SPRAWOZDANIE
z działalności Świętokrzyskiego Okręgu SBP w Kielcach
za rok 2013

I. Sprawy organizacyjne
1. W I kwartale 2013 r. (zgodnie z harmonogramem wyborów na kadencję 2013 - 2017)
odbyły się zjazdy oddziałowe w: Kielcach i Skarżysku- Kamiennej oraz 6 marca
zjazd okręgowy – w Kielcach. Dokonano wyborów nowych zarządów oddziałów i okręgu
oraz delegata na Krajowy Zjazd Delegatów. Okręg Świętokrzyski na KZD reprezentował
Andrzej Dąbrowski, który został wybrany do Zarządu Głównego na nową kadencję.
Po zakończeniu zjazdów oddziałowych i okręgowego została przesłana do Zarządu
Głównego niezbędna dokumentacja: sprawozdanie merytoryczne okręgu za kadencję,
2009 – 2013, sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z wyborów
okręgowych, karty informacyjne nowych zarządów oraz delegata na KZD.
Przewodnicząca oraz członkowie Zarządu Okręgu udzielali wskazówek oraz pomagali
w zorganizowaniu zjazdów w oddziałach: Kieleckim i Skarżysko- Koneckim.
2. W ciągu 2013 r. Zarząd Świętokrzyskiego Okręgu z siedzibą w WBP w Kielcach działał w
składzie:

przewodnicząca - Jadwiga Zielińska, z-ca przewodniczącej - Jolanta Milczarek,
skarbnik - Anna Liszka, sekretarz - Joanna Bińkowska-Słoń oraz członkowie: Andrzej
Dąbrowski, Anna Gębka, Iwona Kowaleska i Dariusz Kosno.
3. 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 siedem Kół, w tym dwa w Kielcach.
Oddział Kielecki liczy pięć Kół, w tym dwa Miejskie w Kielcach przy: WBP i MBP
oraz trzy Koła Terenowe w: Jędrzejowie, Starachowicach, Staszowie (Koło we
Włoszczowie - nie funkcjonowało w ciągu roku (sytuacja ta jest związana z odejściem
dyrektora M-GBP oraz kilku pracowników na emeryturę). ZO i Oddz. nie podjął decyzji
o likwidacji koła, gdyż będzie czynił starania o reaktywowane Koła w 2014 r.).
W strukturze Oddziału Skarżysko-Koneckiego działają dwa Koła w Końskich
i Skarżysku -Kamiennej.
4. Stan członków Świętokrzyskiego Okręgu na dzień 31.12. 2013 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.
Stan członków w oddziałach:

a/ Oddział Skarżysko -Konecki - liczba członków wynosi 35 członków, w tym: 31
z bibliotek publicznych, 2-ch emerytów, 2-ch z Filii Biblioteki Pedagogicznej;
b/ W strukturze Oddziału działają dwa Koła w: Końskich - 19 członków (z bibliotek
publicznych); Skarżysku - Kamiennej - 16 członków, w tym 12 z bibliotek
publicznych i 2 z Filii PBW, 2-ch emerytów.
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c/ Oddział Kielecki liczy 113 członków, w tym: 107 osób z bibliotek publicznych,
3-ch emerytów, 3-ch z bibliotek szkolnych (w tym w: Kole przy WBP - 41 członków,
Kole przy MBP w Kielcach -19 członków, w 4-ch kołach terenowych - 53 członków.
d/ W strukturę Kieleckiego Oddziału wchodzi pięć Kół (w Jędrzejowie, Staszowie,
Starachowicach, dwa w Kielcach).
W 2013 r. liczba członków Okręgu Świętokrzyskiego nie uległa zmianie w stosunku
do roku 2012.
5. W związku z utworzoną w ramach Strategii SBP elektroniczną bazą członków
Stowarzyszenia, członek odpowiedzialny za zbieranie danych od członków Okręgu
– wprowadzał do bazy uzyskane dane oraz je aktualizował na bieżąco.
Nowe legitymacje zostały rozdane wszystkim członkom naszego okręgu.
6. W ciągu roku sprawozdawczego Zarządy Kół organizowały posiedzenia oraz spotkania z
członkami. W każdym Zarządzie Oddziału odbyły się w roku po dwa Posiedzenia.
Zarząd Okręgu zorganizował trzy Posiedzenia i dwa Prezydia Zarządu (na wszystkie
posiedzenia zapraszani byli: Przewodniczący Kół, Zarządy Oddziałów, Komisje
Rewizyjne i Okręgowy Sąd Koleżeński.
Przedmiotem obrad było: omówienie działalności Kół, Oddziałów i Okręgu w 2012,
(problemy oraz dobre wzory), plan działania na rok 2013 (korekta zaplanowanych
różnych zadań), konkretyzacja przedsięwzięć wpisanych w działalność kół, oddziałów
oraz ZO w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek (przyjęcie zgłoszonych propozycji);
sprawy związane z: przeprowadzeniem zjazdów oddziałowych i okręgowego, zmianami
w prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej w oddziałach i okręgu
(przedstawienie zmian - nowa instrukcja dotycząca prowadzenia dokumentacji
finansowo-księgowej; szkolenia w tym zakresie skarbników i księgowych oddziałów i
okręgów), różne sprawy organizacyjne (w tym apel o przekazywanie przez członków
1% na rzecz naszej Organizacji, zakupu nowości wydawniczych SBP, prenumeraty
czasopism fachowych, podsumowania konkursu na Bibliotekarza Roku oraz Bibliotekę
Roku - grudniu (19-go) na ostatnim posiedzeniu ZO podjął decyzję o zmianie zapisów
regulaminowych konkursu w celu uczestniczenia kandydata z okręgu w II etapie
ogólnopolskiego konkursu na Bibliotekarza Roku. Przy czym zdecydowano
o zachowaniu zapisów (w dotychczasowym regulaminie) dotyczących wyboru
Biblioteki Roku województwa świętokrzyskiego; omówienie spraw związanych ze
zbieraniem danych do elektronicznej bazy członków naszego Okręgu SBP, informacje
o zadaniach wynikających ze Strategii; badaniach pilotażowych AFB, które mają być
prowadzone w 2014 r.; komunikaty o różnych inicjatywach i pracach podejmowanych
przez SBP, upowszechnienie wśród członków uchwał i komunikatów ZG SBP.
Po ostatnim posiedzeniu tj. w dn. 19 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne
zorganizowane wspólnie z Kieleckim Oddziałem SBP.
7. Zarząd Okręgu w ciągu roku opiniował i występował w różnych sprawach, w tym:
do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zmiany patrona Teatru im. S. Żeromskiego
w Kielcach; do ZG przekazał: opinię w sprawie Sprawozdania GUS KO-3; wykaz
bibliotek publicznych woj. świętokrzyskiego prenumerujących czasopisma fachowe;
propozycje tematów konferencji i seminariów organizowanych przez ZG.
8. Członkowie Zarządu Okręgu uczestniczyli w pracach związanych przygotowaniem
stanowiska do promocji oferty WBP w Kielcach upowszechnianej w ramach Targów
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Edukacyjnych EDUKACJA 2012 w Kielcach (marzec) oraz promocji publikacji podczas
Targów Historycznych w Warszawie (listopad).
9. W październiku na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
przewodnicząca ZO Jadwiga Zielińska oraz członek Zarządu wzięli udział
w Inauguracji Roku Kulturalnego 2013/2014.
II. W ramach działalności szkoleniowej (seminaria, kursy, konferencje)
1. Zarząd Okręgu współorganizował z WBP:
- Forum Bibliotekarzy Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego odbyło się
podsumowanie kolejnej (VIII) edycji Konkursu na Bibliotekę oraz Bibliotekarza
Roku 2012. Laureatom wręczono statuetki Bibliomana, a także uhonorowano
dyplomami nominowanych. Ponadto dwóch burmistrzów zostało wyróżnionych za
szczególne zasługi w zakresie modernizacji siedziby bibliotek publicznych;
- w marcu podczas Targów Edukacyjnych - Seminarium dla bibliotekarzy oraz
zwiedzenie oferty Targów „Edukacja 2013”;
- członkowie z Okręgu uczestniczyli w różnych szkoleniach i warsztatach
organizowanych przez ZG m.in. dotyczące zmian prowadzenia dokumentacji
finansowo - księgowej (2 osoby: skarbnik okręgu i księgowa); badań pilotażowych
AFB (3 osoby – z Buska, Skarżyska i Kielc); ochrony danych osobowych (1 osoba);
XXXII spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (2 osoby); warsztatach nt.
Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek, zorganizowanych przez ZG SBP
(1 osoba z KT w Końskich); indywidualne szkolenie z zakresu spraw finansowo- księgowych
osoby/księgowej prowadzącej dokumentację księgową Oddziału Skarżysko- Koneckiego
zorganizowane przez Zarząd Okręgu w Kielcach;
- Koło Terenowe w Końskich zorganizowało dla bibliotekarzy z powiatu 3 szkolenia nt.
Elementy opisu bibliograficznego artykułu w formacie MARC21; Tworzenie haseł
przedmiotowych w bibliografii regionalnej; Zasady przyporządkowania treści artykułu do
działów bibliografii regionalnej
- (3) warsztaty komputerowe „e-Aktywni w bibliotece” - zorganizowane przez Koło

przy WBP .
III. Działalność popularyzatorska i integracyjna
Ze sprawozdań dwóch Oddziałów działających w strukturze Okręgu wynika, że
członkowie coraz częściej niż dotychczas włączają się lub inicjują formy pracy, które
organizują na rzecz czytelników od najmłodszych do seniorów, bibliotekarzy - środowiska,
w który działają. Współorganizują je przede wszystkim z macierzystymi bibliotekami, lecz
także z towarzystwami, świetlicami, szkołami, przedszkolami. Uczestniczyły
w przygotowaniach obchodów dni miast, jubileuszy, rocznic regionalnych oraz
ogólnopolskich. Jednostki będące w strukturze Okręgu były w ciągu roku stałymi partnerami
bibliotek wspierającymi działania na wielu płaszczyznach organizacyjnych i merytorycznych.
Organizowały lub współorganizowały wystawy (książek, fotografii, malarstwa), konkursy
literackie i plastyczne, promocje książek, a także występy artystyczne dzieci i młodzieży
szkolnej. Współorganizowały także spotkania z pisarzami oraz ciekawymi ludźmi nie tylko
z regionu. Uczestniczyły w przygotowaniach prestiżowych imprez kulturalnych
organizowanych pod patronatem prezydentów, burmistrzów i wójtów. W tym zakresie
współpracowały ze środowiskiem lokalnym – były obecne w działaniach związanych
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z
funkcjonowaniem
bibliotek
macierzystych
m.in.
aktywnie
uczestniczyły
w akcjach ogólnopolskich i wydarzeniach inicjowanych przez Stowarzyszenie.
Współorganizowały spotkania integracyjne dla bibliotekarzy w ramach Dnia Bibliotekarza,
czy obchodów święta miast, wycieczki do innych bibliotek w ramach wymiany doświadczeń.
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek odbyło się kilkadziesiąt różnych form pracy:
8 V 2013

Seminarium dla bibliotekarzy powiatu koneckiego w ramach obchodów
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W programie:

Inauguracja obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK
Biblioteki publiczne powiatu koneckiego w 2012 r.

Promocja książek wydanych nakładem Wydawnictwa ARSLIBRIS Biblioteki Publicznej w
Kooskich oraz spotkanie z autorami publikacji
T. Banaszkiem - Zarys dziejów garnizonu Końskie w latach 1815-1975
K. Jedynakiem Broel-Platerowie. Losy rodziny w XIX i XX w.
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lekcje biblioteczne, pasowania najmłodszych na czytelników w ramach
edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkół podstawowych, wycieczki
do bibliotek, wystawy, konkursy, głośne czytanie.
(Koła w Skarżysku- Kam., Kielcach, Starachowicach,
Jędrzejowie, Końskich, Staszowie)

maj
maj

maj
maj

maj

Spotkanie integracyjne bibliotekarzy zorganizowane przez Koła w Końskich,
Skarżysku - Kam. i Kielcach
„Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy zorganizowany przez Koła
w Skarżysku -Kamiennej oraz w Staszowie w ramach IV edycji akcji rajdu
rowerowego dla bibliotekarzy, czytelników i sympatyków książek, a także
miłośników rowerów. Rajd rowerowy - zakończył piknik przygotowany dla
uczestników.
(uczestniczyło łącznie ok. 100 osób)
spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią, dziennikarzem i publicystą –
zorganizowane przez BPMiG oraz Koło Terenowe w Staszowie.
XI Miejski Konkurs Plastyczny „Poeci dziecięcej radości – Julian Tuwim”
(MBP i Koło Miejskie w Kielcach)
Pasje naszych czytelników - wystawa prac czytelników
(M-GBP i Koło w Jędrzejowie)

Ponadto do ciekawszych przedsięwzięć współorganizowanych przez Koła można m.in.
zaliczyć:
czerwiec
Skarżyskie Targi Książki - współudział w organizowaniu imprezy na 90-lecie
nadania praw miejskich Skarżyska-Kamiennej;
Najlepszy czytelnik biblioteki dziecięcej - IV edycja konkursu organizowanego
przez PiMBP przy udziale Koła w Skarżysku- Kam.
(Koło partycypowało w kosztach ufundowanych nagród)
wrzesień
Tydzień książki zakazanej - wystawa publikacji ze zbiorów bibliotecznych
Koło w Skarżysku- Kam.
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wrzesień

KONECKI WRZESIEŃ i DOŻYNKI POWIATOWE. Przedsięwzięcie
zrealizowane wspólnie: BPMiG, Koło Terenowe, bibliotekarze szkolni oraz
władze samorządowe.
Wystawa fotografii harcerzy starachowickich pn. Historia Rajdów
Świętokrzyskich”
MBP i Koło Terenowe w Starachowicach

21 listopad

IV.

KOŃSKIE 1939 – 1945. Życie codzienne w czasie wojny i okupacji wystawa fotografii i dokumentów, będąca wynikiem współpracy
z regionalistami i kolekcjonerami z powiatu koneckiego
Koło i PiMBP w Końskich
Spotkanie autorskie z ks. Kazimierzem Sową, dyr. kanału Religia TV oraz
prezentacja jego książki „Moje syberyjskie podróże”
MBP i Koło Terenowe w Starachowicach
Występ Orkiestry Polowej Świętokrzyskiej Brygady Polskich Drużyn
Strzeleckich
MBP i Koło w Starachowicach

Działalność wydawnicza

W ciągu 2013 roku Koła, Oddziały oraz Świętokrzyski Okręg 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 akcje ogólnopolskie np. Cała Polska Czyta Dzieciom,
Bezpieczny Internet; Tydzień Bibliotek, Tydzień Książki Zakazanej. 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 stronach domowych
bibliotek, czy w lokalnych mediach. Podejmowali nowe działania i kontynuowali realizowane
wraz bibliotekami macierzystymi.
Koła Miejskie i Terenowe oraz Oddziały efektywnie współpracują z instytucjami lokalnymi,
szkołami, świetlicami oraz ze środowiskiem seniorów. Swoją działalnością z bibliotekami
przyczyniały się do promocji książek, upowszechniania czytelnictwa, zbiorów i ofert
bibliotecznych. Wykazywały dbałość o dobry wizerunek bibliotek oraz Stowarzyszenia.
Tematyka podejmowanych przedsięwzięć uwzględniała wydarzenia
regionalne, historyczne i edukacyjne. Duża część imprez kulturalnych była związana
z obchodami Tygodnia Bibliotek i dzięki temu środowiska zwracają uwagę na rolę
bibliotek oraz partnerską współpracę Stowarzyszenia. Formy pracy adresowane były zarówno
do czytelników w różnym wieku. jak i do bibliotekarzy.
Podsumowując należy podkreślić, że członkowie naszego Okręgu dokładają wszelkich
starań, aby Stowarzyszenie było stały i dobrym partnerem bibliotek, który efektywnie
promuje inicjatywy związane z czytelnictwem i szeroko rozumianą kulturą.
VI. Sprawy finansowe
1. Zgromadzone środki finansowe Świętokrzyskiego Okręgu pochodzą wyłącznie ze składek
członkowskich.
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2. Oddziały w roku sprawozdawczym przekazywały nieregularnie do Zarządu Okręgu 30%
składek członkowskich
(Oddział Skarżysko-Konecki wpłaca na kwitariusz kwoty pochodzące ze składek).
Dokładne dane związane ze sprawami finansowo-księgowymi obejmują sprawozdania
finansowe Oddziałów i Okręgu.
3. Zarząd Okręgu partycypował w niektórych przedsięwzięciach organizowanych w kołach.
4. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Dariusz Kowalczyk w odrębnym
sprawozdaniu przedstawia działalność Okręgu SBP w Kielcach.
5. Ponadto informuję, że do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna skarga.

Przewodnicząca
ZO SBP w Kielcach
Jadwiga Zielińska

6

