musiał oraz Irena Wojsz (ukazał się na 
płycie CD). Janina Jagielska opracowała także multimedialną prezentację poświęconą działalności 
Oddziału Warszawskiego SBP. 

 

 

Sprawozdanie sporządziła 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska  


