
                    Białystok 2019.02.26 

 

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych SBP w okręgu podlaskim  

za roku 2018 roku. 

I. Informacje organizacyjne:  

 Liczba członków Podlaskiego Okręgu SBP-155, w tym: Oddziału Białostocki – 91 , 

Oddziału Łomżyńskiego -27; Oddziału Suwalskiego -37.  

 w tym: funkcjonuje 7 kół: augustowskie –9, suwalskie –28; białostockie –38, łapskie –

8; powiat–44;, kolneńskie –12, łomżyńskie – 15. 

 Ubyło 7 członków  (zmiana miejsca pracy, odejście na emeryturę).  

 W sumie odnotowano nowo zapisanych - 5 członków w tym: 3  osoby  w SBP w 

Oddziale Białostockim i  2 osoby w Oddziale Łomżyńskim. 

 W szeregach SBP Okręgu Podlaskiego odnotowano: 6 mężczyzn i  149 kobiet.  

 Do 35 roku życia - 15 członków  (4 osoby w Książnicy Podlaskiej i 11 w terenie). 

 Koalicjantami  struktur SBP Okręgu Podlaskiego są biblioteki macierzyste 

poszczególnych Oddziałów w zależności od okoliczności samorządy (marszałkowski, 

poszczególnych powiatów i gmin) ponadto  instytucje kultury funkcjonujące  

w województwie. Współpracujemy ze Związkami Zawodowymi Książnicy Podlaskiej 

a także Uniwersytetem w Białymstoku. W ramach współpracy realizujemy wymianę 

doświadczeń, udoskonaleń zawodowych, wyjazdy integracyjne, spotkania studyjne,   

zapraszamy partnerów do wzięcia udziału w zaplanowanych przedsięwzięciach. 

 W 2018 roku w Oddziale Białostockim i Zarządzie Podlaskim SBP dokonano 

przeglądu dokumentacji, która spowodowała selekcję niektórych dokumentów 

(zdezaktualizowanych o niskiej wartości archiwalnej m.in. pousuwano listy obecności 

materiały przestarzałe). Na bieżąco przesyłano wytyczne oraz korespondencje 

otrzymywane z Zarządu Głównego SBP do ogniw terenowych. W związku z RODO 

dokumentacja jest przechowywane w szafie zamkniętej na klucz. W lutym 2019 roku 

dokonano aktualizacji bazy członków w oparciu o zgłoszone informacje z trzech 

oddziałów (białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego).  

 Zarząd Okręgu Podlaskiego SBP podjął  uchwałę 1/2018  powierzającą kol. 

Katarzynie Hryniewickiej funkcję Okręgowego Administratora Bazy Danych 

członków SBP. W związku z powyższym funkcja dotychczasowego administratora 

kol. Teresy Kruszewskiej uległa wygaśnięciu (koleżanka zrezygnowała z członkostwa 

SBP).  

II.      Działalność ogniw terenowych (wg celów strategicznych SBP). 

Cel 1: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce.  

 

Przedstawiciele Zarządu Okręgu/Oddziału Białostockiego: 

 prowadzili rozmowy z 2 włodarzami powiatu białostockiego, w sprawie ochrony 

interesów- warunków pracy i płacy bibliotekarzy (w gminach: Turośń Kościelna, Suraż) 

Rozmowy w Turośni Kościelnej  przyniosły pozytywne rezultaty (placówka została 



przeniesiona do nowego obiektu), natomiast w Surażu sprawy kadrowe nie zostały 

rozstrzygnięte pomyślnie, trwają nadal oczekiwania na zmianę, powodem jest brak  

finansów w budżecie.  

 wydano pozytywną opinię nt. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Filipowie  

celem akceptacji  przeszeregowania  bibliotekarza na stanowisko kierownika biblioteki. 

 wypowiedziano się w kwestii połączenia dwóch bibliotek z domem kultury  (GBP 

 w Filipowie i GBP w Orli), wydając opinie za połączeniem. 

 prowadzono rozmowy z przedstawicielami dwóch bibliotek (Bielsku Podlaskim, 

Zambrowie) celem realizacji przez nich  zadań bibliotek powiatowych, w których do tej 

pory nie utworzono. Temat został  przesunięty na kolejny rok (po wyborach 

samorządowych).  

Cel 2 :  SBP ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.  

Oddział Białostocki  

Doskonalenia branżowe : 

 Zorganizowano spotkania branżowe pod patronatem SBP, skierowane do 

zainteresowanych bibliotekarzy. Na zaproszeniach zamieszczano logo SBP  jako 

partnera w działaniu. Trzy powiaty woj. podlaskiego (suwalski, łomżyński, białostocki) 

połączyły swe siły organizując wspólne  szkolenie ph. „Biblioteka w teatrze, teatr 

 w bibliotece” w Łapach w ramach działań Tygodnia Bibliotek. 

Realizowane  przedsięwzięcia : 

a. 8.03.2018 „Rozwój kompetencji osobistych bibliotekarzy: marka osobista i 

wizerunek bibliotekarza i wizytówką biblioteki” (spotkanie zorganizowano  

w Książnicy Podlaskiej z udziałem 35 bibliotekarzy z województwa podlaskiego );  

b. 9.03.2018 „Kreatywny bibliotekarz – myślenie lateralne” (szkolenie zorganizowano 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce, w którym wzięli udział 23 

bibliotekarz powiatu hajnowskiego oraz nauczyciele –bibliotekarze)  

c. 11.04.2018„Kreatywny bibliotekarz- myślenie lateralne”(seminarium 

przeprowadzono w Miejskiej Biblioteki w Mońkach z udziałem 25 bibliotekarzy 

 z Koła SBP monieckiego oraz zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy z 

powiatu monieckiego)  

d. 12.04.2018 „Bibliotekarz ambasadorem kultury–savoir vivre w pracy” (spotkanie 

zorganizowano w Bibliotece w Bibliotece Publiczne Miasta i Gminy Łapy  

z udziałem 28 bibliotekarzy i nauczycieli –bibliotekarzy tego regionu oraz radny 

gminy Łapy);  

e.   16.05.2018 –  konferencja w ramach koalicji Bibliotecznej  Ligi Powiatowej 

(powiatu białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego) ph. „Biblioteka w teatrze, 

teatr w bibliotece” zorganizowana w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy 

 (56 osób: w tym bibliotekarze bibliotek publicznych, nauczyciele bibliotekarze 

gminy Łapy, 2 samorządowców z gminy Łapy, Powiatu Białostockiego oraz Urzędu 

Marszałkowskiego);   

f.     5.12.2018 – szkolenie bibliotekarzy powiatu białostockiego ph.„ Jak skutecznie 

promować czytelnictwo – czyli nie ma mowy o nudzie w bibliotece”(uczestniczyło 

36 osób), przeprowadzone w Filii Bibliotecznej w Rybołach; 

g. 14.12.2018 – wymiana doświadczeń przedstawicieli trzech Oddziałów SBP  

 ph. „Wspólne cele, czyli w jedności siła” połączone z opłatkiem (uczestniczyło 19 

osób). Spotkanie zorganizowano w Książnicy Podlaskiej . 



Z 7 spotkań szkoleniowych skorzystało 222 uczestników (zrzeszonych i niezrzeszonych 

w SBP). Średnia liczba uczestników w spotkaniu 32 osoby. 

Wyjście studyjne  

a. 14.04.2019 - SBP Okręgu Podlaskiego zorganizowało dwuczęściowe  spotkanie ph. 

„Kampus Uniwersytecki czyli nieznany Białystok ze stali i szkła (pierwsza część 

spotkania), drugą część przeprowadzono w Książnicy Podlaskiej ph.” Warsztaty  

z Teatrem Kamisihibaj”. W spotkaniu uczestniczyło 15 zainteresowanych osób  

z Białegostoku oraz terenu.  

Konkursy : 

Oddział Białostocki 

SBP w wymienionych konkursach była współorganizatorem i fundatorem 

upominków laureatom. 

a. 4.04.2018 – podsumowanie konkursu plastycznego ogłoszonego przez 

Powiatową Bibliotekę w Mońkach pod hasłem „Dom moich przodków”, na 

który wpłynęło 85 prac. Na spotkanie przybyli uczestnicy konkursu oraz 

zainteresowane osoby (ok.90 uczestników). 

b. 9.05.2018 – podsumowanie konkursu na Bibliotekarza Roku 2018, który został  

zorganizowany w Książnicy Podlaskiej na gali Święta Książki i  Biblioteki  

(85 uczestników).  

c. 9.11.2018 – podsumowanie konkursu  powiatowego fotograficzno-

historycznego „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle patriotyczne” 

skierowanego do młodzieży klas V-VII . W konkursie wzięła udział 58 osób 

 z powiatu białostockiego oraz Białegostoku. Organizatorem głównym 

przedsięwzięcia była Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego oraz Miejska 

Biblioteka w Wasilkowie, a także Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Na 

podsumowanie przybyli uczestnicy, nauczyciele, bibliotekarze, władze 

samorządowe z gminy Wasilków oraz Starostwa Powiatu Białostockiego ( ok. 

85 osób);  

d. 14.11.2018 – podsumowanie konkursu wojewódzkiego ph. „Niepodległa  

w mojej bibliotece” w Książnicy Podlaskiej. W konkursie wzięło udział 9 

bibliotek terenowych. W podsumowaniu uczestniczyli bibliotekarze publiczni  

 z Białegostoku oraz bibliotekarze samorządowi województwa podlaskiego,  

 a także  przedstawiciel samorządu w Hajnówce  (50 uczestników).   

Oddział Łomżyński  

 

a. rozbudowa Alei Zesłańców Sybiru (przygotowanie wykazu osób wywiezionych 

podczas deportacji) wykonana z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Łomża  

z siedzibą w Podgórzu  -  realizowana przez członków w/w oddziału,  

b. wydanie publikacji „Nieprzemilczana historia. O zesłańcach Sybiru z gminy 

Łomża” przez Koło Łomża; 

c. spotkania autorskie z Zenonem Krajewskim (autorem książki regionalnej „Meandry 

losu”) - koło Łomża i  Kolno; 

d. organizowanie spotkań (wieczornic, wykładów, turniejów, gier terenowych, montaże 
słowno-muzyczne, spotkań autorskich) związanych z 100 rocznicą odzyskania 
niepodległości w poszczególnych bibliotekach oddziału łomżyńskiego; 



e. konkurs recytatorski o zasięgu gminnym i między powiatowym „ Ojczyzna w poezji” w 
kole Łomża i  Kolno; 

Oddział Suwalski  

a. cykl zajęć ph.” Przysłowia mądrością narodów” organizowanych w Bibliotece 

Publicznej w Suwałkach. Przygotowano quizy i kalambury. W 6 spotkaniach 

uczestniczyła młodzież, której czytano przysłowia i interpretowano ich znaczenie. 

SBP Oddział Suwalski  ufundował upominki najaktywniejszym uczestnikom; 

b. zaakcentowano 100. rocznicę odzyskania Niepodległości organizując quiz dla 

dzieci i młodzieży pt. „Polsko kocham Cię”. SBP Oddział Suwalski  zakupił  

nagrody laureatom; 

c. SBP Oddział Suwalski wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

zorganizował  ósmą edycję akcji „Odjazdowy bibliotekarz”. 

Cel 3 :  Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 

Oddział Białostocki SBP zorganizował dwie wycieczki integracyjne. Organizatorzy 

zaproponowali wyjazdy bibliotekarzom z oddziałów  oraz sympatyków SBP. Podczas 

wycieczek po wyznaczonej trasie podróży zwiedzano obiekty historyczne, odwiedzano 

biblioteki, wymieniano doświadczenia zawodowe. Informacje o integracji  przesłano na portal 

SBP oraz Starostwa Powiatu Białostockiego, a także Książnicy Podlaskiej. Oddział 

Białostocki gościł bibliotekarzy terenowych z dwóch bibliotek powiatowych (okręgu 

łódzkiego i  mazowieckiego) dzieląc się doświadczeniami oraz prezentując Książnicę 

Podlaską ponadto  odwiedzono  dwie biblioteki miejsko-gminne  w powiecie białostockim. 

Oddział Łomżyński zorganizował  Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w plenerze, zapraszając na 

spotkanie wszystkich członków oraz koalicjantów  stowarzyszeniowych.  

Cel szczegółowy III.1 Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem 

wykorzystania nowych technologii. 

Przedstawiciele SBP Okręgu Podlaskiego cyklicznie komunikowali się ze sobą zapraszali się 

wzajemnie na organizowane spotkania branżowe w swych siedzibach, a także na wyjazdy 

integracyjne. Zapraszano bibliotekarzy publicznych, nauczycieli – bibliotekarzy  

i bibliotekarzy akademickich. W 2018 roku reprezentanci Zarządu Podlaskiego SBP  

z Książnicy Podlaskiej dzielili się  informacjami podczas szkoleń  o wydarzeniach 

 w SBP, ponadto złożyli  wizytę w kołach (Łapach, Mońkach, Hajnówce, Bielsku Podlaskim), 

na  których prezentowano  działania SBP Oddziału Białostockiego, „posiłkując” się  

zdjęciami wykonanymi podczas spotkań. Wykonano pięć ekspozycji fotograficznych  ph. 

„Reminiscencje biblioteczne w ramach działań SBP w latach 2006-2018”  oraz prezentowano  

przygotowaną prezentację multimedialne o ważniejszych wydarzeniach w/w Oddziale.    

Zamieszczano informacje  na stronie  http://www.ksiaznicapodlaska.pl/statics/sbp.html  

o realizowanych przedsięwzięciach SBP w Oddziale Białostockim, ponadto cyklicznie 

wysyłano wiadomości do ogólnopolskiego portalu SBP za pośrednictwem Zarządu Głównego 

(za pomoc i wsparcie dziękujemy Pani Joannie Filimonow). 

Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP  

Wydarzenia biblioteczne w poszczególnych ogniwach były realizowane przez członków SBP 

mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarstwa a przy tym 

jednocześnie SBP.  60% bibliotek województwa podlaskiego  wzięło udział w corocznych 



akcjach ogólnopolskich  m.in.: Tygodnia Bibliotek, Nocy Bibliotek, Dnia Bibliotekarza  

Informacje o wydarzeniach z poszczególnych bibliotek zamieszczano w mediach 

społecznościowych oraz wymieniano się informacjami „metodą szeptaną”  na spotkaniach 

zawodowych oraz na posiedzeniach samorządowych w poszczególnych gminach, miastach. 

Popularyzowano konkurs na Bibliotekarza Roku 2017 wysyłając informacje do 

poszczególnych bibliotek województwa podlaskiego, zachęcając ich do udziału.  

Książnica Podlaska w Białymstoku pozyskała dodatkowe środki na realizację projektu pt. 

 „Z książką w podróż historyczną” przy współpracy z SBP Okręgiem Podlaskim 

skierowanym do bibliotekarzy i czytelników województwa podlaskiego. Członkowie 

stowarzyszenia uczestniczyli w projekcje w dniu wolnym od pracy. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego było partnerem konkursu 

fotograficzno – historycznego „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna-puzzle patriotyczne”,  

realizowanym przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego Książnicy Podlaskiej. 

Stowarzyszenie na rzecz konkursu ufundowało nagrody finalistom, a opiekunom 

merytorycznym (nauczycielom-bibliotekarzom oraz bibliotekarzom) przekazano zakupione 

publikacje SBP przez organizatora przedsięwzięcia w podziękowaniu za ich wkład pracy. Do 

każdej książki wkładano zakładki SBP wykonane przez Oddział Białostocki. 

 

SBP Okręgu Podlaskiego starało się: 

a. propagować wydawnictwa  i szkolenia SBP; 

b. przesyłać informację o wydarzeniach stowarzyszeniowych  do poszczególnych 

bibliotek województwa podlaskiego oraz mediów społecznościowych; 

c. współorganizować  przedsięwzięcia  mające na celu umacnianie więzi zawodowych 

pracowników czynnych oraz emerytów w zakresie zadań statutowych SBP; 

d. współpracować  z instytucjami kultury: 

e. przekazywać doświadczenia branżowe innym zainteresowanym bibliotekom 

 i bibliotekarzom; 

f. pozyskiwać nowych partnerów w sektorze kultury, książki i biblioteki; 

g. realizować wspólne inicjatywy z partnerami zawodowymi na  rzecz rozwoju 

bibliotekarstwa; 

Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności SBP dla aktualnych 

i potencjalnych członków Stowarzyszenia. 

SBP Oddziału Białostockiego starało się akcentować okrągłe rocznice jubileuszy Bibliotek (w 

których pracują członkowie SBP), przekazywano  jubilatom dyplom oraz upominek w postaci 

książek, w pakiecie przekazywano  1 publikację wydaną przez SBP.  Ponadto osobom 

odchodzącym na emeryturę (zrzeszonym w stowarzyszeniu) dziękowano na ich trud w pracy 

na rzecz bibliotekarstwa. Zachęcano wszystkich do uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych przez SBP Zarząd Główny oraz ogniwa podlaskie, a także na spotkaniach 

integracyjnych realizowanych przez Oddział Białostocki. Ponadto przy każdej nadarzającej 

się okazji zachęcano młodych  bibliotekarzy do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia. Na 

początku roku kalendarzowego drogą elektroniczną wysyłano wstępne plany działań SBP 

Okręgu Podlaskiego na dany  rok, ponadto  przesyłano cyklicznie link do strony internetowej 

SBP informując o wydarzeniach i propozycjach. Pod koniec roku przekazywane  

są informacje drogą e-mail o niektórych większych wydarzeniach  organizowanych  

w  ogniwach. 



Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu 

bibliotekarza. 

Bibliotekarze z województwa podlaskiego zamieszczali artykuły biblioteczne  

w czasopismach branżowych m.in. Bibliotekarzu (nr 6 ; 9), Poradniku Bibliotekarza (nr 7-9); 

Bibliotece Publicznej (nr 6) oraz w Głosie Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego 

nr 1 (18). Teksy miały charakter informacyjno-metodyczny (20 artykułów), miały na cel 

upowszechnienie informacji o działaniach bibliotecznych, zaprezentowanie „prężnych” 

placówek działających w województwie.  

Okręg Podlaski SBP był organizatorem konkursu na Bibliotekarza Roku 2017 w oparciu  

o wytyczne Zarządu Głównego SBP. Podsumowanie konkursu odbyło się w siedzibie 

Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku połączone ze Świętem Książki 

i Biblioteki dn. 9.05.2018. Na uroczystą galę zaproszono media, bibliotekarzy oraz 

przedstawicieli samorządu, duchowieństwo, reprezentantów Civitas Christiana  z 

Białymstoku.. Program spotkania objął  wystąpienia zaproszonych gości, zadbano również  

o oprawę muzyczną. Laureatom konkursu  „Bibliotekarz Roku 2017” wręczono dyplom oraz 

drobne upominki w tym publikacje SBP. Nominowano 6 bibliotekarzy z województwa 

podlaskiego (z bibliotek publicznych) do tytułu Bibliotekarza Roku 2017, którym udało się 

pozyskać bilety od sponsora na sztukę teatralną. Wszyscy wyróżnieni mieli duże 

doświadczenie zawodowe i staż pracy.  

Ponadto Kapituła „Srebrnej Róży” wyróżnienie dyrektora Książnicy Podlaskiej (coroczna 

nagroda przyznawana przez powołane jury) uhonorowała grupie osób, dyplomy  

z  wydawnictwami Książnicy Podlaskiej za  współpracę  z  biblioteką wojewódzką  oraz 

działaniami  na rzecz bibliotekarstwa.  

W grudniu (raz do roku) Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego Książnicy Podlaskiej 

na ostatnim szkoleniu merytorycznym  wyróżnia 5 bibliotekarzy za aktywność zawodową  

w danym roku  na rzecz środowiska lokalnego, wręczając im  dyplomy - podziękowania oraz 

pakiety książek z grami edukacyjnymi. Dyplomy były  podpisane przez Starostę Powiatu 

Białostockiego, Dyrektora Książnicy Podlaskiej oraz przedstawicielkę Okręgu Podlaskiego 

SBP. 

 Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska 

bibliotekarzy. 

Cyklicznie raz do roku  organizowane jest  spotkanie integracyjne pracownikom Książnicy 

Podlaskiej przy wsparciu Oddziału Białostockiego SBP. Spotkanie miały charakter 

rozrywkowo-integracyjny, w analizowanym roku uczestniczyło  w nim 85 osób.  

Ponadto zorganizowano dwa wyjazdy: 

a. 23.06.2018 – „Szlakiem tatarskim na Podlasiu”, w wyjeździe uczestniczyło  56 osób; 

b. 27-30.09.2018 – „Z trójmiasta do Szwecji” , w wyjeździe uczestniczyło 47 osób. 

 Biblioteki w terenie oraz filie biblioteczne Książnicy Podlaskiej wypożyczali zdjęcia  

z Zarządu Okręgu SBP (formatu A4 ) przedstawiające  wydarzenia SBP  obejmująca  lata 

2006-2018. Przygotowano ekspozycje ph. „Reminiscencje biblioteczne realizowane przez 

SBP Oddziału Białostockiego 2006-2018”. 

Cel 4. : Zwiększenie dostępu  bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego. 



W części 2 (doskonalenie branżowe + wyjście studyjne) wymienione zostały inicjatywy 

realizowane przy współpracy z SBP Okręgu Podlaskiego, na które zapraszano bibliotekarzy 

publicznych oraz zainteresowanych  bibliotekarzy – nauczycieli. 

Ze szkoleń ZGSBP z województwa podlaskiego  skorzystali bibliotekarze, którzy 

uczestniczyli w doskonaleniach zawodowych: 

 „Warsztaty dla administratorów projektu” -1 osoba z Książnicy Podlaskiej ; 

 „Pół roku po reformie ochrony danych osobowych- praktyczne rozwiązania. Rodo  

w bibliotece” - 1 osoba z Książnicy Podlaskiej; 

 „Biblioteka XXI wieku” – 2 osoby z Oddziału Łomżyńskiego; 

  dwie przedstawicielki z Podlasia uczestniczyły w spotkaniu edukacyjno- 

szkoleniowym  Zarządu Głównego w Warszawie zorganizowanym w czerwcu. 

 117 bibliotek  z województwa podlaskiego wzięło  udział w ogólnopolskich badaniach 

efektywności bibliotek publicznych prowadzonych przez Zarząd Główny SBP prowadzonych 

w ramach projektu „Analiza funkcjonowania bibliotek”. 

V- Podsumowanie / uwagi / wnioski. 

Z przykrością muszę stwierdzić, że pracownicy z krótkim stażem zawodowym  nie chętnie 

identyfikuje się ze stowarzyszeniem.  Z dezaprobatą opiniują SBP (pomimo przekazywanych   

argumentów w obronie SBP przez Zarząd  Okręgu Podlaskiego). Przekazywane są  cyklicznie 

informacje o wydarzeniach w SBP, zachęcając ich do zasilania szeregów. Aktywność  

i zaangażowanie członków  w działania SBP  jest znikoma. Jedynie parę osób z Zarządu 

realizuje zaplanowane przedsięwzięcia. Na miejsce starszych wiekiem i stażem członków 

SBP nie przybywa  nowych chętnych do współpracy.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom na czele z Panią Przewodniczącą  

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Głównego za okazane nam wsparcie  

i liczymy na dalszą współpracę.  

 

      Sporządziła:  
Małgorzata Rokicka –Szymańska 

                                                                               / Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego/ 

 

 

 

 


