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SPRAWOZDANIE 

z działalności Świętokrzyskiego Okręgu SBP w Kielcach  
za rok 2011 

 

 
 
I. Sprawy organizacyjne 
 

1. W ciągu 2011 roku działały w strukturze organizacyjnej Świętokrzyskiego Okręgu SBP 
dwa Oddziały: Kielecki z siedzibą w WBP oraz Skarżysko -Konecki z siedzibą  
w PiMBP w Skarżysku - Kamiennej. Okr ęg liczy 8 Kół (w tym 2 Koła Miejskie). 
W Oddziale Kieleckim działało 6 Kół, w tym 2 Miejskie w Kielcach przy WBP i MBP  
i 4-ry Terenowe w: Jędrzejowie, Starachowicach, Staszowie i we Włoszczowie.                   
W strukturze Oddziału Skarżysko-Koneckiego działały dwa Koła w Końskich oraz 
Skarżysku -Kamiennej. 
(W województwie nadal brak kół w 6-ciu miastach powiatowych w: Busku -Zdroju, 
Kazimierzy Wielkiej, Opatowie Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie oraz 
Sandomierzu). 
 

2. Stan członków Świętokrzyskiego Okręgu na dzień 31.12. 2011 r. wynosi 125 osób,              
w tym: 120 pracowników bibliotek publicznych, 1 pracownik Filii Biblioteki 
Pedagogicznej Wojewódzkiej, 4-ch emerytów; 
 

      a/ Oddział Skarżysko - Konecki liczy 30 członków, w tym: 28 pracowników  bibliotek  
          publicznych, 1 emeryt 1 pracownik Filii Biblioteki Pedagogicznej;  

         b/ W strukturze Oddziału działają dwa Koła w:  Końskich  - 19 członków, w tym 1  
             emeryt);  w Skarżysku - Kamiennej  - 11 członków, w tym 10 pracowników bibliotek  
             publicznych i 1 prac. Filii PBW.  
              
         c/ Oddział Kielecki liczy 95 członków, w tym: 92 osoby z bibliotek publicznych i 3    
             emerytów (w tym w 2-ch kołach kieleckich 48 osób i w 4-ch  kołach terenowych - 47   
             osób). Liczba członków w poszczególnych kołach: przy WBP -30 osób, przy MBP –    
            18 osób, w Jędrzejowie - 5 osób, w Starachowicach - 14 osób, w Staszowie - 19 osób  
             i we Włoszczowe - 9 osób. 
        d/ W strukturze Oddziału Kieleckiego działa 6 Kół (w Jędrzejowie, Starachowicach,  
             Staszowie Włoszczowie i 2 w Kielcach).               

3. W związku z tworzoną przez Zarząd Główny elektroniczną bazą członków, Zarządy Kół 
zweryfikowały stan członków. Liczba członków w Okręgu zmniejszyła w stosunku do 
2010 r. się o 17 osób mimo, że w 2011 roku zapisały się do Stowarzyszenia 2 osoby 
(ubyło 19, w tym 3 odeszły z pracy). W Okręgu Świętokrzyskim około 20 % członków 
stanowią bibliotekarze do 35 roku życia. 

4. W ciągu roku trwały prace nad weryfikacją członków. Zarząd Okręgu w porozumieniu      
z Dyrekcją WBP wskazał pracownika WBP, członka SBP- odpowiedzialnego w naszym 
Okręgu za zbieranie danych od członków oraz wprowadzanie uzyskanych informacji do 
bazy elektronicznej. Wytypowany członek naszego Okręgu uczestniczył w szkoleniu 
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zorganizowanym przez ZG, a następnie prowadził wszystkie prace związane ze 
zbieraniem informacji i wprowadzaniem ich do bazy.  

5. Przewodnicząca ZO Jadwiga Zielińska oraz przewodnicząca Oddziału Skarżysko-
Koneckiego, Lidia Talaga uczestniczyły w zorganizowanym przez Zarząd Główny                      
w Warszawie -  spotkaniu z zakresu strategii Stowarzyszenia. 

6. W ciągu roku sprawozdawczego odbyły się dwa Posiedzenia Zarządu Okręgu oraz po 
dwa posiedzenia Zarządów Oddziałów. Ponadto odbyły się  dwa posiedzenia Prezydium 
Zarządu Okręgu. 
I Posiedzenie ZO odbyło się 9 lutego 2011 r. uczestniczyli: Zarząd Okręgu, 
Przewodniczący i członkowie Oddziałów, Przewodniczący Kół i Komisji Rewizyjnej          
i Sądu Okręgowego, a także bibliotekarze nie zrzeszeni oraz dyrektorzy bibliotek 
publicznych z województwa świętokrzyskiego. 
Przedmiotem obrad było: 
- sprawozdanie z działalności Kół, Oddziałów i Okręgu, 
- plan działania na rok 2011  (propozycje, uwagi),  
- konkretyzacja wydarzeń planowanych w kołach, oddziałach oraz przez ZO w ramach  
  obchodów w  Tygodnia Bibliotek pod hasłem Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam 
- wchodzę. Przyjęcie zgłaszanych propozycji. 
- różne sprawy organizacyjne, 
- omówienie propozycji projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności  
  kulturalnej               -  (temat przedstawił i omówił - członek ZO Andrzej Dąbrowski), 
- dyskusja (uwagi wnioski do projektu).  
      Po omówieniu i przedstawieniu propozycji nowelizacji Ustawy rozpoczęto dyskusję 
w wyniku, której wypracowano w tej sprawie stanowisko środowiska bibliotekarzy 
województwa świętokrzyskiego, zredagowano Protest bibliotekarzy dotyczący 
przedstawionej propozycji zmian w ustawie, który przesłano do ZG SBP oraz Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

7. II Posiedzenie ZO zwołano w dniu 26 października 2011 r. - uczestniczyli: 
przewodniczący Kół Miejskich i Terenowych, Oddziałów, Komisji Rewizyjnej oraz 
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. 
Przedmiotem obrad było: 

          - przedstawienie propozycji zmian do ustawy o bibliotekach   (dyr. Andrzej Dąbrowski 
          - dyskusja (uwagi, wnioski do przedstawionej propozycji zmian w ustawie  
            o bibliotekach); dyskusja; 
         - omówienie spraw/problemów związanych z weryfikacją członków, zbieraniem danych  
            w związku z tworzeniem bazy członków  Okręgu SBP        
                                        (przewodniczący Kieleckiego Oddziału  Dariusz Kosno); dyskusja; 
         - przyjęcie ewentualnych propozycji do planu działania na 2012, ze szczególnym  
            uwzględnieniem Tygodnia Bibliotek  - przewodnicząca ZO Jadwiga Zielińska 
        -  przedstawienie bieżących spraw organizacyjnych, 
        -  przedstawienia spraw wynikających ze strategii naszej Organizacji. 
        -  przyjęcie dwóch członków oraz sprawy/ omówienie problemów dotyczących  
           weryfikacji i tworzenia bazy członków; 
        -  dyskusja, 
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        -  sprawy różne. 
8. Zarząd Okręgu rozdysponował wśród kół oraz w bibliotekach ulotki o SBP. 
9. Opracowano informację  z działalności Okręgu za I kw. I przesłano do opiekuna 

Okręgu, Stanisława Turka – członka ZG  SBP. 
10. Przesłano do ZG SBP plan działalności Okręgu na 2011 r., sprawozdanie merytoryczne 

za rok 2010, protokół Komisji Rewizyjnej za 2010 r. oraz sprawozdania finansowe 
Oddziałów i Okręgu. 

11. W I kw. uzupełniono ankietę dotyczącą działalności naszego Okręgu i przesłano do ZG 
(w związku ze spotkaniem organizowanym przez ZG w kwietniu 2011 r.). 

12. Przekazano e-malem do Zarządów Oddziałów, Kół – informacje/ wytyczne uzyskane na 
spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Główny w ramach spraw dotyczących strategii 
SBP. 

13. Zarząd Okręgu utrzymywał stał kontakt z Zarządami Kół, którym na bieżąco udzielał 
odpowiedzi na różne zapytania związane z bazą członków, weryfikacją członków, 
organizacją różnych imprez, w tym konkursu na Bibliotekarza i Bibliotekę Roku 2010. 

14. Pod koniec roku w ramach popularyzowania SBP przesłano e-mailem do Kół                        
i Oddziałów, członków  oraz różnych bibliotek informację o możliwości przekazania 
1%  na SBP. 

15. Przewodnicząca przekazywała na bieżąco mediom informacje podejmowanych przez 
Stowarzyszenie inicjatywach. 

16. Zarząd Okręgu uczestniczył w pracach związanych z promocją publikacji WBP                  
w Kielcach w ramach Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2011 w Kielcach (marzec) 
oraz I Salonu Bibliotek na Targach Historycznych w Warszawie (listopad).  

17. 12 sierpnia 2011 r. przedstawiciele Zarządu Okręgu (Andrzej Dąbrowski i Jadwiga 
Zielińska) uczestniczyli w pogrzebie opiekuna naszego Okręgu, członka ZG SBP – 
Stanisława Turka, dyrektora WiMBP w Rzeszowie. 

18. Członkowie Świętokrzyskiego Zarządu Okręgu za zgodą Wydawnictwa oraz Biura ZG 
SBP zorganizowali 16 czerwca w siedzibie WBP sprzedaż wydawnictw SBP. Sprzedano 
bibliotekom z terenu województwa świętokrzyskiego ponad 100 egzemplarzy.  
Sprzedaż książek odbyła się po spotkaniu bibliotekarzy z prof. J. Wojciechowskim 
zorganizowanym przez WBP w ramach Tygodnia Bibliotek. 

19. 4 października na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego   
      przewodnicząca ZO Jadwiga Zielińska uczestniczyła w Inauguracji Roku  
      Kulturalnego 2011/2012. 
20. Koła, Oddziały oraz Okręg zamieszczały na plakatach i zaproszeniach nowe logo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
 

  II. W ramach działalności szkoleniowej (seminaria, kursy, konferencje) 

1. W ramach obchodów Tygodnia z Internetem z inicjatywy Zarządu Okręgu                       
i Kieleckiego Oddziału - 4 lutego zorganizowano wspólnie z WBP i w siedzibie 
Biblioteki warsztaty dla seniorów pt. Pomyszkuj w bibliotece. Uczestnikom spotkania  
wręczono dyplomy. 

2. Koło Terenowe w Końskich Oddziału Skarżysko-Koneckiego współorganizowało                
z PiMBP w Końskich szkolenie dla bibliotekarzy powiatu koneckiego nt. Opis 
bibliograficzny artykułów w formacie MARC21 na potrzeby bibliografii regionalnej. 

3. 16 czerwca ZO wraz z WBP w Kielcach zorganizował w ramach obchodów Tygodnia 
Bibliotek seminarium dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, na którym 
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miał m.in. wykład prof. Jacka Wojciechowskiego nt. Po co komu biblioteka? Podczas 
seminarium ogłoszono wyniki VI edycji konkursu na Bibliotekarza oraz Bibliotekę 
Roku 2010.  

4. Cykl wykładów  dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku min. nt. Wykus – 
serce wolnej Polski , Twórczość Cz. Miłosza (prof. St. Żak) – zorganizowało Koło                       
i MBP w Starachowicach 

5. W dniach 1-3 września A. Dąbrowski – członek Zarządu Okręgu oraz J. Zielińska – 
przewodnicząca, uczestniczyli w Forum SBP zorganizowanym w Kietrzu                         
k/ Poznania.  

Ponadto członkowie Okręgu uczestniczyli w kilkunastu seminariach, szkoleniach, 
konferencjach organizowanych w kraju m.in.w Warszawie pn. Między dzieciństwem         
a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece; Standardy bibliograficzne, warsztatach 
komputerowych, kursach e-larningowych itp. 

III. Działalno ść popularyzatorska i integracyjna 

     Ze sprawozdań Kół i Oddziałów wynika, że coraz częściej włączają się one bądź sama 
inicjują różne formy działalności, które organizują wspólnie z macierzystymi bibliotekami 
oraz stowarzyszeniami, klubami, szkołami, świetlicami itp. Uczestniczą w organizowaniu 
obchodów Dni miast, jubileuszy, rocznic. Są partnerami bibliotek i wspierają ich działania. 

Organizują wspólnie wystawy (książek, fotograficzne i malarskie), konkursy literackie                 
i plastyczne, seminaria, promocje książek, 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 oraz burmistrzów. Współpracują ze środowiskiem lokalnym – są obecni  
w działaniach bibliotek w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych jak i wydarzenia 
organizowanych na rzecz czytelników w różnym wieku. 

Ponadto organizują spotkania, wieczory integracyjne dla bibliotekarzy, wyjazdy studyjne oraz 
wycieczki do innych bibliotek w ramach wymiany doświadczeń. 

1. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek odbyło się w Świętokrzyskim Okręgu 
kilkadziesiąt różnych form działalności organizowanych wraz z bibliotekami 
macierzystymi, w tym:                                                                                                         
- spotkania autorskie: w Starachowicach z O. Lalić-Krowicką (poetką serbską       
pochodząca z Polski; w Jędrzejowie z Agnieszką Frączek (językoznawcą i poetką),               
- impreza dla dzieci pn. Przygoda z książką. Biblioteka na wesoło – Koło Miejskie  
przy MBP w Kielcach,                                                                                                                        
- konkursy m.in. Bibliotekarz i Biblioteka Roku (ZOddz. i ZO w Kielcach wraz               
z WBP i Urzędem Marszałkowskim. Wyniki VI edycji ogłoszono w dn. 16 czerwca 
podczas seminarium bibliotekarzy z województwa świętokrzyskiego. Bibliotekarzem 
Roku 2010 została Jolanta Milczarek - zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Koński, a Biblioteką Roku - Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu.  Zwycięzcom wręczono statuetki 
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Bibliomana. Kapituła konkursu w dowód uznania zasług - wyróżniła dwóch wójtów         
z :  Gminy Rytwiany  oraz  Gminy Smyków za skuteczne wspieranie biblioteki. 
Konkurs jest organizowany od 2006 r. przez: WBP, Świętokrzyski Okręg oraz Urząd 
Marszałkowski. 

      -  konkurs plastyczny dla dzieci Baśnie wielu pokoleń i Barwy poezji oraz konkurs  
      fotograficzny Oblicza mojego miasta (Koło Miejskie przy MBP w Kielcach);     
      promocja książki Elżbiety Stec (emerytowanego pracownika WBP i przewodnika     
      świętokrzyskiego) – zorganizował Zarząd Okręgu; Koło w Jędrzejowie wspólnie            
      z M-GBP zorganizowało warsztaty papiernicze dla młodzieży (firma Kalander   
      w Gliwicach),                                                                                            
   -  wystawy: Koziołek Matołek – super bohater , Mój Pluszowy Miś  - Koło i BPMiG                
      w Staszowie,  wystawa rysunku (aut. M. Dańskiego, J. Borowiec, M. Bąk i Mariana  
      Słowika- Wilczyńskiego) pt. Ludzie stoją i patrzą  - Koło i MBP w Starachowicach.  
      Ponadto Koło wraz z PiMBP w Końskich po raz szósty zorganizowało festiwal  
      teatrzyków dziecięcych pn. Na trasie 2011.    
      W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się  dni  otwartych bibliotek, lekcje biblioteczne,  
       gry i zabawy dla dzieci.  Koła zorganizowały spotkania bibliotekarzy (nie tylko  
      członków) z przedstawicielami władz samorządowych oraz spotkania integracyjne                   
      w plenerze.                                                                                               
2.  Najwięcej wydarzeń kulturalnych, literackich i artystycznych odbywa się w ramach 

obchodów Tygodnia, lecz także w ciągu roku Koła organizują i współorganizują różne 
przedsięwzięcia.  

Do najciekawszych można zaliczyć:                                                              

- od kilku lat Koło w Końskich wspólnie z macierzystą biblioteką oraz samorządem 
miasta organizuje Dni Końskich oraz konkurs fotograficzny pn. Zanurzeni                      
w przyrodzie (VIII edycja konkursu), Bajkowe poranki dla dzieci, Ciekawe 
dlaczego…; współorganizuje każdego roku (podobnie jak i inne koła                                 
w województwie) w ramach ogólnopolskiej akcji Cala Polska Czyta Dzieciom – 
głośne czytanie wybranych bajek, baśni i bajeczek; Koło w Skarżysku-Kamiennej 
zorganizowało wspólnie z Biblioteką: II edycję konkursu pn. Najlepszy czytelnik 
biblioteki,  obchody patrona PiMBP ks. prof. W. Sedlaka oraz  wystawę pn. 
Biblioteka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; - Koło Miejskie przy WBP 
współorganizowało imprezy w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka, w tym 
konkurs dla najmłodszych czytelników Mediateki,  

3. Zarząd Okręgu współorganizował z WBP:  

- wystawę fotografii A. Załęskiego pn. Ostaszków, Twer, Miednoje - Na nieludzkiej 
ziemi                                                                                           -termin: 04.04.-05.05;                                                              
partycypował w kosztach organizacji dwóch spotkań z cyklu. Podróże bez paszportu                                                                                                            
(termin:  marzec i wrzesień);                                                                                                                         
współorganizował spotkanie autorskie dla czytelników dorosłych z poetą księdzem 
prof. B. Mi ązkiem (25 października); przy współpracy  z Muzeum Historii Kielc ZO 
zorganizował w siedzibie WBP wystawę w rocznicę powstania Solidarności. 
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4. Ponadto ZO zorganizował 17 listopada dla grupy bibliotekarzy z WBP wycieczkę do 
Biblioteki Jagiellońskiej oraz WBP w Krakowie oraz zwiedzenie siedziby WBP przez 
grupę bibliotekarzy z Warszawy. 

IV.  Działalność wydawnicza 
 
 W ciągu roku w Świętokrzyskim Okręgu SBP nie była prowadzona działalność 
wydawnicza. 
 

V. Działalność na rzecz społeczności lokalnej, biblioteki  
 

      Z analizy sprawozdań wynika, że Koła aktywnie włączają się w działania bibliotek 
macierzystych oraz w różne akcje ogólnopolskie. Współpracują z lokalnymi instytucjami 
kulturalnymi, oświatowymi czy towarzystwami. Członkowie kół akcentują swój udział                    
w organizacji wielu przedsięwzięć lokalnych, a często są ich inicjatorami. Upowszechniali 
organizowane wydarzenia nie tylko na stronach bibliotek lecz także na stronach swoich 
organizatorów czy w lokalnych mediach. Podejmowali nowe i kontynuowali działania 
wcześniej realizowane wraz bibliotekami.  

      Koła Miejskie i Terenowe oraz Oddziały efektywnie współpracują z instytucjami    
      lokalnymi, szkołami, świetlicami. Swoją działalnością wspólnie z bibliotekami  
      macierzystymi przyczyniały się do promocji książek, czytelnictwa, swoich zbiorów, usług  
      bibliotecznych oraz imprez bibliotecznych. Tematyka podejmowanych przedsięwzięć  
      uwzględniała tematykę regionalną, historyczną i edukacyjną. Duża część imprez była  
      powiązana z Tygodniem Bibliotek. Formy pracy kierowane były zarówno do  
      bibliotekarzy jak i do czytelników w różnym wieku.  
 
     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 
 
Środki finansowe Świętokrzyskiego Okręgu pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich. 
Kielecki Oddział (dwa razy w roku) przekazuje na konto Zarządu Okręgu 30% składek 
członkowskich. Oddział Skarżysko-Konecki wpłaca na kwitariusz (2 razy w roku) kwoty 
pochodzące ze składek. Dokładne kwoty przychodów i wydatków obejmują sprawozdania 
finansowe Oddziałów i Okręgu. 
Zarząd Okręgu partycypował w niektórych przedsięwzięciach. Sfinansował m.in. (zwrot 
kwoty za bilety) - wyjazd przewodniczącej Oddziału Skarżysko-Koneckiego - Lidii Talagi             
na szkolenie zorganizowane w Warszawie przez ZG; zakup plakatów dla kół z okazji 
Tygodnia Bibliotek oraz ufundował książkę dla członka Koła Miejskiego przy MBP                     
w Kielcach odchodzącego na emeryturę.  
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    Przewodnicząca Okręgowego Sądu Koleżeńskiego - Anna Horodyska złożyła w Zarządzie 
Okręgu informację,  że do Okręgowego Sądu SBP w Kielcach nie wpłynęła żadna skarga. 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Barbara Ząbek w odrębnym 
sprawozdaniu/protokole przedstawi działalność Kieleckiego Okręgu za rok 2011. 
 
                                                                                                              Przewodnicząca  
                                                                                                                                  ZO SBP w Kielcach                                                             
                                                                                               
                                                                                                                                   Jadwiga Zielińska 


