Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie
(Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP)
Sprawozdanie za rok 2016
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 2016 r. dwa posiedzenia: 07..03 2016, oraz 29.11.2016
Oba spotkania odbywały się z udziałem przewodniczących oddziałów orz przewodniczącej Okręgowej Komisji
Rewizyjnej.
Prezydium Zarządu spotykało się pięć razy: 20.01;15.06; 30.06; 7.09; 23.11.2016 r.
W roku 2016 Zarząd Okręgu Mazowieckiego przyjął trzy uchwały:
Uchwała nr 1/2016 w sprawie sfinansowania udziału członka SBP z Okręgu Mazowieckiego w XI Forum Młodych
Uchwała nr 2/2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw obchodów 100-lecia SBP
Uchwała nr 3/2016 w sprawie zorganizowania konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2016
Na posiedzeniach Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu omawiano najważniejsze sprawy, które
wytyczono do realizacji w roku 2016: przeprowadzenie konkursu na Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2015
oraz zasady ustalenia okręgowego rankingu finalistów Bibliotekarzy Roku w poszczególnych województwach,
wynikające ze zmiany w regulaminiedrugiego etapu konkursu Bibliotekarz Roku, organizacja wspólnie z
Oddziałem Warszawskim SBP oraz Kołem SBP w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 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
Warszawie, przygotowanie działań związanych z jubileuszem 100-lecia SBP w roku 2017, przygotowanie
organizacji Kongresu IFLA we Wrocławiu oraz promowanie udziału bibliotekarzy w Kongresie jako
wolontariuszy, upowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia, 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 SówkaCychner, która jest jednocześnie administratorem oddziałowym w Oddziale Warszawskim SBP. M. SówkaCychner współpracowała także z Administratorem Bazy Członków SBP
1.3. Sprawy finansowe ZOM
Stan środków pieniężnych 1 stycznia 2016 r. wyniósł 1.920,25 zł.
Wpływy ze składek przekazane przez Zarządy Oddziałów w roku 2016 wyniosły 3.255,70 zł (w 2015 -3.628,80
zł);
Wydatki - 3.555,49 zł (w 2015 - 3.638,97 zł)
Na koniec roku 2016 pozostało do dyspozycji Zarządu Okręgu Mazowieckiego 1.620,46 zł.
( Zob. też 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 2015, nagrody dla Mazowieckiego

Bibliotekarza Roku, kwiaty, upominki, koszty delegacji, organizację posiedzeń Zarządu Okręgu (poczęstunek). Po
raz trzeci Zarząd Okręgu Mazowieckiego sfinansował udział jednej osoby w XI Forum Młodych w Opolu
(Karolina Wieczorek z Oddziału SBP w Siedlcach (dofinasowanie – opłata konferencyjna, hotel, podróż – 498,80
zł).
1.4. 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
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie.

2. Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez Zarząd Okręgu
Mazowieckiego
2.1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i
samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
a) Przygotowania do jubileuszu 100-lecia SBP
o ZOM powołał roboczy Zespól do spraw obchodów 100-lecia SBP w składzie: Janina Jagielska, Bożena
Chlebicka-Abramowicz, Anna Wołodko, Joanna Potęga, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
(przewodnicząca).
o Jedną z inicjatyw jubileuszowych podjęta wspólnie przez ZOM, Oddział Warszawski i Zespół
Historyczno-Pamiętnikarski jest akcja 100 haseł na 100-lecie SBP, której celem jest wzbogacenie
Wikipedii o biogramy bibliotekarzy i hasła z zakresu bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej.
W tym celu nawiązano kontakt ze Stowarzyszeniem Wikimedia i założono w Wikipedii specjalną
podstronę Wikiprojekt: Biblioteka. Koordynatorką projektu jest J. Potęga, członek ZOM.
o Ustalono, że spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek będzie miało charakter
Jubileuszowy.
o W miarę posiadanych środków finansowych zakłada się też możliwość zorganizowania seminarium
naukowego związanego ze 100-leciem SBP.
o Janina Jagielska uzupełni Kronikę Oddziału Warszawskiego SBP, od 1924 do roku 2017.
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 1.764 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.
e) Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej w Katowicach wzięła udział
warsztatach w siedzibie IFLAw Hadze, których celem było poznanie programu IFLA International
AdvocacyProgramme –budowanie długofalowego programu wzmacniania wizerunku bibliotek publicznych i ich
istotnej roli w programach rządowych zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego w świetle
Agendy 2030 ONZ. ZG SBP zamierza włączyć do programu działania rzecznictwo ukazujące znaczenie bibliotek
w różnych dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego.

2.2. Integracja środowiska i wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza

a) Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015
Po raz szósty Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015.
Zgłoszono dwie osoby, obie z bibliotek publicznych.7 marca 2016 r. Kapituła Konkursu dokonała wyboru
laureata za rok 2014. W tajnym głosowaniu zwyciężyła Monika Krześniak, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyłęku, drugie miejsce zajęła Izabela Bochińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Wołominie.
W drugim etapie wyborów ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku po raz pierwszy brały okręgi SBP. Członkowie
Kapituły Konkursu typowali ranking finalistów okręgowych, na tej podstawie ustalono okręgowy ranking (z
pominięciem Mazowieckiego Bibliotekarza Roku), w którym zwyciężyła Marta Kryś, Śląski Bibliotekarz Roku
2016.Ranking okręgowy przygotowała A. Wołodko scalając rankingi poszczególnych członków Kapituły w
programie Excel.
b) Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek
12 maja 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej odbyły się uroczystości z okazji Warszawskiego Dnia
Bibliotekarza oraz inauguracji obchodów jubileuszu 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
Organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP, Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP oraz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie. Podczas spotkania wręczono nagrody laureatom
konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2915. Sylwetki laureatek przedstawiła Anna Wołodko, członek Zarządu
Okręgu Mazowieckiego.Mazowieckim Bibliotekarzem Roku 2015 została Monika Krześniak. Z okazji jubileuszu
PBW przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elżbieta Stefańczyk, wręczyła wyróżniającym się w
pracy na rzecz SBP bibliotekarzom PBW medale i odznaczenia. Dyrektor Beata Zych przedstawiła
siedemdziesiąt lat działalności warszawskiej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Uroczystość uświetniła
recitalem Taki cud i miód Danuta Błażejczyk.
W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze z Warszawy i 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 , w konferencjach i imprezach organizowanych w
bibliotekach.
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wzięła udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Lipskiego
z udziałem bibliotekarzy, poświęconym realizacji zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
i działalności bibliotek publicznych w latach 2006- 2016 .Krystyna Wójtowicz dyrektor Gminnej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie. Dyrektorzy gminnych bibliotek prezentowali swoje biblioteki pod hasłem
Biblioteka gminna jako centrum edukacji, kultury, informacji i centrum społeczności lokalnej. Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska wygłosiła referat Biblioteka to plus dla środowiska lokalnego. Spotkanie zainicjowała i
prowadziła Krystyna Wójtowicz, dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie.
Przedstawiciele samorządu powiatowego i miejskiego oraz zaproszeni wójtowie z zainteresowaniem wysłuchali
i obejrzeli profesjonalnie przygotowane przez bibliotekarzy prezentacje. Tego typu spotkania seminaryjne
stanowią dobry przykład rzecznictwa na rzecz bibliotek wobec władz lokalnych.

2.3. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowe
a) Warsztaty i seminaria
o Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego i Koło SBP przy Bibliotece zorganizował spotkanie w ramach cyklu „Dokąd

zmierzają biblioteki? pt. Od Columbus do Wrocławia. Światowy Kongres IFLA w USA. Connection.
Collaboration. Community. Relację z najważniejszych wydarzeń Kongresu IFLA w Columbus, Ohio, oraz
informację o przygotowaniach do Światowego Kongresu IFLA w roku 2017 we Wrocławiu przedstawiły:
Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Katarzyna Ślaska, zastępca
dyrektora Biblioteki Narodowej, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Zarządu Okręgu
Mazowieckiego SBP oraz Grażyna Federowicz, kierownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki
Narodowej, członek Sekcji Bibliograficznej IFLA.W spotkaniach, prowadzonych przez przewodniczącą
Zarządu Okręgu Mazowieckiego, brali udział bibliotekarze ze wszystkich typów bibliotek z Warszawy oraz
województwa mazowieckiego.
o 24- 27 listopada 2016 r. miał miejsce V Salon Bibliotek, organizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich podczas XXV Targów Książki Historycznej w Warszawie na Zamku Królewskim w
Arkadach Kubickiego. Biblioteki mazowieckie prezentowały na stoisku swoje wydawnictwa o tematyce
historycznej i regionalnej: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Książnica Pruszkowska, Miejska Biblioteka
Publiczna w Radomiu, Biblioteka narodowa, Centralna Biblioteka Wojskowa, Centralna Biblioteka Rolnicza,
Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, i inne. W ramach V Salonu odbyło się, m.in.
seminarium z cyklu „Czytanie łączy pokolenia” pt. Historia w bibliotece: gromadzenie źródeł do badań,
miejsce spotkań niezwykłych ludzi. Na seminarium o działalności informacyjnej, dokumentacyjnej i
popularyzacyjnej bibliotek prezentowane były Varsaviana w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy (J.JaszekBielecka), Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiuośrodkiem dokumentowania i popularyzowania historii
lokalnej(A. Skubisz-Szymanowska) oraz Biblioteka w obchodach 100. Rocznicy przyłączenia Grochowa,
Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy (M. Majewska). Seminarium zorganizowała i prowadziła.J.
Pasztaleniec-Jarzyńska.
o Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wzięła udział w dwudniowej międzynarodowej konferencjiRozszerzone
zbiorowe licencjonowanie (Extended CollectiveLicensing), w siedzibie Narodowego Instytutu
Audiowizualnego (NInA) w Warszawie. Organizowana przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw
Morza Bałtyckiego (CBSS).

Część II. Działalność oddziałów i kół Okręgu Mazowieckiego SBP
1.1. Informacja o członkach SBP: aktualizacja bazy członków SBP w Okręgu Mazowieckim
Na koniec roku 2016 w Okręgu Mazowieckim SBP działało 5 oddziałów: w Ostrołęce, Płocku, Radomiu,
Siedlcach i Warszawie, zorganizowanych w 31 kołach. W Oddziale Warszawskim jedno Koło SBP przy Centralnej
Bibliotece Statystycznej zostało rozwiązane, powstało zaś nowe przy Bibliotece Głównej Politechniki
Warszawskiej, toteż ogólna liczba kół nie uległa zmianie.
Liczba członków zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się 33 osoby i wyniosła na koniec
2016 roku 970 osób. Skreślono z listy członków 84 osoby (w tym zmarło 7osób). Wysoka liczba skreślonych
członków w Oddziale Warszawskim i Siedleckim wynika z dalszego weryfikowania zarejestrowanych członków
SBP. W okręgu przybyło 51 nowych członków, z tego 40 w Oddziale Warszawskim i 7 w Oddziale Płockim.
Szczegółową informację o członkach w Okręgu Mazowieckim przedstawiają Tab. 1 i 2.
W roku 2016 były kontynuowane prace nad aktualizacją bazy członków. Pomimo prac weryfikacyjnych nadal na
koniec roku 2016 wystąpiły niewielkie różnice między danymi w bazie członków a danym zebranymi z kół i
oddziałów.
Tab. 1 Członkowie SBP w roku 2016 w Okręgu Mazowieckim wg miejsc zatrudnienia

Oddział

Liczba
członków
169

Bibl.
Publ.
116

Bibl.
Nauk.
1

Bibl. Ped.

Ostrołęka

Liczba
Kół
7

Emeryci
/renciści
38

Inni

3

Bibl.
Szkol.
9

Płock

2

118

109

3

3

0

3

0

Radom

4

54

50

1

0

0

3

0

Siedlce

3

100

55

0

14

13

18

0

Warszawa

15

529

205

184

15

4

109

12

Razem

31

970

535

189

35

26

171

14

2

Tab.2 Członkowie SBP w Okręgu Mazowieckim w 2016 : nowi, skreśleni, młodzi do lat 35, kobiety
Oddział

Stan
w 2013

Stan
w 2014

Stan
2015

Stan
2016

2016
Nowi

2016
Skreśleni

2016
Młodzi
(do 35 l.)
13

2016
Kobiety

Ostrołęka

183

182

180

169

1

12

164

Płock

123

120

118

118

7

7

9

112

Radom

60

60

59

54

3

8

4

51

Siedlce

124

125

125

100

0

25

8

93

Warszawa

496

521

521

529

40

32

66

470

Ogółem

986

1.008

1.003

970

51

84

100

890

1.2. Sytuacja finansowa Okręgu Mazowieckiego SBP
W oddziałach Radomskim i Siedleckim przychody pochodziły tylko ze składek członkowskich. W ostrołęckim,
płockim i warszawskim, niewielkie przychody dały odsetki bankowe. Oddziały Ostrołęcki i Płocki pozyskały
darowizny.Oddział Płocki pozyskał dwie dotacje: na projekt „Widowisko światło i dźwięk -Historia Płocka w
obrazach” ( MKiDN, 19.850,00 zł) oraz na projekt „Jak dobrze mieć (takiego) sąsiada” ( Gmina Miasto Płock,
4.550,00 zł). Ten ostatni projekt uzyskał też dofinansowanie Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
w wysokości 2.500,00 zł.
Wpływy Zarządu Okręgu Mazowieckiego w 2016 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 (Płock), 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 2016 roku do dyspozycji struktur SBP w Okręgu Mazowieckim na kontach i w kasach pozostało
35.583,25 ( w 2015 - 34.271,62 zł; w 2014 -31.296,09). Przychody wyniosły54.065,58, w tym 26.378,00 zł ze

składek członkowskich (w 2015 -33.983,74 zł, w tym ze składek 24.359,00 zł; w 2014 -40.124,18 zł, ze składek –
27.005,00 zł). Wydatkowano łącznie 52.753,95(w 2015 - 31.008,21 zł; w 2014 – 38.875,82 zł).
W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się wpływy i wydatki; większe były wpływy ze składek
członkowskich w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2.019,00 zł łącznie (8.28%). Natomiast ogólny wzrost
przychodów i wydatków wynikał przede wszystkim z dotacji pozyskanych przez Oddział Płocki SBP.
Poniższa tabela przedstawia stan finansów oddziałów i Zarządu Okręgu Mazowieckiego na koniec 2016 r.
Tab. 3 Finanse oddziałów w Okręgu Mazowieckim SBP: zestawienie zbiorcze za 2016 r.

Okręg/oddziały

Stan finansów
31.12.2015 r.

Wpływy w 2015 r.
(w tym składki)*

Wydatki w
2015r.**

Stan finansów
31.12.2016 r.

Oddział Ostrołęka

7.062,30

4.393,10 (3.672,60)

5.438,27

6.017,13

Oddział Płock

9.827,23

30.364,78 (3.454,50)

29.963,29

10.228,72

Oddział Radom

1.995,92

2.094,00 (2.094,00)

546,69

3.543,23

Oddział Siedlce

6.413,61

2.383,50 (2.383,50)

3.205,68

5.591,43

Oddział Warszawa

7.052,31

11.574,50 (11.517,70)

10.044,53

8.582,28

Zarząd Okręgu w Warszawie 1.920,25

3.255,70 (3.255,70)

3.555,49

1.620,46

Razem

54.065,58 (26.378,00)

52.753,95

35.583,25

34.271,62

* 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 2016 Janina Jagielska i Ewa Stachowska-Musiał oraz Irena Wojsz kontynuowały porządkowanie
dokumentacji Zarządu Głównego SBP przeglądając i segregując zgromadzone zasoby do trwałego lub
czasowego przechowywania bądź brakowania. Kontynuacja prac jest przewidziana w roku 2017.

2. Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez Oddziały Okręgu
Mazowieckiego
2.1. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
W roku 2016 tylko Oddział w Radomiu opiniował sprawy zatrudnienia na stanowisku dyrektora. Wniosek wójta
gminy Skaryszew w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy J. Romanowskiej i odwołanie jej z funkcji
Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie z powodu niewłaściwego zarządzania
biblioteką oraz narastający konflikt z pracownikami. Zarząd Oddziału SBP w Radomiu pozytywnie zaopiniował
wniosek wójta.

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, wystawy tematyczne, konkursy. Coraz bardziej popularne są
imprezy wykraczające poza siedziby bibliotek (Odjazdowy Bibliotekarz, happeningi, pikniki rodzinne). Niektóre
działania były realizowane w ramach „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 2016
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.
Koło SBP wOstrołęce współpracuje z MBP przy realizacji różnorodnych działań w zakresie kultury, edukacji i
nauki. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w działaniach mających na celu wzrost czytelnictwa oraz
poszerzenie wiedzy społecznej o książce. Są to m. in. spotkania autorskie, debaty literackie, konkursy, wystawy.
W Ostrołęce kontynuowano comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, którego
inicjatorem byli członkowie koła (11 spotkań).W MBP w Ostrołęce zorganizowano już po raz kolejny imprezę
Atak dzieci na Bibliotekęczyli Przedszkolaki w MBPpodczas której dzieci miały okazję poznać bibliotekę „od
kuchni”. W MBP w Ostrołęce odbyło się też Wielkie wiosenne czytanie dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy
pokolenia”. Bajki czytali dzieciom ostrołęccy poeci.
Koło SBP wMakowie Mazowieckim wspólnie zMBPorganizowało spotkania autorskie, wystawy, konkursy
czytelnicze dla dzieci i młodzieży. Brało też czynny udział w Narodowym CzytaniuQuo Vadis Henryka
Sienkiewicza.
Koło SBP wMyszyńcu skupiające bibliotekarzy z gmin: Myszyniec, Kadzidło, Lelis, Czarnia, Baranowo oraz Łyse
organizowało różne imprezy popularyzujące bibliotekę i książkę, w tym spotkania z ciekawymi pisarzami. W
ramach akcji Narodowego Czytania, wspólnie z GMBP i Gimnazjum w Myszyńcu koło zorganizowało w
amfiteatrze RCKK w Myszyńcu piątą edycję tej akcji.
Bibliotekarze tego koła wraz ze swoimi bibliotekami organizowali też warsztaty rękodzieła artystycznego:
wykonywania pisanek wielkanocnych metodą karczochową, tworzenia kwiatów z bibuły, palm wielkanocnych,
ozdób na Boże Narodzenie.
Członkowie Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej kontynuowali współpracę z bibliotekami szkolnymi a także z
sekcją literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku (spotkania, udział w akcjiNarodowego Czytania). Wspólnie z
MBP Koło zorganizowało wystawy: Książka w innej odsłonie oraz Kronikarze piszą… na 1050 rocznicę chrztu
Polski.
Koło SBP wRzekuniu 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, zajęć biblioterapeutycznych dla
dzieci (bajkoterapii), warsztatów twórczości ludowej, eliminacji gminnych konkursu Kurpie Zielone w
Literaturze, 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.
Brało także udział w grze miejskiej Eskapada Wyszków(po raz piąty) polegającej na dotarciu do wyznaczonych
punktów na terenie miasta, w których na uczestników czekały zagadki dotyczące Wyszkowa oraz zadania
sprawnościowe. W zabawie wzięło udział dziesięć załóg.
Oddział Płocki
Podobnie jak w poprzednich latach, Oddział Płocki był wyjątkowo aktywny.Członkowie Stowarzyszenia
promowali czytelnictwo prowadząc bogatą działalność oświatowo – edukacyjną. Realizowali różnorodne formy
pracy z czytelnikiem: prowadzili zajęcia z zakresu animacji czytelnictwa i edukacji kulturalnej współpracując z
placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie Płocka. Uczestniczyli w różnorodnych formach
pracy oświatowej: spotkania autorskie, prelekcje i pogadanki z psychologami, przedstawicielami służb
społecznych i instytucji, a także konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne, gry i zabawy z
książką, warsztaty plastyczne i internetowe, pikniki literackie.

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych, których organizatorami lub współorganizatorami był Płocki Oddział
SBP należy zaliczyć:
o projekt „Widowisko światło i dźwięk -Historia Płocka w obrazach” (promocja miasta Płocka jako
atrakcyjnego miejsca dla młodych ludzi i miejsca wielu ważnych wydarzeń historycznych, również takich,
które decydują o wspólnej, ponadnarodowej tożsamości kulturowej czy religijnej. Program obejmował ).
o Projekt „Jak dobrze mieć (takiego) sąsiada” (skierowany do wszystkich mieszkańców Płocka, a jego
głównym celem była promocja Książnicy Płockiej w lokalnym środowisku, umacnianie jej pozycji, jako
prężnie działającego ośrodka kultury, który wychodzi z szeroką ofertą do odbiorców z różnych grup
społecznych, bez względu na status społeczny, wiek, wykształcenie – spotkania autorskie ,konkursy, gra
miejska).
o Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Liść Dębu” Oddział SBP w Płocku w ramach współorganizowania XXVIII
edycji Konkursu ufundował nagrodę specjalną w wysokości 500 zł Krzysztofowi Rejmerowi z Warszawy.
o Biesiada literacka - XXI edycja Biesiady Literackiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną
o Konkurs pięknego czytania – VIII Edycja Konkursu we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną i II Liceum
Ogólnokształcącym
o Przegląd Etiud Teatralnych o świętych i błogosławionych Zwykli – Niezwykli - współorganizacja IV edycji
o „Sławni płocczanie” z okazji Nocy Muzeów odwiedzający Książnicę mogli „spotkać” słynnego podróżnika
Tony Halika, Mirę Zimińską-Sygietyńską, W. Broniewskiego i wiele innych znakomitości.
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. 39. Radomska Wiosna Literacka ,
akcja Cała Polska czyta dzieciom, 11. edycja Otwartego konkursu o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej
Ortografii,Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, XXIVTargi Książki Historycznej w Warszawie (na stoisku
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich członkinie Koła prezentowały i prowadziły sprzedaż wydawnictw
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu). Na seminarium towarzyszącemu Salonowi Bibliotek dyrektor MBP
Anna Skubisz-Szymanowska wygłosiła prelekcję Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu ośrodkiem
dokumentowania i popularyzowania historii lokalnej.
Koło SBP działające przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży włączyło się do II ogólnopolskiej akcji
Noc Bibliotek. W ramach akcji odbyły się imprezy: występ teatrzyku dziecięcego pt.„Tele-ekspres”,
przedstawienie Rodzina, referaty regionalistów oraz koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Mariusza Kity
Oddział w Siedlcach
Koło SBP w Mińsku Mazowieckim wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowało III 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 2016 r. został Andrzej Stasiuk.
Oddział SBP w Siedlcachpatronował ż II Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, która w MBP w Siedlcach przebiegła pod
hasłem Literacka noc z amorem.Członkowie Koła SBP brali czynny udział w organizacji czytania „Krzyżaków” i
„Quo vadis” w ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza.
Koło SBP przy Bibliotece Pedagogicznejw Siedlcachwspierało działania edukacyjne, konkursy, spotkania
autorskie, warsztaty literackie prowadzone w bibliotekach pedagogicznych w Siedlcach,Mińsku Mazowieckim i
w Sokołowie Podlaskim.Zorganizował też wyjazd edukacyjny do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w
Warszawie.
W Oddziale w Warszawskim wiele kół organizowało spotkania, wykłady, szkolenia, wycieczki szkoleniowointegracyjne.

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy zorganizowało zwiedzanie wystawy w Muzeum
Narodowym w Warszawie (Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego) oraz zwiedzanie Gabinetu
Numizmatycznego Mennicy Polskiej. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć film o historii Mennicy, od początków
jej istnienia (1766 r) do czasów obecnych, oraz o metodach produkcji monet, numizmatów, medali, orderów i
innych wyrobów medalierskich, a także poznać zbiory, gromadzone od XVIII w Mennicy (monety, medale,
ordery, narzędzia, itp.).
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy organizowało zwiedzanie
Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Dzielnicy Mokotów.
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawyorganizowało spotkania w
Warszawskiej Galerii Ekslibrisu(wystawa księgoznaków pt. Z ekslibrisem przez stulecia, z kolekcji Zygmunta
Gontarza, zorganizowanej dla uczczenia 500-lecia polskiego ekslibrisu; wernisaże wystaw malarstwa,
spotkanie poetycko-muzyczneZimowy korowód, spotkanie Tuwa. Kraina moich przodków. Harmonia ludzi i
przyrody.Koło zorganizowało też zwiedzanie Narodowego Instytutu AudiowizualnegoNInA.
Koło przy Bibliotece Głównej WAT w ramachwymiany zawodowych doświadczeń, współorganizowało
zwiedzanie Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Było też współorganizatorem wieczoru z cyklu Spotkania literackie w BG WATw ramach Nocy
Bibliotekpt.„Mnieczytanie. Utwory oprawione w temperament, ciszę i spokój. Bohaterem wieczoru był Maciej
Krzysztof Dąbrowski, artysta muzyk, kompozytor, poeta.
Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie kontynuowało organizację spotkań w ramach Klubu
pod Otwartą Księgąna których prezentowano projekt Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych
„Merkuriusz”, wrażenia z pobytu stypendialnego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley Z. Wiorogórskiej ,
relacje ze staży Erasmus+ w dynamicznej formule prezentacji pecha-kucha(Małgorzata Biłozór-Salwa, Barbara
Chmielewska, Matylda Filas, Zofia Kajczuk, Agnieszka Kościelniak-Osiak, Joanna Milewska-Kozłowska, Katarzyna
Nowakowska, Zuza Wiorogórska, Anna Wołodko, Anna Zawadzka). Na jednym ze spotkań Przemysław Wątroba
z Gabinetu Rycin wygłosił referat pt. Kazimierza Stronczyńskiego Opisy i widoki zabytków starożytności w
Królestwie Polskim (1844-1855) - pierwszy obiekt ze zbiorów BUW na Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć
Świata.
Tematyka spotkań była b. różnorodna, prezentowano zarówno sprawy zawodowe, relacje z zagranicznych
wyjazdów.
W cyklu Autorskie Czwartki w BUW organizowanym we współpracy z Wydawnictwami UW, prezentowane
były cyklicznie publikacje pracowników BUW w formie spotkań z autorami i dyskusji.
Koło było też organizatorem warsztatów na temat rękopisów i druków muzycznych dla uczniów młodszych
klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Warszawie ze Wspólnoty Emmanuel w Warszawie.
Koło zorganizowało i prowadziło zwiedzanie BUW dla seniorów w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora
połączone z prezentacją zbiorów Gabinetu Starych Druków.
Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Rolniczejbyło współorganizatoremFestiwalu Ogrodowych Inspiracji, w tym
seminariumOgrodowe inspiracje-aranżacje, skierowane do wszystkich miłośników ogrodów.
Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowejwspółorganizowało wyjazd studyjny pracowników CBW do
Katowic ze zwiedzaniem Biblioteki Śląskiej, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w
Katowicach oraz Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Dwudniowy wyjazd
pozwolił na pogłębienie wiedzy z zakresu gromadzenia, katalogowania, udostępniania, konserwacji i
przechowywania zbiorów bibliotecznych.
Koło SBP przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznegozaprosiło na Dzień Otwarty Głównej
Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W ramach uroczystości zaprezentowano działalność Biblioteki
oraz zbiory dotyczące zagadnienia rodziny. Wśród gości byli m.in. Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. Gertruda Uścińska - prezes ZUS oraz Bożena ChlebickaAbramowicz, przewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP.
Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej organizowało spotkania z cyklu Bibliotekarze z pasją
poświęcone różnym zagadnieniom inspirowanym lekturami, spotkanae z cyklu Zimowy Bazar Zauroczeń
Czytelniczych.

Na jednym ze spotkań z cyklu „Bibliotekarze z pasją”, „Na czerwonej Ziemi Masajów,. prelegentką była Bożena
Chlebicka-Abramowicz, przewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP.
Koło SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie zorganizowało dla bibliotekarzy z powiatu
wołomińskiego wyjazd studyjny do Kozłówki i Lublina. W programie znalazły się m.in. zwiedzanie zespołu
pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich w Kozłówce oraz wizyta w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego i zwiedzanie Lublina.

2.3. Integracja środowiska i wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza
Akcje integrujące środowisko bibliotekarzy należą do mocniejszych stron działalności struktur SBP w Okręgu
Mazowieckim. Najczęstsze formy tej działalności to wycieczki, wyjazdy edukacyjne, 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. Poniżej ważniejsze przykłady.
(Więcej przykładów w sprawozdaniach poszczególnych Oddziałów SBP).
a)

Obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, Noc Bibliotek i inne imprezy

Z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 8 – 15 maja2016 roku
obchodzona była XI-ta edycja Tygodnia Bibliotek pod hasłemBiblioteka inspiruje. Wszystkie struktury SBP
zaangażowane były wspólnie z bibliotekami w organizację imprez promujących biblioteki i bibliotekarzy z okazji
Dnia Bibliotekarza. I Tygodnia Bibliotek. 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.
Coraz bardziej popularne są imprezy wykraczające poza siedziby bibliotek (Odjazdowy Bibliotekarz, happeningi,
pikniki rodzinne). Niektóre działania były realizowane w ramach Tygodnia Bibliotek.
W Oddziale Ostrołęckim
Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek odbyły się w MBP w Ostrołęce pod
hasłem Biblioteka Inspiruje Organizatorami były: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce, Rejonowe przy MGBP w
Myszyńcu, Rejonowe przy GBP w Rzekuniu, oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
W części oficjalnej Dyrektor Biblioteki Mieczysław Romanik wprowadził uczestników w zagadnienia zadań i misji
bibliotek we współczesnym społeczeństwie. Zwrócił uwagę na zmianę roli tych instytucji: „z dostawcy do
wytwórcy, od informacji do wyobraźni , od półek do ekranów”. Biblioteki przestają być oazami spokoju i ciszy.
Mają być miejscem w którym ludzie czują się jak w domu, w którym mogą spotkać się z innymi, porozmawiać,
popracować wspólnie. Misją biblioteki XXI wieku nadal jest otwartość na potrzeby czytelnika i profesjonalność
obsługi.Podczas spotkania została też przedstawiona prezentacja multimedialna na temat form promocji i
źródeł informacji o bibliotece XXI wieku, jej zbiorach i działalności.
MBP i Koło SBP w Wyszkowie zorganizowało spotkanie okolicznościowe dla bibliotekarzy z powiatu
wyszkowskiego. Brało udział w VI Paradzie Moli Książkowych organizowanej przez GMBP w Wyszkowie z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza: z transparentami przeszły głównymi ulicami
m. inn. podopieczni wyszkowskich przedszkoli, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Drogowskaz, dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu wyszkowskiego a także Ośrodka SzkolnoWychowawczego.
WOstrowi Mazowieckiej współorganizatorami Dnia Bibliotekarza byli: Koło SBP w Ostrowi Maz. i MBP w
Ostrowi Maz. W spotkaniu uczestniczyły władze miasta, powiatu, wójtowie gmin, dyrekcja MBP w Ostrołęce
wraz z przewodniczącą Zarządu Oddziału oraz bibliotekarze z powiatu ostrowskiego. Imprezie towarzyszył
kiermasz książek zorganizowanym przez jedną z ostrowskich hurtowni.

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.
Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych brało udział w akcji Jak nie czytam jak czytam. Jej celem było
pobicie rekordu czytania w jednym momencie. W akcji wzięli udział uczniowie ostrołęckich szkół, pracownicy
Biblioteki Pedagogicznej, bibliotek publicznych, dyrekcja szkół.
Oddział w Płocku
Książnica Płocka, przy współudziale Oddziału SBP w Płocku, zorganizowała Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w
gmachu Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, w którym wzięli udział bibliotekarze z Płocka i powiatu
płockiego oraz przedstawiciele władz samorządowych (Andrzej Nowakowski – Prezydenta Miasta Płocka,Iwona
Sierocka – Wicestarosta Płocki), dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, stowarzyszeń, służb
mundurowych i duchowieństwa.
Oddział w Radomiu wspólnie z MBP w Radomiu zorganizował powiatowy Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w
siedzibie MBP w Radomiu, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Karol Semik wiceprezydent
miasta Radomia) i starosty radomskiego. Podczas spotkania wręczono Marioli Turek nagrodę Bibliotekarz Roku
2016 (zob. też.
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.
Oddział w Warszawie
W 2016 Oddział SBP w warszawie wspólnie z Zarządem Okręgu Mazowieckiego i Kołem SBP przy Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej zorganizowali wspólnie Dzień Bibliotekarza, na którym wręczono nagrody
Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015. (Więcej Część I, 2.2.b).
Ponadto, Koło SBP w BUW zorganizowało wspólnie z Oddziałem Promocji BUW spotkanie Klubu pod Otwartą
Księgą z okazji Tygodnia Bibliotek, w którym wyświetlono film „Świat to Biblioteka” (2015, reż. Marta Węgiel,
40’) oraz zaprezentowano program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+. Infrastruktura
bibliotek” przez Małgorzatę Kanownik z Instytutu Książki.
b) Wycieczki i spotkania integracyjne
We wszystkich oddziałach były organizowane przez zarządy oddziałów i kół spotkania opłatkowe, imprezy
związane z Dniem Bibliotekarza, wycieczki, rowerowe rajdy i inne formy spotkań integracyjnych, w których
uczestniczyli bibliotekarze z różnych bibliotek danego terenu.
Oddział w Ostrołęce
Koło SBP przy MBP w Makowie Maz. oraz MBP w Makowie Maz. Zorganizowływyjazd szkoleniowo-turystyczny
do Opinogóry połączony ze spotkaniem integracyjnym bibliotekarzy z powiatu makowskiego.
Z inicjatywy Zarządu Oddziału w Ostrołęce i Stowarzyszenia Przyjaciół książek i Bibliotek odbył się wyjazd
turystyczno-integracyjny na Opolszczyznę (Opole, Nysa, Prudnik) oraz do Złotych Hor w Czechach
Członkowie Oddziału brali też udział w jednodniowych wyjazdach integracyjnych organizowanych przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek.
Zgodnie z tradycją Koła w Wyszkowie bibliotekarze wyszkowscy zorganizowali na wycieczkę do Choroszczy,
Supraśla i Kruszynian.
Koło SBP w Rzekuniu uczestniczyło w organizacji Nocy w Bibliotece, ogniska integracyjnego dla dzieci i
młodzieży w Rzekuniu i Laskowcu oraz imprezyMini Odjazdowy Bibliotekarz z ogniskiem integracyjnym.

Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych ramach Odjazdowego Bibliotekarza zorganizowało wycieczkę
rowerową po Kurpiowszczyźnie zakończoną ogniskiem, podczas którego dzielono się wrażeniami z lektury
ciekawych książek na wakacje.
Oddział SBP w Radomiu
Oddział we współpracy z MBP w Radomiu zorganizował VIII Spotkanie Pokoleń połączone ze spotkaniem
integracyjnym pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu..
Koło przy MGBP w Iłży po raz piąty brały udział w Odjazdowym Bibliotekarzu z bibliotekarzami z Rzeczniowa.
Poznawały historię regionu (Kościoła w Pasztowej Woli ) oraz uczestniczyły w biblio-grillu.
Oddział w Siedlcach
Członkowie Koła SBP przy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim zorganizowali rajd rowerowy
Odjazdowy Bibliotekarz do Ośrodka Rekreacji Konnej w Sokólu, na który zaprosili wszystkie biblioteki powiatu
mińskiego.
Koło zorganizowało poprzez Biuro Turystyczne wycieczkę dla członków Koła, ich rodzin i znajomych do Parku
Narodowego w Białowieży i Hajnówki.
Oddział w Warszawie
Koło SBP przy BUW wsparło akcję Odjazdowy Bibliotekarz podjętą przez Bibliotekę Główną Akademii
Wychowania Fizycznego. Przedsięwzięcie było elementem Imprezy Marszowej organizowanej w ramach
obchodów 81. Rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – inicjatora i założyciela Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie. Koło przy BUW przekazało kilkanaście publikacji książkowych z dubletów i druków
zbędnych BUW.
Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie organizuje spotkania z cyklu
Bibliotekarze z Pasją.
W Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie opłatkowe bibliotekarzy Oddziału
Warszawskiego SBP.
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.
Członkowie Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej kontynuowali współpracę z bibliotekami szkolnymi a także z
sekcją literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która zaowocowała szeregiem ciekawych spotkań a także
wspólnym włączeniem się w akcję Narodowego Czytania.
Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano IV Ostrowski
Festiwal Piosenki Odczarowanej.
Oddział w Płocku
ZO SBP w Płocku włączył się w akcję mikołajkową w płockich szpitalachMikołajki w szpital.. Zebrane wśród
członków Stowarzyszenia maskotki i książki zostały wręczone chorym dzieciom przebywającym w płockich
szpitalach. Głównym organizatorem akcji był Teatr Dramatyczny w Płocku.
Oddział jak w latach poprzednich współorganizował cyklW kręgu dziewięciu muz, którego celem jest promocja
literatury, muzyki i teatru wśród osób starszych i niepełnosprawnych oraz integracja społeczna (4 imprezy
artystyczno-literackie.)
Oddział Warszawski SBP oraz Koło SBP przy Bibliotece Głównej WAT

Oddział Warszawski oraz Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bielany, z okazji zbliżających się świąt
oraz Dnia Misia zorganizował zbiórkę misiów i misiowych książeczek dla dzieci Szpitala Pediatrycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W zbiórkę włączyły się koła: koło SBP przy Bibliotece Publicznej w
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota, przy Bibliotece Głównej
Wojskowej Akademii Technicznej oraz przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Zebrane
maskotki i książeczki przekazano dzieciom przebywającym w Szpitalu Pediatrycznym WUM, za pośrednictwem
Fundacji Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Oddział w Warszawie
W ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora Koło SBP przy BUW zaprosiło seniorów na spotkanie pod hasłem
BUW łączy pokolenia. W programie było zwiedzanie BUW połączone z prezentacją zbiorów Gabinetu Starych
Druków BUW.
d)

Zawód bibliotekarza

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015 , zob. Część I, 2.2.a
Radomski konkurs „Bibliotekarz Roku”
Po raz ósmy 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. W 2016 r. tytuł przypadł kol. Marioli Turek – kierownikowi Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
MBP za pracę na rzecz biblioteki i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która w SBP pełniła funkcję Skarbnika
Koła, a obecnie Sekretarza Zarządu Oddziału.
Wspomnienia o zmarłych bibliotekarzach
W ciągu minionego roku Zespól Historyczno-Pamiętnikarski przy Zarządzie Oddziału Warszawskiego SBP
zorganizował dwa spotkania wspomnieniowe poświęcone pamięci:
Rafała Kozłowskiego– zorganizowane wspólnie z Kołem SBP przy BUW.
Lucjana Bilińskiego– zorganizowane wspólnie z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy.
Ponadto w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu zorganizowano spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci
Janiny Saffarini, ktoremu towarzyszyła wystawa znaków książkowych wykonanych dla niej przez twórców z
całego świata oraz wystawa fotografii przypominająca jej sylwetkę. Janina Saffarini przez wiele lat kierowała
Biblioteką „Pod Skrzydłami” (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy). Była współzałożycielką
Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, pomysłodawczynią i redaktorką czasopisma „Ex Bibliotheca” poświęconego
znakom książkowym.
W ramach przygotowań do obchodów jubileuszu 100-lecia SBPZespół Historyczno-Pamiętnikarski przy
Oddziale Warszawskim SBP sporządził wykazy danych o miejscach pochówku bibliotekarzy warszawskich.
Powołany Zespół do prac związanych z uzupełnieniem szczegółowych informacji o miejscach pochówku - w
składzie: Monika Sówka-Cychner, Beata Chrząstowska, Wiesława Rejmer-Zaklekta i Irena Wojsz zakończył prace
we wrześniu. Zebrane materiały są dostępne w Oddziale Warszawskim SBP. Zespół będzie na bieżąco
kontynuował uzupełnianie danych.
f) Zmarli członkowie SBP
Oddział w Radomiu
Maria Bujak ( 1922-2016), emerytowana bibliotekarka. Przeżyła 94 lata. Zajmowała stanowiska od
technicznego pracownika biblioteki do bibliotekarza – kierownika filii.
Oddział w Siedlcach

Danuta Grzegorczyk(1956 -2016) , dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie, Mazowiecki
Bibliotekarz Roku 2013. W październikowym numerze „Poradnika Bibliotekarza” ukazało się wspomnienie
poświęcone tej wyjątkowej bibliotekarce, działaczce społecznej, zasłużonej dla lokalnej kultury.
Oddział w Warszawie
Krystyna Bełkowska (28 stycznia 2016 r.), bibliotekoznawca, długoletni pracownik Biblioteki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie oraz Instytutu Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie. W latach
1988 – 2004 sekretarz Redakcji „Przeglądu Bibliotecznego”.
Ewa Mahrburg (7 kwietnia 2016 r. ), członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W latach 1985-2008 pełniła
funkcję kierownika Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej.. Była odznaczana Medalem
SBP W Dowód Uznania.
Prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska (4 maja 2016 r.), wybitny bibliotekoznawca, współtwórca polskiego
bibliotekarstwa, związana z Instytutem Książki i Czytelnictwa BN od początku jego istnienia, kierownik IKiCz w
latach 1968-2000, długoletni wykładowca Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW,
autorka kilkuset publikacji krajowych i zagranicznych. Pani Profesor pracę zawodową łączyła z aktywną
działalnością społeczną, m.in. w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, gdzie w latach 1963-1966 pełniła
funkcję Sekretarza Generalnego, a w latach 1966-1972 była członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Od
2001 r. Członek Honorowy SBP. W latach 1969-1983 redaktor naczelna czasopisma „Bibliotekarz”. Odeszła
osoba szczególnie zasłużona na polu badań nad bibliotekarstwem i czytelnictwem, wychowawca wielu pokoleń
bibliotekarzy, a przy tym człowiek niezwykle skromny i życzliwy.
Wanda Jastrzębska (4 czerwca 2016 r.), starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Publicznej m.st Warszawy, w
której przepracowała niemal 50 lat - w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym. Około 30 lat kierowała Oddziałem
Informacji Naukowej i wniosła olbrzymi wkład w rozbudowę i doskonalenie warsztatu informacyjnego
Biblioteki. Była długoletnim członkiem SBP, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i
Złota Honorową Odznaką "Za zasługi dla Warszawy".

2.4. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowe
a) Warsztaty i seminaria, wyjazdy szkoleniowe
Oddział w Ostrołęce
Oddział SBP było inicjatorem i współorganizatorem następujących form szkoleniowych w 2016 r. Część
spotkań była współfinansowana ze środków SBP, głównie drobne poczęstunki, a w przypadku wyjazdów
studyjnych niewielka ulga dla członków SBP). :
Ważniejsze to: Konferencja Bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego na której zaprezentowano m. in.
analizę działalności bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego a także wydawnictwa regionalne;
Warsztaty da bibliotekarzy Prawo autorskie w aspekcie pracy bibliotekarza z uwzględnieniem ostatnich zmian;
szkolenie dla bibliotekarzy dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów bibliotecznych z
uwzględnieniem ostatnich zmian ( które prowadziła przewodnicząca ZO SBP w Ostrołęce); konferencja dla
bibliotekarzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, w czasie której wysłuchano relacji kol. Justyny Pędzich z XI
Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu.
Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych realizowało we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną różne
formy kształcenia podnoszące kompetencje bibliotekarzy (np. Legalna kultura : warsztaty edukacyjne; Zabawy
edukacyjne z chustką Klazny; Jak rozmawiać o książkach – metody pracy z tekstem).
Oddział zorganizował wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy bibliotek z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego do Pisza,
podczas którego bibliotekarze mieli możliwość poznania działalności, dorobku i osiągnięć Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Piszu, która jest najstarszą i największą książnicą Ziemi Piskiej. Bibliotekarze zwiedzili też Muzeum
Ziemi Piskiej.
Oddział w Siedlcach:
Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zorganizował szkolenie Nowelizacja prawa
autorskiego w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, które odbyło się w BP w Mińsku Mazowieckim.
Szkolenie przeprowadził pan Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista prawa oświatowego.
W XI Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu wzięła udział Karolina Wieczorek, skarbnik Koła SBP w Mińsku
Mazowieckim. Jej wyjazd na Forum sfinansował zarząd Okręgu MazowieckiegoSBP. Jej relacja z Forum Młodych
została opublikowana w „Bibliotekarzu” (12/2016).
Oddział w Warszawie
Relację z udziału w XI Forum Młodych Bibliotekarzy przedstawiła na spotkaniu ZOW Julita Saj, laureatka
konkursu Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP na dofinansowanie udziału w FM.
W Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej ZOW zorganizował i sfinansował warsztaty Droga do
bloga, prowadzone przez Barbarę Morawiec, redaktor naczelną Lustra Biblioteki. W programie znalazły się
m.in. takie zagadnienia jak założenie bloga, dopasowanie układu i szablonu bloga, elementy prowadzenia bloga.
Warsztaty poprzedził wykład wprowadzający Lustro Biblioteki jako medium otwarte dla bibliotek.
Zarządy Oddziału Warszawskiego SBP i Okręgu Mazowieckiego oraz Wikimedia zorganizowaływ Bibliotece
Głównej Wojskowej Akademii Technicznej trzy warsztaty (dwa dla początkujących i jeden dla
zaawansowanych) redagowania artykułów do Wikipedii, szczególnie tych związanych z bibliotekami,
bibliotekarstwem, bibliotekoznawstwem, bibliologią i tematami pokrewnymi. Na potrzeby akcji 100 haseł na
100 lat SBP utworzono specjalny wikiprojekt Biblioteka W warsztatach wzięło udział 40 bibliotekarzy z
warszawskich bibliotek.
Praskie Koło SBP , we współpracy z Biurem ZG SBP, uczestniczyło w organizacji szkoleń i warsztatów dla
bibliotekarzy z całej Polski, w których prascy bibliotekarze mogli bezpłatnie uczestniczyć.
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.
Wyszkowscy bibliotekarze zebrali i opracowali biogramy zasłużonych bibliotekarzy z terenu powiatu
wyszkowskiego do II tomu Słownika Biograficznego Kurpiowszczyzny XX wieku Stanisława Pajki.
Oddział w Radomiu jest współwydawcą Bibliotekarza Radomskiego. Kwartalnika InformacyjnoPublicystycznego Biblioteki Publicznej w Radomiu. W 2016 r. zostały wydane 2 numery z artykułami
autorstwa członków SBP.
Oddział w Warszawie wydał 3 numery Komunikatu Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP.
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski zakończył w grudniu 2016 prace nad 15. tomem seriiBibliotekarze Polscy we
Wspomnieniach WspółczesnychzatytułowanymZostawili swój ślad …,pod redakcją Elżbiety
Dudzińskiej,obejmujący 28 biogramów. Tom ukaże się drukiem w I półroczu 2017.
Zespół kontynuował współpracę z Redakcją Słownika Pracowników Książki Polskiej przygotowującą
opracowanie IV Suplementu. Uzupełniano listę osób zmarłych, których biogramy powinny znaleźć się w
Suplemencie i wyszukano autorów opracowań.
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