Sprawozdanie
Zarządu Okręgu Opolskiego za rok 2011
I.
1.1

Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej
okręgu
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 :
• Przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia na podstawie uchwał
oraz powoływanie nowych Kół
• Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła w Krapkowicach w związku z
brakiem aktywności od dwóch lat oraz płacenia składek członków
• Ustalenie szczegółów obchodów wojewódzkich Tygodnia Bibliotek,
wyjazdu na Targi Książki do Krakowa
• Omawianie strategii SBP i postępów, problemów w tworzeniu Bazy
Członków SBP
• Omawianie bieżących spraw w Okręgu Opolskim.

1.2. Informacja o członkach:
stan ilościowy członków w Okręgu OpolskimKoło w Opolu(w tym MBP, WBP, inne)
Koło w Głubczycach przy Filii PBW
Koło w Gogolinie
Koło w Grodkowie
Koło w Kędzierzynie-Koźlu
Koło w Namysłowie przy Filii PBW
Koło w Namysłowie przy BP
Koło w Nysie
Koło w Strzelcach Opolskich
Koło Seniorów
Koło Bibliotek Naukowych w Opolu

194 osoby
47 osób
9 osób
7 osób
6 osób
17 osób
10 osób
17 osób
29 osób
12 osób
19 osób
24 osób

Uchwała z dnia 23.11.2011 o rozwiązaniu Koło w Krapkowicach
Uchwała z dnia 13.07.2011 o utworzeniu Koła SBP w Strzelcach Opolskich
Na Oddział Opolski w bazie członków SBP są wliczone wszystkie Koła na terenie
województwa.
Liczba osób w :
Bibliotekach naukowych i akademickich
Bibliotekach pedagogicznych
Bibliotekach szkolnych
Bibliotekach publicznych
Bibliotekach innych
Inni – Seniorzy
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Na rok 2010 członków było 225 obecnie w bazie członków widnieje 194 osoby – różnica 31
osób
Na tę liczbę składa się:
– rozwiązanie Koła w Krapkowicach (17)
- pozostałe 13 osób to wynik aktualizacji listy członków w Kołach z chwilą podania do
elektronicznej bazy członków, przejścia na emerytury pracowników bibliotek, niektóre z nich
złożyły wnioski o rezygnację członkowstwa.
Przy tworzeniu bazy członków pojawił się problem z danymi osobowymi, większość z osób
nie widziała potrzemy umieszczania tak szczegółowych informacji w części (wykształcenie,
zainteresowania, kariera)
Brak roku urodzenia w podawanych danych 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 Opolskiego w roku 2011 zorganizował dla przedstawicieli Kół spotkanie
z Przewodniczącą Zarządu Głównego SBP – Elżbietą Stefańczyk spotkanie w kwietniu,
przy okazji otwarcia nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

•

Zarząd Okręgu przygotował również w roku 2011, w grudniu dla przedstawicieli Kół
szkolenie „Komunikacja wewnętrzna” przeprowadzone przez Agatę Szczotkę-Sarnę.
Szkolenie umożliwiło usystematyzowanie nurtujących problemów identyfikacji z
Stowarzyszeniem i próby rozwiązania tego zagadnienia.

2.

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
- Zarząd Okręgu współpracował z opolskimi biblioteki przygotowując Opolskie obchody
Tygodnia Bibliotek.

3.
•

Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
Zarząd Okręgu jak co roku przygotował wyjazd na Targi Książki do Krakowie, gdzie
oprócz zrzeszonych bibliotekarzy w SBP w targach uczestniczyli młodzi pracownicy
bibliotek Opolszczyzny.
Przedstawiciele Zarządu Okręgu włączyli się (uczestnicząc) w przedsięwzięciach
organizowanych przez Koła SBP, m.in. wyjazd integracyjny do Brzegu organizowany
przez Koło Bibliotek Naukowych.
Uczestnictwo przedstawicieli Zarządu na jubileuszach opolskich bibliotek (Biblioteka
Główna, Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

•
•
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4.
Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego
Przedstawiciele Zarządu Okręgu mieli możliwość uczestniczyć w VII Forum SBP w
Kietrzu k. Poznania (2-3 września 2011), w którym uczestniczył sekretarz Zarządu
Opolskiego – Katarzyna Pawluk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZO – Mariola
Urbaniak.
Przewodnicząca ZO – Elżbieta Kampa brała udział w warsztatach „Komunikacja
wewnętrzna w organizacji”, w warsztatach pod koniec roku „Cała naprzód”, brał udział
sekretarz ZO – Katarzyna Pawluk.
Sekretarz uczestniczył również w warsztatach dla administratorów bazy członków.
Katarzyna Pawluk uczestniczyła również w Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO
w Katowicach, „Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni
wyższej”, we wrześniu w Gliwicach, gdzie omawiano potrzeby i satysfakcję użytkownika
bibliotek oraz jak może sprostać nowym technologiom bibliotekarz.
5.

Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
Zarząd Okręgu Opolskiego dbał o wizerunek SBP w opolskich mediach informując o
Tygodniu Bibliotek, konkursie na Bibliotekarza Roku oraz o kampanii na rzecz pozyskiwania
nowych, młodych ludzi do Stowarzyszenia, udzielając wywiadów do radia i lokalnej prasy.
Informacje o Tygodniu Bibliotek, konkursie na Bibliotekarza Roku były również
zamieszczanie na portalach społecznościowych biblioteki, np. MBP w Opolu oraz na stronach
internetowych poświęconych kulturze.
Program Tygodnia Bibliotek w opolskich bibliotekach, którego głównym koordynatorem był
Zarząd Okręgu Opolskiego oraz Oddział Opolski:
Poniżej przedstawiono propozycje opolskich bibliotek : Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

9 maja 2011 r.inauguracja TYGODNIA BIBLIOTEK w Opolu
– w programie Wystąpienie Elżbiety Kampy Przewodniczącej SBP Zarządu Okręgu w Opolu ; wystąpienia
gości; Uspokojenie spektakl do wierszy E. Stachury w wykonaniu Andrzeja Jakubczyka, aktora Teatru im. J.
Kochanowskiego w Opolu; zwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
2 maja 2011 -Wystawa „Kronika działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w roku 2010”
4 maja 2011 - Projekcja filmu „Zygmunt Kałużyński. Pół życia w ciemnościach”
(Biblioteczny Klub Filmowy – WBP – OZO)
10 maja 2011 - Spotkanie z BEATĄ DŻON tłumaczką książki Dziewczynka w zielonym sweterku K.Chiger,
D. Paisnera (MBP Opole)
W programie:
Fragmenty filmów „W ciemności” - reż. Agnieszka Holland „Tak, pamiętam” - reż. Beata Dżon Prowadzenie:
Anna Święcicka
10 maja 2011 - Wykład multimedialny o twórczości Elfriede Jelinek (Niemieckojęzyczny Dyskusyjny Klub
Książki, WBP)
11 maja 2011 - „Trzy Marie, czyli opowieść o losach i roli wyjątkowych Polek we Francji”
Prelekcja dr Haliny Smolińskiej (MBP Opole)
11 maja 2011 - Otwarcie wystawy „Czas plebiscytu na Śląsku Galeria WuBePe, Wprowadzenie: dr Piotr Pałys
(Galeria WuBePe, ul. Piastowska 18)
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11 maja 2011 - Projekcja filmu „Wszystko za życie” reż. Sean Penn, (Biblioteczny Klub Filmowy – WBP)
11 maja 2011 - Festival Movie Cafe Projekcja filmu „Lektor”, reż. Stephen Daldry z prelekcją Małgorzaty
Stasiak
12 maja 2011 - Projekcja filmu „Wszystko za życie” (ścieżka dźwiękowa oryginalna)(Biblioteczny Klub
Filmowy – WBP)
12 maja 2011 – Piosenka literacka - koncert zespołu DOM O ZIELONYCH PROGACH (MBP, Opole)
18 maja 2011 - Jubileusz 60 – lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (Filharmonia Opolska)
W programie:
część oficjalna Prelekcja dra Bogusława Bednarka (Uniwersytet Wrocławski) „Dziwne biblioteki, dziwne
księgi”recital Anny Treter z Krakowa
19 maja 2011 - Spotkania autorskie z Mirosławem Sośnickim (MBP, Opole)
19 maja 2011 - Projekcja film „Człowiek na linie”, reż. James Marsh (Biblioteczny Klub Filmowy – WBP)
20 maja 2011 - Projekcja filmu „Człowiek na linie” (ścieżka dźwiękowa oryginalna) (Biblioteczny Klub
Filmowy – WBP)
25 maja 2011 - Spotkanie autorskie z Teresą Torańską Prowadzenie: red. Marek Świercz(Radio Opole)
(WBP, Opole)
25 maja 2011 - Projekcja filmu „Czekając na Joe”, reż. Kevi Mcdonald (Biblioteczny Klub Filmowy – WBP)
26 maja 2011 - Projekcja filmu „Czekając na Joe” (ścieżka dźwiękowa oryginalna) (Biblioteczny Klub Filmowy
– WBP)
IMPREZY TOWARSZYSZĄCE
9-14.05.2011
Bibliotekarz w bibliotece w obiektywie Agaty Eliasz, Wystawa fotograficzna Biblioteka Główna UO
9-31.05.2011
Dokumenty Życia Społecznego w zbiorach
Biblioteki Głównej UO. Wystawa w Collegium Civitas,
9-13.05.2011
"Biblioteka i bibliotekarz w oczach dziecka"Wystawa prezentująca prace plastyczne dzieci uczestniczących
w projekcie "Dziecięca Politechnika Opolska” Biblioteka Główna PO
11.04-15.05.2011
Correspondance des Arts Wystawa w Galerii „ZAMOSTEK” Miejska Biblioteka Publiczna
29.04-31.05.2011
Jan Paweł II w zagranicznych podręcznikach historii Miejska Biblioteka Publiczna
9-31.05.2011, w godz.9.00-17.00
Kiermasz książki używanej w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego
9-14.05.2011

W roku 2011
Wybory „Bibliotekarza Roku 2010” (przy zintensyfikowaniu udziału
w głosowaniu wszystkich członków SBP oraz rozpropagowaniu wydarzenia w środowisku
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bibliotekarskim kandydatka do tego tytułu z okręgu opolskiego, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Opolu, Elżbieta Kampa, zajęła wysokie trzecie miejsce).
Medal w Dowód Uznania otrzymała:
Katarzyna Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (sekretarz Zarządu Okręgu
Opolskiego)
Honorową Odznakę otrzymały:
o Barbara Piotrowska (Wiceprzewodnicząca Koła Miejskiego w Opolu)
o Joanna Raczyńska- Parys (sekretarz Oddziału Opolskiego)
o Mariola Urbaniak (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu Opolskiego)
Z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
oraz członkowie Koła SBP w Nysie
o Andruchowicz Marzena
o Gapińska Irena
Artykuł:
1/ Pawluk K., Tydzień Bibliotek 2011 w Opolu, Bibliotekarzu Opolskim nr 2-3/2011, s. 5960.
III.
Działalność merytoryczna struktur Oddziału Opolskiego.
W skład którego wchodzi Koło Miejskie w Opolu, Koło Bibliotek Naukowych i Koło
Seniorów
•
•
•
•

Udział w VII Forum SBP w Kietrzu k. Poznania (2-3 września 2011), wzięły 2 osoby z
Koła Bibliotek Naukowych: Jadwiga Kotulska i Katarzyna Mazur-Kulesza.
Przewodnicząca Oddziału Opolskiego – Danuta Łuczak brała udział również w
konferencji towarzyszącej w VII Forum SBP
W Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO w Katowicach, „Gdzie jesteś
czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”, w Gliwicach
uczestniczył skarbnik Koła Bibliotek Naukowych – Katarzyna Kulesza-Mazur.
Udział w szkoleniu pt.: „Komunikacja wewnętrzna” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Opolu zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Opolskiego (8 grudnia 2011),
przeprowadzone przez Agatę Szczotkę-Sarnę, - członkinie SBP z Koła Bibliotek
Naukowych i Koła Miejskiego. Szkolenie miało na celu upowszechnianie wiedzy o
działalności SBP; uświadomienie uczestnikom (członkom SBP) możliwości, jakie daje
współpraca w ramach SBP w środowisku lokalnym i w okręgach, zachęcanie do
zaangażowania i propagowania SBP oraz popularyzacja działalności; stowarzyszenia
wśród bibliotekarzy nie należących do SBP (a może przyszłych nowych członków
1. Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska:

•

Wizyta członków Koła Bibliotek Naukowych, Koła Seniorek, Koła Miejskiego
w nowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Minorytów Celem
wizyty była integracja środowiska lokalnego poprzez zacieśnianie współpracy w ramach
lokalnego (opolskiego) okręgu SBP, czyli poznanie różnorodności bibliotek (miejska a
akademickie); poznanie nowego miejsca do spędzania wolnego czasu w Opolu

•

Członkowie Koła Miejskiego, Koła Naukowego, Koła Seniorów wzięli udział w:
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- 60-leciu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki;
- 60-leciu Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego;
- 45-leciu Biblioteki Politechniki Opolskiej.
•

Koło Bibliotek Naukowych przygotowało wyjazd studyjny do Brzegu (10 września
2011), zwiedzanie z przewodnikiem m.in.: gotyckiego kościoła św. Mikołaja z XIV/XV
w., barokowych i klasycystycznych kamieniczek, XVI-wiecznego ratusza, barokowego
kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, żelaznego mostu kratownicowego z XIX
w. Celem wyjazdu była integracja międzypokoleniowa oraz międzybiblioteczna
opolskiego środowiska bibliotekarzy.

•

VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu (15-16 września 2011)
i uczestnictwo Beaty Śliwińskiej z referatem pt.: Strach ma wielkie oczy a lęk ma wiele
twarzy, czyli o oswajaniu bibliotek słów kilka.
Celem delegacji było zdobycie informacji o nowych technologiach oraz formach pracy
z czytelnikiem w bibliotekach(tak uniwersyteckich jak i miejskich) oraz nawiązanie
znajomości ‘międzybibliotecznych’, ‘międzywojewódzkich’ i ‘międzymiastowych’
z innymi młodymi adeptami zawodu bibliotekarza do wykorzystania w przyszłości.

•

Konferencja Bibliotek Publicznych Powiatu Brzeskiego: „BIBLIOTEKA – WCHODZĘ”
udział kol. Joanny Raczyńskiej-Parys – sekretarza Oddziału Oposlkiego z referatem i
prezentacją Jaka Biblioteka dla młodych? Rezultaty badania przeprowadzonego na
zlecenie MBP w Opolu przez Instytut Socjologii UO

•

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa we Wrocławiu pt.: Nowe przestrzenie
biblioteki (18 listopada 2011) i uczestnictwo Beaty Śliwińskiej z referatem pt.: Biblioteka
- lubię to? - strach się bać? Celem wyjazdu było zdobycie informacji o nowych
technologiach w bibliotekach uniwersyteckich (np. skanowane QR-kody jako źródło
podstawowych informacji o bibliotece które można mieć w telefonie komórkowym,
zamiast szukać w Internecie), zdobycie informacji o nowych formach pracy z
czytelnikiem w bibliotekach
uniwersyteckich

•
•
•
•

Ponadto Koła przygotowały:
Dzień Kobiet - przez członkinie Koła Seniorów
Zwiedzanie bibliotek instytutowych zorganizowane przez Koło Seniorów z Kołem
Naukowym SBP, działającym przy UO.
Spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez Koło Seniorek
Wystawa fotografii kol. Antoniny Solki (Koło Seniorów) zatytułowana „Barwy
i kształty” zorganizowana we współpracy z Biblioteką Politechniki Opolskiej
• Wysyłanie kartek z życzeniami świątecznymi przez członków Koła seniorów do
emerytowanych pracowników bibliotek –
2. Zwiększenie dostępu do
i doskonalenia zawodowego:

•

różnych

nowoczesnych

form

kształcenia

Obchody 60-lecia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego (1951-2011)
i konferencja pt.: Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle
zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II. W prace nad organizacją zaangażowały
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się 2 członkinie KBN: Katarzyna Mazur-Kulesza oraz Dorota Wierzbicka-Próchniak.
Treści referatów dotyczyły m.in.:






pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym za pomocą nowych mediów,
marketingu wewnętrznego w nowoczesnej bibliotece szkoły wyższej,
oczekiwań dzisiejszych czytelników względem bibliotek,
nowych form promocji bibliotek w środowisku oraz zmiany wizerunku bibliotekarza w społeczeństwie.
Wśród zaproszonych gości była m.in. Przewodnicząca Zarządu Okręgu Opolskiego SBP, i dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Elżbieta Kampa.

3. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza (działania na rzecz
promocji bibliotek, zawodu bibliotekarza oraz stowarzyszenia):
•
•

Członkowie Oddziału jak również Kół działających w Opolu czynnie włączyli się w
organizowanie Tygodnia Bibliotek w OpoluDzień Bibliotekarza
Konkurs „Photo Day” w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
(14 maja 2011), wzięły udział 2 członkinie Koła Bibliotek Naukowych. Cele działania
uczestnictwa była promocja biblioteki jako tzw. „trzeciego miejsca”, tj. ukazanie jej
poprzez zdjęcia jako miejsca przyjaznego i atrakcyjnego oraz konkurencyjnego punktu
spędzania wolnego czasu z rodziną, dziećmi czy samemu oraz praca na rzecz obalania
stereotypu bibliotekarza i biblioteki poprzez pokazanie go od miejsc niedostępnych
czytelnikowi.
• Artykuły w prasie:
1. Śliwińska B., Strach ma wielkie oczy a lęk ma wiele twarzy, czyli o oswajaniu bibliotek
słów kilka, [wersja referatu z VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu], „ "Bibliotekarz
Opolski" 2011/4:
http://bibliotekarzopolski.pl/bo52-11.html [dostęp dnia 10.02.2012].
2. Śliwińska B., VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu - co się zmieniło przez dwa
lata?, „Bibliotekarz” 2011/12, s. 24-27.
3. Śliwińska B., VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu - co słychać u młodych
bibliotekarzy?, „Poradnik Bibliotekarza” 2011/11, s. 14-17.
4. Śliwińska B., VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu - czy działamy?,„EBIB” 8
(126)/2011: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/126/126_sliwinska.pdf:
[dostęp dnia 10.02.2012].
5. Śliwińska B., Etyka, gdy przyjdzie, co z nią czynić, [w:] Etyka w mediach. Vol. 8,
red. W. Machura, Poznań - Opole 2011, s. 83-97.
6. Śliwińska B., Fides montes transferam, czyli Dzień Bibliotekarza inaczej, „Poradnik
Bibliotekarza” 2011/5, s. 23-25.
7. Śliwińska B., [Galeria Młodych Bibliotekarzy], „Poradnik Bibliotekarza” 2011/1,
s. 26-29.

Wszystkie Koła działające na terenie województwa opolskiego działają na rzecz społeczności
lokalnej ściśle z bibliotekami, przy których mają swoje siedziby.
Nie otrzymano z wszystkich Kół sprawozdań a niektóre z nich nie obejmowały wytycznych
uwzględniających „Strategię SBP na lata 2010-2021”
Nie otrzymano sprawozdania z Koła SBP w Kędzierzynie-Koźlu.
Koło SBP z Gogolina sprawozdanie przesłało wg obowiązującego wzorca.
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Działalność merytoryczna Kół Okręgu Opolskiego:

Koło SBP w Głubczycach przy Filii Pedagogicznej Bibliotece
• Działalność szkoleniowa
Koło przy Filii PBW poprzez inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć bibliotecznych
integruje środowisko bibliotekarz szkolnych powiatu głubczyckiego oraz przyczynia się
do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych
o 22.XI – warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu głubczyckiego
„Ewidencja zbiorów bibliotecznych”
o konsultacje biblioteczne dla nauczycieli bibliotekarzy „Ewidencja czasopism przy
wykorzystaniu kart akcesji” i „Układ zbiorów w księgozbiorze podręcznym”
• Działalność popularyzatorska i integracyjna Koła wspólnie z Biblioteką
o Wystawa „Zabytki regionu w Twoim obiektywie” połączona z promocją XV
górnośląskiej edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego dla dzieci i
młodzieży „Experience” w MOK w
o warsztaty „Ruszę głową zmierz się z mową – warsztat profilaktyki logopedycznej” dla
nauczycieli szkół podstawowych powiatu głubczyckiego, którym towarzyszyła
wystawa publikacji Filii PBW w Głubczycach „Wspieranie rozwoju mowy dziecka” w
MOK w Głubczycach
• Udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo
o kiermasz książek Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP z Kielc i Wydawnictwa
Literatura z Łodzi zorganizowany z okazji „Tygodnia Bibliotek”. – 100 osób
• Konkursy wspólnie z Biblioteką
o międzyszkolny konkurs plastyczny „Boże Narodzenie – malowana kolęda” dla
uczniów szkół podstawowych powiatu głubczyckiego
.
Koło SBP w Gogolinie

1. Koło SBP wspólnie z Biblioteką w Gogolinie w 2011 r. zorganizowało 4 lekcje
biblioteczne dla dzieci ze szkół oraz przedszkoli gminy Gogolin.
Promując dobre działania w bibliotece członkowie Koła zorganizowali pasowanie na
czytelnika dla dzieci z gogolińskich przedszkoli.
Dzięki temu GBP wzbogaciło się o kilkunastu nowych czytelników.

2. Koło SBP ściśle współpracuje z lokalnym samorządem gminy, Akademią Trzeciego
Wieku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołami i
Przedszkolami gminy Gogolin, Klubem Seniora, świetlicami młodzieżowymi i
środowiskowymi, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce
innym” i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gogolińskiej”.
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Owocem współpracy z Przedszkolem Nr 3 jest wydanie książeczki dla dzieci pt: "O
dzielnym Karliku gogolińskich lasów strażniku część I: jesień, zima” , a z pozostałymi
jednostkami wydanie Kalejdoskopu Samorządowego za rok 2010.
3. Gogolińskie Koło SBP w 2011 wspólnie z Akademią Trzeciego Wieku zorganizowało
m.in. ;
• poetycki wieczór andrzejkowy,
• instruktaż komputerowy dla seniorów – działanie samodzielne,
• dwa spotkania z podróżnikiem - działania samodzielne,
• spotkanie mikołajkowe dla niepełnosprawnych z gminy Gogolin – działania wspólne z
stowarzyszeniem „Okaż serce innym”.
• W ramach współpracy z Kołem DFK w Gogolinie odbyły cztery zajęcia w języku
niemieckim w ramach projektu "Szkółki Sobotniej" dla dzieci.
4. 2 osoby przeszkolono w warsztatach zorganizowanych przez SBP w Opolu. Celem
szkolenia była praca nad komunikacją wewnętrzną w bibliotekach i Stowarzyszeniu;
ponadto członkowie Koła brali udział w wycieczce do Krakowa na Targi Książki.
5. w 2011 ukazały się w Poradniku Bibliotekarza Nr 6/2011 „Gminna Biblioteka
Publiczna w Gogolinie po remoncie” oraz w elektronicznym wydaniu Bibliotekarza
Opolskiego artykuł dot. Dyskusyjnego Klubu Książki GBP Gogolin pt: „Mamy już 5
lat”. Artykuły w lokalnej prasie Nowa Trybuna Opolska i Tygodnik Krapkowicki,
promujące działania biblioteki oraz członków Koła.
6. Pracownicy GBP włączyli się w Ogólnopolską akcję "Tydzień z Internetem".
Odbiorcami naszej akcji były studentki Akademii Trzeciego Wieku z Gogolina. W
ramach projektu zorganizowano koncert życzeń, polegający na wyszukaniu ulubionych
piosenek w serwisie YouTube, a następnie wspólnym wysłuchaniu utworów oraz
informacji związanych z takim właśnie wyborem.
Koło SBP w Grodkowie
•
•
•
•
•

W maju Koło współorganizowało na zamku piastowskim w Brzegu konferencję dla
bibliotekarzy z Powiatu Brzeskiego z udziałem przedstawicieli bibliotekarzy z
województwa opolskiego i dolnośląskiego;
Odbyło się spotkanie bibliotekarzy z okazji jubileuszu pracy M. Jakubów i A. Biesagi
Członkowie Koła wzięli udział w wyjeździe na Targi Książki do Krakowa
Koło zorganizowało w grudniu spotkanie wigilijne
Przedstawiciele Koła wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Zarząd Okręgu
prowadzonych przez Agatę Szczotkę-Sarnę
oraz udział w szkoleniu 08.12 w MPB w Opolu i wyjazd na targi książki do Krakowa.

Koło SBP w Namysłowie przy Filii Pedagogicznej Biblioteki
W 2011 roku Koło SBP realizowało zadania oparte głównie o statut Biblioteki oraz
plan pracy Koła SBP na 2010 rok.
Na pracę pedagogiczną Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich złożyły się:
o działalność oświatowa (wystawy, spotkania)
o działalność instrukcyjno-metodyczna (szkolenia, instruktaże)
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o działalność dydaktyczna (informacje o usługach Filii PBW w Namysłowie, cykl lekcji
"Młodzież w kontekście współczesnych zagrożeń środowiskowych" dla uczniów klas
gimnazjalnych z wykorzystaniem multimediów, Akcja „O przyjaźni“ połaczona z
powiatowym konkursem o tym samym tytule, warsztaty terapeutyczne z wychowankami
ŚDSu w Namysłowie).
WYSTAWY oragnizowane w wspólnie z Biblioteką, m.in. :
•
wystawa prac plastycznych wykonanych przez wychowanków Środowiskowego
Domu Samopomocy w Namysłowie podczas „Warsztatów wielkanocnych” (kwiecień)
•
wystawa pokonkursowa „O przyjaźni”. Prace literackie i fotografie zwycięzców
konkursu organizowanego przez PBW Filia w Namysłowie i ZSM w Namysłowie(czerwiecwrzesień)
KONKURSY organizowane przez Filię PBW w Namyslowie wraz z Kołem SBP:
Akcja „O przyjaźni” połączona z powiatowym konkursem literacko-fotograficznym pod tym
samym tytułem - 09.06.2010 r.
Współpraca Koła SBP z
• KLUBEM MŁODYCH TWÓRCÓW "WENA" działającym przy Namysłowskim
Ośrodku Kultury
• Współpraca Koła SBP z Amatorskim Zespołem Teatralnym "Bez Atu" prowadzonym
przez panią Aleksandrę Patelską.

FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO realizowane w PBW
w Namysłowie wraz z Kołem SBP, m.in.:
• „Organizacja i zarządzanie biblioteką” warsztaty z bibliotekarzami ZSM w
Namysłowie i ZSR w Namysłowie
• „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie posługiwania się technologią
informacyjną” prezentacja książki pt. „Technologie informacyjne w warsztacie
nauczyciela” pod red. J. Migdałka i W. Folty

Koło SBP w Namysłowie przy Publicznej Bibliotece
• Działalność szkoleniowa
o Wyjazd szkoleniowy do zamku w Mosznej połączony z plenerem malarskim dla
młodzieży gimnazjalnej.
o Warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy powiatu namysłowskiego, prowadzone przez
KLANZĘ z Wrocławia pt. „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i
młodzieży poprzez twórczą aktywizację”
• Działalność popularyzatorska i integracyjna wspólnie z Biblioteką
Realizacja programu Klan Przyjaciół Książek realizowanego ze środków MKiDN
• Konkursy wspólnie z Biblioteką
Konkurs historyczny „Dzieje Namysłowa”,
konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona książka, mój ulubiony bohater”
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•

Działalność na rzecz regionu i społeczności lokalnej Koło SBP wspólnie z Biblioteką
przygotowało w roku 2011 warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych:
o Wiosenne warsztaty „Ozdoby na świąteczny stół”
o Jesienne warsztaty „Jesienne kwiaty” z wykorzystaniem techniki wykonywania
kwiatów z krepiny i bibuły.
o Warsztaty z cyklu robótki ręczne” Robimy ozdoby szydełkowe”

Koło SBP w Nysie
•

Działalność szkoleniowa
o wycieczka Koła do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
o wykład architekta Bogusława Szuby na temat „Zasady estetycznej i funkcjonalnej
aranżacji wnętrza biblioteki”
o warsztaty florystyczne dla bibliotekarzy

• Działalność popularyzatorska i integracyjna
o Koło współorganizowało Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Wiejskim Domu Kultury
w Pakosławicach
o Koło przygotowało gwiazdkowe spotkanie połączone z obchodami jubileuszy
pracowników

Koło SBP w Strzelcach Opolskich
Nowopowstałe Koło spotykało się w celach organizacyjnych.
Przedstawiciele Koła brali udział w szkoleniu organizowanym przez Zarząd Okręgu,
prowadzonych przez Agatę Szczotkę-Sarnę oraz uczestniczyli w wyjeździe na Targi Książki
do Krakowa.
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