
Sprawozdanie SBP 2011 – Okręgu Podlaskiego 
 
 
Informacje organizacyjne dotyczące działalności  działu /okręgu 
 
1Posiedzenia Zarządu Okręgu / Oddziału  
♦Nakreślenie planu działania na  2011 rok m.in. opracowanie programów wyjazdów 
edukacyjno - integracyjnych oraz spotkań szkoleniowych zaplanowanych  w  2011 roku - 
16.02.2011  (4 osoby ) 
♦Przekazanie informacji odnośnie  propozycji  ZO SBP (m.in. Bibliotekarz Roku 2010, 
Tygodnia Bibliotek 2011  oraz  innych…) - 13.04.2011 (6 osób) 
♦Posiedzenie Komisji wyboru Bibliotekarza Roku 2010……. 
♦Zebranie  przedstawicieli SBPOB nt. wyłonienia laureatów konkursu „Nic, co biblioteczne, 
nie jest nam obce” oraz omówienie  programu szkoleniowego bibliotekarzy powiatu 
białostockiego w Tykocinie – 22.11.2011 ( 5 osób) 
♦Spotkanie przedstawicieli Zarządu Okręgu oraz Oddziału SBP oraz  członków związku z. 
podsumowaniem działań  w 2011 roku  połączone z warsztatami aktywizującymi -  !4.XII.( 23 
osoby)  
1Informacja o członkach  

♦Ilość  członków  SBPOB : 
      - w  Książnicy  Podlaskiej  47 członków ( zrezygnowało z członkostwa 5 

bibliotekarzy, nowo  zapisanych -2 osoby ) 
-  w terenie (Oddział)  62 bibliotekarzy (zrezygnowało 2 bibliotekarzy, nowo 
zapisanych – 4 osoby)  
 

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

 
1W Książnicy Podlaskiej z ramienia SBP zorganizowano dwudniowe warsztaty (20-
21.06.2011)  pt.„Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek ” (sfinansowane przez 
Zarząd Główny SBP). W spotkaniu uczestniczyło- 25 członków SBP z Podlasia.. Blok 
tematyczny dotyczący zagadnień prawnych poprowadził mec. Rafał Golat 
(przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament 
Prawny), natomiast zagadnienia poświęcone współpracy z innymi podmiotami oraz 
projektom legislacyjnym  przedstawiła dr Barbara Budyńska  (członek zespołu SBP ds. 
ustaw).W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Górska – koordynator w/w projektu SBP.  

/spotkanie realizowane przez SBP w pomieszczeniach Książnicy Podlaskiej) 
 

2. Spotkania z samorządem gm. Gródek (pow. białostocki)  mające na celu  reorganizację  
stanu bibliotek publicznych w gminie. W ramach prowadzonych rozmów  
(w miesiącach luty - maj) powstała nowa placówka – Filia w Załukach,  
która rozpoczęła oficjalnie  swą  działalność we wrześniu 2011 roku. 

  /członek SBP był inicjatorem spotkań /  
 
3. Interwencja  (korespondencyjna  i telefoniczna) skierowana do starostw powiatowych 

 -  Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz  w  celu zajęcia stanowiska  w sprawie   
powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej instytucji kultury działającej  na 
terenie wymienionych powiatów. Zarząd Powiatu w Siemiatyczach zareagował 



pozytywnie na otrzymane pismo (wysłane  - 19. XII.br) i zlecił zadania biblioteki 
powiatowej  MPP  w Siemiatyczach (od 2012 roku). 

/członek SBP był inicjatorem spotkań / 
 

4. Opiniowanie  w sprawie likwidacji  Filii  Bibliotecznej w  Siemiatyczach. Wypowiedź      
przyczyniła się do  zaprzestania zamiarów władzy  likwidacji  placówki   

/członek SBP był inicjatorem spotkań / 
 

5.  W dwóch bibliotekach  gminnych - Juchnowcu i Choroszczy (powiat białostocki)   
realizowano cykliczne spotkania  (październik –listopad 2011) w ramach dobrych 
praktyk w których wzięli  udział  bibliotekarze terenowi   z zaproszonych gmin  oraz  
przedstawiciele  środowiska lokalnego. W sumie odbyło się 6 spotkań, w których   
uczestniczyło - 82 osoby.  

  / członkowie SBP byli aktywnymi uczestnikami spotkań/ 
 

6.Zaproszenie  członka SBP (pracownika MBP w Hajnówce) w skład Kapituły nominującej 
do Medalu Burmistrza Miasta Hajnówka w związku z obchodami jubileuszu miasta. Członek 
SBP został wybrany przewodniczącym Kapituły. Wśród nominowanych do Medalu znaleźli 
się byli i obecni pracownicy Biblioteki ( 2 osoby) 

/ udział przedstawiciela koła SBP z Hajnówki –październik 2011/ 
 

 7. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki /cały rok/ 
 

II. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 
 
 

1Współpraca ze Starostwem Powiatu Białostockiego  oraz Urzędem Marszałkowskim 
(Departamentem Kultury)  w  ramach realizowanych zadań merytorycznych, a także 
większością  samorządów województwa podlaskiego 

/członkowie  SBP były inicjatorami spotkań / 
 

2 Realizacja dwudniowego (15-16 października br ) projektu „Żywa biblioteka”  
w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (w którym uczestniczyło  11 
członków z województwa ). Koordynatorem przedsięwzięcia była  w/w  instytucja, 
partnerem w działaniu SBP z Podlasia . 

                   / członkowie SBP byli aktywnymi uczestnikami spotkania/ 
 
3.  W ramach  projektu Biblioteka-Informacja-Terapia (partnerzy : SBPOB oraz Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w B-stoku) zrealizowano 16  
spotkań o chorobie alkoholowej z  Jerzym Drabikiem (terapeutą uzależnień)  
w placówkach bibliotecznych (koordynator – kol. Ewa Kołomecka. 

                   / członkowie SBP byli aktywnymi uczestnikami spotkań/ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
III. Zwi ększenie roli SBP na rzecz integracji środowiska 

 
 
1.Zorganizowanie konkursu powiatowego „Moja ulubiona postać z utworów     
M.Konopnickiej ” (konkurs adresowany do dzieci z powiatu monieckiego, organizowany 
przez w/w powiat – maj 2011)  

 
1.Miejski  Turniej wiedzy o Hajnówce dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
(przygotowany przez członków Koła z Hajnówki SBP- czerwiec 2011) 

 
1.Quiz  wiedzy o Hajnówce podczas plenerowych uroczystości Dni Hajnówki – Lata z 
Radiem Białystok (przygotowany przez członków Koła z Hajnówki SBP – sierpień 2011) 

 
 
1. Nagrodzono  wójta gm. Gródek tytułem „Przyjaciel bibliotek” za wspieranie działań 
bibliotek publicznych funkcjonujących  na  terenie gminy, włodarzowi  przekazano dyplom 
oraz książkę ( 15 września 2011) 

/ pomysłodawcą nagrody jest od wielu lat członek SBPOB - informacje  
o przyznawanej  nagrodzie zostały   opisane w Poradniku Bibliotekarza  11/2011/ 
 

5 Udział przedstawicieli Zarządu  SBP Oddziału Białostockiego  w  uroczystym 
jubileuszu poświęconym 60-leciu GBP w Juchnowcu Kościelnym (3 czerwca 2011) 
oraz otwarciu Filii Bibliotecznej Załukach (gm. Gródek -15 września 2011)    
/ przedstawiciele  SBPOB uczestniczyli w  spotkaniach i przekazali listy gratulacyjne 
oraz upominki od stowarzyszenia / 

 
6.  Kontynuacja współpracy kół  SBPOB z  instytucjami lokalnymi (przedszkolami, 

szkołami, domami kultury, jednostkami samorządowymi…- cały rok ) 
/ członkowie SBP byli aktywnymi uczestnikami spotkań/ 

 
7.    Zorganizowano cztery  wyjazdy  integracyjne  : 

 
♦Augustów i okolic  ph. „Poznajemy urokliwe miejsca w naszym województwie” (18 
czerwca 2011 roku – organizator SBPOB) -38 osób w tym  85  % członków) 
♦„Poznawanie walorów turystycznych naszych miejscowości” – zwiedzanie Domu 
Piaseckiego (22.06.br. przygotowane przez Koło Monieckie SBP – uczestniczyło 17 osób) 
♦Bratysława - Wiedeń (7-11września 2011 roku– organizator SBPOB)- 49 uczestników  w 
tym  80 % członków SBP 
♦Wilna (m.in. uczestnictwo w spektaklu „Wesoła wdówka” - 11.12.2011) - 47 osób 

/ w wyjazdach uczestniczyło ok. 80 % członków SBP-– organizator SBPOB / 
 

      8.  Ekspozycje zorganizowane przez  Dział Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej na 
rzecz regionu : 

 
♦110 rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego 

♦60-lecie Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Podlaskiego 



♦wystawa fotograficzna Andrzeja Fiłonowicza i Wojciecha Bardzika   
„Spojrzenie przez ….” (wypożyczono do bibliotek pow. b-stockiego) 
♦wystawa akryli „Barwy duszy” Agaty Michałowskiej ( ekspozycje 
wypożyczano  do bibliotek pow. b-stockiego) 
♦wystawa i  prezentacja multimedialna „Białystok nieznany” 
 
/wystawy przygotowane przez członka SBPOB/ 
 

9. Spotkanie opłatkowe (grudzień 2012  w MBP w Hajnówce)  
 

10. Katalogi  i wystawy przygotowane przez członka SBPOB z Hajnówki : 
 

♦Wydanie katalogu malarstwa Henryka Kuradczyka 
♦Wydanie katalogu malarstwa Joanny Kiersznowskiej 
♦Wystawy „Hajnówka w starej fotografii” 
 
 
 

1Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form  kształcenia  
 i doskonalenia zawodowego 

 
1Udział przedstawicieli SBP Podlasia  w  :  
 
♦dwudniowym szkoleniu (marzec) dotyczącym  realizacji  projektu „Żywa biblioteka” (1 
członek), 
♦spotkaniach  Zarządu Głównego SBP (2 członków), 
♦seminarium w dn. 18-19 kwietnia br pt. „Badanie funkcjonalności bibliotek 
publicznych” zorganizowanym przez Zarząd Główny SBP  ( 2 członków) 
♦Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu (15-16.09.2011) zorganizowanym przez 
SBPZG (1 członek) 
 
1Organizacja (współorganizacja) szkoleń  skierowanych  do członków : 
 

♦przedstawiciel SBPOB zrealizował warsztaty „Wykorzystanie wierszy Czesława Miłosza w 
pracy z czytelnikiem dziecięcym” na czterech spotkaniach szkoleniowych (maj- listopad) 
(Książnicy Podlaskiej, Augustowie, Kolnie , Łomży) –ok. 80 osób,   

/ temat zrealizowany przez członka SBPOB wspólnie z bibliotekami, udział ok.  
45 % członków stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczyli w imprezie/ 

 
♦w ramach wymiany doświadczeń bibliotekarzy czterech powiatów tworzących „Ligę 
powiatów” w Michałowie zorganizowano szkolenie pt. „Elementy retoryki praktycznej w 
bibliotece”(spotkanie przeprowadzono - 18.05.br. 
z udziałem  - 61   bibliotekarzy), 

    / spotkanie przygotowane przez członka SBPOB, w którym uczestniczyło  
         ok. 65  % członków, którzy byli aktywnymi  uczestnikami wydarzenia/ 
 

♦warsztaty rękodzieła artystycznego – filcowanie na sucho i na mokro  



/spotkanie przygotowanie przez Koło Monieckie SBP 13.04.br –frekwencja 18 
osób/ 

♦warsztaty – stroiki bożonarodzeniowe  
/spotkanie przygotowanie przez Koło Monieckie SBP 7.XII.br.br –frekwencja 12 
osób/ 

 
♦warsztaty aktywizujące 14.XII.br „Techniki poprawy pamięci podczas czytania” 
(uczestniczyło w spotkaniu - 23 bibliotekarzy, organizatorzy -  SBPOB) 

 
♦udział bibliotekarzy w zajęciach w ramach projektu „Podniesienie umiejętności osób  
pracujących- likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” (30 godzin  szkolenia, 
uczestniczyli wszyscy pracownicy merytoryczni  MBP w Hajnówce.  Zajęcia odbywały się w 
czasie wolnym pracowników.  
 

/  cykl spotkań realizowano przez MBP w Hajnówce -  uczestniczyło  10  osób 
od marca do października br./   

 
1Promocja, publikacje 

 
♦SBPOB współfinansował publikację Bibliografia Województwa Podlaskiego 2005-2006  
wydaną przez Książnicę Podlaską im.Ł.Górnickiego 
♦19 członków SBPOB promowało działalność zawodową w periodykach : „Bibliotekarzu  
Podlaskim” (6 artykułów), „Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego” ( 53 artykuły) 
oraz  „Poradniku Bibliotekarza”  (2 artykuły) 
♦ popularyzowano działalność zawodową na stronach www bibliotek, urzędów : 
województwa, starostwa, powiatów i innych instytucji oraz czasopismach lokalnych 
poszczególnych gmin 
 
 

V. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 
 
 

1.Włączenie się bibliotekarzy z inicjatywy Zarządu Głównego SBP do  akcji 
„Tygodnia bibliotek” (w powiecie białostockim wydłużono okres realizowania  

przedsięwzięć  od   8 maja do 14 czerwca) pod hasłem „Biblioteka zawsze 
po drodze, nie mijam – wchodzę”. Relacje o akcji zamieszczono w 
Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego nr 3 (8)2011. Informacje pozyskano z 8 
agend Książnicy Podlaskiej i  27 bibliotek terenowych  województwa podlaskiego. 

 
1.„ Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” zaakcentowano podczas  spotkania  czterech 
powiatów w Michałowie  w ramach wymiany doświadczeń bibliotekarzy (18.05. 
2011 –udział  61 osób) 

 
1. Spotkanie członków SBP z okazji Dnia Bibliotekarza w MBP w Hajnówce 
(maj     2011 – 15 osób ) 

 
1.W Książnicy Podlaskiej  zorganizowano - 17.05.2010  w ramach Światowego 
Dnia  Książki i Praw Autorskich spotkanie bibliotekarzy, podczas którego m.in.     



nagrodzono 3 biblioteki terenowe ( Tykocin, Wasilków, Knyszyn) za całokształt 
działań na rzecz społeczeństwa lokalnego w ramach  nagród Srebrnej Róży 
(przyznawanej cyklicznie przez Książnicę Podlaską), ponadto przewodnicząca - 
SBPOB przedstawiła wyniki konkursu „Bibliotekarz Roku 2010” (nominowano 
8 bibliotekarzy województwa), I miejsce uzyskała kol.  Barbara Kuprel   
z MBP w Mońkach (którą typowano do konkursu ogólnopolskiego)- II część 
spotkania  organizowana z inicjatywy SBP 

 
1.W Filii nr 15 Książnicy Podlaskiej  zorganizowano seminarium z zakresu 
czytelnictwa dziecięcego ( w którym uczestniczyło 43 osoby  ok. 50 % 
uczestników to  członkowie SBP), podczas spotkania (w dn. 2.XII.2011 roku) 
przekazano życzenia laureatce nagrody ogólnopolskiej „Bibliotekarza Roku ” –
Barbarze Kuprel, oraz  wyróżniono  medalem SBPZO  kol. Małgorzatę Rokicką 
–Szymańska za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP. 

 . 


