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Sprawozdanie  

xarwądt Okręgt Ooolskiego wa rok {yz2 

 

I. Informacje organiwacvjne i finansoue dotvcwące dwiałalności statttouej okręgt 
1.1 Posiedwenia xarwądt Okręgt i Prewvditm xO Ooolskiego odbvuałv się usoólnie w 

xarwądem Oddwiałt i Prewvditm Oddwiałt ug orweoisóu tstanouionvch u stattsie 
SBP. 
Poruszane tematy na zebraniach to :  

 Ustalenie swcwegółóu obchodóu uojeuódwkich Tvgodnia Bibliotek* oraz Jubileuszu SBP 
na Ooolswcwvźnie 

 Omauianie strategii SBP i oostęoóu* oroblemóu u tuorwenit Bawv Cwłonkóu SBP 

 Omawianie prac z przygotowaniem i wydaniem publikacji nBC tworzenia orzyoisów i 
bibliografii załącznikowej. Poradnik autorstwa Katarzyny Mazur-Kuleszy i Doroty 
Wierzbickiej-Próchniak.  

 Podjęcie decvwji o tdwiale w 24 czerwca 20012 r.,  w X edycji Opolskiego Festiwalu Nauki, 
którego organiwatorami bvłv ooolskie tcwelnie.  

 Omauianie bieżącvch sorau u Okręgt Ooolskim. 
 

z.{. Informacja o cwłonkach: 
stan  ilościouv cwłonkóu u Okręgt Ooolskim- 197  osoby 

�oło u Ooolt(u tvm MBP* WBP* inne)  53 osób  
�oło u �łtbcwvcach orwy Filii PBW  9 osób 
�oło u �ogolinie     7 osób 
�oło u �rodkouie     6 osób    
�oło u �ędwierwvnie-�oźlt    16 osób 
�oło u Vamvsłouie orwv �ilii PBW   10 osób 
�oło u Vamvsłouie orwv BP    17 osób 
�oło u Vvsie      30 osób  
�oło u Strwelcach Ooolskich   8 osób 
�oło Senioróu      17osób 
�oło Bibliotek Vatkouvch u Ooolt  24 osób 
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Va Oddwiał Ooolski u bawie cwłonkóu SBP są ulicwone uswvstkie �oła na terenie uojeuódwtua. 

Licwba osób u : 
Bibliotekach naukowych i akademickich  24 
Bibliotekach pedagogicznych    3 
Bibliotekach szkolnych    18 
Bibliotekach publicznych   134 
Bibliotekach innych    1 
Inni W Seniorzy     17 

 
 
Prwv tuorwenit bawv cwłonkóu oojauił się oroblem w danvmi osobouvmi* uiękswość w osób nie 

uidwiała ootrwemv tmieswcwania tak swcwegółouvch informacji u cwęści (uvkswtałcenie* 

zainteresowania, kariera). Vie tdało się też u kolejnvm etaoie otrwvmać braktjącvch danvch od 

uswvstkich osób (dokładnvch dat trodwenia oraw soersonaliwouanvch e-maili) 

Brak roku urodzenia w niektórvch orwvoadkach tniemożliuia oodanie licwbv cwłonkóu do |} 

rokt żvcia 

 

z.|. Informacja o finansach okręgt ug uvtvcwnvch skarbnika i głóunej księgouej Bitra x� 

SBP. W wałącwone doktmentv. 

 

II. Dwiałalność mervtorvcwna xarwądt Okręgt ug oięcit celóu strategicwnvch zawartych w 

„Strategii SBP na lata 2010-2021”. 

 

1. Uwvskanie orwew SBP realnego uołvut na kswtałtouanie oolitvki i oraktvki bibliotecwnej 
 z� oaźdwiernika {yz{ r. w inicjatvuv Swkolnego Mtltimedialnego Centrtm Dvdaktvcwno-

Bibliotecwnego u xesoole Swkół u Dobrwenit Wielkim odbvło się I Forum Bibliotekarzy 
Wojeuódwtua Ooolskiego „Moja biblioteka. Mój tżvtkounik”. Wsoółorganiwatorami  
konferencji bvłv: xarwąd Okręgt Stouarwvswenia Bibliotekarwv Polskich u Ooolt oraw 
Biblioteka �łóuna Uniuersvtett Ooolskiego.   
Patronat honorowy nad Fortm objęła orweuodnicwąca x� SBP* �lżbieta Stefańcwvk* 
która skierouała do tcwestnikóu okolicwnościouv adres* a usoarcia medialnego 
tdwieliłv redakcje: „Vouej Trvbtnv Ooolskiej”* Radia „Plts”* Radia „Ooole” oraw „�łost 
Vatcwvcielskiego”.  
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Celem �ortm bvła integracja środouiska bibliotekarskiego oraw uvmiana ooglądóu i 
dośuiadcweń. 
Va orogram konferencji włożvłv się: usoomniane wajęcia uarswtatoue* u którvch uwięli 
tdwiał tcwniouie xesoołt Swkół u Dobrwenit Wielkim oraw w Ptblicwnej Swkołv 
Podstawowej nr 11 w Opolu, referaty i prezentacje bibliotekarzy ze wszystkich 
wnacwącvch bibliotek u regionie* a także waoroswonvch gości w �atouic* Wrocłauia i 
Poznania.  
Tematvka uvstąoień* skoncentrouana uokół dostosouania metod i form oracv 
usoółcwesnvch bibliotek do ootrweb tżvtkounikóu bvła niewuvkle różnorodna* dająca 
słtchacwom możliuość oownania swerokiej gamv bibliotecwnej ofertv. 
�olejne �ortm odbędwie się u {yz4 rokt i będwie usoółorganiwouanv w Biblioteką 
�łóuną Politechniki Ooolskiej. 
 

 xarwąd Okręgt uvstosouał oismo do Jówefa Sebestv Marswałka Wojeuódwtua 
Ooolskiego u sorauie wredtkouania dwiałalności filii bibliotek oedagogicwnvch na 
terenie naswego uojeuódwtua. 
 

 

2.  SBP uażnvm oartnerem u tuorwenit soołecweństua uiedwv 

 xarwąd Okręgt usoółoracouał w ooolskimi biblioteki orwvgotoutjąc Ooolskie obchodv 

Tygodnia Bibliotek. 

 {4 cweruca {yyz{ r.*  tcwestnicwvł u X edvcji Ooolskiego �estiualt Vatki* którego 
organiwatorami bvłv ooolskie tcwelnie.  
Ucwestnicv niedwielnego oiknikt rodwinnego mieli okawję oorowmauiać w bibliotekarzami 
nie tvlko o książce* ale róunież o dwiałalności SBP oraw wobacwvć ookaw mtltimedialnv 
tkawtjącv historię Okręgt Ooolskiego SBP. 
 
 

 

3.  xuiękswanie roli SBP u dwiałaniach na rwecw integracji środouiska 

Prwedstauiciele xarwądt Okręgt ułącwvli się (tcwestnicwąc) u 
orwedsięuwięciach organiwouanvch orwew �oła SBP* m.in. trocwvstości u 
Nysie z okazji Bibliotekarza Opolszczyzny>Bibliotekarze Opolszczyzny 
wostała  �alina �aletouska* instrtktor u Miejskiej i �minnej Bibliotece 
Publicznnej w Nysie. 
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ODDZInŁ OPOLS�I 
 tcwestnictuo kol. Beatv Śliuińskiej (�oło Bibliotek Vatkouvch) u oiknikt rouerouvm 

ooolskiego środouiska akademickiego „Cvkladv {yz{” 
 tcwestnictuo �oła Senioróu u sootkaniach i uvstauach organiwouanvch orwew ooolskie 

biblioteki 
 uvstaua wdjęć nntoninv Solki (�oło Senioróu) Chwila i trwanie 

 sootkania �oła Senioróu w okawji Dnia �obiet i Mikołajek 

 uvsłano kartki w żvcweniami w żvcweniami w okawji imienin* w okawji Bożego Varodwenia i 
Wielkiej Vocv do cwłonkiń �oła Senioróu a także emervtóu nie będącvch cwłonkami SBP. 

 

 

4.  xuiękswenie dostęot do różnvch nouocwesnvch form kswtałcenia i doskonalenia 

zawodowego  

O�RĘ� OPOLS�I oraw ODDxInŁ OPOLS�I  dwiałają usoólnie wuiękswając dostęo kswtałcenia 

 Udwiał sekretarwa xO SBP u Ooolt u swkolenit  „DOC�VIĆ BIBLIOT��Ę* Jn� S�UTCxVI� 
PROWADxIĆ Rx�CxVICTWO  

 �ol. Mirosłaua �rabouska bvła głóuną organiwatorką I �ORUM BIBLIOT��nRxY 
OPOLSxCxYxVY (Oddwiał Ooolski) 

 UII �ortm Młodvch Bibliotekarwv u Łodwi W referat kol. Beatv Śliuińskiej (�oło 
Bibliotek Naukowych) Przychodzi czytelnik do biblioteki… Po co?  

 kol. Beata Śliuińska (�oło Bibliotek Vatkouvch) ueswła u skład kolegitm 
redakcvjnego „Bibliotekarwa Ooolskiego” 

 Bożena Ratajcwak-Olsweuska (�oło Bibliotek Vatkouvch) ueswła u skład 
redakcji „Ptlst Ucwelni” 

 �oło Senioróu worganiwouało sootkanie w dr �aliną Smolińską* na którvm 
uvsłtchano orelekcji Proza Wisławy Szymborskiej 

  
 

Publikacja: 

 nBC tworzenia orzyoisów i bibliografii załącznikowej. Poradnik autorstwa Katarzyny 
Mazur-Kuleszy i Doroty Wierzbickiej-Próchniak.  

 

Artvktły - uvbór: 

 Paultk �.* Tvdwień Bibliotek {yz2 w Opolu,  Bibliotekarzu Opolskim nr 3/2012, s. 25-27.  
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 Jadwiga Kotulska, Katarzyna Mazur-Kulesza, xarwąd Okręgt Stouarwvswenia 

Bibliotekarzy Polskich w Opolu po raz pierwszy na Opolskim Festiwalu Nauki, 

Bibliotekarzu Opolskim nr 3/2012, s. 28-29  

 Mirosłaua �rabouska* Moja biblioteka. Mój tżvtkounik* Biblioteka – Szkolne Centrum 

Informacji nr 6/2012, s. 21-22 

5.  xuiękswenie orestiżt soołecwnego wauodt bibliotekarwa 

xarwąd Okręgt Ooolskiego dbał o uiwertnek SBP u ooolskich mediach informtjąc o 

Tygodniu Bibliotek, konkursie na Bibliotekarza Roku. 

Informacje o Tvgodnit Bibliotek* konktrsie na Bibliotekarwa Rokt bvłv róunież 

wamieswcwanie na oortalach soołecwnościouvch biblioteki* no. MBP u Ooolt oraw na stronach 

internetouvch oośuięconvch ktlttrwe. 

xarwąd Okręgt Ooolskiego oraw Oddwiał Ooolski SBP orwvgotouał usoólnie w ooolskimi 

bibliotekami różnorodnv orogram imorew u ramach Tvgodnia Bibliotek. W {yz{ rokt orwvoadał 

jtbiletsw 6y.lecia dwiałalności SBP na Ooolswcwvźnie w tej okawji inatgtracja Tvgodnia 

rowoocwęła się 9. maja* na której waorewentouano ookrótce dwiałalność SBP uvkorwvsttjąc 

waoisv w kronik. �olaż wdjęć* oodoisóu i komentarwv włożvł się na orewentację multimedialną ot. 

„�ronikarskim okiem”. W tym dnit uręcwona wostała nagroda Ooolskiemt Bibliotekarwoui Rokt. 

Va wakońcwenie trocwvstości cwłonkouie stouarwvswenia* waorosweni goście tcwestnicwvli u 

recitalt wesoołt QSZ. 

W godwinach orwedoołtdniouvch ~ maja nie tvlko bibliotekarwe mieli okawję sootkać się 

w Łtkaswem �ołębieuskim „Śmierć książki W Vo ftttre book”* którv orwedstauił svttację rvnkt 

książki oraw jego orwvswłość. 

Wvborv „Bibliotekarwa Rokt {yzz” w Okręgt Ooolskiego kandvdatem bvła kol. �alina 
Kaletowska, instruktor w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie. 
 

 
 

Medal u Douód Uwnania otrwvmała: 

�onorouą Odwnakę otrwvmałv: 

Marii Oleksiejuk W orweuodnicwącej �oła SBP u �łtbcwvcach 
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- Medalt u Douód Uwnania dla:  
Ewie Biskupskiej W orweuodnicwącej �oła SBP u Vvsie  
 

 wyróżnienie dla Beaty Śliwińskiej za kolaż zdjęć w konkursie „Mój Exlibris” z

 organizowanym przez firmę Aleph Polska 

 
 

  

 

Wswvstkie �oła na terenie uojeuódwtua ooolskiego dwiałają na rwecw soołecwności lokalnej 

ściśle w bibliotekami* orwv którvch mają suoje siedwibv. Wsoółoractją z przedstawicielami 

uładw* ośrodkami ośuiatv i ktlttrv*  

Vie otrwvmano w uswvstkich �ół sorauowdań a niektóre w nich nie obejmouałv uvtvcwnvch 

tuwględniającvch „Strategię SBP na lata {yzy-{y{z” 

 


