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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI OKREGU 

WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO 

ZA ROK 2011 

I.  Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej okręgu. 
 

1.1Posiedzenia Zarządu Okr ęgu i Prezydium ZO. 
 
15.02.2011 r. 

• Omówiono plany pracy na 2011 r. ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
promocję SBP. 

• Omówiono stan realizacji pierwszego etapu Strategii SBP na lata 2010-2011. 
• Zapoznano się z materiałami przesłanymi z ZG SBP w sprawie 

rozpropagowania konkursu „Bibliotekarz Roku”. 
 

7.04.2011 r.  
• Dokonano wyboru kandydata do ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz 

Roku”. 
• Ustalono sposoby promowania konkursu wśród bibliotekarzy 

i organizatorów bibliotek. 
 

21.09.2011 r.  
• Dyskutowano na temat konieczności podjęcia działań weryfikujących listę 

członków oraz podjęcie kolejnych kroków w celu przeprowadzenia zmian 
organizacyjnych. 

• Ustalono terminy kolejnych rozmów i wizyt w bibliotekach w Giżycku 
i Lidzbarku Warmińskim oraz w Bartoszycach. 

• Omawiano wstępną propozycję zmiany struktur w Oddziale w Olsztynie. 
 

10.10.2011 r. 
• Dokonano relacji z przebiegu VII Forum SBP (W. Borkowska-Nichthauser). 
• Przedstawiono główne założenia tworzonej bazy członków SBP (E. Budnik). 
• Dyskutowano nad kondycją struktur SBP w Oddziale Olsztyn, propozycje 

zmian organizacyjnych, moderowanie (E. Budnik, W. Borkowska-
Nichthauser). 

• Dyskutowano na temat sytuacji bibliotek pedagogicznych w województwie 
warmińsko-mazurskim. 
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28.11.2011 r.  
• Omówiono stan prac wykonanych w okresie wrzesień-listopad odnośnie  bazy 

danych członków SBP w Okręgu Warmińsko-Mazurskim. Na spotkaniu    
E. Budnik - odpowiedzialna za tworzenie bazy - przedstawiła dokument 
pt.: Prace nad bazą danych członków SBP w Okręgu Warminsko-
Mazurskim. Sprawozdanie wrzesień-lisopad 2011. 

• Posumowano działania podjęte na bieżąco w celu sprawnego funkcjonowania 
przepływu informacji pomiędzy kołami w Oddziale Olsztyn.  

 
27.12.2011 r. 

• Podjęto uchwałę dotyczącą zmian organizacyjnych w strukturach SBP 
w województwie warmińsko-mazurskim. 

• Omówiono najważniejsze sprawy dotyczące zmian sprawozdawczości za 2011 
rok oraz planów na 2012 r. 

• Dyskutowano na temat konieczności przeprowadzenia w 2011 roku głębszych 
zmian organizacyjnych w Oddziale w Olsztynie. 

 
1.2 Informacja  o członkach. 

Należy podać liczbę członków ogółem w okręgu 316 (w tym oddziałach): 
• Elbląg – 87 
• Olsztyn – 179 
• Ostróda – 20 
• Bartoszyce- 30  

 
Ze względu na niekompletne dane przesłane z oddziałów, dotyczące struktury 
członków SBP nie jesteśmy w stanie uwzględnić owych danych w niniejszym 
sprawozdaniu.  
 
Problemy związane z tworzeniem bazy członków (tworzenie bazy, sukcesy i porażki). 

•••• Utworzenie bazy członków było zadaniem bardzo potrzebnym organizacji. 
•••• Prace nad bazą w naszym województwie będą trwały w dalszym ciągu 

(korekta bazy, uzupełniane danych). 
•••• Nie we wszystkich bibliotekach członkowie stowarzyszenia mieli 

możliwość wypełnienia formularza elektronicznie co znacznie przedłużało 
zbieranie danych. 

1.4 Inne informacje organizacyjne dotyczące okręgu i wszystkich podległych 
struktur (np. zmiana adresu siedziby, prace nad bazą członków, sprawy 
personalne, itp.). 
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1. Zarząd Okr ęgu podjął uchwałę w sprawie: 
• powołania Oddziału w Bartoszycach (16.11.2011 r.) w wyniku wydzielenia 

z Oddziału Olsztyn Koła Miejskiego SBP w Bartoszycach i Koła SBP 
w Lidzbarku Warmińskim; 

• likwidacji Oddziału w Iławie. 
 

2.W roku sprawozdawczym powstały nowe Koła w:  
• Giżycku (21.03.2011 r.); 
• Lidzbarku Warmińskim (13.04.2011 r.). 
 

Członkowie Zarządu Okręgu, a szczególnie Przewodnicząca z zaangażowaniem 
korzystając z zaproszeń bibliotek terenowych szczególnie publicznych, podczas 
oficjalnych wystąpień zachęcała do zapisywania się do SBP oraz do aktywnej 
współpracy na rzecz środowiska. Efektem tych działań jest powstanie dwóch kół 
przy bibliotekach publicznych.  
 
Decyzją Przewodniczącej, Elżbieta Budnik – wiceprzewodnicząca, została 
koordynatorem wojewódzkim ds. bazy członków SBP w województwie warminsko-
mazurskim. 

 

II.  Działalność merytoryczna Zarządu Okr ęgu wg pięciu celów strategicznych 
zawartych w „Strategii SBP na lata 2010-2021”. 

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

bibliotecznej. 
 
Zarządu Okr ęgu 
 
W maju i w grudniu 2011 r. Zarząd Okręgu zajmował stanowisko w sprawie 
likwidacji filii bibliotecznych w Gminie Purda. 
 
Na bieżąco w ciągu całego roku sprawozdawczego przekazywano bibliotekarzom 
z bibliotek publicznych informacje na temat stanu zaawansowania prac legislacyjnych 
nad nową ustawą „O działalności kulturalnej”. Zachęcano bibliotekarzy do dyskusji na 
temat nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od 2012 r.  Zarząd Okręgu 
kilkakrotnie wysyłał oficjalne stanowisko w sprawie propozycji zmian zapisów 
w przygotowywanej ustawie. 
  
W dniu 10.10.2011 r. na zebraniu członków SBP z wszystkich okręgów 
wiceprzewodnicząca E. Budnik omówiła niektóre tematy statutowej działalności 
odnośnie oddziałów i kół oraz prawa i obowiązków członków SBP. 
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Członkowie zarządu okręgu mając wpływ na budowanie programu szkoleń dla 
bibliotekarzy z małych ośrodków w ramach Programu Biblioteka+ zaproponowali 
moduł szkoleniowy dla bibliotekarzy z zakresu prawa bibliotecznego, który 
zrealizował R. Gollat z MKiDN. 

 
Wielokrotnie Dyrektor WBP w Olsztynie zasięgał informacji ustnej od 
przewodniczącej ZO SBP w sprawie wydania opinii na temat likwidacji filii 
bibliotecznych lub osób ubiegających się o stanowiska kierownicze w bibliotekach. 
Opiniowano różnego rodzaju dokumenty dotyczące zmian organizacyjnych w różnego 
typu bibliotekach, w tym pedagogicznych i szkolnych. Przygotowano opinie i uwagi 
odnośnie działalności bibliotek, zawodu bibliotekarza dla potrzeb BN, UM, FRSI, IK. 
 
Aktywny udział 2 członków Zarządu Okręgu w zespole budowania strategii WBP 
w Olsztynie przyjętej do realizacji na lata 2011-2015. 
 

 Zgłoszenie udziału przewodniczącej okręgu w sekcji zawodu bibliotekarza przy ZG 
SBP. 

 
 Działania Oddziałów 
 

Oddział Olsztyn  
Na prośbę Prezydenta Miasta udzielono rekomendacji w sprawie dalszego 
zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Olsztynie p. Danuty Pol-Czajkowskiej. 
 
Oddział Ostróda  
Członkowie Koła SBP w Morągu wzięli udział w spotkaniu, na którym wysłuchali 
prelekcji dotyczących działalności bibliotek amerykańskich, wygłoszonych przez 
Elżbietę Mieczkowską i Przemysława Czechowskiego. 
Członkowie  SBP  zapoznali się z projektem Ustawy o bibliotekach i zgłaszali swoje 
uwagi. 
Członkowie SBP mają również wpływ na zakup literatury do bibliotek, na ofertę usług 
bibliotecznych i ich jakość (lekcje, wystawy, prezentacje książek, promocję bibliotek 
i czytelnictwa). 
 
Oddział Elbląg  

 
 Elbląski oddział składa oferty do Prezydenta Miasta na zdania publiczne i otrzymuje 
dotacje na warsztaty, spotkania autorskie, koncerty oraz konkursy. Zadania są  
realizowane przez członków SBP w bibliotekach na terenie miasta. 
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Edukacja kulturalna, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do 
dzieci i młodzieży - Tajemnice natury , bliskie spotkanie z przyrodą  - cykl zajęć w 
tym konkursy literackie, plastyczne, zajęcia edukacyjne oraz gry i zabawy logiczne.  
 
Wspieranie wydarzeń kulturalnych popularyzujących wiedzę o Czesławie Miłoszu 
„Potyczki z Miłoszem” – w ramach zadania odbyły się warsztaty literackie, konkurs 
recytatorski oraz wiedzy o Cz. Miłoszu. 
 

2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy - współpraca 
z samorządem/instytucjami państwowymi. 
 
Zarządu Okr ęgu 
 
Członkowie SBP, a w szczególności Zarząd Okręgu korzysta z każdej możliwej okazji 
by współpracować z organizatorami bibliotek, w tym z samorządem województwa 
warmińsko-mazurskiego, szczególnie w ramach rzecznictwa w sprawie  środowiska 
bibliotekarskiego. 
Bardzo dobrze układa się współpraca z WBP w Olsztynie, gdzie Zarząd Okręgu ma 
swoją siedzibę. 
Dyrektor WBP A. Marcinkiewicz  umożliwił prezentację dokonań SBP na Warmii 
i Mazurach w wydawnictwie jubileuszowym pt. 60 stron Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Olsztynie. Wydawnictwo w załączeniu do sprawozdania. 
 
Na konferencji dyrektorów bibliotek publicznych ph.: „Co za nami co przed nami” 
w dniu 2 marca 2011 r. przewodnicząca W. Borkowska-Nichthauser poinformowała 
o konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dotyczącym 
wyboru Bibliotekarza Roku. 
 
Współpracowano z bibliotekami wszystkich sieci (konferencje, warsztaty, spotkania 
okolicznościowe). Znaczącą rolę wśród instytucji i osób współpracujących ze 
stowarzyszeniem oraz WBP przeznaczono dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
na czele z dr Danutą Konieczną.  Dzięki jej inicjatywie w kolejnych numerach 
Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego opublikowano artykuły pracowników 
naukowych, bibliotekarzy dotyczące m.in. zawodu bibliotekarza.  
 
Działania Oddziałów 
Oddział Olsztyn 
Wykład dr Anity Frankowiak z cyklu rola kobiety w społeczeństwie pt. „Savoir-vivre  
w pracy i kontaktach służbowych” w ramach współpracy z Instytutem Dziennikarstwa  
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 
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Spotkanie poświęcone bibliotekarzom tworzącym biblioteki naukowe w Olsztynie  
z okazji jubileuszu Biblioteki Uniwersyteckiej; promocja książki, której  
współautorem jest Elżbieta Borajkiewicz, długoletni członek Zarządu Okręgu 
Warmińsko-Mazurskiego.  
 
Oddział Ostróda 
Udział w konferencji „Wirtualny wymiar edukacyjnej działalności bibliotek II” w dniu 
19.10.2011r.- nauczyciele bibliotekarze biblioteki pedagogicznej i bibliotek 
szkolnych- Koło Morągu. 
Sporządzanie zestawień bibliograficznych, wystaw tematycznych, oferta skierowana 
do członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i DKK- przeglądy i prezentacje książek, 
tworzenie bibliografii do prac maturalnych, licencjackich i magisterskich – współpraca 
i czynne uczestnictwo członków Koła Morąg. 
Istnienie punktu Książki mówionej – współpraca z PZN w Morągu. 
 
Oddział Elbląg  
 
Wspólnie z Biblioteką Elbląską, Biblioteką Pedagogiczną oraz elbląskimi szkołami 
prowadzono lekcje biblioteczne, spotkania, warsztaty. 
Z organizacjami pozarządowymi miasta Elbląga nasz oddział uczestniczył 
w szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika Organizacji Pozarządowych oraz 
Departament Kultury UM w Elblągu. 
W lokalnych mediach bez problemu umieszczaliśmy swoje informacje dotyczące 
naszej działalności. 

 
3. Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska. 

 
Zarządu Okr ęgu 
 
Udział członków ZO w : 

• spotkaniach w OSW zorganizowanych dla członków SBP; 
• szkolenie w WBP, w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej; 
• przewodniczącej ZO w spotkaniach opłatkowych w Oddziale Olsztyn oraz 

Dniach Bibliotekarza w kole Bartoszyc,  w Giżycku,  w Szczytnie. 
 
Podjęto działania na rzecz potrzeb młodych stworzono ankietę skierowaną do 
bibliotekarzy pracujących 5 lat w zawodzie. Opracowanie w toku. 
Wykorzystujemy potencjał tkwiący w SBP jako platformę do załatwiana trudnych 
spraw z jakimi borykają się bibliotekarze lub instytucje którymi zarządzają. 

  
 Działania Oddziałów 
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Oddział Olsztyn  
Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury w Lipowcu maj 2011 r. - 
organizator Koło SBP, Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Urząd Gminy w Lipowcu, 
Biblioteka Gminna w Lipowcu. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie biblioteki 
działające na terenie powiatu, tj. MBP, Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka WSPol-u, 
Biblioteki Gminne oraz bibliotekarze – członkowie SBP szkół, Miejskie i Gminne 
Ośrodki Kultury z udziałem władz Starostwa Powiatowego, Burmistrzów i Wójtów 
Miast i Gmin powiatu, WBP w Olsztynie i Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie. 
 
29.05.2011 r. – członkowie Koła SBP w Działdowie, bibliotekarze z powiatu 
działdowskiego i członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali powiatowy 
Dzień Bibliotekarza w Leśniczówce Pranie. Zwiedzano Muzeum K.I. Gałczyńskiego, 
kustosz Muzeum poeta Wojciech Kass czytał przy ognisku swoje wiersze. W drodze 
powrotnej zwiedziliśmy Mazurski Dom Pracy Twórczej Igora Newerlego w Zgonie. 
 
Wspólnie z Książnicą Polską w Olsztynie zorganizowano spotkanie autorskie z Janem 
Burakowskim (byłym wicedyrektorem WBP w Olsztynie oraz długoletnim członkiem 
SBP) promujące jego książkę „ Świt i zmierzch”. 

 
Oddział Ostróda 
Przygotowanie obchodów  Dnia Bibliotekarza w powiecie ostródzkim. 
Udział w spotkaniu zorganizowanym przez MBP Morąg w ramach grantu „Podaj 
dalej”(PRB) informacja o SBP, VII Forum, o zmianie wizerunku SBP, rozdanie 
materiałów promocyjnych-Alicja Czerniawska, Agnieszka Świłło, Elżbieta 
Dziubińska– 30.XI.2011 w MBP Ostróda 
Udział w jubileuszu 65.lecia  istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu – 
27.05.2011r  
Systematyczne organizowanie spotkań  Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli 
Bibliotekarzy  i Koła SBP w celu integrowania środowiska bibliotekarskiego 
bibliotekarzy gminy Morąg i Miłakowo. 
Uczestnictwo w jury konkursów w MDK w Morągu. 
 
Oddział Elbląg  

Z okazji Dnia Kobiet zostało zorganizowane dla środowiska bibliotekarskiego 
spotkanie integracyjne przy kawie.  

 
 
 

4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego. 
 
Zarządu Okr ęgu 
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• Zorganizowano w dniu 20.07 – warsztat dla grupy 16 bibliotekarzy z różnych 

sieci pt.: „Komunikacja  zewnętrzna, wewnętrzna  komunikowanie zmian 
i kształtowanie wizerunku organizacji poprzez elementy wizualne” 
w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej. Tematyka szkolenia 
została powtórzona w MBP w Bartoszycach. 

• Wzięto udział (członkowie zarządu) w VII FORUM SBP oraz konferencji 
organizowanej przez SBP w Kiekrzu koło Poznania pt. „SBP w narodowym 
programie czytelnictwa”. 

• Współpracowano przy organizacji konferencji jubileuszowej 60 lecia WBP 
w Olsztynie (05.2011 r.). 

• Współuczestniczono w spotkaniach członków Partnerstwa regionalnego 
podczas Konferencji Regionalnej ”Biblioteka z dobrym klimatem społecznym” 
(7.12.2011 r.). 

• Promowano i zachęcano podczas wizyt w bibliotekach terenowych do zakupu 
wydawnictwa SBP oraz prasy branżowej j i do systematycznego przeglądania 
strony www.sbp.pl. 

• Uczestniczono w promowaniu dorobku literackiego twórców regionalnych 
zachęcając np. moderatorów DKK do zapraszania na spotkania autorskie 
twórców regionalnych. 

 
Działania Oddziałów 

 
Oddział Olsztyn  
Udział bibliotekarzy i członków koła SBP z powiatu działdowskiego w promocji 
książki „Diabeł na Mazurach w bajkach i podaniach” Emilii Sukertowej-Biedrawiny 
dr Jerzy Marek Łapo - autor wstępu i opracowania książki oraz z Waldemarem 
Mierzwą-wydawcą książki. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta. 
 
Oddział Ostróda 
Przygotowywanie wykładów i prelekcji, np: „Tablica interaktywna”- wykład, „Prawa 
autorskie”- prelekcja, „Inne formy pracy nie związane z działalnością statutową 
biblioteki.  

 
Oddział Elbląg  
 Podczas Tygodnia Bibliotek – odbył się cykl spotkań z młodymi czytelnikami 
młodymi czytelnikami promujące prace bibliotekarzy  
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5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. 
 
Zarządu Okr ęgu 
 
Podejmowaliśmy działania promujące biblioteki do obchodów „Tygodnia Bibliotek” 
szczególnie cenimy wyjazdy i udział członków Zarządu Okręgu w oficjalnych 
uroczystościach odbywających się w siedzibach bibliotek. Staramy się 
przygotowywać oficjalne listy i przesłania dla bibliotekarzy i korzystamy 
z możliwości bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami urzędów gmin. 
 
Zarząd Okręgu przeprowadził w skali województwa konkurs „Bibliotekarz Roku” 
Przewodnicząca wraz z Zarządem Okręgu bardzo aktywnie zachęcała środowisko 
bibliotekarzy do przesyłania kandydatur do konkursu „Bibliotekarz Roku” efektem 
podjętych działań było zgłoszenie kandydatki do nagrody ogólnopolskiej Anity 
Romulewicz z WBP w Olsztynie. 
 
Działania Oddziałów 
 
Oddział Olsztyn  
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Olsztynie zorganizowano uroczyste wręczenie 
dyplomów i upominków bibliotekarzom obchodzącym jubileusze pracy. 
 
Oddział Ostróda 
„Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”- współudział w zorganizowaniu Dnia Bibliotekarza 
w Ostródzie (wspólnie z MBP w Ostródzie) 9 maja 2011r. w czytelni MBP na 
ostródzkim zamku. Uczestniczyli bibliotekarze z wszystkich bibliotek działających 
w mieście oraz bibliotek publicznych powiatu ostródzkiego i władze samorządowe. 
Informacja o Tygodniu Bibliotek (plakaty, zaproszenia do odwiedzania naszych 
placówek). 
Współpraca z grupą literacką UTW i Dyskusyjnym Klubem Książki - przeprowadzono 
6 przeglądów i 17 prezentacji książek, oraz spotkania autorskie 
Członkowie SBP brali udział w głosowaniu na Przedszkole Nr 2 w Morągu 
w ogólnopolskim konkursie Nowoczesna Szkoła ( głosowanie trwało sześć tygodni). 

III.  Uwagi i komentarze 
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Przewodnicząca Zarządu Okręgu  
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