SPRAWOZDANIE
z działalności Świętokrzyskiego Okręgu SBP w Kielcach
za rok 2012

I. Sprawy organizacyjne
1. W ciągu 2012 r. Zarząd Świętokrzyskiego Okręgu z siedzibą w WBP w Kielcach działał
w składzie:
Przewodnicząca - Jadwiga Zielińska, Z-ca Przewodniczącej - Jolanta Milczarek,
Skarbnik - Lidia Zielińska, Sekretarz - Beata Piotrkowska oraz członkowie: Andrzej
Dąbrowski, Anna Gębka i Beata Kamieńska.
2. W strukturze organizacyjnej Okręgu funkcjonowały dwa Oddziały: Kielecki z siedzibą
w WBP oraz Skarżysko -Konecki z siedzibą w PiMBP w Skarżysku - Kamiennej.
W Okręgu działało osiem Kół, w tym dwa w Kielcach.
Oddział Kielecki liczy sześć Kół, w tym dwa Miejskie w Kielcach przy WBP oraz MBP
i cztery Koła Terenowe w: Jędrzejowie, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie.
Oddział Skarżysko-Koneckiego liczy dwa Koła w Końskich oraz Skarżysku Kamiennej.
3. Stan członków Świętokrzyskiego Okręgu na dzień 31.12. 2011 r. wynosi 148 osób,
w tym: 138 z bibliotek publicznych, 3-ch z bibliotek szkolnych, 2-ch z Filii Biblioteki
Pedagogicznej Wojewódzkiej, 5-ciu emerytów;
a/ Oddział Skarżysko -Konecki - liczba członków wynosi 36 członków, w tym: 32
z bibliotek publicznych, 2-ch emerytów, 2 -ch z Filii Biblioteki Pedagogicznej;
b/ W strukturze Oddziału działają dwa Koła w: Końskich - 19 członków; Skarżysku Kamiennej - 17 członków, w tym 13 z bibliotek publicznych i 2 z Filii PBW, 2-ch
emerytów.
c/ Oddział Kielecki liczy 112 członków, w tym: 106 osoby z bibliotek publicznych,
3-ch emerytów, 2-ch z bibliotek szkolnych (w tym w: Kole przy WBP - 40 członków,
Kole przy MBP w Kielcach -18 członków, w 4-ch kołach terenowych - 54 członków.
d/ W strukturę Kieleckiego Oddziału wchodzi sześć Kół (w Jędrzejowie,
Starachowicach, Staszowie, Włoszczowie i dwa w Kielcach).
Uwaga - w stosunku do 2011 r. liczba członków Okręgu Świętokrzyskiego zwiększyła
się o 23 osoby (w 2011 r. stan członków wynosił - 125 osób). Osoby, które wstąpiły do
Stowarzyszenia – to adepci zawodu (w Okręgu zwiększyła się liczba młodych
członków/pracowników rozpoczynających pracę w bibliotekach publicznych.
4. W związku z utworzoną w ramach Strategii SBP elektroniczną bazą członków
Stowarzyszenia, członek odpowiedzialny w naszym Okręgu za zbieranie od członków
niezbędnych danych – wprowadzał do bazy i aktualizował na bieżąco uzyskane
informacje.
5. Zarząd Świętokrzyskiego Okręgu w Kielcach zgodnie ze Statutem oraz Uchwałą
Nr 2/2012 Zarządu Głównego SBP dotyczącą przygotowań do Krajowego Zjazdu
Delegatów:
- przesłał do Zarządów Oddziałów informację o konieczności przeprowadzenia walnych
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zebrań kół do końca listopada 2012 r.
- przyjął propozycje określonych terminów i ustalił harmonogram Walnych Zebrań Kół,
Oddziałowych Zjazdów oraz termin Okręgowego Zjazdu Delegatów w Kielcach;
- przygotował ramowy porządek obrad i regulamin oddziałowych zjazdów oraz wzory
dokumentacji niezbędnej do sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia wyborów
zarządów na nową kadencję oraz wyborów delegatów na Zjazd Oddziałów
i Okręgu;
- Przewodnicząca Zarządu Okręgu udzieliła zgłaszającym się kołom pomocy
w zorganizowaniu walnych zebrań kół oraz niezbędnych informacji do
przeprowadzenia zjazdów w oddziałach: Kieleckim i Skarżysko- Koneckim.
Ponadto w dniu 29 listopada 2012 r. Przewodnicząca uczestniczyła w Walnym
Zebraniu Koła Terenowego w Skarżysku- Kamiennej.
Zarząd Okręgu partycypował w kosztach zorganizowania Walnych Zebrań Kół.
6. W ciągu roku sprawozdawczego Zarządy Kół organizowały posiedzenia oraz spotkania
z członkami. W każdym Zarządzie Oddziałów odbyły się w roku po dwa Posiedzenia.
Natomiast Zarząd Okręgu zorganizował trzy Posiedzenia i dwa Prezydia Zarządu m.in.
w sprawie projektu nowej ustawy o bibliotekach, obchodów Tygodnia Bibliotek oraz
spotkania wigilijnego organizowanego dla członków w dniu 14 grudnia w siedzibie
WBP w Kielcach.
7. I Posiedzenie ZO odbyło się w 27 lutego – uczestniczyli w nim: Zarząd Okręgu,
Przewodniczący i członkowie Oddziałów, Przewodniczący Kół i Komisji Rewizyjnej
i Sądu Okręgowego.
Przedmiotem obrad było:
- omówienie działalności Kół, Oddziałów i Okręgu za rok 2011,
- plan działania na rok 2012 (korekta zaplanowanych różnych zadań),
- konkretyzacja wydarzeń wpisanych w działalność kół, oddziałów oraz ZO w ramach
obchodów w Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”
- przyjęcie zgłaszanych propozycji,
- różne sprawy organizacyjne, przekazanie komunikatów.
II Posiedzenie ZO zostało zwołane w dniu 6 października - uczestniczyli:
przewodniczący Kół Miejskich i Terenowych, Oddziałów, członkowie Komisji
Rewizyjnych oraz Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
Przedmiotem obrad było:
- omówienie problemów dotyczących struktury Okręgu,
- przedstawienie Uchwały Nr 10/2012 ZG SBP w sprawie zasad wyboru delegatów
omówienie spraw związanych z: przygotowaniami do Krajowego Zjazdu Delegatów,
walnymi zebraniami w kołach, zjazdami delegatów w oddziałach i okręgu.
- przygotowanie harmonogramu wyborów nowych zarządów i zjazdów delegatów
- sprawy finansowo-księgowe Oddziałów i Okręgu,
- omówienie spraw związanych ze zbieraniem danych do elektronicznej bazy członków
Okręgu SBP
- przypomnienie o zadaniach wynikających ze Strategii; komunikaty, sprawy różne.
III Posiedzenie Zarządu zorganizowane w dniu 14 grudnia - wspólne z Zarządami,
członkami Oddziałów i Kół oraz Komisji Rewizyjnych i Okręgowego Sądu
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Koleżeńskiego. Celem zorganizowanego posiedzenia było m.in.
- poznanie nowych zarządów kół oraz ich planów działania, podsumowanie wyborów
w kołach, problemy organizacyjne Koła we Włoszczowe (informacja o odejściu na
emeryturę przewodniczącej koła i dyrektora biblioteki – brak możliwości
zorganizowania wyborów)
- przedstawienie spraw organizacyjnych kół oraz oddziałów (wystąpienia
przewodniczących),
- dyskusja, wymiana informacji o doświadczeniach i o dobrych praktykach
- omówienie zjazdów oddziałowych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
- relacja z obchodów jubileuszu 95-lecia Stowarzyszenia, w których uczestniczyli:
L. Talaga i D. Kosno – przewodniczący Zarządów Oddziałów oraz J. Zielińska
przewodnicząca Zarządu Okręgu w Kielcach
- informacja o inicjatywach i pracach podejmowanych przez SBP,
Po posiedzeniu odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane wspólnie z Kieleckim
Oddziałem SBP.
8. Zarząd Okręgu: rozpowszechnił wśród kół i bibliotek ulotki o SBP oraz zakładkę
- przekazane przez ZG; przesłał sprawozdanie z działalności Okręgu i Komisji
Rewizyjnej za 2011 r. oraz plan działalności Okręgu na rok 2012 do Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta i ZG SBP 9do ZG także sprawozdanie finansowe).
8. Zarząd Okręgu utrzymywał stały kontakt z Zarządami Oddziałów, którym na bieżąco
udzielał odpowiedzi na różne zapytania związane z organizacją walnych zebrań w
kołach wyborami nowych zarządów.
9. Przewodnicząca Zarządu Okręgu podjęła działania (interwencje), rozmowy dotyczące
problemów organizacyjnych w Kole we Włoszczowe. Uzgodniono z po. dyrektora
biblioteki, że Zarząd we współpracy z nowym dyrektorem podejmie działania nad
reaktywowaniem Koła w I kw. 2013 r.
10. Zarząd Okręgu w ciągu roku kilkakrotnie opiniował i występował w różnych sprawach,
w tym:
- trzykrotnie (tj. 21 i 28 września oraz 12 grudnia zajął stanowisko w sprawie powołania
nowego dyrektora MGBP we Włoszczowie,
- opinia w sprawie projektu rozporządzenia MKiDN w sprawie wynagradzania
i kwalifikacji do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach (opinia zajęta
wspólnie z dyrektorem WBP) – wysłana w kwietniu do ZG SBP,
- opinia dotycząca Sprawozdania K-03 GUS (wysłana do ZG),
- wyjaśnienie ZO w sprawie konkursu na Bibliotekarza Roku (do Przewodniczącej SBP)
- opiniował kandydaturę A. Dąbrowskiego, dyrektora WBP/członka Zarządu Okręgu
SBP i występował z wnioskiem o nominację do Nagrody im. Prof. A. Gieysztora,
- w sierpniu ZO zgłosił A. Dąbrowskiego do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na
kandydata do Rady Programowej Radia Kielce (kandydatura została przyjęta
i rozpatrzona pozytywnie).
Ponadto Zarząd Okręgu przekazał Przewodniczącej SBP - Elżbiecie Stefańczyk list
gratulacyjny z okazji Jubileuszu 95-lecia Stowarzyszenia; podziękowania za dobrą
wieloletnią współpracę dla Marii Brachfogel, pracownika biura ZG, która odeszła na
emeryturę; życzenia dla członków Okręgu z okazji Dnia Bibliotekarza.
11. Pod koniec roku w ramach popularyzowania działalności SBP przekazano zakładki
oraz przesłano e-mailem do Kół i Oddziałów, członków oraz bibliotek informację
o możliwości przekazania 1% na naszą Organizację.
12. Przewodnicząca i członkowie w ciągu roku przekazywali mediom informacje
o inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie.
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13. Członkowie Zarządu Okręgu uczestniczyli w pracach związanych przygotowaniem
stanowiska do promocji oferty WBP w Kielcach upowszechnianej w ramach Targów
Edukacyjnych EDUKACJA 2012 w Kielcach (marzec) oraz promocji publikacji podczas
II Salonu Bibliotek Targów Historycznych w Warszawie (listopad).
14. W październiku na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
przewodnicząca ZO Jadwiga Zielińska oraz członek Zarządu uczestniczyli
w Inauguracji Roku Kulturalnego 2012/2013.
II. W ramach działalności szkoleniowej (seminaria, kursy, konferencje)
1. Zarząd Okręgu współorganizował z WBP:
- 12.04.- Forum Bibliotekarzy Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego
odbyło się podsumowanie kolejnej (VII) edycji Konkursu na Bibliotekę oraz
Bibliotekarza Roku 2011. Laureatom wręczono statuetki Bibliomana, a także
uhonorowano dyplomami. Ponadto dwóch burmistrzów zostało wyróżnionych za
szczególne zasługi w zakresie modernizacji siedziby bibliotek;
- w marcu podczas Targów Edukacyjnych - Seminarium dla bibliotekarzy oraz
zwiedzenie oferty Targów „Edukacja 2012”;
- członkowie Okręgu uczestniczyli w (12) różnych szkoleniach i warsztatach
organizowanych przez ZG m.in. nt. „Jak zmieniają się biblioteki – architektura,
aranżacja wnętrz, formy pracy” (1 osoba); „docenić bibliotekę. Jak skutecznie
prowadzić rzecznictwo”, w warsztatach nt. ewaluacji Strategii rozwoju SBP na lata
2010-2021 (2 osoby) lub z macierzystymi bibliotekami współorganizowali m.in.
szkolenie nt. wypożyczenia w systemie elektronicznym (w Skarżysku- Kam.;
ujednolicania zasad katalogowania, opisu bibliograficznego, poprawności opisów w
formacie MARC21 (w Końskich)
III. Działalność popularyzatorska i integracyjna
Ze sprawozdań Oddziałów wynika, że członkowie Kół coraz częściej włączają się bądź
inicjują różne formy działalności, które są organizowane na rzecz czytelników, bibliotekarzy
oraz środowiska, w który działają. Organizują je wspólnie z macierzystymi bibliotekami oraz
stowarzyszeniami, klubami, szkołami różnych szczebli nauczania, świetlicami itp.
Uczestniczą w organizowaniu obchodów dni miast, jubileuszy, rocznic regionalnych
i ogólnopolskich. Koła są stałymi partnerami bibliotek i wspierają ich działania na wielu
płaszczyznach działalności.
Organizują wspólnie wystawy (książek, fotografii, ekslibrisów, malarstwa), konkursy
literackie i plastyczne, quizy, promocje książek, a także koncerty i występy artystyczne dzieci
i młodzieży. Współorganizują także spotkania z pisarzami oraz ciekawymi ludźmi nie tylko
z regionu. Uczestniczą w przygotowaniach prestiżowych imprez organizowanych pod
patronatem prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Współpracują ze środowiskiem
lokalnym – są obecni w różnych działaniach związanych z funkcjonowaniem bibliotek
macierzystych m.in. aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych na rzecz
czytelników w różnym wieku, w tym akcjach ogólnopolskich i wydarzeniach inicjowanych
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przez Stowarzyszenie. Współorganizują spotkania autorskie, wieczory integracyjne dla
bibliotekarzy w ramach Dnia Bibliotekarza, czy obchodów święta miast, wyjazdy studyjne,
wycieczki do innych bibliotek w ramach wymiany doświadczeń.
1. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”
odbyło się kilkadziesiąt różnych form pracy (konkursy fotograficzne, malarskie
i literackie np. Koło w Skarżysku - konkurs pt. „Najlepszy czytelnik biblioteki
dziecięcej”, wystawy, promocje książek, występy teatrzyków dziecięcych, tematyczne
lekcje biblioteczne oraz dla dzieci wycieczki po bibliotekach), w tym: spotkania
autorskie np. w Staszowie z Barbarą Rybałtowską, w Skarżysku-Kam. Z Marią
Czubaszek i Arturem Andrusem; w Jędrzejowie spotkanie z piłkarzami jędrzejowskich
klubów sportowych, zabawa dla dzieci pt. „W bawialni Raj Urwisa” – Koło przy MBP
w Kielcach; wystawa prac Agnieszki Polak „Batiki” (obrazy woskiem malowane) - w
Starachowicach, „Bal u Maciusia” Koło przy WBP w Kielcach. Koło wraz z PiMBP w
Końskich po raz siódmy zorganizowało festiwal teatrzyków dziecięcych pn. Na trasie
2012.
Koła zorganizowały także kilka spotkań bibliotekarzy (nie tylko członków SBP)
z przedstawicielami samorządów oraz spotkania integracyjne w plenerze m.in.
w skansenie w Tokarni dla bibliotekarzy z WBP i MBP w Kielcach.
2. Wiele wydarzeń kulturalnych i literackich odbyło się w ramach obchodów Tygodnia
Kultury Języka (w marcu), którego inicjatorem jest Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Koła wraz bibliotekami włączają się w obchody i wspólnie
organizowały szereg wydarzeń adresowanych głównie do młodzieży uczącej się.
Do ciekawszych imprez zorganizowanych w ciągu roku można zaliczyć:
- od kilku lat Koło w Końskich włącza się wraz z macierzystą biblioteką do
organizowania Dni Końskich oraz konkurs fotograficzny pn. Zanurzeni w przyrodzie,
Koło w Skarżysku-Kam zorganizowało w siedzibie biblioteki wystawę pt. „195 lat
działalności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” oraz wystawę „Tydzień Książki
Zakazanej”, Koło w Starachowicach zorganizowało koncert skrzypcowy Macieja
Jaronia.
IV. Działalność wydawnicza
W ciągu roku w Koła i Oddziały Świętokrzyskiego Okręgu SBP nie prowadziły
działalności wydawniczej.
V. Działalność na rzecz społeczności lokalnej, biblioteki
Z analizy sprawozdań Oddziałów wynika, że Koła aktywnie włączają się w działania
bibliotek macierzystych oraz w różne akcje ogólnopolskie np. Cała Polska Czyta
Dzieciom. Współpracują z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, oświatowymi czy
towarzystwami. Członkowie kół akcentują swój udział w organizacji wielu przedsięwzięć
lokalnych, a często są ich inicjatorami. W ciągu roku upowszechniali organizowane
wydarzenia na internetowych stronach bibliotek, swoich organizatorów czy w lokalnych
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mediach. Podejmowali nowe działania i kontynuowali wcześniej realizowane wraz
bibliotekami.
Koła Miejskie i Terenowe oraz Oddziały efektywnie współpracują z instytucjami
lokalnymi, szkołami, świetlicami. Oraz ze środowiskiem seniorów. Swoją działalnością
z bibliotekami macierzystymi przyczyniały się do promocji książek, czytelnictwa,
swoich zbiorów, ofert bibliotecznych oraz imprez kulturalnych. Dbają o dobry wizerunek
bibliotek oraz Stowarzyszenia. Tematyka podejmowanych przedsięwzięć uwzględniała
wydarzenia regionalne, historyczne i edukacyjne. Duża część imprez była związana
z obchodami Tygodnia Bibliotek w celu zwrócenia uwagi środowiska na rolę bibliotek
oraz partnerską współpracę ze Stowarzyszeniem.
Formy pracy adresowane były zarówno do czytelników w różnym wieku. jak i do
bibliotekarzy.
Ze sprawozdań wynika, iż działające w strukturze Okręgu Koła i Oddział dokładają
wszelkich starań, aby być stały i dobrym partnerem bibliotek, by efektywnie promować
inicjatywy związane z czytelnictwem i kulturą.
W 2012 roku Zarząd Okręgu będzie starał się zmobilizować/uaktywnić koła i oddziały do
upowszechniania organizowanych przedsięwzięć także na stronie SBP.
VI. Sprawy finansowe
1. Zgromadzone środki finansowe Świętokrzyskiego Okręgu pochodzą wyłącznie ze składek
członkowskich.
2. Oddziały (dwa razy w roku) przekazują do Zarządu Okręgu 30% składek członkowskich
(Oddział Skarżysko-Konecki wpłaca na kwitariusz kwoty pochodzące ze składek).
Dokładne kwoty przychodów i wydatków obejmują sprawozdania finansowe Oddziałów
i Okręgu.
3. Zarząd Okręgu partycypował w niektórych przedsięwzięciach organizowanych w kołach.
4. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Barbara Ząbek w odrębnym
sprawozdaniu za rok 2012 przedstawia działalność naszego Okręgu SBP.
5.Ponadto informuję, że do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna skarga.
Przewodnicząca
ZO SBP w Kielcach
Jadwiga Zielińska
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