
    Sprawozdanie z działalności Okręgu Podlaskiego SBP za  2013 rok 

 

 

 

I. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej okręgu 

1.1. Posiedzenia Zarządu Okręgu 

20.02.2013 – na posiedzeniu Zarządu Okręgu omawiano szczegółowe plany na kolejny rok 

działalności,ustalano szczegóły organizacji konkursu na Bibliotekarza Roku. 

01.03.2013 – przyjęto uchwałę powołującą komisję do rozstrzygnięcia konkursu na Bibliotekarza 

Roku 

 

1.2.Informacja o członkach 

 

 

Oddział Razem członków W tym:  

Białystok 107 z bibliotek naukowych 0 

  ze szkół wyższych (poza bibliotekami, koła 

studenckie, pracowników naukowych) 
 

0 

  z bibliotek publicznych 107 

  z bibliotek pedagogicznych 0 

  z bibliotek szkolnych 0 

  z bibliotek fachowych 0 

  z bibliotek zakładowych 0 

  z bibliotek muzealnych 0 

  z bibliotek branżowych 0 

  z ośrodków inte 0 

  członków emerytów 0 

  członków rencistów 0 

  innych członków (z innych instytucji) 0 

Oddział Razem członków W tym:  

Łomża 26 z bibliotek naukowych 0 

  ze szkół wyższych (poza bibliotekami, koła 

studenckie, pracowników naukowych) 
 

0 

  z bibliotek publicznych 26  

  z bibliotek pedagogicznych 0 

  z bibliotek szkolnych 0 

  z bibliotek fachowych 0 

  z bibliotek zakładowych 0 

  z bibliotek muzealnych 0 

  z bibliotek branżowych 0 

  z ośrodków inte 0 

  członków emerytów 0 

  członków rencistów 0 

  innych członków (z innych instytucji) 0 

Oddział Razem członków W tym:  

Suwałki 49 z bibliotek naukowych 0 



  ze szkół wyższych (poza bibliotekami, koła 

studenckie, pracowników naukowych) 
 

0 

  z bibliotek publicznych 49 

  z bibliotek pedagogicznych 0 

  z bibliotek szkolnych 0 

  z bibliotek fachowych 0 

  z bibliotek zakładowych 0 

  z bibliotek muzealnych 0 

  z bibliotek branżowych 0 

  z ośrodków inte 0 

  członków emerytów 0 

  członków rencistów 0 

  innych członków (z innych instytucji) 0 

 

Członkowie SBP w województwie podlaskim to bibliotekarze z bibliotek publicznych. 

Okręg Podlaski –  182 członków  

Oddział Białystok – 107 członków  

             Koło Białystok -  46 członków  

             Koło Łapy – 11 członków  

      Koło Powiat Białystok  - 50 członków 

Oddział Łomża – 26 członków  

              Koło Kolno – 12 członków  

              Koło Łomża – 14 członków  

Oddział Suwałki – 49 członków 

              Koło Augustów – 10 członków  

              Koło Suwałki – 39 członków  

Stan członków podany w sprawozdaniu jest zgodny z danymi, które znajdują się w bazie członków. 

Baza jest uaktualniona na bieżąco, zgodnie z danymi wpisanymi w sprawozdaniu. 

 

 

 1.3.Informacja o finansach okręgu 

Szczegółowe informacje o finansach okręgu zostaną przesłane przez skarbnik okręgu. 

 Saldo na dzień 31 grudnia 2013  

Okręg Białystok(zbiorcze)   

Okręg Białystok   



Oddział Białystok   

Oddział Łomża   

Oddział Suwałki   

II. Działalność merytoryczna Zarządu Okręgu Podlaskiego wg pięciu celów 

strategicznych zawartych w „Strategii SBP na lata 2010-2021” 

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

7-8. 03.2013 r. i 5-6. 12.2013r.   – członkowie Okręgu Podlaskiego SBP uczestniczyli w warsztatach 

„Wskaźniki funkcjonalności dla bibliotek publicznych w Polsce” zorganizowanym przez Zarząd 

Główny SBP. Opracowują wskaźniki funkcjonalności dla wybranych bibliotek publicznych 

województwa podlaskiego. 

20.06.2013 r. – uczestnictwo w szkoleniu dla skarbników Oddziałów i Okręgów SBP. 

Udział w Okręgowym i krajowym Zjeździe Delegatów SBP. 

2.5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. 

Wybór Podlaskiego Bibliotekarza roku 2012. Zorganizowanie konkursu, na który wpłynęło 7 

wniosków. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień  w czasie obchodów Dnia Bibliotekarza i 

Bibliotek dnia 8 maja 2013 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

III. Działalność merytoryczna struktur (oddziały i koła) 

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

3.2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. 

Oddział SBP w Łomży:  

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu współpracuje z Instytutem Książki podczas 

realizacji projektu w ramach Programu  Wieloletniego Kultura + priorytet ”Biblioteka + 

Infrastruktura Bibliotek”. 

Spotkania bibliotek partnerskich i biblioteki wiodącej – w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 

Uczestnictwo w – Kongresie bibliotek 

24-25.04.2013 uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Kultur 31. Spotkanie Zespołu ds. 

Bibliografii Regionalnej ZG SBP w Książnicy Podlaskiej. 

5.06.2013 udział bibliotekarzy w konferencji (kół SBP : białostockiego, monieckiego, suwalskiego, 

łomżyńskiego) w ramach Bibliotecznej Ligii Powiatów pt. „Słysz, bracie, słysz minionych lat 

sygnały. 150. rocznica powstania styczniowego” w Bakałarzewie (pow. suwalski). 

6.11.2013 szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych” realizowane przez S. Czub- Kiełczowską 

organizowane przez Koło SBP w Mońkach.  

26.11.2013 przeprowadzono spotkanie treningowo - warsztatowe z dr Małgorzatą Iwanowicz pt. 

Bibliotekarz - kreator przyjaznej przestrzeni komunikacyjneji efektywnego porozumienia” w Filii 

Bibliotecznej nr 15 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. 

4.12.2013 szkolenie nt. tworzenia instrukcji odnoszącej się do „Polityki bezpieczeństwa informacji i 

instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi” przeprowadzone przez Koło SBP w Mońkach. 

3.3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska 

3. 08.05.2013 r. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek; 



Koło Łomża – w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzupodczas 

Międzypowiatowego konkursu „Ojczyzna w Poezji”. 

Koło Kolno – przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie zorganizowano akcje „Odjazdowy 

bibliotekarz”. 

4. 15.06.2013 r.- w BPG Łomża z/s w Podgórzu; 

1) Podsumowanie projektu „Ocalić od zapomnienia” 

2) Prezentacja wystawy „Wspomnienia z Rodzinnego Albumu”. 

3) Prelekcja pracownika IPN dok. Łukasza Łapińskiego. 

4) Spotkanie z Janem Pospieszalskim – „Od rock´n´rolla do dziennikarstwa. 

5. 21.06.2013 r. w Gminnej Bibliotece w Turośli. 

1) Podsumowanie projektu „Turoślańskie Pejzaże w Obiektywie”. 

2) Wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników projektu. 

3) Dyskusja przy kawie dotycząca nowych pomysłów do pracy z użytkownikami biblioteki. 

6. 23.09.2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie 

1) Podsumowanie projektu „Memoriagratumfacit”. 

7. 11.12.2013 r. w BPG Łomża z/s w Podgórzu; 

 Spotkanie opłatkowe – składanie życzeń świątecznych i noworocznych, śpiewanie   kolęd, miłe 

rozmowy przy stole wigilijnym. 

Oddział SBP w Łomży: Angażowanie społeczeństwa do czynnego udziału w akcjach: 

Cała Polska Czyta Dzieciom -  wspólnie z biblioteką, szkołami, rodzicami. 

Tydzień Bibliotek  -  biblioteki i szkoły. 

Wielkie Czerwcowe Czytanie w Gminie Łomża z bibliotekami, szkołami, samorządem    

gminnym. 

Odjazdowy Bibliotekarz. 

Narodowe czytanie (utworów Aleksandra Fredry - Koło Łomża przy BPG Łomża, Koło Kolno przy 

MBP w Kolnie. 

Konkursy promujące książkę i bibliotekę: 

Mistrz Głośnego Czytania – z bibliotekami, szkołami. 

Konkurs wierszy patriotycznych” Ojczyzna w Poezji”- bibliotekami, szkołami, GOK. 

Konkurs wiedzy religijnej.  

Oddział SBP w Suwałkach z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizował rajd rowerowy „Odjazdowy 

bibliotekarz w Suwałkach”. Włączył się w ten sposób w ogólnopolską akcję promującą 

czytelnictwo, zdrowy wypoczynek a zwłaszcza aktywizującą bibliotekarzy i czytelników. 

W maju odbyła się także akcja „Suwalczanie czytają dzieciom”, która ma na celu wpłynąć na 

rozwój czytelnictwa i zainteresowanie książką wśród najmłodszych.  

W sierpniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Suwalskie limeryki latem" – konkursu Biblioteki 

Publicznej im. Marii Konopnickiej oraz członków zarządu SBB. Była to już 7. edycja potyczek 

literackich. 

 

Oddział SBP w Białymstoku 

Włączenie się do ogólnokrajowego konkursu „Bibliotekarz Roku 2012” (kwiecień-  maj).  

Wsparcie przedstawicielek Zarządu SBPOB w realizowanym konkursie powiatu białostockiego  

„Śladami powstańców styczniowych 1863-64. Białystok-powiat białostocki”  (podsumowanie 

zorganizowano w Starostwie Powiatu Białostockiego w czerwcu) oraz  w konkursie wojewódzkim 

„Biblioteka skarbnicą wiedzy o małej ojczyźnie” (podsumowanie przedsięwzięcia odbyło sięw 

październiku na konferencji Regionalnej Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego 

zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku). 

Kontynuacja współpracy kół  SBPOB z  instytucjami lokalnymi (przedszkolami, szkołami, domami 

kultury, jednostkami samorządowymi…- cały rok). 

Ścisła współpraca kół  SBPOB z  instytucjami lokalnymi (przedszkolami, szkołami, domami 

kultury, jednostkami samorządowymi…- cały rok). 



8 czerwca 2013 roku - wycieczka 50 osób do Białej Podlaskiej i okolic ph. „Poznajemy urokliwe 

miejsca u naszych sąsiadów ” - w programie: zwiedzanie miasta, Biblioteki Barwnej dla Dzieci i 

Młodzieży oraz Multicentrum, a także  Muzeum Kraszewskiego w Romanowie. 

4-7 września 2013 roku wyjazd turystyczny 34 osobowej grupy do Magicznej Kotliny Kłodzkiej - 

w programie m. in.  zwiedzanie: Wrocławia, Kudowy Zdroju, Polanicy, Arszpalskiego Skalnego 

Miasta, Kłodzka - w tym Miejskiej Biblioteki, spacer po skalnych labiryntach Gór Stołowych,   

19.10.2013 zorganizowano wyjście na musical „Upiór w Operze” do Opery i Filharmonii 

Podlaskiej w Białymstoku. 

 

3.4. Zwiększanie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego. 

Bibliotekarze z Oddziału w Łomży biorą udział w szkoleniach organizowanych w ramach 

programów:Biblioteka+ ; 84 h szkolenie Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji; Kursy 

e-laringowe dotyczące Zamówień Publicznych. 

17.04.2013seminarium „Tuwima portret wielokrotny-rocznicowe świętowanie literackie w 

bibliotekach” zorganizowane w gm. Czarna Białostocka 

24-25.04.2013 uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Kultur 31. Spotkanie Zespołu ds. 

Bibliografii Regionalnej ZG SBP w Książnicy Podlaskie. 

5.06.2013 udział bibliotekarzy w konferencji (kół SBP : białostockiego, monieckiego, suwalskiego, 

łomżyńskiego) w ramach Bibliotecznej Ligii Powiatów pt. „Słysz, bracie, słysz minionych lat 

sygnały. 150. rocznica powstania styczniowego” w Bakałarzewie (pow.suwalski). 

10.2013 zorganizowano warsztaty uzupełnione wykładem w GBP w Juchnowcu Kościelnym pt. 

„Wokół stołu i książki”. 

6.11.2013 szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych” realizowane przez S. Czub- Kiełczowską 

zorganizowane przez Koło SBP w Mońkach.. 

26.11.2013 przeprowadzono spotkanie treningowo - warsztatowe z dr Małgorzatą Iwanowicz pt. 

„Bibliotekarz - kreator przyjaznej przestrzeni komunikacyjnej i efektywnego porozumienia” w Filii 

Bibliotecznej nr 15 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. 

4.12.2013 szkolenie nt. tworzenia instrukcji odnoszącej się do „Polityki bezpieczeństwa informacji i 

instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi” przeprowadzone przez Koło SBP w  

Mońkach. 

25-26.06.2013 wymiana studyjna bibliotekarzy z województwa wielkopolskiegoprezentacje 

bibliotek, zwiedzanie Podlasia oraz  przekazywanie doświadczeń zawodowych. 

Partnerstwo we wspófinansowaniu projektu „Codzienność” realizowanego w 2013 roku przez Filię 

Biblioteczną nr 15 KsiążnicyPodlaskiej w Białymstoku. W ramach  projektu zrealizowano 12  

spotkań - 6 bloków po 2 spotkania raz w miesiącu  

 

 

 

 

3.5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. 

Włączenie się bibliotekarzy z  inicjatywy Zarządu Głównego SBP do  akcji„Tygodnia bibliotek”pod 

hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Relacje o akcji zamieszczono w Głosie 

Bibliotek Województwa Podlaskiego, nr 2 (12)2013.Informacje pozyskano z 3 agend KP i  bibliotek 

terenowych (maj-czerwiec). 

Włączenie się do ogólnokrajowego konkursu „Bibliotekarz Roku 2012”. 

Wsparcie przedstawicielek Zarządu SBPOB w realizowanym konkursie powiatu białostockiego  

„Śladami powstańców styczniowych 1863-64. Białystok-powiat białostocki”  (podsumowanie 

zorganizowano w Starostwie Powiatu Białostockiego w czerwcu) oraz  w konkursie wojewódzkim 



„Biblioteka skarbnicą wiedzy o małej ojczyźnie” (podsumowanie przedsięwzięcia odbyło sięw 

październiku na konferencji Regionalnej Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego 

zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku). 

Kontynuacja współpracy kół  SBPOB z  instytucjami lokalnymi (przedszkolami, szkołami, domami 

kultury, jednostkami samorządowymi…- cały rok). 

Ścisła współpraca kół  SBPOB z  instytucjami lokalnymi (przedszkolami, szkołami, domami 

kultury, jednostkami samorządowymi…- cały rok). 

Oddział w Łomży: 

„Tydzień Bibliotek; Cała Polska Czyta Dzieciom; „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”; Wielkie  

Czerwcowe Czytanie w Gminie Łomża; Narodowe Czytanie utworów A. Fredry; Ranking bibliotek 

2013; Realizacja projektu inwestorskiego – Budowa i Rozbudowa Biblioteki; Realizacja projektów 

– „Ocalić od zapomnienia,  „Turoślańskie Pejzaże w Obiektywie”, Memoriagratumfacit”. 

Członkowie Suwalskiego Oddziału SBP współorganizowali imprezy kulturalne  

w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Dużą popularnością cieszył się  

koncert akordeonowy z okazji Światowego Dnia Muzyki. Był to koncert bezpłatny przeznaczony 

głównie dla czytelników Biblioteki.  

Współorganizowaliśmy wraz z Suwalskim Ośrodkiem Kultury „Festiwal Fantastyki Portal 

Północny Wschód”. W ramach festiwalu biblioteka organizowała akcję „Obłędna herbatka u 

Kapelusznika”, a w jednej z filii bibliotecznej działał antykwariat „Pod szmaragdowym smokiem”.  

W maju, przy okazji Dnia Bibliotekarza zorganizowaliśmy rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz 

w Suwałkach”. Włączyliśmy się w ten sposóbw ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo, 

zdrowy wypoczynek  na rowerze, a zwłaszcza aktywizującą bibliotekarzy 

i czytelników. W maju odbyła się także akcja „Suwalczanie czytają dzieciom”, która ma na celu 

wpłynąć na rozwój czytelnictwa i zainteresowanie książką wśród najmłodszych. 

Kol.: Ewa Ziniewicz-Siergiejko, Małgorzata Rokicka-Szymańska, Joanna Trusiuk, Wiesława  

Kruszewska, Bożena Cylko, Katarzyna Pietryńczak, Grażyna Lisowska, Barbara Łapińska, Elżbieta 

Mieleszko-Jarocka, Renata Żebrowska, Wiesława Filipkowska, Katarzyna Rogacz, Małgorzata 

Świszcz, Anna Muszyńska, Monika Łuczaj, popularyzowały  działania  bibliotek w „Głosie 

Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego”, „Poradniku Bibliotekarza” oraz  

„Bibliotekarzu”. 

Biblioteki z gminy Juchnowiec Kościelny (pow. białostocki) otrzymały wyróżnienie oraz tytuł 

Mistrz Promocji Czytelnictwa przyznawany przez Zarząd Główny SBP. 

Promowanie bibliotek na stronach internetowych Starostwa Powiatu Białostockiego, Wrotach 

Podlasia (serwis informacyjny), a także tablicy ogłoszeń  Książnicy Podlaskiej  (budynku przy 

Kilińskiego 11). 

Dyplom dla biblioteki i wójta za najlepszą bibliotekę w Województwie Podlaskim wramach 

Ranking bibliotek 2013 – Biblioteka Publiczna Gminy Łomża. 

 Nagroda w konkursie „Biblioteka skarbnicą wiedzy o małej ojczyźnie” – MiejskaBiblioteka 

Publiczna w Kolnie. 

 

 

 

 

 

 

Bożena Cylko 

tel. 85 7196194 

e-mail:   

biblioteka.juchno@wp.pl 

podlaski@sbp.pl 
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