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Sprawozdanie z działalności Okręgu Pomorskiego SBP za 2011 r. 

 

 

I. Informacje organizacyjne i finansowe 

1.1. Rok 2011 Zarząd Okręgu może uznać za udany. Pod wieloma względami 
zamierzone plany zostały zrealizowane, a działalność merytoryczna i statutowa była rzetelnie 
przeprowadzona. Odbyły się, zgodnie ze statutem dwa posiedzenia Zarządu Okręgu 
Pomorskiego SBP, na które zaproszona była również Przewodnicząca Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. Z Oddziałami w Gdyni i Słupsku na bieżąco utrzymywany był kontakt mailowy 
i telefoniczny. Ponadto członkowie Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego spotykali się 
doraźnie, w zależności od potrzeb, nie mniej jednak niż raz w kwartale. 

 
Terminy spotkań ZO Pomorskiego SBP w 2011 r.  

• 8.02.2011 r. 
• 9.12. 2011 r. – posiedzenie wspólne z Zarządem Oddziału w Słupsku 

 
Posiedzenie ZO Pomorskiego w dniu 8.02.2011 r. 
 

• sprawozdanie finansowe skarbnika Okręgu za 2011 r. 
• omówienie Konkursu na Bibliotekarza Roku. Po zapoznaniu się z jego 

zasadami, Zarząd Okręgu w porozumieniu z Zarządami Oddziałów postanowił 
do niego nie przystępować z powodu bardzo wysokich wymagań 
kwalifikacyjnych dla kandydatów. Zdaniem Zarządu Okręgu były to raczej 
zasady dotyczące wyboru najlepszego dyrektora roku. 

•  propozycje dotyczące organizacji Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Ustalono 
miejsce uroczystości – Technikum Leśne w Warcinie, oraz podjęto decyzję 
o wspólnym zorganizowaniu uroczystości wraz z Zarządami Oddziałów 
w Słupsku i Gdyni. 

• propozycje odznaczeń dla koleżanek i kolegów bibliotekarzy 
• dyskusja o propozycjach zmian w Ustawie organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz wypracowanie wspólnego stanowiska  
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Posiedzenie ZO Pomorskiego w dniu 9.12.2011 r. 
 

•  wspólne posiedzenie Zarządu Okręgu Pomorskiego i Zarządu Oddziału SBP 
w Słupsku. Oprócz spraw organizacyjnych jednym z głównych problemów na 
nim poruszanych była tematyka planowanej konferencji naukowej i jej 
organizacja. Zgodnie postanowiono, że ciekawym tematem będzie Ekologia 
informacji w wymiarze lokalnym. Wyznaczono termin na drugą połowę 
września 2012 r. Obydwa Zarządy SBP (Okręgu i Oddziału w Słupsku) 
postanowiły wspólnie konferencję tę zorganizować i finansować. 
Zorganizowana sesja byłaby wyrazem obchodów 95 rocznicy powstania SBP 

• omówienie problematyki poruszonej na VII Forum Bibliotekarzy 
• nowa baza członków SBP, kłopoty związane z tworzeniem bazy członków 

SBP 
• propozycje obchodów Pomorskiego Dnia Bibliotekarza w 2012 r. 

 
 

Posiedzenie Okręgowej Rewizyjnej-16.02.2011 r. 
 

• przyjęcie finansowego i merytorycznego sprawozdania ZO Pomorskiego za 
2010 r., dyskusja nad planem pracy na 2011 r. 

 
1.2. Na dzień  31.12.2011 r. Okręg Pomorski SBP liczył łącznie 327 członków 

 

W skład Okręgu Pomorskiego wchodzą dwa Oddziały 

     

1. Oddział w Gdańsku  7 kół – 132 członków     

2. Oddział w Słupsku - 8 kół - 195 członków      

          

Przy Okręgu działają :   

• Komisja ds. Wyróżnień i Odznaczeń   
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•  Sekcja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych  

•  Zespół ds. Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej  

•   sekcja Pozytywnie Zakręceni Bibliotekarze, zrzeszająca bibliotekarzy   

bibliotek trójmiejskich       

          

Ilość członków SBP w Okręgu Pomorskim ze względu na miejsce zatrudnienia 

           

• Biblioteki szkół wyższych  59  

•   Biblioteki publiczne   194   

•   Biblioteki pedagogiczne  11  

•  Biblioteki szkolne   46   

•   Biblioteki fachowe   6  

•   Biblioteki muzealne   2  

•  Emeryci, renciści   9     

       

        

  Cały czas trwają prace nad elektroniczną bazą danych członków SBP . W związku z tym 
nastąpiło urealnienie przynależności do Stowarzyszenia. Weryfikacja nastąpiła na podstawie 
wpływu składek-osoby, które rok i dłużej nie płaciły składek zostały wykluczone. Zgodnie ze 
Statutem SBP osoby nie płacące składek będziemy skreślać z listy członków, jednak wszyscy 
którzy nie zalegają tak długo, zostali powiadomieni aby podjąć decyzję o swej przyszłości 
organizacyjnej do końca pierwszego kwartału 2012 roku.      
 W wyniku dotychczasowej weryfikacji skreślono z listy członkowskiej 233 osoby.  

  W 2011 r. w Okręgu Pomorskim zapisano 7 nowych członków. 

1.4. W związku z odejściem na emeryturę kol. Elżbiety Banasiak, zlikwidowane 
zostało Koło Emerytowanych Bibliotekarzy działające przy Oddziale SBP w Gdyni. Pomimo 
to członkowie koła brali czynnie udział w organizowanych w spotkaniach i uroczystościach. 
Szczególnie licznie uczestniczyli w działaniach organizowanych przez Duszpasterstwo 
Bibliotekarzy, czyli pielgrzymce do Częstochowy i dniach skupienia. 

 
II. Działalność merytoryczna 
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1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej. 

          

 Zarząd Okręgu stara się upowszechniać wiedzę na ten temat uczestnicząc w wykładach 
temu poświęconych jak np. w zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną  w 
Słupsku a dotyczącym zmian w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. Wiele daje również udział w krajowych spotkaniach poświęconych planom 
rozwoju bibliotek i czytelnictwa. Dobrym tego przykładem jest uczestnictwo koleżanek 3 
przedstawicieli Okręgu w VII Forum SBP w Kiekrzu, które poświęcone było Narodowemu 
Programowi Czytelnictwa. Obszerne sprawozdanie zostało złożone na zebraniu Zarządu 
Okręgu Pomorskiego. Przyczyniając się do promowania dobrych standardów i praktyk 
bibliotecznych Oddział  w Słupsku zorganizował warsztaty dla bibliotekarzy z naszego 
regionu. Odbyły się one pod hasłem: Negocjacje i mediacje na różnych poziomach  
wzajemnej zależności. 
 Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie (Oddział w Gdańsku) zorganizowało 
spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do nauczycieli awansujących (osobno dla 
każdego stopnia awansu). Cz.1 - omówienie i rozdanie oferty biblioteki. Cz.2 – szkolenie 
Awans zawodowy nauczycieli.  
 Zarząd Okręgu Pomorskiego i Oddziału w Słupsku poparł też petycję pracowników 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku skierowaną do Prezydenta Miasta w sprawie cięć 
budżetowych w placówce planowanych na rok 2012.     
 Oddział SBP w Gdyni wydał opinię w sprawie kandydatury Pana Piotra Widza na 
stanowisko dyrektora instytucji kultury - Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie. 
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Gdyni uznał, że osoba Pana Piotra 
Widza wydaje się odpowiednim kandydatem na to stanowisko.  
 Okręg Pomorski SBP opiniował również kandydaturę na stanowisko dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gniewinie. 
 
2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. 
 

W minionym roku Okręg Pomorski SBP w Słupsku współpracował jak zwykle 
z samorządem lokalnym, instytucjami państwowymi, kulturalnymi i organizacjami 
pozarządowymi. Wymienić należy tu projekty wydawnicze, z którymi związane były inne 
placówki działalności kulturalnej: 

• wydawnictwo zaplanowane i zrealizowane przez Oddział SBP w Słupsku: Książk@ 
elektroniczna : przyszłość czy przeszłość?. 
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  Publikacja ta mogła zostać wydana dzięki dofinansowaniu Oddziału SBP przez Wydział 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz wsparcia udzielonego przez rektora 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. Należy tu wspomnieć, że autorkami poszczególnych 
rozdziałów są w większości członkowie SBP. Projekt ten został całkowicie zrealizowany 
przez Stowarzyszenie i dotyczy jakże ciekawego tematu – wszechstronnego funkcjonowania 
zbiorów, bibliotek, bibliotekarzy i użytkowników w świecie cyfrowym, świecie wiedzy. 
  Zarząd Okręgu współpracuje też z innymi placówkami, tj. Miejską Biblioteką Publiczną  
w Słupsku , oraz Biblioteką Główną Akademii Pomorskiej. Wspólnie z Akademią Pomorską  
i Oddziałem SBP w Słupsku planuje zorganizować w 2012 roku konferencję naukową pod  
hasłem Ekologia informacji w wymiarze regionalnym. 

 Udział Przewodniczącej Okręgu w 2 dniowych warsztatach organizowanych przez ZG  
SBP dotyczących zmiany wizerunku SBP.      
 Udział członka ZO Pomorskiego w szkoleniu administratorów tworzenia bazy członków 
SBP zorganizowanym prze ZG SBP.  
 Udział członków ZO Pomorskiego w zorganizowanym przez Oddział w Koszalinie  
szkoleniu Kilka przygód w krainie komunikacji 
 Ścisła współpraca ZO Pomorskiego z Warsztatem Terapii Zajęciowej Polskiego Związku  
Niewidomych, Ligą Ochrony Przyrody, Słupskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym  i 
 stowarzyszeniem artystycznym Obszar Wrażliwości Artystycznej co zaowocowało  
zorganizowaniem kilku wspólnych imprez. 
 
 
3. Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz środowiska. 
 

  Największą imprezą integracyjną w naszym regionie jest Pomorski Dzień 
Bibliotekarza. W minionym 2011 roku zorganizowany był wspólnie przez ZO Pomorskiego 
oraz Zarządy Oddziałów w Gdyni i Słupsku.     
 Uroczystość odbyła się 21-go maja w Zespole Szkól Leśnych w Warcinie. Piękne 
otoczenie i zabytkowe wnętrza pałacu, w którym mieści się zespół szkół dopełniły 
uroczystego charakteru tego spotkania. Wzięło w nim udział ok. 100 bibliotekarzy, z czego 
połowa uczestników przyjechała z Trójmiasta. Z okazji naszego święta wręczono zasłużonym 
bibliotekarzom odznaczenia Wojewody Pomorskiego, Zarządu Głównego SBP a także 
Prezydenta Miasta. Słupska. Takie spotkania pozwalają nie tylko wymienić się 
wiadomościami i nowinami, ale także zbliżają do siebie bibliotekarzy z całego regionu. 
Towarzysko można było spędzić czas na przechadzkach, zwiedzaniu siedziby Bismarcka 
i innych atrakcji szkoły, a także ugościć się w karczmie Pod puchaczem na świeżym 
powietrzu. 
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  Okręg Pomorski aktywnie włączył się w miejskie obchody Miesiąca Godności Osób 
Niepełnosprawnych w Słupsku. Członkowie Okręgu Pomorskiego SBP uczestniczyli 
w pikniku miejskim (stoisko SBP z książką dla niewidomych) oraz byli współorganizatorami 
wystawy rękodzieła podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku 
Niewidomych Ich Prace, która została wyeksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Słupsku . Była to jubileuszowa X edycja wystawy i na jej uroczystą inaugurację ZO 
pozyskał środki od indywidualnych sponsorów. Za długoletnią współpracę z WTZ PZN, za 
promowanie biblioteki i SBP ZO Pomorskiego zwrócił się do ZG z prośbą o wyróżnienie 
dyrektora tej placówki Medalem W Dowód Uznania. 

   
  Dzień Słupskiego Krajobrazu-wystawa oraz wieczornica organizowana wspólnie 

z MBP w Słupsku, Ligą Ochrony Przyrody oraz Słupskim Towarzystwem Społeczno- 
 Kulturalnym.  
 
  wystawa Lata dwudzieste, lata trzydzieste….- wstawa książek i obrazów ukazujących 

kobietę okresu międzywojnia. Na spotkanie wernisażowe ZO Pomorskiego pozyskał fundusze 
od indywidualnych sponsorów. Impreza została wspólnie zorganizowana ze Stowarzyszeniem 
Obszar Wrażliwości Artystycznej. 

 
 Bardzo pouczające szkolenie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, 
na które zostały gościnnie zaproszone kol. Teresa Milewska i Anna Buczkowska-Pawlik. 
Kilka przygód w krainie komunikacji(30 IX 2011) to motto tego spotkania, a koleżanki 
bibliotekarki i koledzy bibliotekarze z Zachodniopomorskiego Okręgu SBP dali przykład 
tego, co oznacza integracja i współpraca środowiskowa. 
 Warto też nadmienić o Kiermaszach Starej Książki, odbywających się często w wielu  
bibliotekach. 
 
 
 Uroczysty charakter miały również pożegnalne spotkania z koleżankami odchodzącymi 
na emeryturę. W minionym roku pięknie wypadły przyjęcia z tej okazji zorganizowane dla 
koleżanek: Marii Stolnickiej, Haliny Zubkowskiej, Urszuli Niklas i Elżbiety Wisławskiej. 
Były uroczyste, lecz nie pozbawione humoru. Na uwagę zasługuje dekoracja wnętrz z tej 
okazji oraz aranżacja stołów. Po części oficjalnej każdego z tych spotkań był czas na żarty, 
sympatyczną dyskusję i miłą zabawę. 
 
4. Zwiększanie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego 
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  Bibliotekarze naszego Okręgu wszechstronnie korzystali z tej opcji, biorąc udział w  
przedsięwzięciach na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym. Oto ważniejsze z nich: 
 

•  VII Forum SBP – Narodowy Program Czytelnictwa (3-4 IX2011r. Kiekrz k. Poznania, 
kol. T. Milewska i A.Buczkowska-Pawlik, K. Kulesza, M. Skomro) 

• Kilka przygód w krainie komunikacji (13 IX 2011, Koszalin MBP, T. Milewska i A  
Buczkowska-Pawlik). 

• Metody komunikacji wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego wizerunku 
Stowarzyszenia – dwudniowe warsztaty zorganizowane przez ZG SBP dla 
Przewodniczących Okręgów (11-12.04.) –Anna Buczkowska-Pawlik 

• Udział kol. K. Kuleszy w warsztatach na temat tworzenia nowej bazy członków SBP 
zorganizowanych przez ZG SBP (jako administrator bazy Okręgu Pomorskiego) 

• Między dzieciństwem, a dojrzałością – udział członka SBP Okręgu Pomorskiego (kol. 
Kingi Dziwisz) – 28-29.03.2011 

• Wielkie  Pomorze – konferencja zorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku 
zgromadziła 13 X 2011 r. wielu członków SBP. 

• Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności ( 14 XII 2011 
Słupsk, szkolenie w formie warsztatów metodycznych – 26 uczestników, 
bibliotekarzy Oddziału Słupskiego) 
 

5.Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 
 
 Bibliotekarze starają się już od lat zmienić nieco wizerunek towarzyszący słowu 
(określeniu) bibliotekarz. My sami nie musimy się przekonywać  kim jesteśmy, a kim nie 
jesteśmy. Semantyka tego słowa jest mocno zakodowana w świadomości społecznej i jeszcze 
często bibliotekarz a zwłaszcza bibliotekarka kojarzy się z zakurzoną, szarą myszką. Należy 
mieć nadzieję, że nasza praca zmieni wkrótce to nastawienie. 
 Ukazujemy naszą pracę poprzez działania promujące biblioteki w ramach Tygodnia 
Bibliotek: kiermasze książek, wystawy, konkursy, wykłady i inne. 
 Rokrocznie obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek zapraszając znakomitych gości  
aby podkreślić rangę uroczystości. W tym roku zorganizowaliśmy nasze święto w Zespole  
Szkól Leśnych w Warcinie. Mieści się on w dawnym pałacu Bismarcka. 
 Zasłużeni Bibliotekarze odznaczeni zostali medalami Wojewody Pomorskiego, 
nagrodami i gratulacjami Prezydenta Miasta Słupska oraz Odznaczeniami Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. W 2011 roku następujące osoby i struktury zostały odznaczone: 
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• Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku : medal  
SBP „W dowód uznania”; 

• Maria Stolnicka : medal SBP W Dowód Uznania 
• Danuta Zarzycka : medal SBP W Dowód Uznania   
• Teresa Gawlik  : Medal Wojewody Pomorskiego SINT SUA PRAEMIA LAUDI  
• Elżbieta Wisławska : Honorowa Odznaka SBP; 
•  Maria Chamier-Gliszczyńska: Nagroda Prezydenta Miasta Słupska; 
•  Urszula Chojnowska, Regina Radzio, Alina Jasiocha: - dyplomy uznania od Prezydenta 

Miasta Słupska; 
 
Te odznaczenia również promują nasz zawód. Koleżanki wypowiadają się też w mediach oraz 
na łamach lokalnej prasy, o czym już pisałam. Jesteśmy widoczni na portalach 
społecznościowych. 
 
Ponadto ZO Pomorskiego wystąpił o odznaczenie medalem SBP W Dowód Uznania dla 
dyrektorów instytucji od wielu lat współpracujących ze Stowarzyszeniem. 

 
 

III. Działalność merytoryczna struktur 

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

• Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności. – warsztaty 
zorganizowane przez Oddział Słupski 

• Zarząd Oddziału Słupskiego poparł petycję pracowników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Słupsku skierowaną do Prezydenta Miasta Słupska w sprawie cięć 
budżetowych w placówce planowanych na rok 2012. 

• Oddział SBP w Gdyni wydał opinię w sprawie kandydatury Pana Piotra Widza na 
stanowisko dyrektora instytucji kultury - Biblioteki Miejsko-Powiatowej w 
Kwidzynie. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Gdyni uznał, 
że osoba Pana Piotra Widza wydaje się odpowiednim kandydatem na to stanowisko.  

• Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie (Oddział w Gdańsku) zorganizowało 
spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do nauczycieli awansujących 
(osobno dla każdego stopnia awansu). Cz.1 - omówienie i rozdanie oferty biblioteki. 
Cz.2 – szkolenie Awans zawodowy nauczycieli 
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• Koło Trójmiasto przygotowało prezentację dr Anny Walczak z Biblioteki Gdańskiej 

Polskiej Akademii Nauk na temat Architektoniczne adaptacje budynków na potrzeby 

bibliotek. Koło pomimo dosyć bogatych planów na 2011 rok niestety nie zrealizowało 

swoich zamierzeń, jednak poszczególni członkowie koła brali  czynny udział w 

działaniach stowarzyszenia w ramach oddziału i duszpasterstwa 

 

2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. 
 

• wydawnictwo zaplanowane i zrealizowane przez Oddział SBP w Słupsku: Książk@ 
elektroniczna : przyszłość czy przeszłość w której opublikowano artykuły kol. G. 
Konstańczak, T. Milewskiej, E. Różalskiej, B. Taraszkiewicz i B. Zlot-Sobierajskiej. 

• Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie zorganizowało spotkanie informacyjno-
szkoleniowe dla bibliotekarzy szkolnych powiatu wejherowskiego: omówienie projektu 
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, w którym uczestniczy nasza placówka  oraz 
przekazanie innych bieżących informacji i ciekawych czasopism prenumerowanych 
przez bibliotekę, zaprezentowanie Tygodnia Bibliotek w Macierzy i w wejherowskiej 
filii, przedstawienie harmonogramu imprez zaplanowanego na rok 2011, rozdanie ofert 
biblioteki wszystkim zgromadzonym bibliotekarzom 

 
3. Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz środowiska. 
 

• Pomorski Dzień Bibliotekarza-wspólna impreza Okręgu i Oddziałów 
• dyktando Bibliotekarz mistrz ortografii- Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych 

(Oddział Słupski SBP) 
•  Praca metodą projektu w bibliotece szkolnej - szkolenie zorganizowane przez Koło 

Bibliotekarzy Szkolnych w  Wejherowie 
•  Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie zorganizowało szkolenie dla polonistów  

i kaszubistów oraz innych nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną  
i międzykulturową 

• Zabawy stare i nowe w pracy z dziećmi i młodzieżą (Lębork, organizacja i udział w 
dwudniowych warsztatach metodycznych) – koło SBO w Lęborku (Oddział Słupsk) 

• Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności. – warsztaty 
zorganizowane przez Oddział Słupski 

• kontynuacja spotkań autorskich pod hasłem Otwarte drzwi muz- Koło SBO w Bytowie 
(Oddz. Słupski SBP 
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• uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek-Oddziały i Koła  
• spotkanie opłatkowe - Duszpasterstwo Bibliotekarzy (14.01.2011) –Pruszcz Gdański 
• XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy Polskich na Jasną Górę – Duszpasterstwo 

Bibliotekarzy (13-15.05.) 
• We wrześniu grupa 28 bibliotekarzy z duszpasterstwa zorganizowała wyjazd wakacyjny 

do Hiszpanii. Celem tej PIELGRZYMKI MARZEŃ”, był ESCURIAL. W drodze do 
celu bibliotekarze zwiedzili Lourdes i uczestniczyli w nabożeństwie maryjnym.  

• 22.10.2011 miał miejsce dzień skupienia o zmienionej nieco formule, a mianowicie  
W drodze. Bibliotekarze uczestniczyli w drodze krzyżowej w Św. Wojciechu  
następnie przy śniadaniu na plebanii wysłuchali relacji koleżanek z pobytu w 
Hiszpanii. Koło południa wyruszyli do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pomorza 
w Piasecznie. W trakcie wyjazdu zwiedzili także Płochocin, gdzie w  parafii pw. Św. 
Wawrzyńca odbyła się Msza Św. – Duszpasterstwo Bibliotekarzy 

• udział obchodach nadania imienia  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w 
Kartuzach;- Koło SBP Lębork 

• Tydzień Bibliotek –organizacja zajęć dla dzieci – wszystkie koło w bibliotekach 
publicznych 

• W ramach akcji działań sekcji Pozytywnie Zakręconych Bibliotekarzy, której głównym 
celem jest integracja środowiska bibliotekarskiego, 24 września 2011 r. odbyło się 
Grzybobranie w Strzebielinie Morskim, w którym udział wzięło bibliotekarzy z 
Trójmiasta i okolic – Pozytywnie Zakręceni Bibliotekarze. 

 
 

4. Zwiększanie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego. 

• Biblioteka XXI wieku ,nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie 
pomysłowe aranżacje(…)-najnowsze realizacje” (Poznań, 1-2 IX 2011,)-2 członków 
Oddziału SBP w Słupsku  

• Rola wolontariatu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego(Słupsk, lipiec 2011)-
członkowie Oddziału w Słupsku 

• Wielkie Pomorze – konferencja zorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku 
zgromadziła 13 X 2011 r. wielu członków  Oddziału SBP w Słupsku 

•   Organizowanie i prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki – konferencja (13 IV 2011 
zorganizowana przez WiMBP w Gdańsku, -  

• Wirtualny i multimedialny świat Edukacji (18 IV 2011 Słupsk, Oddział Doskonalenia 
Nauczycieli) – członkowie słupskiego Oddziału SBP 
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• Zabawy stare i nowe w pracy z dziećmi i młodzieżą (Lębork, organizacja i udział w 
dwudniowych warsztatach metodycznych). – członkowie SBP w Słupsku 

• Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności ( 14 XII 2011 
Słupsk, szkolenie w formie warsztatów metodycznych – zorganizowane przez Oddział 
Słupski SBP  

 

Ukazały się publikacje członków Stowarzyszenia Oddziału Słupskiego 
 
- Książk@ elektroniczna : przyszłość czy przeszłość, artykuły :  M. Chamier-Gliszczyńska, 

G. Konstańczak, T. Milewska, E. Różalska, D. Sroka, B. Taraszkiewicz, B. Zlot-
Sobierajska. 

 Szwajcaria Kaszubska (w): Zbliżenia 2011, nr 3   D. Sroka. 
 Promocja antologii poezji kaszubskiej w Słupsku (w): Pomerania 2011,nr5  D. Sroka  
 

 

Przewodnicząca 

Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP 

mgr Anna Buczkowska-Pawlik 
Słupsk, 10.02.2012 r.  
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