Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie
(Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP)
Sprawozdanie za rok 2015
Część I. Działalność Zarządu Okręgu Mazowieckiego
1. Sprawy organizacyjne Zarządu Okręgu Mazowieckiego
1.1. Posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego
Zarząd Okręgu Mazowieckiego nowej kadencji odbył w 2015 r. dwa posiedzenia : 13.03 2015 , oraz 7.12.2015.
Wszystkie spotkania odbywały się z udziałem przewodniczących oddziałów
Prezydium Zarządu spotykało się cztery razy: 22.01;20.04; 18.06 oraz 6.11.2015 r.
W roku 2015 Zarząd Okręgu Mazowieckiego przyjął dwie uchwały:
Uchwała nr 1/2015 w sprawie sfinansowania udziału członka SBP z Okręgu Mazowieckiego w X Forum Młodych
Uchwała nr 2/2015 w sprawie zorganizowania konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015
Na posiedzeniach Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu omawiano najważniejsze sprawy, które
wytyczono do realizacji w roku 2015: przeprowadzenie konkursu na Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2014
oraz zmiany w regulaminie konkursu Bibliotekarz Roku, organizacja wspólnie z Oddziałem Warszawskim SBP
oraz Kołem SBP w Centralnej Bibliotece Rolniczej 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, archiwizacja
dokumentacji SBP, dofinansowanie udziału przedstawiciela Okręgu Mazowieckiego SBP w Forum Młodych
Warszawie, przygotowanie działań związanych z jubileuszem 100-lecia SBP w roku 2017, 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.
1.2. Baza członków
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 Joanną Pasztaleniec-Jarzyńska pracowały w zespole nad rozwojem bazy członków i
uporządkowaniem zasad prowadzenia dokumentacji o członkach w bazie i kartotekach. W roku 2015 M. SowkaCychner wprowadziła do bazy informacje o odznaczeniach i medalach SBP przyznanych członkom
Stowarzyszenia. Bieżące informacje o odznaczeniach są wprowadzane do bazy przez Biuro ZB SBP.
O bazie członków zob. też pkt. II.1.1.
1.3. Sprawy finansowe ZOM
Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r. wyniósł 1.930,42 zł
Wpływy ze składek przekazane przez Zarządy Oddziałów w roku 2015 wyniosły 3.628,80 zł ( w roku 2014 3.246,85) zł,
Wydatki –. 3.717,61 zł
Na koniec roku pozostało do dyspozycji Zarządu Okręgu Mazowieckiego 1.841,61 zł.
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(Więcej – zob. tabela 3, Część II,pkt.1.2)
Wydatki były przeznaczone na organizację spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, na
którym wręczono nagrody dla Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2014, nagrody dla Mazowieckiego
Bibliotekarza Roku, kwiaty, upominki, koszty delegacji, organizację posiedzeń Zarządu Okręgu (poczęstunek). Po
raz drugi Zarząd Okręgu Mazowieckiego sfinansował udział jednej osoby w X Forum Młodych w Warszawie (p.
Agnieszka Nikonowicz z Oddziału SBP w Ostrołęce, dofinasowanie – opłata konferencyjna, hotel, podróż –
533,40 zł)
1.4. Archiwizacja dokumentacji SBP
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 2015 najważniejszą sprawą jest uporządkowanie dokumentacji, ze
szczególnym potraktowaniem dokumentacji wieczyście przechowywanej (kat. A). Prace będą kontynuowane w
roku 2016.
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
użyczając sali konferencyjnej na spotkania członków SBP oraz organizowane przez ZOM wykłady. Podobnie
dyrekcje i pracownicy Centralnej Biblioteki Rolniczej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie. W roku 2015
szczególną pomoc i wsparcie w organizowaniu imprezy z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek okazała
dyrekcja CBR 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 2015 J. Pasztaleniec-Jarzyńska brała udział z ramienia ZG SBP w spotkaniach Forum Prawa Autorskiego,
organu konsultacyjnego powołanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z
przygotowywanymi zmianami prawa autorskiego w Polsce, w tym wprowadzenie prawa o public lending right
– tj. prawa do otrzymania wynagrodzenia z tytułu nieodpłatnego wypożyczania (użyczania) egzemplarzy
utworów przez biblioteki publiczne. 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.

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.
17 lutego 2015 r. SBP zorganizowało warsztaty ewaluacyjne podsumowujące program grantowy „Wizyta za
jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” prowadzone przez Jacka Królikowskiego (FRSI) z udziałem laureatów
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konkursu na najlepsza wizytę studyjną i przedstawicieli SBP – Elżbiety Stefańczyk, Mirosławy Majewskiej i
Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.
W programie grantowym biblioteki województwa mazowieckiego były dobrze reprezentowane. Wizyty
zorganizowano w bibliotekach w Białobrzegach, w Grodzisku Mazowieckim, Jadowie, Mordach, Mszczonowie,
Przyłęku, Rybnie i Wołominie. W konkursie na najlepsze wizyty studyjne Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk
Mazowiecki otrzymała II nagrodę, a biblioteki publiczne w Mordach i Wołominie zostały wyróżnione. 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) Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska od 2010 r. opiekuje się z ramienia SBP projektem Analiza Funkcjonowania
Bibliotek (zob. www.afb.sbp.pl ). W projekcie bierze udział 980 bibliotek publicznych z całego kraju, w tym
biblioteki z województwa mazowieckiego. Po zmianie zasad organizacji i zarządzania projektem AFB, Joannie
Pasztaleniec-Jarzyńskiej powierzono w grudniu 2015 funkcję przewodniczącej Zespołu ds. badania
efektywności bibliotek.
c) J. Pasztaleniec-Jarzyńska była koordynatorem merytorycznym IV Salonu Bibliotek organizowanego w
ramach XXIV Targów Książki Historycznej dniach 26-29 listopada 2015 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku
Królewskim w Warszawie. W salonie biorą przede wszystkim biblioteki z Warszawy i województwa
mazowieckiego (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa
Mazowieckiego, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy,
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Centralna Biblioteka
Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S.
Załuskich w Radomiu, Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza). W ramach Salonu SBP zorganizowało
seminarium „Historia w bibliotece: publikacje, archiwa cyfrowe, działania w środowisku lokalnym" z cyklu
"Czytanie łączy pokolenia" , w którym prezentowały swoją działalność CBW, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta
Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza. W
obsłudze stoisk brali udział członkowie SBP z Okręgu Mazowieckiego.

2.3. Integracja środowiska i wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza
a) Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014
Po raz piąty Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014. 13
marca 2015 r. Kapituła Konkursu dokonała wyboru laureata za rok 2014. W tajnym głosowaniu zwyciężył
Marcin kamiński, kierownik Krajowego centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO przy Centralnej Bibliotece
Wojskowej w Warszawie. Drugie miejsce zajęła Justyna Wioletta Stępień, zastępca dyrektora niepublicznej
Biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Do konkursu zgłoszono tylko dwie kandydatury, obie z bibliotek naukowych Warszawy.
b) Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014 odbyło się 12 maja w
Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, podczas spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek,
z udziałem dyr. CBR dr inż. Marka Cieślińskiego i przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk, pod hasłem
„Wybieram bibliotekę”. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP, przy współpracy
Centralnej Biblioteki Rolniczej, Koła SBP przy CBW oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego i ZG SBP.
W programie Anna Wołodko zaprezentowała laureatów konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014, laureat
pierwszej nagrody, Marcin Kamiński wygłosił prelekcję Ostatni samochód Marszałka Józefa Piłsudskiego –
Cadillac 355 D. Doświadczenia z prac nad rekonstrukcją samochodu, dyrektor CBR , Marek Cieśliński dyrektor
CBR, zaprezentował historię i aktualny dorobek centralnej Biblioteki Rolniczej. Atrakcją spotkania była wystawa
planszowa przygotowana przez CBW ukazująca historię prac rekonstrukcyjnych samochodu Cadillac 355 D,
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komentowana przez Marcina Kamińskiego i Piotra Dobrowolskiego, laureata II nagrody w konkursie MBR za rok
2013.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 60-lecia Centralnej
Biblioteki Rolniczej, w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Oddział Warszawski SBP, w konferencjach
i imprezach organizowanych w bibliotekach. Członek ZOM Witold Przybyszewski wziął udział 21.Tłuszczańskich
Biesiadach z Książką w Bibliotece Publicznej w Tłuszczu. ZOM patronował III Mińskim Spotkaniom Wydawców
Publikacji Regionalnych Nad Srebrną, organizowanym przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Mińsku
Mazowieckim, i współorganizowanym przez Koło SBP w Mińsku Mazowieckim.

2.4. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowe
a) Warsztaty i seminaria
Zarząd Okręgu Mazowieckiego, we współpracy z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy
i Biblioteką Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zorganizował
następujące spotkania edukacyjne:
W cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki?” zorganizowano dwa spotkania:
o 19.03.2015 Ewa Kobierska-Maciuszko wygłosiła referat pt. The world’s libraries? Connected!, czyli o graczu
globalnym nt. przyszłości OCLC – twórcy największego na świecie katalogu centralnego Worldcat.
o 14 .10.2015 odbyło się spotkanie pt. Dynamiczne biblioteki, dostęp do zasobów, rozwój i transformacja na
którym Elżbieta Stefańczyk, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska oraz Grażyna Federowicz przedstawiły
najważniejsze tematy omawiane na światowym Kongresie IFLA w Kapsztadzie.
W cyklu „Ludzie książki” dr hab. Andrzej Mężyński wygłosił referat Przepisy katalogowania alfabetycznego w
międzywojniu: niepotrzebna walka gigantów, poświęcony wydarzeniom kształtującym merytoryczne i
organizacyjne podstawy polskiego bibliotekarstwa w okresie międzywojennym.
W spotkaniach, prowadzonych przez przewodniczącą zarządu Okręgu Mazowieckiego, brali udział bibliotekarze
ze wszystkich typów bibliotek z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Część 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 2015 w Okręgu Mazowieckim SBP działało 5 oddziałów: w Ostrołęce, Płocku, Radomiu,
Siedlcach i Warszawie, zorganizowanych w 31 kołach. W porównaniu z rokiem poprzednim przybyły dwa koła w
Oddziale Warszawskim (Koło SBP przy Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej oraz Koło przy
Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego).
Liczba członków zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim o 8 i wyniosła na koniec 2015 roku 1.000 osób.
Skreślono z listy członków 35 osób (w tym zmarło 6 osób). Wysoka liczba skreślonych członków w Oddziale
Warszawskim wynika z dalszego weryfikowania zarejestrowanych członków SBP. W okręgu przybyło 27 nowych
członków, z tego 22 w Oddziale Warszawskim.
Szczegółową informację o członkach w Okręgu Mazowieckim przedstawiają Tab. 1 i 2.
W roku 2015 były kontynuowane 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
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hologramy na legitymacjach członkowskich SBP potwierdzały opłatę składek. Pomimo prac weryfikacyjnych
nadal na koniec roku 2015 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.
Stosunkowo mało osób korzysta z możliwości samodzielnego dostępu do swoich danych w bazie członków.
Wynika to, m. in., z nieznajomości procedur logowania się na portalu www.sbp.pl. W związku z tym, Hanna
Gawrońska opracowała w listopadzie 2915 r. instrukcję Logowanie do portalu www.sbp.pl i uzyskanie dostępu
do własnych danych zapisanych w Bazie Członków SBP, która będzie wykorzystana w roku 2016 w akcji
popularyzowania wśród członków SBP aktywnego korzystania z konta na portalu www.sbp.pl .

Tab. 1 Członkowie SBP w roku 2015 w Okręgu Mazowieckim wg miejsc zatrudnienia
Oddział

Liczba
Kół
7

Liczba
członków
180

121

1

3

14

Emeryci
/renciści
39

Płock

2

118

107

6

2

0

3

0

Radom

4

59

55

1

0

0

3

0

Siedlce

3

125

59

0

21

16

29

0

Warszawa

15

518

192

173

15

4

123

11

Razem

31

1.000

534

181

41

34

197

13

Ostrołęka

Bibl.
Publ.

Bibl.
Nauk.

Bibl.
Ped.

Bibl.
Szkol.

Inni
2

Tab.2 Członkowie SBP w Okręgu Mazowieckim w 2015 : nowi, skreśleni, młodzi do lat 35, kobiety
Oddział

Stan w
2011

Stan w
2012

Stan w
2013

Stan w
2014

Stan
2015

2015
Nowi

2015
Skreśleni

2015
Kobiety

5

2015
Młodzi (do
35 l.)
14

Ostrołęka

178

183

183

182

180

3

Płock

109

121

123

120

118

1

3

6

111

Radom

81

78

60

60

59

0

1

1

58

Siedlce

120

121

124

125

125

1

1

12

119

Warszawa

427

427

496

521

518

22

25

72

466

Ogółem

943

959

986

1.008

1.000

27

35

116

929
(92,9%)

175

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 jedną
dotację z funduszy grantowych samorządu Płocka na projekt „Zatrzymane w kadrze…1920 r.” (8.739 zł). W
Oddziale Ostrołęckim źródłem przychodów - oprócz składek - były także darowizny. Wpływy Zarządu Okręgu
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Mazowieckiego w 2015 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 dla laureatów konkursów czytelniczych i innych, dla zasłużonych pracowników bibliotek,
nagród za długoletnia pracę w bibliotekach. Ze środków SBP dofinansowano udział w Forum Młodych w
Warszawie trzem osobom (po jednej osobie ze środków Zarządu Okręgu Mazowieckiego, Zarządu Oddziału
Warszawskiego oraz Zarządu Oddziału w Ostrołęce).
Na koniec 2015 roku do dyspozycji struktur SBP w Okręgu Mazowieckim na kontach i w kasach pozostało
34.192,98 zł (w roku 2014 -31.296,09). Przychody wyniosły 34.313,29 zł, w tym 24.688,55 zł pochodzi ze
składek członkowskich (w roku 2014 przychody -40.124,18 zł, ze składek – 27.005,00 zł). Wydatkowano łącznie
31.416,40 zł (w roku 2014 – 38.875,82 zł).
W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się wpływy i wydatki; mniejsze były wpływy ze składek
członkowskich w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2.316,45 zł łącznie (8,578%).
Poniższa tabela przedstawia stan finansów oddziałów i Zarządu Okręgu Mazowieckiego na koniec 2015 r.
Tab. 3 Finanse oddziałów w Okręgu Mazowieckim SBP: zestawienie zbiorcze za 2015 r.

Okręg/oddziały

Stan finansów
31.12.2014 r.

Wpływy w 2015 r.
(w tym składki)*

Wydatki w
2015r.**

Stan finansów
31.12.2015 r.

Oddział Ostrołęka

7.214,75

5.205,75 (4.336,75)

5.358,20

7.062,30

Oddział Płock

9.218,72

11.757,60 (3.006,10)

11.149,09

9.827,23

Oddział Radom

2.100,66

1.851,00 (1851,00)

1.955,74

1.995,92

Oddział Siedlce

4.572,84

3.063,40 (3.063,40)

1.222,63

6.413,61

Oddział Warszawa

6.258,70

8.806,74 (8.802,50)

8.013,13

7.052,31

Zarząd Okręgu w Warszawie

1.930,42

3.628,80 (3.628,80)

3.717,61

1.841,61

Razem

31.296,09

34.313,29 (24.688,55)

31.416,40

34.192,98

* 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 2015 Członkowie Koła SBP przy Bibliotece Publicznej m. st . Warszawy w ramach Zespołu ds.
archiwum Biura ZG SBP pod kierunkiem Janiny Jagielskiej i Ewy Stachowskiej-Musiał kontynuowali
porządkowanie dokumentacji Zarządu Głównego SBP przeglądając i segregując zgromadzone zasoby do
trwałego lub czasowego przechowywania bądź brakowania. Kontynuacja prac jest przewidziana w roku 2016.

2. Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez Oddziały Okręgu
Mazowieckiego
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2.1. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
W roku 2015 r. oddziały nie opiniowały przepisów prawa dot. spraw związanych z bibliotekarstwem.
Zarząd Oddziału w Siedlcach wspólnie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Kultury i Sztuki wystosował
pismo do Prezydenta miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

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, happeningi, pikniki rodzinne). 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. W roku 2015
Konkurs był organizowany na terenie 9 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 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i
Książki w Ostrołęce.
Z inicjatywy Koła SBP przy MBP w Ostrołęce odbyło się 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, członkowie Koła
uczestniczyli w organizacji wielu imprez, jak Atak dzieci na bibliotekę czyli przedszkolak w MBP
Koło SBP w Makowie Mazowieckim wspólnie z MBP organizowało spotkania autorskie, wystawy, konkursy
czytelnicze dla dzieci i młodzieży. Brało też czynny udział w Narodowym Czytaniu Lalki Bolesława Prusa.
Koło SBP w Myszyńcu skupiające bibliotekarzy z gmin: Myszyniec, Kadzidło, Lelis, Czarnia, Baranowo oraz Łyse
organizowało różne imprezy popularyzujące bibliotekę i książkę. Wspólnie z GMBP i Gimnazjum w Myszyńcu
zorganizowało w amfiteatrze RCKK w Myszyńcu czwartą edycję akcji Narodowego Czytania. Osoby z własnymi
egzemplarzami książek Bolesława Prusa otrzymały pamiątkowy stempel nadesłany specjalnie na tę okazję z
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkowie Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej nawiązali współpracę z bibliotekami szkolnymi a także z sekcją
literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która zaowocowała szeregiem ciekawych spotkań, wystaw (np.
spotkanie z książkami pachnącymi truskawkami), a także wspólnym włączeniem się w akcję Narodowego
Czytania Lalki. Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano III
Ostrowski Festiwal Piosenki Odczarowanej. W ramach V Ostrowskiego Pikniku z Książką członkowie Koła
zorganizowali kiermasz książek (we współpracy z hurtownią książek Edyp).
Koło SBP w Rzekuniu współpracowało z instytucjami i stowarzyszeniami z terenu pięciu gmin (Rzekunia,
Czerwina, Troszyna, Goworowa i Olszewa-Borek) przy organizacji różnorodnych imprez popularyzujących
bibliotekę i książkę, m. in. spotkań autorskich z twórcami literatury dziecięcej, warsztatów twórczości ludowej,
konkursów plastycznych i innych zajęć dla dzieci w ramach organizowania im czasu wolnego. Członkowie koła
włączali się też do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz Narodowego Czytania
W Wyszkowie Koło SBP brało udział w organizowaniu:
o V Parady Moli Książkowych w GMBP w Wyszkowie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
oraz Dnia Bibliotekarza. Celem akcji jest promocja czytelnictwa. W roku 2015 w paradzie wzięli udział
podopieczni wyszkowskich przedszkoli, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Drogowskaz,
dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu wyszkowskiego a także Ośrodka SzkolnoWychowawczego.
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o

gry miejskiej Eskapada Wyszków polegającej na dotarciu do wyznaczonych punktów na terenie miasta, w
których na uczestników czekały zagadki dotyczące Wyszkowa oraz zadania sprawnościowe.
Członkowie Koła Bibliotekarzy Pedagogicznych i Szkolnych będący jednocześnie pracownikami Biblioteki
Pedagogicznej w Ostrołęce zorganizowali szereg spotkań i wystaw o różnorodnej tematyce. Nawiązali współpracę
z grupą „Radosna twórczość”, która zrzesza pasjonatów w różnych dziedzinach, np. kolekcjonerów, twórców
ludowych. Dzięki temu mogli zaprosić młodzież ze szkół i nauczycieli na ciekawe warsztaty i prezentacje, np.
dotyczące stroików wielkanocnych i ozdób choinkowych. Zorganizowali też spotkania autorskie i prelekcje, m. in.
na temat holokaustu w rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz Birkenau.
Oddział Płocki, podobnie jak w poprzednich latach, był wyjątkowo aktywny. Do najważniejszych imprez,
których organizatorami lub współorganizatorami był Płocki Oddział SBP należy zaliczyć:
o
projekt „Zatrzymane w kadrze…rok 1920” , którego celem projektu było stworzenie 2 słuchowisk dla
uczczenia 95. rocznicy Obrony Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej (finansowany z grantu)
o
współorganizowanie XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O Liść Dębu. W roku 2015
Oddział SBP w Płocku w ramach Konkursu ufundował nagrodę specjalną w wysokości 500 zł Jerzemu
Fryckowskiemu z Dębnicy Kaszubskiej
o
Ogólnopolski i Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży Młodzi Twórcy Literatury „Inny-obcy-nerd?”
o
Biesiady literackie
o
Zajrzyj do nas” – projekt Książnicy Płockiej, i m.in. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, promujący
czytelnictwo dzieci, w ramach którego odbyło się 100 spotkań z udziałem 4273 osób, głównie rodziny z
dziećmi w wieku 0-10 lat.
Oddział współorganizował także imprezy: z okazji Nocy Muzeów odbywającej się w roku 2015 pod hasłem
Blaski i cienie PRL-u, w której uczestniczyło 1300 osób, happening Czytać wypada książek parada – wspólne
odczytanie Lokomotywy J. Tuwima przed Miejskim Ratuszem z Prezydentem Miasta Płocka z udziałem 250 osób
dorosłych oraz 750 dzieci, Pikniki literackie, konkursy.
Oddział w Radomiu: W ciągu roku członkowie Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu brali
udział imprezach organizowanych przez ich bibliotekę, włączając się w ich organizację, m. in. 38. Radomska
Wiosna Literacka , akcja Cała Polska czyta dzieciom, 10. edycja Otwartego konkursu o tytuł Radomskiego
Mistrza Polskiej Ortografii, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, V Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych,
XXIII Targi Książki Historycznej w Warszawie (na stoisku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich członkinie Koła
prezentowały i prowadziły sprzedaż wydawnictw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu).
Koło SBP działające przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży oraz Koło SBP działające przy Miejskim
Centrum Kultury i Bibliotece w Pionkach włączyły się do I ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która w roku 2015
obchodzona była pod hasłem Groza nie czytać.
Oddział w Siedlcach
Koło SBP w Mińsku Mazowieckim wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowało II Mińskie Spotkania
Wydawców Publikacji Regionalnych Nad Srebrną. Patronat nad Spotkaniami objął Okręg Mazowiecki SBP.
Zarząd Koła SBP w Mińsku Mazowieckim pośredniczył pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku
Mazowieckim i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w przyznaniu patronatu Stowarzyszenia nad Aleją
Gwiazd Literatury, której gwiazdą w 2015 r. został Juliusz Głowacki.
Rok 2015 był Rokiem Reymonta na Mazowszu. W dniach 1-4 października bibliotekarze i członkowie Koła przy
MBP w Siedlcach brali udział w akcji „Czytamy Chłopów Non-Stop”, która odbyła się w Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach. Z tej też okazji Zarząd Oddziału w Siedlcach był współorganizatorem
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „List do Reymonta” i zakupił nagrodę dla laureata.
Koło SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim zorganizowało konkurs Malowane poezją i
prozą Podlasia, na który nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów zakupił Zarząd Oddziału w Siedlcach
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W Oddziale w Warszawskim wiele kół organizowało spotkania, wykłady, szkolenia, wycieczki szkoleniowointegracyjne.
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy zorganizowało zwiedzanie wystaw w Muzeum
Narodowym w Warszawie (Olga Boznańska) .
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 Mariolą Pryzwan-Momot. Koło zorganizowało spacer po Cmentarzu Prawosławnym
przy ul. Wolskiej, w ramach cyklu pt. "Mało znane cmentarze" oraz jesienny spacer po Bielanach zakończony
zwiedzeniem wystawy w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 pt. „Odsłaniamy Bielany”.
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 ( m. innymi z bibliotek Malezji, a także inne ciekawe tematy, np.
prawo autorskie, przedmiotowe opracowanie piśmiennictwa, współpraca z bibliotekami Rosji i Białorusi, referat
rosyjskiej badaczki dr Iriny Trojak Arkadij A. Tołoczanow – biografia bibliofila i urzędnika.. W cyklu Autorskie
Czwartki w BUW (5 spotkań) organizowanym we współpracy z Wydawnictwami UW, prezentowane są raz w
miesiącu publikacje pracowników BUW w formie spotkań z autorami i dyskusji.
Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowej zorganizowało zwiedzenie wystawy pt. „Reinefarth w
Warszawie - Dowody zbrodni”, prezentowanej w Muzeum Woli..
Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej organizowało spotkania z cyklu „Bibliotekarze z pasją”
poświęcone różnym zagadnieniom inspirowanym lekturami.
Nowo powstałe Koło SBP działające przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
zorganizowało Dzień Otwarty GBPiZS, podczas którego zaprezentowano wystawę starych druków i druków XIX
wieku znajdujących się w zbiorach Biblioteki.

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

Z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 8 – 15 maja 2015 roku
obchodzona była X-ta edycja Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. 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 odbyły się w MBP w Ostrołęce w dniu 11 czerwca pod
hasłem „Wybieram bibliotekę”. Organizatorami były: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce, Koło Rejonowe przy
MGBP w Myszyńcu, Koło Rejonowe przy GBP w Rzekuniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce. W
spotkaniu wzięły udział władze miasta i powiatu, wójtowie gmin oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń: Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki i Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki i Książki.
Podczas spotkania została uhonorowana, przyznanym przez ZG SBP (na wniosek Zarządu Oddziału) medalem
„W Dowód Uznania” Małgorzata Zaremba – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce, inicjatorka i
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pierwsza przewodnicząca Koła Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych. Medal „W Dowód Uznania”
otrzymała też Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie Borkach.
Ponadto okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza, współorganizowane przez lokalne Koła SBP,
odbyły się w Wyszkowie, dla bibliotekarzy z powiatu wyszkowskiego, oraz w Ostrowi Mazowieckiej, które
połączono z V Ostrowskim Piknikiem z Książką , z udziałem władz miasta, powiatu, wójtów gmin, dyrekcji MBP
w Ostrołęce wraz z przewodniczącą Zarządu Oddziału oraz bibliotekarze z powiatu ostrowskiego.
Oddział w Płocku
Ważnym wydarzeniem w życiu środowiska był zorganizowany przez SBP przy współudziale Książnicy Płockiej,
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, uroczyście obchodzony 11 maja w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke w Płocku. W obchodach Dnia Bibliotekarza udział wzięło ok. 200
osób. Gośćmi honorowymi byli m.in.: Elżbieta Gapińska – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej , Andrzej
Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka, Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Ewa Pietrzak – Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych, ks. dr Marek Jarosz – Rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Płocku, Artur Wiśniewski - Dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
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 organizował powiatowy Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w
siedzibie MBP w Radomiu, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i starosty radomskiego. W
ramach Tygodnia Bibliotek członkowie SBP włączyli się w różnorodne akcje jak konkursy, fundując nagrody dla
laureatów.
W Oddziale w Siedlcach wszystkie Koła włączyły się w realizację imprez związanych z Tygodniem Bibliotek, a
Zarząd Oddziału zakupił plakaty promujące Tydzień Bibliotek.
Koło SBP wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim zorganizowało Dzień Bibliotekarza i
Bibliotek, podczas którego wręczono medale SBP „W Dowód Uznania” pani Marioli Chojeckiej kierującej
Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrem oraz Bożenie Dąbrowskiej pracującej w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Kałuszynie. Za działalność na rzecz bibliotek, wyjątkowe zaangażowanie w pracę nagrodzono Danutę
Grzegorczyk – dyrektor Gminnej Biblioteki w Cegłowie, której Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyznało
odznakę honorową SBP. Podczas uroczystości bibliotekarze powiatu mińskiego świętowali również jubileusze
pracy w bibliotekach: 30-lecia – Elżbiety Sieradzińskiej – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku
Mazowieckim, 40-lecia – Danuty Grzegorczyk – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie.
Oddział w Warszawie W Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyły się 12 maja uroczyste obchody Dnia
Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek dla całego Okręgu Mazowieckiego SBP, organizowane przez Zarząd Okręgu
Mazowieckiego SBP, przy udziale Koła SBP przy CBR oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego (więcej zob. część I,
pkt .2.3.b).
13 maja 2015 r. bibliotekarze bibliotek warszawskich spotkali się w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii
Technicznej na uroczystym Warszawskim Dniu Bibliotekarza, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału
Warszawskiego SBP we współpracy z nowym kołem przy BG WAT. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska, prorektor WAT ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, prorektor ds.
kształcenia Jarosław Rutkowski. Wydarzenie uświetnił spektakl muzyczny pt. Paryż, Odessa, Warszawa w
wykonaniu zespołu Ostatnie Takie Trio.

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 szkoleniowointegracyjnych do Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony, Wiśnicza, Niepołomic i
Jędrzejowa. Bibliotekarze z poszczególnych kół, którzy uczestniczyli w wycieczce otrzymali dofinansowanie w
wysokości 50 zł. Coraz popularniejsze były wspólne wyjazdy do teatru i kina, biesiady i wspólna zabawa (Koło
SBP w Wyszkowie).
Koło przy MBP w Radomiu zorganizowało spotkanie wigilijne dla wszystkich pracowników radomskiej książnicy.
Oddział współorganizował z MBP w Radomiu VII Spotkanie Pokoleń w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Radomiu, w którym uczestniczyli bibliotekarze, emerytowani i obecni pracownicy MBP w Radomiu. Oprócz
wspomnień, rozmów i degustacji potraw zebrani mogli obejrzeć występ teatrzyku Nastolatki z F-szesnastki.
Oddział w Siedlcach
Zarząd Koła SBP przy MBP w Mińsku Mazowieckim zorganizował wycieczkę „Szlakiem tatarskim”,
zorganizował w 2015 r. dwa wyjazdy do teatru „Polonia” i „Och-Teatru.
Bibliotekarze (i jednocześnie członkowie Koła SBP) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim
zorganizowali rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” do stajni w Celinowie, na który zaprosili wszystkie
biblioteki powiatu mińskiego. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie przy wsparciu członków SBP zorganizowała
także rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Oddział w Warszawie
Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie organizuje spotkania z cyklu
„Bibliotekarze z Pasją”
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe bibliotekarzy
Oddziału Warszawskiego SBP. W spotkaniu, które uświetnił koncert pt. „Boże dziecię witaj nam” w wykonaniu
Warszawskiego Chóru Żeńskiego HARFA, udział wzięło blisko stu bibliotekarzy Oddziału Warszawskiego.
c)

Działania na rzecz integracji innych środowisk

Oddział w Ostrołęce
Koło SBP w Rzekuniu uczestniczyło w organizacji Nocy w Bibliotece, ogniska integracyjnego dla dzieci i
młodzieży w Rzekuniu i Laskowcu. Razem z koleżankami z Laskowca zorganizowało też imprezę Mini Odjazdowy
Bibliotekarz z ogniskiem integracyjnym.
Oddział w Płocku kontynuował udział w cyklu W kręgu dziewięciu muz, którego celem jest promocja literatury,
muzyki i teatru wśród osób starszych i niepełnosprawnych.
ZO SBP w Płocku włączył się w akcję mikołajkową w płockich szpitalach .pod hasłem „Mikołajki w szpitalu”.
Zebrane wśród członków Stowarzyszenia maskotki i książki zostały wręczone chorym dzieciom przebywającym
w płockich szpitalach. Głównym organizatorem akcji był Teatr Dramatyczny w Płocku.
Oddział w Płocku podczas V Dni Płockich Inicjatyw Pozarządowych „Aktywne Społeczności” pod patronatem
Prezydenta Miasta Płocka - promował Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach akcji ”NIE WYRZUCAJ,
PRZEKAŻ DALEJ” zachęcał mieszkańców Płocka którzy mają niepotrzebne książki, aby przynieśli je na Płocką
Starówkę, aby je wymienić na inne interesujące pozycje.
Już po raz drugi Książnica Płocka zorganizowała Galę Czytelnika, która była okazją do uhonorowania
statuetkami i dyplomami tych, którzy wspierają placówkę i zachęcają do czytania. Wyróżnione zostały płockie
instytucje kulturalne, szkoły, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz rady osiedlowe. Wśród uhonorowanych na
Gali znalazło się także Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku-.
W Oddziale w Siedlcach Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach i Mińsku Mazowieckim w odpowiedzi na apel
Zarządu Głównego SBP przyłączyły się do akcji społecznej „Na niebiesko dla autyzmu” i zorganizowały wystawy
publikacji na temat niepełnosprawności, funkcjonowania w społeczeństwie ludzi z autyzmem. W bibliotekach
zostały umieszczone materiały informacyjne Fundacji Synapsis.
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Oddział Warszawski SBP oraz Koło SBP przy Bibliotece Głównej WAT, we współpracy z Fundacją Przyjaciele
Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej, zorganizował zbiórkę książek dla dzieci, w ramach akcji „Poczuj magię
świąt… podziel się książką”. W akcję włączyły się koła Oddziału Warszawskiego SBP: Koło SBP przy Bibliotece
Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, Koło SBP przy Bibliotece
Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Koło SBP przy Centralnej Bibliotece
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zebrane książki, zabawki i słodycze zostały przekazane do
Fundacji Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej.
W ramach projektu „BUW łączy pokolenia” odbyły się dwa spotkania: seniorzy z Klubu Seniorów z Klubu
Kultury „Miś” oraz grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z DK Świt w Bródnie zwiedzili BUW oraz w
drugim przypadku - także czytelnię zbiorów muzycznych. Po bibliotece oprowadzała przewodnicząca Koła SBP
przy BUW Lilianna Nalewajska
d)

Zawód bibliotekarza
o

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014

Tylko Oddział w Warszawie zgłosił dwóch kandydatów do tytułu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014. Więcej o
konkursie zob. część I, pkt .2.3.a.
Zespól powołany przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego w 2014 r., w składzie Sabina Malinowska (przew.),
Joanna Potęga i Witold Przybyszewski opracował propozycje zmian Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu SBP
Bibliotekarz Roku. Większość propozycji została przyjęta przez ZG SBP w grudniu 2015, toteż w roku 2016
będzie obowiązywać zmieniony regulamin wyłaniania laureatów tej nagrody.
o

Radomski konkurs „Bibliotekarz Roku”

Po raz siódmy MBP w Radomiu zorganizowała został konkurs na „Bibliotekarza Roku" – najlepszego
pracownika radomskiej książnicy, którego pomysłodawcą i fundatorem nagrody jest przyjaciel i sponsor
biblioteki Czesław Kruk. Tytuł przypadł Elżbiecie Grajzer – kierownikowi filii nr 15 za wzorowo prowadzoną filię
biblioteczną i dbałość o dobry wizerunek biblioteki w lokalnym środowisku. Członkiem Kapituły jest
przewodnicząca Oddziału SBP w Radomiu. Tytuł „ Bibliotekarza Roku” był ogłoszony 19 maja 2015 roku podczas
obchodów Radomskiego Dnia Bibliotekarza.
e) Wspomnienia o zmarłych bibliotekarzach
W ciągu minionego roku Zespól Historyczno-Pamiętnikarski przy Zarządzie Oddziału Warszawskiego SBP
zorganizował cztery spotkania wspomnieniowe poświęcone pamięci:
o Anny Zaborskiej – zorganizowane 27 maja b.r. wspólnie z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej m.st.
Warszawy.
o Radosławy Dziubeckiej – zorganizowane 28 maja b.r. wspólnie z dyrekcją Biblioteki Głównej Politechniki
Warszawskiej.
o Jadwigi Ćwiekowej – zorganizowane 6 października b.r. wspólnie z Kołem SBP przy BUW.
o Marii Dybaczewskiej – zorganizowane 27 października b.r. wspólnie z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej
m.st. Warszawy.
W Oddziale w Wyszkowie zebrano i opracowano biogramy zasłużonych bibliotekarzy z terenu powiatu
wyszkowskiego do II tomu Słownika Biograficznego Kurpiowszczyzny XX wieku Stanisława Pajki.
f) Zmarli członkowie SBP
Oddział w Ostrołęce
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W roku 2015 zmarły dwie osoby z Koła powiatowego przy MBP w Makowie Mazowieckim: Zofia Marmulewska
– wieloletni dyrektor MBP w Makowie Mazowieckim, członek SBP od 1984 roku, oraz Urszula Kaczmarczyk –
pracownik GBP w Różanie.
Oddział w Warszawie
W roku 2015 zmarło czterech członków SBP.
19 lutego 2015 r. - Maria Dybaczewska - starszy kustosz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego (pracowała w Bibliotece 54 lata). Niezwykle zasłużona dla rozwoju
bibliotek i czytelnictwa w Warszawie i województwie - kierowniczka Działu Obsługi Sieci. Członek
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od 1951 r. Aktywnie działała w Zarządzie Okręgu SBP w Warszawie. W
latach 1972 – 1978 pełniła funkcję zastępcy sekretarza. W kadencji 1985 – 1989 była członkiem Komisji
Rewizyjnej. Długoletni członek Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego SBP. Przez
wiele lat wchodziła w skład Kolegium Redakcyjnego serii SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach
Współczesnych”.
17 kwietnia 2015 r. - SABINA OSTASZEWSKA, wieloletni kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 15
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. W latach 2001-2015 członek Koła SBP przy tej
Bibliotece, gdzie pełniła funkcję skarbnika koła.
16 czerwca 2015 r. - LUCJAN BILIŃSKI, długoletni (od 1968 r.), aktywnie działający członek Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, przez wiele lat uczestniczący w pracach komitetu redakcyjnego czasopism: Informatora
Bibliotekarza i Księgarza oraz Bibliotekarza, a także serii wydawniczej SBP Propozycje i Materiały. Lucjan Biliński
był aktywnym członkiem Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP i Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego
Oddziału Warszawskiego SBP. Współautor zbioru przepisów prawnych dla bibliotek.
26 października 2015 r. - Maria Danuta Ostaszewska, kustosz - kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie w latach 1956-1975, a następnie od 1975 r. w Centralnej
Bibliotece Wojskowej, również w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Aktywnie działała w Okręgu Warszawskim,
a następnie w Okręgu Stołecznym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W kadencji 1976-1979 pełniła funkcję
sekretarza, a w latach 1979-1981 była członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Trzykrotnie była delegatem na
Zjazd Krajowy SBP.

2.4. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowe
a) Warsztaty i seminaria
Oddział w Ostrołęce był inicjatorem i współorganizatorem wielu form szkoleniowych w 2015 r. Zorganizował
wspólnie z MBP w Ostrołęce kilka seminariów i warsztatów dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu
ostrołęckiego, m. in. warsztaty specjalistyczne Dobre spotkanie – jak to zrobić, szkolenie dla bibliotekarzy nt.
platformy IBUK LIBRA – wirtualnej czytelni książek elektronicznych, wydawnictwa regionalne oraz katalogi
komputerowe bibliotek gminnych w wyszukiwarce MetaLib, relacje z X Forum Młodych Bibliotekarzy w
Warszawie.
Część spotkań edukacyjnych była współfinansowana ze środków SBP, głównie drobne poczęstunki, w przypadku
wyjazdów studyjnych oferowano niewielką ulgę dla członków SBP.
Członkowie Koła w Rzekuniu raz w roku organizują - w ramach „Dobrych praktyk” - integracyjne spotkania w
bibliotekach, które chcą się pochwalić swoimi osiągnięciami. W 2015 r. odbyło się takie spotkanie w Filii
Bibliotecznej w Laskowcu, która latem otrzymała nowy lokal i wyposażenie. Spotkanie to było też okazją do
szkolenia i wymiany doświadczeń na temat użytkowania programu komputerowego MATEUSZ. Brali w nim
udział członkowie Zarządu Oddziału (przewodnicząca, sekretarz i skarbnik).
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Oddział w Siedlcach: W Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim członkowie Koła zorganizowali
spotkanie szkoleniowe z bibliotekarzami szkolnymi rejonu mińskiego na temat „Otwarte zasoby edukacyjne”.
Oddział w Warszawie wspierany przez ZG SBP, we współpracy z młodymi bibliotekarzami z kół przy BUW,
CBW, BN zorganizował X Forum Młodych Bibliotekarzy w Warszawie pod hasłem „Zakochaj się w Bibliotece”,
pod patronatem honorowym Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Hanny
Gronkiewicz Waltz, Prezydenta m. st. Warszawy. W Forum wzięło udział blisko 200 bibliotekarzy z całej Polski,
wygłoszono 18 referatów, zorganizowano 7 warsztatów i 5 stolików eksperckich.
W pięciu warsztatach bibliotekarskich organizowanych przez Centralna Bibliotekę Wojskową, Bibliotekę
Narodową, przy współudziale Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP dla bibliotekarzy Resortowej Sieci
Bibliotecznej mogło bezpłatnie uczestniczyć 6 członków SBP z innych bibliotek warszawskich.
Praskie Koło SBP , we współpracy z Biurem ZG SBP, uczestniczyło w organizacji 11 szkoleń i warsztatów dla
bibliotekarzy z całej Polski, w których prascy bibliotekarze mogli bezpłatnie uczestniczyć.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie obchodziła jubileusz 60-lecia działalności. Podczas spotkania
zaprezentowana została historia biblioteki, wspomniano również zapomnianą już nieco Hutę Szkła w
Wołominie i dawne Technikum Przemysłu Szklarskiego. Współorganizatorem uroczystości było Koło przy
Bibliotece Publicznej w Wołominie.
Koło SBP przy CBW było współorganizatorem uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centralnej Biblioteki
Rolniczej. Z tej okazji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uhonorowało pracowników CBW za ich długoletnią
pracę i wkład w rozwój biblioteki i SBP przyznając: honorową Odznakę SBP (Marianna Oklińska), dwa medale
„W dowód uznania” (Wanda Pochwatko-Kołodziejska, Hieronim Błaszczyk), dwa Listy Gratulacyjne
Przewodniczącej SBP (Małgorzata Kołaczyńska-Janicka, Ewa Pietrzak). Uroczystości towarzyszyła wystawa
medali z kolekcji Hieronima Czerwieńca pt. „Wieś i rolnictwo w sztuce medalierskiej”, przygotowana we
współpracy z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 68 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy świętowała
jubileusz 30-lecia placówki. Współorganizatorem uroczystości było Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w
Dzielnicy Ochota.
b) Wyjazdy studyjne, wycieczki edukacyjne (zob. też II.2.3.b)
Oddział w Ostrołęce
Oddział zorganizował wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy bibliotek z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego do Łomży i
GBP w Podgórzu, podczas którego bibliotekarze mieli możliwość poznania działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Łomży i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podgórzu, która pozyskała i zainwestowała w rozbudowę
infrastruktury prawie 2 mln zł z programu ministerialnego MKiDN.
Oddział w Warszawie
Koło SBP przy CBW zorganizowało wyjazd studyjny do Książnicy Płockiej. W programie znalazły się: zwiedzanie
biblioteki i zapoznanie się z działalnością metodyczno-merytoryczną, oraz zwiedzenie najważniejszych zabytków
Płocka, dawnej stolicy Mazowsza.
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Wołominie zorganizowało wyjazd do Zamościa. W programie znalazła się
wizyta w Książnicy Zamojskiej oraz zwiedzanie Zamościa.
Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie zorganizowało wyjazd edukacyjny do
Sochaczewa.
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego
zorganizowało dwukrotnie zwiedzanie nowej części Biblioteki na Koszykowej, otwartej dla czytelników we
wrześniu 2015 r.
Zarząd OW oraz Koło SBP przy GBPiZS .zorganizowali zwiedzanie Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej
Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, przejętego przez GBPiZS, dawnej Biblioteki Centralnej Polskiego
Związku Niewidomych.
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W ramach Tygodnia Bibliotek członkowie Koła SBP przy BG WAT oraz pracownicy Biblioteki wzięli udział w
zwiedzaniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
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 InformacyjnoPublicystycznego Biblioteki Publicznej w Radomiu". W 2015 r. zostały wydane 4 numery, z artykułami
autorstwa członków SBP.
Oddział w Warszawie wydał 3 numery „Komunikatu Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP”.
Zakończono prace nad 14 tomikiem serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”. Tomik nr
14 pt. Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy pod redakcją Elżbiety Dudzińskiej ukazał się drukiem w maju
2015 r.
Podjęto prace przygotowawcze do kolejnego 15 tomiku. Otrzymano zgłoszenia z : Krakowa, Rzeszowa, Torunia,
Szczecina. Członkowie Kolegium Redakcyjnego zgłosili do ustalanej listy nazwiska osób zmarłych z Warszawy, a
także z Bydgoszczy, Wrocławia i Zielonej Góry. Termin przekazania przez autorów gotowych tekstów ustalono
na koniec marca 2016 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.

Sprawozdanie sporządziła
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
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