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Sprawozdanie  

Zarządu Okręgu Opolskiego za rok 2013 

 

I. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej okręgu 
1.1 Posiedzenia Zarządu Okręgu i Prezydium ZO Opolskiego odbywały się wspólnie z 

Zarządem Oddziału i Prezydium Oddziału wg przepisów ustanowionych w statusie 
SBP. 
Poruszane tematy na zebraniach to :  

 Ustalenie daty Zjazdu Okręgu i Oddziału, przygotowania do wyborów 

 Spotkanie nowych władz i ustalenie strategii SBP na nową kadencję 

 Ustalenie szczegółów obchodów wojewódzkich Tygodnia Bibliotek, 
 Omawianie współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu w 

sprawie dofinansowania publikacji „Bibliografia publikacji bibliotekarzy Opola 
1997-2009” 

 Omawianie bieżących spraw w Okręgu Opolskim. 

  

1.2. Informacja o członkach: 
stan  ilościowy członków w Okręgu Opolskim- 189/190  osoby 

Koło w Opolu(w tym MBP, WBP, inne)  54 osób  
Koło w Głubczycach przy Filii PBW  9 osób (KOŁO ZAWIESIŁO DZIAŁALNOŚĆ) 
Koło w Gogolinie     7 osób 
Koło w Grodkowie     6 osób    
Koło w Kędzierzynie-Koźlu    16 osób 
Koło w Namysłowie przy Filii PBW   10 osób (KOŁO ZAWIESIŁO DZIAŁALNOŚĆ) 
Koło w Namysłowie przy BP    17 osób 
Koło w Nysie      30 osób  
Koło w Strzelcach Opolskich   8 osób 
Koło Seniorów      17 osób 
Koło Bibliotek Naukowych w Opolu  15 osób 

 

Generując ogólna liczbę członków wychodzi liczba 190, po oddzielnym generowaniu Kół i ich 

późniejszym zliczeniu wychodzi liczba 189. Nie potrafię zweryfikować błędu.  
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Wybrani kandydaci na Zjazd Główny SBP – Elżbieta Kampa, Jadwiga Kotulska reprezentowały 

Okręg Opolski. 

Na Oddział Opolski w bazie członków SBP są wliczone wszystkie Koła na terenie województwa. 

Liczba osób w : 
Bibliotekach naukowych i akademickich  15 
Biblioteki pedagogiczne    3 
Bibliotekach szkolnych    18 
Bibliotekach publicznych   133 
Bibliotekach innych    1 
Inni – Seniorzy     17 

 
Przy tworzeniu bazy członków pojawiają się  nadal problemy, ciężko zachęcić osoby do 

indywidualnego zweryfikowania swoich danych, nie zawsze też wpływają informacje o 

wykreśleniu z bazy osób, które zrezygnowały z członkostwa. Brak też jest nadal zmian w  e-

maili,- ich personalizacji głownie w niewielkich Kołach. 

Brak roku urodzenia w niektórych przypadkach uniemożliwia podanie liczby członków do 35 

roku życia 

1.3. Informacja o finansach okręgu wg wytycznych skarbnika i głównej księgowej Biura ZG 

SBP. – załączone dokumenty. 

 

II. Działalność merytoryczna Zarządu Okręgu wg pięciu celów strategicznych zawartych w 

„Strategii SBP na lata 2010-2021”. 

 

1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej 
 

 Zarząd Okręgu wystosował  opinię negującą zamiar odwołania przez prezydenta Miasta 
Kędzierzyna-Koźla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, kol. 
Heleny Bulandy ze stanowiska. 

 Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadziło akcję poparcia budowy windy poprzez 
stworzenie społecznych list  czego efektem była petycja do Prezydenta i Rady Miasta 
Kędzierzyna-Koźla w sprawie budowy windy w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Listę 
podpisało blisko 700 osób .Działania  te poparła lokalna prasa i  na pewno były ważnym  
argumentem przy podejmowaniu przez UM decyzji o rozpoczęciu budowy  
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2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy  

 
Członkowie Opolskiego SBP zdają sobie sprawę z konieczności podnoszenia kwalifikacji, 

uzupełniania wiedzy tak aby w pełni świadomie być partnerami w tworzeniu społeczności 

informacyjnej. Członkowie z różnych Kół biorą czynny udział w regionalnych szkoleniach jak 

również w konferencjach krajowych. 

 

3.  Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska 

 Zarząd Okręgu współpracował z opolskimi bibliotekami przygotowując Opolskie 

obchody Tygodnia Bibliotek w formie happeningu, z którego relacja została 

zamieszczona na portalu sbp.pl. Była to znakomita okazja do integracji środowiska 

bibliotekarskiego. W happeningu wzięli udział przedstawiciele z różnych typów bibliotek 

w Opolu. 

 Pamiętamy także od osobach, które prze lata tworzyły nowoczesne bibliotekarstwo na 

Opolszczyźnie, w roku 2013 pożegnaliśmy Irenę Bryll, członka SBP oraz długoletnią 

dyrektorkę Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechniki 

Opolskiej), która kilka lat temu została wpisana do Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy 

Opolszczyzny. 

 Organizowane są spotkania jubileuszowe pracowników bibliotek i członków 

Stowarzyszenia 

 Koło SBP Bibliotek Naukowych kontynuuje pracę nad nagraniami wspomnień 

bibliotekarzy opolskich, które w późniejszym czasie mają być spisane. 

 Członkinie Koło Seniorek SBP spotykały się regularnie w roku ubiegłym, wysłuchały m.in. 

prelekcji pani dr Haliny Smolińskiej p.t. „Kobiety w Powstaniu Styczniowym oraz 

zwiedzono bibliotekę Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej  

 W styczniu 2013 roku Koło Seniorów SBP odbyło spotkanie integracyjne z grupą 

bibliotekarek działających w kołach SBP przy Uniwersytecie Opolskim i Państwowej 

Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej. Padła wówczas propozycja pani Jadwigi 
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Kotulskiej z UO odbycia spotkań i rozmów z zasłużonym bibliotekarzami Opola: Panią  

Janina Kościów, Panią Teresą Jakubczak i Panem Romanem Sękowskim. Spotkania te 

zapoczątkowałyby projekt „Historia mówiona o bibliotece”. Byłyby to długie wywiady na 

temat początków bibliotekarstwa w Opolu i na Opolszczyźnie po II wojnie światowej, a 

opowieści snułyby osoby, które od lat 50-tych pracowały w naszych bibliotekach. 

4.  Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego  

OKRĘG OPOLSKI oraz ODDZIAŁ OPOLSKI  działają wspólnie zwiększając dostęp kształcenia, 

umożliwiają członkom udział w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach organizowanych 

przez ZG SBP, m.in. 

 Skarbnik Zarządu Okręgu uczestniczył w ZG  SBP w szkoleniu 
 Członkowie Okręgu Opolskiego wzięli udział w konferencji przygotowanej również przez 

ZG SBP - „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej”. 
 E¬booki na e¬regałach" (6 marca 2013, Wojewódzka Biblioteka Publiczna ) 

 „Kreatywni w bibliotece, kreatywni w historii” – spotkanie w Państwowej Medycznej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowane przez 
Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej PMWSZ oraz Koło Bibliotek Naukowych SBP 
w Opolu 

 wykład Peg Walther z Ambasady USA w Warszawie pt. „"Strategiczna wizja biblioteki 
publicznej XXI wieku: z perspektywy amerykańskiej" – Miejska Biblioteka Publiczna w 
Opolu 

 wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, 
zorganizowany przez członków Koła SBP przy Bibliotekach Naukowych w Opolu. 

 

Publikacja / artykuły  – wspomnienia o opolskich nestorach bibliotekarstwa, które ukażą się w 

publikacji . „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” 

 o pani dyrektor Halinie Gąszczyńskiej, napisany przez Antoninę Solkę  
 o Mieczysławie Faberze, napisany przez Hannę Jamry 

 
Artykuły - wybór: 

 Jadwiga Kotulska, Katarzyna Mazur-Kulesza, Historia mówiona jako źródło badań 
nad historią opolskiego bibliotekarstwa, „Bibliotekarz Opolski” 2013, nr 1, s. 34-36. 

 Jadwiga Kotulska, Bibliotheca Gymnasii Illustris Bregensis (BibliothecaPiastorum 
Bregensis). Zarys dziejów i miejsce w ówczesnej kulturze Śląska, [w:] Społeczno-
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ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju marki regionu, pod red. Norberta 
Honki, Krapkowice 2013, s. 93-103. 

 Beata Śliwińska, W jednej ręce książka, w drugiej…kawa i to w bibliotece!; 
"Bibliotekarz Opolski" 2/2013:  http://www.bibliotekarzopolski.pl/arch/bo132.pdf  

 Beata Śliwińska, Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego; 
"Biblioteka Opolski" 2013 [prezentacja Biblioteki Wydziału Filologicznego UO]  

 Alicja Tomalska i Antonina Solka kontynuowały współpracę z portalem Slowpoland. 
 

 

5.  Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 

Zarząd Okręgu Opolskiego dbał o wizerunek SBP w opolskich mediach informując o 

Tygodniu Bibliotek, konkursie na Bibliotekarza Roku, informacje zamieszczone zostały również 

na portalach społecznościowych biblioteki, np. MBP w Opolu oraz na stronach internetowych 

poświęconych kulturze. 

Wybory „Bibliotekarza Roku 2012”  - z Okręgu Opolskiego kandydatem była kol. Mirosława 
Grabowska pracująca w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim – w Szkolny Multimedialnym 
Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym. 
 

Wszystkie Koła na terenie województwa opolskiego działają na rzecz społeczności lokalnej 

ściśle z bibliotekami, przy których mają swoje siedziby. Współpracują z przedstawicielami 

władz, ośrodkami oświaty i kultury, są inicjatorami przedsięwzięć kulturalnych na tym terenie. 

Członkowie działający w poszczególnych Kołach działają na rzecz podnoszenia prestiżu zawodu 

bibliotekarza włączając się w różnego rodzaju formy działalności społeczności lokalnej, tak m.in. 

Koło SBP w Gogolinie wspólnie z Akademią Trzeciego Wieku uczestniczyło w Tygodniu z 

Internetem oraz Andrzejkach, Z Gminnym Ośrodkiem Kultury  i Urzędem Miejskim otworzyło 

,,Uśmiechnięte Miasteczko”, w którym organizowane są  zabawy dla dzieci. 

Sprawozdania z niektórych Kół nie obejmowały wytycznych uwzględniających „Strategię SBP na 

lata 2010-2021” 


