SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO SBP W SZCZECINIE ZA
2013 ROK.
I. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej Okręgu

1.1.

Posiedzenia Zarządu Okręgu i Prezydium ZO

Posiedzenia Zarządu – 6 posiedzeń
19.02. – omówienie sprawozdań rocznych Okręgu Zachodniopomorskiego, prac nad bazą
członków, omówienie prac nad kolejną edycją konkursu na „Bibliotekarza Roku Województwa
Zachodniopomorskiego”;
12.03 – omówienie przygotowań do Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz II Forum Bibliotekarzy
Województwa Zachodniopomorskiego;
17.04 – po ukonstytuowaniu się Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu SBP omówiono: zmiany
w regulaminie Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz Roku”
im. Stanisława Badonia; przygotowanie uroczystej inauguracji Wojewódzkiego Tygodnia
Bibliotek w Książnicy Pomorskiej, połączonej z wręczeniem nagród po zakończeniu edycji
konkursu „Bibliotekarz Roku”; przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w
Warszawie; organizację II Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego; koncepcję
Wojewódzkiego Święta Bibliotekarzy w Trzebiatowie; stan prac nad bazą członków SBP;
okręgowych opiekunów kół; nowe zasady wpłacania składek członkowskich w
Zachodniopomorskim Okręgu SBP;
8.05 – tematem przewodnim był Krajowy Zjazd Delegatów, logistyka i finansowanie wyjazdu
delegatów;
27.06 – omówienie przebiegu Krajowego Zjazdu Delegatów SBP , sprawozdanie A.Michalskiej ze
szkolenia skarbników w W-wie, analiza nowych zasad rachunkowości w oddziałach i okręgach;
14.10 – plan pracy na 2013 r.; tworzenie nowych kół w okręgu; promowanie młodych
pracowników i angażowanie ich w sprawy społeczne; prezentacja strategii SBP; omówienie
problemów w Oddziale Koszalińskim – rezygnacja przewodniczącej, skarbnika i sekretarza koła
nr 1 w Koszalinie; jubileusz 80.lecia Stanisława Krzywickiego;
16.12. – omówienie tegorocznego hasła TB, regulaminu konkursu „Bibliotekarz Roku”; dyskusja
nad nieprawidłową drogą przepływu składek w Okręgu Zachodniopomorskim i możliwościami
rozwiązania tej kwestii;
Posiedzenia Prezydium Zarządu – 4 posiedzenia:
5.02. - zatwierdzenie planu pracy Zachodniopomorskiego Okręgu SBP na 2013, omówienie
sprawozdania za 2012 rok, zapoznanie się z dokumentacją finansową, wykazem uchwał;
5.03. – Konkurs na „Bibliotekarza Roku”, omówienie wniosków na nagrody skierowanych do
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, analiza regulaminu konkursu;
21.03.- prace przygotowawcze do Zachodniopomorskiego Okręgowego Zjazdu Delegatów;
21.10. – temat przewodni to pismo, które wpłynęło do Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego
SBP, zawiadamiające o rażącym naruszeniu podstawowych obowiązków pracy jednego z członków
SBP;
Szkolenie skarbników Zarządów Oddziałów przez kol. Agatę Michalską – skarbnika
Oddziału Szczecińskiego, która uczestniczyła w szkoleniu, organizowanym przez ZG SBP;
27.06 – analiza nowych zasad rachunkowości w oddziałach i okręgach, wprowadzenie systemu kont
itd.
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Inne spotkania i wyjazdy w teren (18 wyjazdów):
W dniach 7-8 czerwca 2013 roku odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zjazd dokonał m.in. podsumowania kadencji 2009-2013,
wyboru nowych władz oraz określił kierunki działań Stowarzyszenia na następne 4 lata.
Okręg Zachodniopomorski SBP na KZD reprezentowali: Małgorzata Bartosik, Halina Filip, Dariusz
Florek, Cecylia Judek, Anna Lewicka, Krzysztof Marcinowski oraz

Stanisław Krzywicki,

honorowy członek SBP, do 2005 r. pełniący funkcję przewodniczącego Zarządu Okręgu SBP (przez
8 kadencji). Do władz krajowych SBP na nową kadencję został wybrany z zachodniopomorskiego
okręgu SBP kol. Krzysztof Marcinowski, który w kolejnej, trzeciej już kadencji będzie pracował
w Zarządzie Głównym SBP. Kol. Halina Filip wybrano do Głównej Komisji Rewizyjnej SBP.
SPOTKANIA z bibliotekarzami - Cecylia Judek, przewodnicząca Zarządu Okręgu 18 razy
wyjeżdżała do bibliotek regionu, uczestnicząc w lokalnych uroczystościach, informując o
Konkursie im. Stanisława Badonia „Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomorskiego” i
etapie centralnym Konkursu, zachęcając do współpracy z portalem sbp.pl, z redakcją „Bibliotekarza
Zachodniopomorskiego”. Podczas spotkań wymieniano doświadczenia w pracy SBP, planowano i
omawiano organizację wspólnych imprez i przedsięwzięć.

1. 24.01. - wizyta w MBP w Gryfinie
2. 13.02. - spotkanie z sekcją seniorów przy Kole SBP nr 1, omówienie planu pracy na 2013
rok oraz wygłoszenie prelekcji wraz z prezentacją multimedialną - „Sri Lanka – łza z
policzka Indii”;
3. 12.02. – wystąpienie na Zjeździe Oddziałowym Oddziału Szczecińskiego SBP
i przedstawienie najważniejszych wydarzeń planowanych przez ZO SBP na 2013;
4. 14.02. – spotkanie z kierowniczką filii GBP w Dołujach dotyczące działań Koła, wyjazdu
integracyjnego organizowanego przez Koło nr 1 SBP;
5. 20.02. – wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Widuchowej;
6. 20.02. – spotkanie z bibliotekarkami z Miejsko-Gminnej Biblioteki w Trzcińsku Zdroju;
7. 28.02. – spotkanie z bibliotekarkami w MBP w Nowogardzie;
8. 28.02.- rozmowa nt. pozyskania tekstów do „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”
z bibliotekarzami z Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach;
9. 4.03. – wyjazd do MBP im. S. Flukowskiego do Świnoujścia i udział w uroczystościach
jubileuszu 65-lecia Biblioteki;
10. 10.04. – spotkanie z bibliotekarzami seniorami z Sekcji przy Kole nr 1 SBP w Książnicy
Pomorskiej nt. zakończenia kadencji, wyboru nowych władz Okręgu;
11. 8.05 . – spotkanie z bibliotekarzami w Goleniowie w dniu ich święta oraz seniorami;
przeprowadzenie rozmowy z W. Rybarskim (b.dyrektorem) nt. wywiadu dla „Bibliotekarza
Zachodniopomorskiego”;
12. 9.05. – spotkanie z bibliotekarzami w Goleniowie;

2

13. 16.05. – udział w spotkaniu bibliotekarzy powiatu Choszczeńskiego z burmistrzem
Robertem Adamczykiem, omówienie dorobku bibliotekarzy m.in. wyróżnienie w konkursie
„Bibliotekarz Roku” dla p. Reginy Budrewicz z Drawna;
14. 4.06. - udział w spotkaniu bibliotekarzy z Koła nr 4 SBP w Chojnie, w którym uczestniczył
z-ca burmistrza Chojny, Wojciech Długoborski, informacja o wyróżnieniu biblioteki
w konkursie dobrych praktyk, omówienie nowych wyzwań w pracy bibliotekarskiej;
15. 20.09. - spotkanie z pracownicami MBP w Węgorzynie – przedstawienie pomysłów,
planów, oferty dla dzieci i seniorów;
16. 20.09.- wizyta w MBP w Dobrej Nowogardzkiej dotycząca spraw bieżących,
zrealizowanych projektów, pomysłów, planów, oferty dla dzieci i seniorów;
17. 26.11. - spotkanie z bibliotekarzami wojskowymi –– zaproszenie do współpracy z SBP,
rozważenie możliwości założenia Koła SBP, informacja o nagrodzie „Bibliotekarz Roku
Województwa Zachodniopomorskiego”, formach pracy SBP, bonusach;
18. 17. 11. – opłatek z sekcją seniorów przy Kole nr 1 SBP;

1.2. Informacja o członkach:
W roku sprawozdawczym Okręg zrzeszał członków z różnego typu bibliotek, w tym z bibliotek1:
 naukowych i niepublicznych szkół wyższych
43
 publicznych
485
 szkolnych
7
 fachowych
5
 emerytów i rencistów
43
 poniżej 35 r. ż.
34
Okręg Zachodniopomorski obejmuje trzy Oddziały:
 Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, w skład którego wchodzi 12 kół – 328
członków(+21)2;
 Północny z siedzibą w Goleniowie, zrzeszający członków z 7. kół – 103 członków (-3);
 Koszaliński z siedzibą w Koszalinie, w skład którego wchodzi 5. kół – 149 członków
(-8)
Łącznie 24 koła, 583 członków (+13)
Informacja o działalności finansowej Zarządu Okręgu

1.3.

Z informacji o działalności finansowej wynika, iż ogółem przychody w 2013 r. wyniosły: 657,23 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.:
 kasa – 391,32
 bieżący rachunek bankowy – 3049,36
 lokata terminowa – 2200,00
1
2

Brak danych szczegółowych o członka z Oddziału Koszalińskiego.
Różnica liczby członków w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego.
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 razem – 5640,68.

1.4 Inne informacje organizacyjne
Siedziba bez zmian, prace nad bazą członków są kontynuowane.
W roku sprawozdawczym trwały starania o powołanie w strukturze Okręgu nowych kół, powołano
w Oddziale Szczecińskim Koło nr 5 z siedzibą w Czaplinku, które jest kontynuacją koła
z Drawska Pomorskiego.
26.11. - spotkanie z bibliotekarzami wojskowymi i zaproszenie ich do współpracy z SBP
i rozważenie możliwości założenia Koła SBP Woj. Zachodniopomorski.
Rezygnacja w Oddziale Koszalińskim ze stanowiska przewodniczącej, skarbnika i sekretarza Koła
nr 1 - konieczność przeprowadzenia nowych wyborów;
Akcja wdrożenia legitymacji członkowskich została zakończona, brakuje jednak hologramów na
2014 rok i dodatkowych legitymizacji.
Baza członków
Brak hasła i dostępu dla administratora oddziałowego.
Interwencje
Korespondencja przewodniczącej ZO SBP z Teresą Sadowską Wójtem Gminy w Baniach w
sprawie odwołania z funkcji i rozwiązania stosunku pracy z Panią Grażyną Sudakow, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach na podstawie art.52 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy,
a następnie powołania nowego dyrektora.
W lipcu trwały prace Zarządu Okręgu nad opinią nt ustawy deregulacyjnej zawodów – przesłanie
informacji do oddziałów, wysłanie do Zarządu Głównego pozyskanych opinii;
II. Działalność merytoryczna struktur wg pięciu celów strategicznych zawartych w „Strategii
SBP na lata 2010-2021
Cel 1.
Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej.
Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu SBP
1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie deregulacji zawodu bibliotekarza w
wyniku których skonstruowano pismo autorstwa dr Agnieszki Borysowskiej z Koła nr 1
„Uwagi do Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania
określonych stanowisk w bibliotekach– projekt z dnia 18 maja 2012 r.” i przesłano do
Zarządu Głównego SBP.
2. Współpraca ZO z władzami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego:
zaproszenie dyrektora Jekiela z Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego na
Okręgowy Zjazd Wyborczy oraz Marszałka Drożdża na Wojewódzką Inaugurację Tygodnia
Bibliotek;
3. Przewodnicząca zarządu przeprowadziła rozmowę z burmistrzem Goleniowa o planach
rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K.Norwida w Goleniowie (8 maja);
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4. Przewodnicząca ZO, C.Judek uczestniczyła w spotkaniach bibliotekarzy z władzami
lokalnymi, informując o potrzebach nowoczesnych bibliotek, o ogólnopolskich programach
bibliotecznych, o działaniach na rzecz

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu itd.:

16.05. – udział w spotkaniu bibliotekarzy powiatu choszczeńskiego z burmistrzem
Choszczna Robertem Adamczykiem, 4.06. - udział w spotkaniu bibliotekarzy z Koła nr 4
SBP w Chojnie, w którym uczestniczył z-ca burmistrza Chojny, Wojciech Długoborski,
(m.in. przekazanie informacji o wyróżnieniu biblioteki w konkursie dobrych praktyk,
omówienie nowych wyzwań w pracy bibliotekarskiej).

Oddział Szczeciński SBP
- Skarbnik Oddziału Szczecińskiego, Agata Michalska był przedstawicielem SBP w Szczecińskiej
Radzie Pożytku Publicznego, w kadencji 2011-13 przy Prezydencie miasta Szczecina. Rada ta jest
organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji
pozarządowych;
- przeprowadzenie i organizacja II Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego, na
którym poruszana była bieżąca problematyka z zakresu regulacji prawnych i praktyki bibliotecznej;

Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej
- koło wystawiło swojego reprezentanta do konkursu „Bibliotekarz Roku Województwa
Zachodniopomorskiego” – Agata Michalska zdobyła wyróżnienie;
- Justyna Golanowska, członek koła przygotowała prezentację w Power Point pt. „Strategia SBP
w wersji light” umieszczoną na portalu SBP;
Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie
- współorganizacja i czynne uczestnictwo w II Forum Bibliotekarzy Województwa
Zachodniopomorskiego;
- największym tegorocznym osiągnięciem koła, jest liczba wydanych artykułów, poruszających
tematykę zarówno stricte biblioteczną, jak promująca działalność bibliotek, budowę wizerunku, w
których bibliotekarze i bibliotekarki koła dzielili się swoją wiedzą, informacjami i umiejętnościami.
Publikacje były na łamach zarówno czasopism branżowych regionalnych, jak i ogólnopolskich.
Drugim ważnym aspektem są działania w szeroko zakrojonej współpracy z pozostałymi strukturami
SBP, bibliotekami oraz innymi instytucjami;
Koło nr 7 w Gryfinie
- wystosowanie prośby o zaopiniowanie osoby na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Baniach do Urzędu Gminy Banie ;
- przewodnicząca koła jest stałym współpracownikiem Gazety Ziemi Pyrzyckiej i zajmuje się
szeroko pojętą edukacją regionalną;
Koło nr 9 Bibliotek Instytucji Kultury
- upowszechnianie wiedzy o podstawach prawnych działalności bibliotek: udzielanie porad
członkom koła;
- promowanie standardów i dobrych praktyk w bibliotekach: działania informacyjne wewnątrz koła;
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Koło nr 16 w Myśliborzu
- członkini koła pełni funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej i dzięki jej zaangażowaniu, koła
SBP oraz władz samorządowych w 2013 r. wybudowana została nowa filia biblioteki
w Golenicach;
Koło nr 17 w Choszcznie
- podczas spotkań w środowisku bibliotekarskim rozpropagowano informację o działalności koła;
- w miesiącu październiku/grudniu przeprowadzono akcję promocyjną poprzez umieszczenie
w holu głównym Filii Publicznej MBP w Choszcznie gazetki informacyjnej o Stowarzyszeniu
Bibliotekarzy Polskich;
- udział członków koła w pracach komisji jury:
w IX Gminnym Przeglądzie Ruchu Artystycznego Para 2013 w kategorii Mały Konkurs
Recytatorski w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie; Małego Konkursu Recytatorskiego
i 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Choszczeński Dom
Kultury; Międzyszkolnego Konkursu Baśniowego Znamy baśniowych bohaterów Europy
zorganizowanego przez Bibliotekę Szkolną Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie; I Papieskiego
Konkursu Recytatorskiego Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd
- kontynuowana jest współpraca z wszystkimi placówkami kulturalno-oświatowymi w mieście jak
i powiecie choszczeńskim poprzez współorganizację bądź włączanie się w realizację wspólnych
przedsięwzięć;
Oddział Północny
Koło nr 10 w Nowogardzie - spotkanie z posłem Panem Grzegorzem Napieralskim na temat
rodzinnych ogródków działkowych
Cel 2.
SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Okręg Zachodniopomorski
1. Przewodnicząca Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu uczestniczyła w otwarciu
Free Book Zone czyli Strefy Wolnej Książki w Inkubatorze Kultury (31.01), udzieliła
wywiadu dla Polskiego Radia Szczecin - portalu Szczecin.pl nt. idei zagospodarowania
używanych książek i akcji SBP „Książka za złotówkę”;
2. Zgłoszenie do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin kandydata SBP, dziennikarza
i poety, Konrad Wojtyły, od dawna współpracującego z Książnicą Pomorską,
popularyzującego działania i imprezy SBP ( 28.02.);
3. Udział Przewodniczącej, C. Judek w konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych w
Stargardzie Szczecińskim i przekazanie informacji o zakończeniu kampanii
sprawozdawczo-wyborczej w Zachodniopomorskim Okręgu SBP, przedstawienie
nowych władzach oraz planowanych imprezach itd. (19.04).;
4. Upowszechnienie wiedzy na temat działalności poszczególnych członków SBP poprzez
pisma przewodniczącej z podziękowaniami do władz: m.in. dotyczące Trzebiatowskiego
Ośrodka Kultury na ręce Teresy Korek, Burmistrza Trzebiatowa oraz Starosty Powiatu
Gryfickiego;
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5. Zarząd Okręgu zainicjował i zorganizował (we współpracy z Dyrekcją KP) pierwsze
sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego” (14.05.). Cykl poświęcony jest
działalności osób uczestniczących w obrocie i upowszechnianiu książek na Pomorzu
Zachodnim: wydawców, bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy. Cykl będzie
kontynuowany, a teksty wygłoszonych referatów publikowane na łamach kwartalnika
„Bibliotekarz Zachodniopomorski”.
6. Udział w festynie „Podziel się książką” , zorganizowanym przez Fundację „Między
wierszami” Bożeny Licht i Alicji Przeworskiej na Jasnych Błoniach w Szczecinie –
niedziela 30.06.2013 r.
7. Zgłoszenie kandydatury Moniki Myszki z koła nr 1 przy Książnicy Pomorskiej do
składu otwartych komisji konkursowych do biura Org. Pozarządowych UM w
Szczecinie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
8. Uczestnictwo w XII Walnym Zebraniu Szczecińskich Organizacji Pozarządowych,
odebranie przez C. Judek podziękowań dla Agaty Michalskiej za udział w ustępującej
Szczecińskiej Radzie Pożytku Publicznego - 21 września 2011 roku.

Oddział Koszaliński
Koło nr 4 w Kołobrzegu - Przewodnicząca Koła – Halina Filip, która jest jednocześnie
Latarnikiem PC, brała udział w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”
organizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej pod hasłem PRZY KAWIE – PIERWSZY
KROK DO INTERNETU (20 marca 2013);
- uczestnictwo członków koła SBP przy KBP w uroczystym otwarciu nowej siedziby
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeszynie wchodzącej w skład Multimedialnego Centrum
Kultury e-Eureka oraz nowej siedziby filii bibliotecznej w Sarbinowie, należącej do
Biblioteki Publicznej Gminy Mielno;
Koło nr 5 w Sławnie - współorganizacja szkoleń dla bibliotekarzy powiatu sławieńskiego :
a) Mak+ : aktualności : prowadził P. Suszczewicz z IK w Krakowie,
b) Kreowanie wizerunku biblioteki w jej otoczeniu podmiotowym – wykład prowadziła p.
Iwona Dalati z BG PK w Koszalinie,
c) Ochrona danych osobowych w bibliotece publicznej – warsztaty szkolenie prowadziła
p. Sylwia Czub – Kiełczewska z IK w Krakowie;
- udział członka Koła, kol. Elżbiety Brody w warsztatach Rafała Golata „Aspekty prawne w
działalności biblioteki” w Słupsku;
- Przewodniczący Zarządu Koła wziął udział w seminarium poświęconym wprowadzanym
zmianom organizacyjnym SBP (bazy danych członków SBP i prowadzenie gospodarki
finansowej) w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w dniach 03-04.03.2013r.
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Oddział Szczeciński
19.06.2013 r. organizacja, przy współpracy Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu SBP,
II Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz w dobie zmian”,
na którym podjęto kilka ważnych bieżących problemów dotyczących bibliotekarstwa i zawodu
bibliotekarza. Sesja I: Kształcenie bibliotekarzy w świetle nowych przepisów. Bibliotekarz – czy to
jeszcze zawód? Problematyka potwierdzenia kwalifikacji i kształcenia bibliotekarzy w świetle
nowych przepisów; Sesja II: Bibliotekarz dyplomowany dziś i jutro; Sesja III: Zmiany postaw
bibliotekarzy wynikiem wdrażania ogólnopolskich programów skierowanych do bibliotek; Sesja
IV: Bibliotekarz szkolny, zagrożenia i zmiany. Obecnych było 150 bibliotekarzy z Województwa
Zachodniopomorskiego.
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej
- w związku z ogłoszeniem 2013 roku „Rokiem Juliana Tuwima” koło wraz z Książnicą Pomorską
zorganizowało dla szkół podstawowych konkurs plastyczny „Tuwim napisał – dzieci rysują”.
Wpłynęło przeszło 300 prac, które zostały zaprezentowane na wystawie w Książnicy Pomorskiej;
- 23.04. z okazji Międzynarodowego Dnia Książki na dworcu PKP zorganizowano kiermasz
„Książka za 1zł” pod nazwą „Pociąg do książki – książka do pociągu”, a ponadto zorganizowano 6
kiermaszów „Książka za 1 zł” na których zebrano 11 097,00 zł, z czego wydano na zakup cymeliów
dla Książnicy Pomorskiej 10210 zł);
- 18.05. (godz. 18.00-24.00) członkowie Koła pomagali w organizacji w Książnicy Pomorskiej
„Europejskiej Nocy Muzeów”;
Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie
- współpraca z bibliotekami z pozostałych Kół Oddziału Szczecińskiego oraz spoza SBP;
- współpraca ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury podczas organizacji warsztatów „Promocja
biblioteki”;
Koło nr 7 w Gryfinie
- kilku członków Koła nr 7 wzięło udział w cyklu szkoleń, np. : Wyszukiwanie informacji w
Internecie – efektywne i trafne ; E-book, audiobook – nowe formy czytelnictwa; udział w
Kongresie Kultury Pomorza Zachodniego; udział w konferencji w Książnicy Pomorskiej Kultura
umysłowa, a tożsamość narodowa i europejska;
Koło nr 9 Bibliotek Instytucji Kultury
- przy Odjazdowym Bibliotekarzui – współpraca z Książnicą Pomorską w Szczecinie, filą nr 28
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Mediateką Akademii Sztuki w Szczecinie, BG
Akademii Morskiej w Szczecinie;
- spotkania – wizyty w bibliotekach - Książnica Stargardzka, Biblioteka Muzeum w Stargardzie
Szczecińskim;
- konferencje – współudział w organizacji II Forum Bibliotekarzy Województwa
Zachodniopomorskiego – Oddział Szczeciński, Książnica Pomorska w Szczecinie;
- projekty – badanie zasobów bibliotek muzealnych Pomorza Zachodniego – biblioteki muzeów w
Darłowie, Kołobrzegu, Koszalinie, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi/instytucjami/placówkami oświatowymi, społecznymi
po przez akcje - Odjazdowy Bibliotekarz - Aktywna Książka, Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Słupsku, Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin,
Szczeciński Obszar Metropolitalny, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Szczecinie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna;
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- inicjatywy – lobbowanie na rzecz umieszczenia wzmianki o bibliotekach w planowanym
wznowieniu przewodnika po muzeach Pomorza Zachodniego - Stowarzyszenia Muzealników
Polskich Oddział Zachodniopomorski;
Koło nr 11 w Policach
- członek koła, Ewa Majewska działa od 2009 r., jako wolontariusz promując polskie czytelnictwo
w Bibliotece w Cashel w Irlandii, organizuje tam dla dzieci lekcje biblioteczne, warsztaty, konkursy,
głośne czytanie w ramach programu „Cała Europa czyta dzieciom" ("Ali of Europę Reads to Kids");
Koło współpracuje:
- z biblioteką macierzystą współorganizując Tydzień Bibliotek, lekcje biblioteczne;
- z Książnicą Pomorską – udział w szkoleniach, konferencjach, forum (kontynuacja współpracy);
- z bibliotekami szkolnymi - zapraszając bibliotekarzy szkolnych i uczniów na spotkania autorskie,
lekcje biblioteczne , rajdy piesze (kontynuacja współpracy);
- z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych nr 1 w Policach organizując
dla dzieci różne zajęcia (nawiązanie współpracy);
- z pracownią malarską Ewy Rutkowskiej i Janusza Wołoszyna , z Regionalnym Stowarzyszeniem
Artystyczno-Literackim, z Wiesławem Gawłem, Prezesem PKC ”Sama Rama” w Policach, z
Fundacją ABC XXI CPCD (kontynuacja współpracy);
- współpraca z mediami – Telewizją Police, stronami internetowymi i portalami – www.wokolpolic.pl ,
www.sbpoz.nets.pl www.facebook.com;
- regularne spotkania z członkami Regionalnego Stowarzyszenia Artystyczno-Literackiego w
Policach;
- udział członków koła w jury V Powiatowego Konkursu Literackiego „O Prawo Jazdy na Pegazie”,
organizowanym przez Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach dla uczniów szkół
podstawowych oraz w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim pt. „Poezja Juliana Tuwima”
organizowanym przez Oddział dla Dzieci w Bibliotece polickiej dla uczniów klas 4-6 szkół
podstawowych z gminy i powiatu polickiego;
- w Tygodniu Bibliotek członkowie koła propagowali kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom;
Koło nr 12 w Pyrzycach
- współpraca z Urzędem Miasta i Gminy i Starostwem Powiatowym w Pyrzycach;
- pozyskanie nagród rzeczowych i książkowych, które pozwoliły przygotować i przeprowadzić
Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Turniej wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima” ;
współpraca z bibliotekami oraz Zespołem Szkół z Lipian, Miejską i Gminną Biblioteką w
Lipianach. Konkurs wsparły organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu pyrzyckiego:
Lokalna Grupa Działania, Fundacja Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej;
Koło nr 13 w Stargardzie Szczecińskim
- koło współpracuje z Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Stargardzie
Szczecińskim, realizując zaplanowane w danym roku zadania publiczne w zakresie kultury, zwraca
się do w/w Wydziału Urzędu o wsparcie finansowe bądź rzeczowe.
- inne: w roku 2013 Koło nr 13 podjęło współpracę ze Stargardzką Grupą Poetycką „Poe Nocte”
(11 członków) w zakresie wspólnego prowadzenia akcji społecznościowych. Współpraca ta
polegała na tworzeniu i realizacji wspólnych działań promujących książkę i czytelnictwo w roku
2013, działań promujących Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, także Książnicę Stargardzką,
przy której działa Koło nr 13 oraz twórczość Stargardzkiej Grupy Poetyckiej „Poe Nocte”;
Oddział Północny

Koło nr 5 w Goleniowie
- kampania Społeczna „Wolni od przemocy” – pomoc w realizacji konkursu plastycznego
organizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie;
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- Wojewódzkie Targi Wielobranżowe „Aktywny Senior” – pokazanie możliwości spędzania
wolnego czasu przez osoby starsze. W targach udział wzięło 40 wystawców z ofertą przygotowaną
specjalnie dla seniorów – sierpień 2013;
- Misialia 2013- konkurs plastyczny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym, polegający na stworzeniu pracy zatytułowanej „Mój Ukochany Pluszowy Miś”
– listopad 2013;
- „Zakręcona Akcja” – pomoc dla bezdomnych psów z przytuliska w Miękowie poprzez zbiórkę i
sprzedaż plastikowych nakrętek a następnie z uzyskanych pieniędzy zakup bud;
- zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt;
Koło nr 8 w Kamieniu Pomorskim
- członkinie Koła nr 8 kontynuowały współpracę ze szkołami, przedszkolami, Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Muzeum Ziemi Kamieńskiej, Muzeum Kamieni,
Kamieńskim Domem Kultury, Kamieńską Organizacją Turystyczną, Polskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Kamieniu Pomorskim, Uzdrowiskiem. Od wielu lat pracownice biblioteki angażują się także w
działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kamieńskiej i organizację Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim;
Koło nr 10 w Nowogardzie
- współorganizacja dyskusji i spotkań, m.in. :
- Broniewski bez cenzury – prezentacja P. Cecylii Judek
- Syberia – wspomnienia
- spotkania dla seniorów – cykl „spotkajmy się w Bibliotece – spotkanie z historykiem, policjantem,
lekarzem, dietetykiem, polonistą, weterynarzem
- organizacja wystaw i wernisaży.

Cel 3.
Zwiększanie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu SBP
1. Przygotowanie pism z podziękowaniem dla członków Zarządu, którzy zakończyli pracę w
ZO dla kol. B.Winiarska i M.Zychowicz oraz przewodniczącej z najdłuższym stażem w Okręgu
(24 lata) Hanny Niedbał z koła nr 1 SBP przy Książnicy Pomorskiej;
2. Prace nad powołaniem nowego Koła SBP, rozmowy z Eugenią Szastko – dyrektorem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku, która została wybrana na przewodniczącą nowo
utworzonego Koła SBP;
3. Organizacja i przeprowadzenie wojewódzkiej inauguracji X edycji ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek, podsumowanie IV edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku”;
4. Udział w „Dniu Bibliotekarza” w MBP w Goleniowie;
5. Koordynacja prac organizacyjnych oraz uczestnictwo w 15.06.2013 r. w Dniu Bibliotekarza
województwa zachodniopomorskiego w Trzebiatowie pod hasłem „Bal u Kapelusznika”. W
programie m.in. : muzyka na żywo – zespół „Trzebiatowiacy”, gra miejska „Szlakiem słonia”,
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pieczenie pierników, warsztaty biżuterii, spotkanie autorskie z. Renatą Teresą Korek, ognisko,
tańce i wiele innych atrakcji;
6. Przygotowanie sprawozdań z odbytych imprez na stronę Zarządu Okręgu i portal sbp.pl;
7. Przewodnicząca, C. Judek stale utrzymuje kontakty z seniorami, zwłaszcza stara się roztaczać
opiekę nad seniorami chorującymi (kilkakrotne wizyty w szpitalu u kol. Lidii Milewskiej,
odwiedziny w domu, rozmowy telef. );
8. Współorganizacja (wraz z dyrekcją Książnicy Pomorskiej) jubileuszu 80-lecia członka
honorowego SBP, byłego dyrektora KP Stanisława Krzywickiego , w którym brało udział 150
osób;
9. Uczestnictwo w mszy św. w intencji zmarłych bibliotekarzy zorganizowanej przez Koło nr 1
SBP (19.11.).

Oddział Koszaliński
- Koła w Białogardzie i Kołobrzegu zorganizowały kiermasze książek używanych -– pieniądze
zostały przekazane na rzecz kół – zakupiono z nich książki dla bibliotek.
- organizacja imprez integracyjnych: w Białogardzie połączone z ogniskiem, w kole biblioteki
Politechniki Koszalińskiej, w kole KBP zorganizowano rajd pieszy po Górze Chełmskiej (11 maja),
rajd rowerowy pod nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz” (25 maja), w którym ok. 30 uczestników
przejechało „Szlakiem miejskich bibliotek publicznych”. Impreza połączona z grą miejską,
konkursami i uwolnieniem książek (bookcrossing).
- organizacja spotkań z członkami SBP z okazji świąt;
- organizacja wycieczki do bibliotek (na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Wojewódzkiej
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu) przez członków koła przy Białogardzkiej Bibliotece
Publicznej.
Oddział Północny
Koło nr 5 Goleniów
- organizacja obchodów Dnia Bibliotekarza w Goleniowie, dofinansowane przez Zarząd Oddziału
Północnego;
- Dzień Bibliotekarza – spotkanie integracyjne bibliotekarzy i bibliotekarzy seniorów oraz
członków Koła nr 5;
- wyjazd integracyjny bibliotekarzy: Goleniów-Augustów-Troki-Wilno-Mikołajki-św.LipkaLidzbark-Malbork-Łeba-Słupsk-Goleniów
-autobus teatralny – wyjazd do Teatru Polskiego w Szczecinie
- spotkanie sylwestrowe pracowników MiPBP, z nestorami goleniowskiego bibliotekarstwa i
członkami Koła nr 5
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Koło nr 8 w Kamieniu Pomorskim
- odbyły się spotkania towarzyskie m.in. z okazji Dnia Bibliotekarza, Dnia Kobiet, Świąt Bożego
Narodzenia;
- utrzymywany jest również stały kontakt z koleżankami przebywającymi na emeryturze poprzez
odwiedzanie w domu i zapraszanie na spotkania towarzyskie organizowane na terenie biblioteki;
- animacja czytelnictwa wśród dzieci opiera się na organizacji różnorodnych zajęć w Oddziale dla
Dzieci. Oprócz dużych projektów stale odbywają się lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne,
zagadki, pogadanki oraz sporządzane są wystawki;
Koło nr 10 w Nowogardzie
Spotkanie z Panem Franciszkiem Tarczykowskim na temat życia w powojennej Polsce;
Oddział Szczeciński
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej
- przewodnicząca koła – Sylwia Matejek oraz przewodnicząca Zarządu Okręgu
Zachodniopomorskiego – Cecylia Judek uczestniczyły w spotkaniach emerytów i rencistów –
zrzeszonych w Klubie Seniora przy Kole Nr 1 SBP;
- każdy kiermasz był okazją do współpracy z bibliotekarzami również spoza SBP, przy org.
Kiermaszów współpracowano w roku sprawozdawczym z 14 bibliotekarzami;
- 12.05.2013 współorganizacja wraz z Oddziałem Szczecińskim SBP Odjazdowego Bibliotekarza
(druga edycja w Szczecinie), imprezy kulturalno – sportowe, w której wzięło udział ok. 150 osób –
bibliotekarzy, miłośników książek i rowerów;
- 15.06.2013 odbył się Dzień Bibliotekarza (Wojewódzkie Święto Bibliotekarzy Pomorza
Zachodniego) w Bibliotece Miejskiej w Trzebiatowie. Przygotowano dużo atrakcji m.in. grę
miejską, spotkanie literackie z Renatą Teresą Korek, zwiedzanie pałacowego muzeum, konkurs na
kosz piknikowy;
- zorganizowano 3 spotkania z cyklu „Nasz człowiek w...” - opowieści i prezentacje z podróży do
ciekawych miejsc : 14.02. – Cecylia Judek, Wrażenia ze Sri Lanki; 16.05 Justyna Golanowska ,
Wrażenia z Białorusi; 19.09 Cecylia Judek, O moskiewskim Kremlu;
- 27.09. – 04.10. – zorganizowano wycieczkę „ Lazurowe Wybrzeże i Prowansja”- w wyjeździe
wzięło udział 44 bibliotekarzy z Książnicy Pomorskiej oraz Województwa Zachodniopomorskiego;
Kolo nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie
- spotkanie integracyjne Koła w kinie Pionier;
- pomoc w organizacji „Odjazdowego Bibliotekarza” (we współpracy z Kołem nr 9 i Kołem nr 1);
- stworzenie fanpage’u na FB Oddziału Szczecińskiego (to w zasadzie zasługa Zarządu Oddziału);
Koło nr 7 w Gryfinie
Zorganizowano imprezy kulturalno-oświatowe i edukacyjne, m. in.:
- Noc Świętojańską,
- od lutego 2013 do czerwca 2013 roku odbyło się 8 warsztatów literackich dla słuchaczy
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.,
- wycieczkę po Gryfinie i okolicy dla Flisu Odrzańskiego,
- IV Gryfińskie Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii,
- Narodowe czytanie Fredry wraz z wystawą ukazującą życie i twórczość Aleksandra
Fredry,
- współpraca z gryfińskimi przedszkolami i szkołami, z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego
Wieku, Gryfińskim Domem Kultury.
Na rzecz integracji ze środowiskiem współpraca z Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi
Gryfińskiej;
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Koło nr 9 Bibliotek Instytucji Kultury
Wydarzenia organizowane na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego - członków SBP,
bibliotekarzy z różnych bibliotek, studentów, pracowników innych instytucji kultury, oświatowych,
naukowych:
- spotkania – zebrania Koła;
- akcje - Odjazdowy Bibliotekarz;
- wycieczki – wycieczka dla członków Koła nr 9 i 1 do Stargardu Szczecińskiego: zwiedzanie
Muzeum Archeologiczno-Historycznego, biblioteki MAH, Książnicy Stargardzkiej;
- poświęcone pamięci bibliotekarzy - referat M. Kurzyńska „Pracownicy biblioteki szczecińskiego
Muzeum 1945-1995” na sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”;
- akcje na portalach społecznościowych – administrowanie profilu Oddziału Szczecińskiego na
fecbooku;
Koło nr 11 w Policach
- raz w roku koło dofinansowuje swoim członkom wyjście do kina teatru, muzeum, opery;
- Elżbieta Kacprzak – przewodnicząca koła, została moderatorem na portalu
Facebook utworzonym przez Oddział Szczeciński SBP w Szczecinie, na którym
umieszcza ciekawe wydarzenia zachodzące w działalności koła;
- organizacja pieszego rajdu bibliotekarzy do Doliny Siedmiu Młynów w Puszczy Wkrzańskiej
w ramach obchodów Powiatowego Dnia Bibliotekarza i IV Spotkania Kulturalno-Oświatowego,
podczas którego przewodnik rajdu Wiesław Gaweł, prezes PKC ”Sama Rama” opowiadał historię
mijanych miejscowości; punktem kulminacyjnym było ognisko z pieczeniem kiełbasek, śpiewy i
zabawy integracyjne itp. Trasa liczyła ok. 5 km i uczestniczyło w niej 22 osoby;
Koło nr 13 w Stargardzie Szczecińskim
- organizacja spotkanie pożegnalnego z Danutą Gołąb, która przez 24 lata pełniła obowiązki
Przewodniczącej Koła nr 13 Oddziału Szczecińskiego SBP
Koło nr 17 w Choszcznie
- organizacja wspólnego wyjazdu na Wojewódzkie Święto Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego pod
hasłem „Bal u Kapelusznika” w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury. Zapoznano się z pracą Ośrodka
oraz biblioteki, następnie uczestniczono w pikniku;
- 8.10.2013 r. członkowie koła wybrali się do Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie
Wielkopolskim na spektakl „Akompaniator”; 06.12.2013 r. odbyło się spotkanie świąteczne
członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koła Nr 17 w Choszcznie i emerytów;
Cel 4.
Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu SBP
Udział C. Judek i wielu członków SBP w szkoleniu dot. Programu Kultura +. Priorytet Digitalizacja
(15.04), sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego” (14.05.), konferencjach i seminariach
w CDiDN, w Archiwum Państwowym i innych ;
Oddział Północny
Koło nr 5 Goleniów
– 13.02.2013 – udział w szkoleniu „Kultura+”
– 17-19.04.2013 – konferencja dyrektorów – „Dokumenty elektroniczne tworzone i udostępnione w
bibliotekach” Stargard Szczeciński
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– 08.10.2013 – udział w debacie o goleniowskiej kulturze Goleniów
– 18-19.11.2013 i 21-22.11.2013 – szkolenie „Bądź uprzejmy w granicach rozsądku” Szczecin
-- 28-29.11.2013 – szkolenie „jak napisać dobry wniosek o dotację… i go rozliczyć” Buk
Kamieński
– 05.11.2013 – konferencja regionalna „jak cie widzą tak cie piszą. Budowanie dobrej marki
Biblioteki” Szczecin
– 15.11.2013 – szkolenie dot. sprawozdawczości GUS za 2013 rok Szczecin;
Nowogard
- uczestnictwo w szkoleniu „Kilka przygód w krainie komunikacji” – 2 osoby;
Oddział Koszaliński
- promowanie prasy fachowej;
- promowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród bibliotekarzy;
- udzielanie licznych porad bibliotekom i bibliotekarzom dot. nowych przepisów prawnych i
rozwiązań organizacyjnych;
- zachęcanie do udziału w szkoleniach – Biblioteka +, PRB;
- opracowanie przez przewodniczących kół historii działalności SBP w swoich miejscowościach;
Oddział Szczeciński
Koło nr 2 Bibliotek Naukowych
- organizacja warsztatów dla bibliotekarzy „Promocja biblioteki”;
- członkowie i członkinie koła regularnie korzystają z możliwości wizyt studyjnych oferowanych
bibliotekom naukowym przez program Erasmusa oraz regularnie publikują artykuły na łamach
prasy specjalistycznej;
- wymiana informacji i doświadczeń podczas spotkań;
Koło nr 9 Bibliotek Instytucji Kultury
- publikacja – J. Kosman, Z dziejów bibliotek w pruskiej prowincji Pomorze w XIX i początkach XX
wieku, Szczecin 2013. Seria Bibliotekarza Zachodniopomorskiego; t. 11;
- opracowanie tekstu do publikacji internetowej „Poradnik Odjazdowego Bibliotekarza” http://odjazdowybibliotekarz.pl/ (M. Kurzyńska);
- informowanie o akcjach SBP bibliotekarzy muzealnych Pomorza Zachodniego;
- wymiana doświadczeń; uczestnictwo w wydarzeniach (sympozjach, konferencjach, spotkaniach) i
zdawanie relacji członkom koła (m.in. II Forum Bibliotekarzy Województwa
Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz w dobie zmian”; „Jak cię widzą tak cię piszą. Budowanie
dobrej marki biblioteki” konferencja organizowana przez FRSI) ;
- wymiana informacji i doświadczeń: zebrania koła, mailing z bieżącymi informacjami do członkiń
koła oraz instytucji i osób potencjalnie zainteresowanych działaniami podejmowanymi przez SBP;
Koło nr 12 w Pyrzycach
- członkowie koła angażują się w pracę lokalnej prasy- piszą do Gazety Ziemi Pyrzyckiej;
- członkini koła jest współredaktorem monografii poświęconej historii Lipian przy współpracy
profesora Edwarda Rymara (prace w toku);
- członkowie koła uczestniczyli w seminarium naukowym poświęconym 750 nadaniu praw
miejskich Pyrzycom, głównym organizatorem naukowego seminarium była Pyrzycka Biblioteka
Publiczna, a koordynatorem członkini koła Beata Statkiewicz - zaproszono naukowców
14

z dziedziny archeologii, historii, znawców historii Pyrzyc i Ziemi Pyrzyckiej ze Szczecina
i Poznania;
Koło nr 13 w Stargardzie Szczecińskim
- 28 września 2013 roku – 6 członków koła uczestniczyło w warsztatach pt. „Nowoczesne metody
promocji bibliotek” zorganizowanych przez Koło nr 2 Bibliotek Naukowych Oddziału
Szczecińskiego SBP. Warsztaty trwały przez 5 godzin i obejmowały 3 zagadnienia (Jak
zainteresować media? Czyli jak pisać notatkę prasową? ; Biblioteka w sieci. Nowe media w służbie
bibliotek ; Reklama i marketing w bibliotece). Całość warsztatów zakończyła się otrzymaniem
przez wszystkich uczestników warsztatów zaświadczenia o udziale w nich (miejsce warsztatów –
Szczeciński Inkubator Kultury);
Cel 5.
Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu SBP
1. Przeprowadzono IV edycję Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
o

Nagrodę

imienia

Stanisława

Badonia

dla

Bibliotekarza

Roku

Województwa

Zachodniopomorskiego za rok 2012. Bibliotekarzem Roku 2012 została kol. Andżelika Gałecka,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach.
Wyróżnienia otrzymali: Agata Michalska z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Maria
Chmielewska z Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, Anna Burdy z Biblioteki
Publicznej im. Z. Załuskiego w Gryficach, Regina Budrewicz z Biblioteki Publicznej w Drawnie.
Kol. Andżelika Gałecka wzięła udział w etapie centralnym konkursu „Bibliotekarz Roku 2011”.
2. Przewodnicząca Zarządu Zachodniopomorskiego SBP, Cecylia Judek, zorganizowała
w Książnicy Pomorskiej sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego, poświęcone
zasłużonym bibliotekarzom, organizatorom działalności wydawniczej w regionie i animatorom
upowszechniania książek i czytelnictwa, twórcom kolekcji bibliofilskich oraz księgoznawcom
i antykwariuszom na Pomorzu Zachodnim (14 maja 2013).
3. Inspirowanie dziennikarzy, dostarczenie informacji o zasłużonych bibliotekarzach. Ukazał się
artykuł G. Dowlasza „Starodruki Barbary Szajko”, „Kurier Szczeciński” 15.02.2013 r., s.13;
18.02. wysłanie materiałów o Marii Pileckiej - artykuł nie powstał); 12.04. – wysłanie materiałów
o Bonifacji Jaworskiej - art. „Pierwszy kustosz Książnicy Pomorskiej ”Kurier Szcz. 2013 (26.04.),
s.26, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, informujących o działaniach SBP, m.in. nt.
Tygodnia Bibliotek, konferencji problemowych itd.
4. Udział Małgorzaty Bartosik, członka Zarządu Okręgu SBP i przewodniczącej Oddziału
Szczecińskiego SBP w komisji konkursu organizowanego przez Książnicę Pomorską pod nazwą
„Biblioteka roku”, 27 marca 2013 jury wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji konkursu
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"Biblioteka Roku 2012". Do konkursu nominowanych zostało 9 bibliotek publicznych
województwa zachodniopomorskiego. Tytuł najlepszej biblioteki w Konkursie "Biblioteka Roku
2012" w kategorii „najlepsza biblioteka w miejscowościach powyżej 15 tys. mieszkańców”
uzyskała

Biblioteka

Publiczna

w

Gryfinie,

zaś

tytuł

najlepszej

biblioteki

w kategorii "najlepsza biblioteka w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców" uzyskała Biblioteka
Publiczna w Kaliszu Pomorskim. Wręczenie statuetek odbyło się w siedzibach bibliotek.
Statuetkę zaprojektował i wykonał Romuald Wiśniewski;
List gratulacyjny dla Biblioteki Miejskiej w Gryfinie z okazji zdobycia tytułu „Biblioteka Roku”;
5. Przygotowanie akcji kiermaszowej „Pociąg do książki – książka do pociągu” na Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich (23.04);
6. Prace organizacyjne przewodniczącej, C. Judek i sekretarza, M. Bartosik nad przeprowadzeniem
imprez: Wojewódzkiej Inauguracji Tygodnia Bibliotek, Konkursu „Bibliotekarz Roku”;
7. Rozmowa przewodniczącej zarządu z Januszem Kaźmierczakiem, z-ca kierownika Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu (EKiS) Urzędu miasta w Pyrzycach nt. uhonorowania zasłużonych
bibliotekarzy odznaczeniami; rozmowa z dyr. Wydz. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego, wicemarszałkiem ds. Kultury nt konkursu „Bibliotekarz Roku”;
8. Udział C. Judek w Dniach Erwina Ackerknechta w Szczecinie m.in. w odsłonięciu tablicy
poświęconej

dr.

Erwinowi

Ackerknechtowi,

wieloletniemu

dyr.

niemieckiej

Stettiner

Stadtbibliothek na kamienicy, w której przez wiele lat mieszkał;
9. Udział w audycji TV „Pomerania” przewodniczącej Cecylii Judek i

Marty Kosteckiej,

przewodniczącej Koła SBP Bibliotek Naukowych Szczecina nt. programu szczecińskiej edycji X
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek;

Oddział Koszaliński
- Działania na rzecz promowania założeń Tygodnia Bibliotek: spotkania integracyjne, zakup
plakatów w kołach;
- członkowie kół współpracują z prasą lokalną ws. informowania o pracy bibliotek;
- zachęcanie do udziału w konkursach promujących bibliotekę i bibliotekarzy „Biblioteka Roku”
oraz „Bibliotekarz Roku”;
- Koło nr 2 wystąpiło do władz Białogardu o przyznanie nagrody w dziedzinie upowszechniania
kultury dla naszej koleżanki Aliny Pieprzak. Nagroda została przyznana za całokształt działalności i
35 lat pracy w bibliotece. Nagroda została wręczona przez Burmistrza Białogardu i
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przewodniczącego Rady Miasta w czasie obchodów Dni Białogardu przed kilkutysięczną
publicznością złożoną z mieszkańców miasta;
- w dniu 25 października odbyła się uroczystość wręczenia Pani Marii Hudyma dyplomu
potwierdzającego nadanie Honorowego Członkostwa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich,
przyznanego przez Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego SBP. Do tej pory
godność tą nadano tylko 74 osobom;
- członkowie koła w Białogardzie kontynuowali zbiórkę nakrętek na wózek inwalidzki dla chorego
dziecka. Akcja cieszyła się zainteresowaniem wśród czytelników;
- Koło nr 2 w Białogardzie i nr 4 w Kołobrzegu przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji Cała Polska
Czyta Fredrę. W dniu 07 września w centralnym punkcie Białogardu i Kołobrzegu, członkowie
SBP zorganizowali publiczne czytanie bajek Aleksandra Fredry. Bajki czytali włodarze miasta,
zaproszeni goście oraz bibliotekarze. Za organizację tej imprezy otrzymaliśmy podziękowanie od
Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego;
Oddział Północny
Koło nr 8 Kamień Pomorski
- W Wolinie i Kamieniu Pomorskim prowadzone są kiermasze „Książka za złotówkę”. Biblioteka w
Wolinie wzięła udział w akcji „Pociąg do książki, książka do pociągu”;
Koło nr 19 Międzyzdroje
- udział w ogólnopolskiej akcji „Pociąg do książki – książka do pociągu”- kiermasz książek na
dworcu PKP w Międzyzdrojach,
- organizacja ogólnopolskiego konkursu „W krainie bajdocji”;
- nominacja dyrektora Biblioteki i zajęcie V miejsca w konkursie Bibliotekarz Roku;
Koło nr 14 w Świnoujściu
kiermasze „Książka za złotówkę”, w dn. 23.04 akcja zagospodarowania książek używanych
kiermasz „Promujemy książki na promie” na Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23.04);
.
Oddział Szczeciński
Oddział Szczeciński przy współpracy Koła nr 1 i Koła Bibliotek Instytucji Kultury
zorganizował „Odjazdowego Bibliotekarza” – rowerowy rajd bibliotekarzy, czytelników oraz
wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów, organizowany podczas Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek.
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej
- w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano :
kiermasz „Książka za złotówkę”; wystawę i warsztaty „Stoi w Książnicy lokomotywa”;
„Malowanie na jedwabiu” – warsztaty prowadzone przez Agatę Mazuś –Paterek; rajd rowerowy
„Odjazdowy Bibliotekarz”, „Mruczę więc jestem” – spotkanie literackie dla dzieci z cyklu
„Literatura i Przyroda”, Sympozjum naukowe „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”, „Malowanie
ziołami z pomorskich pól i łąk” – warsztaty Marcina Yperyta Przydatka; „Aktywna Książka” –
warsztaty edukacyjne dla dzieci; kiermasz rzeczowy pod hasłem „Bibliotekarze dzieciom”- za
zebrane pieniądze zakupiono książki dla Biblioteki Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie
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Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie
- organizacja obchodów „Tygodnia Bibliotek” przez biblioteki należące do Koła;
- współorganizacja akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”;
- artykuły/informacje w mediach na temat organizowanych wydarzeń;
- działania struktur na rzecz zmiany wizerunku Stowarzyszenia;
Koło nr 4 w Chojnie
Uroczyste spotkanie członków koła, sympatyków i zaproszonych gości z okazji Dnia
Bibliotekarza;
Koło nr 7 w Gryfinie
- w ramach Tygodnia Bibliotek koło zorganizowało kiermasz książek, które można było kupić za
symboliczną „złotówkę”;
- członkowie koła uczestniczyli w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom- inauguracja XII
OTCD rozpoczęła się 3 czerwca, czytaniem „Lokomotywy” Juliana Tuwima w interpretacji
p. Marii Zalewskiej – dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury;
Koło nr 9 Bibliotek Instytucji Kultury
- organizacja przez koło nr 9, przy współpracy Oddziału Szczecińskiego oraz Koła nr 1
"Odjazdowego Bibliotekarza" - ogólnopolskiej akcji miejskiej; edycja szczecińska odbyła się 12
maja 2013 r. Jej cele to: odkrywanie miejsc związanych z książką na mapie Szczecina (przejazd
ulicami Szczecina tropem literackich opisów miasta), kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu
bibliotekarza, integracja środowiska bibliotekarskiego, promowanie bibliotek i czytelnictwa
(zagadki literackie, nagrody książkowe, akcja częstowania książką, spotkanie autorskie, konkursy
sprawności fizycznej z książką w roli głównej), propagowanie roweru jako środka lokomocji
i rekreacji. W akcji wzięło udział 150 osób. Wydarzeniu towarzyszyło zainteresowanie medialne
akcją (wywiady: Radio Szczecin, RFM MAX, TV „Pomerania”; relacje: Polskie Radio
„Trójka”, Telewizja Szczecin, TVN).
Relacje:

www.szczecinroweremzksiazkawreku.blogspot.com
www.aktywnaksiazka.blogspot.com/2013/05/z-odjazdowym-bibliotekarzem.html
www.szczecinczyta.pl/odjazdowy-bibliotekarz-w-szczecinie/
www.szczecinblog.pl/2013/odjazdowy-bibliotekarz-2013-w-szczecinie-relacja/
www.facebook.com/events/406824256080941/435342866562413/?notif_t=plan_mall_activity
- działania promujące biblioteki „Tydzień Bibliotek” - Odjazdowy Bibliotekarz;
- artykuły/informacje w mediach promujące imprezę Odjazdowy Bibliotekarz ;
- działania struktur na rzecz zmiany wizerunku Stowarzyszenia – organizacja Odjazdowego
Bibliotekarza.
Koło nr 11 w Policach
- organizacja we współpracy z biblioteką macierzystą Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka,
przestrzenia dla kreatywnych”, zakup plakatów oraz banera z hasłem tygodnia, wywieszenie go na
zewnątrz Biblioteki. Członkinie koła w kreatywny sposób przygotowały ciekawe miejsca spotkań
np. Czytelnię Tuwima – gdzie przeprowadzono akcję Flash mob we współpracy z młodzieżą
gimnazjalną działającą w Grupie Małe Formy Teatralne; zorganizowały kiermasz różności
„Pluszaki dokarmiają zwierzaki”, we współpracy z p. Izabellą Trey z TOZ Koła w Policach;
- koło wzięło udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Główny SBP w Warszawie na „Najciekawsze
Wydarzenie X TB 2013” promując w nim akcję Flash mob – Czytelnia Tuwima;
- nagroda Burmistrza dla Renaty Kasprzak, członka koła, bibliotekarki z Oddziału Dziecięcego
wręczona na uroczystym spotkaniu w Klubie Nauczyciela w Policach podczas Tygodnia Bibliotek;
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Koło nr 13 w Stargardzie Szczecińskim
- 23 kwietnia 2013 roku – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Akcja zrealizowana przez Koło nr 13 OS SBP przy współpracy Książnicy Stargardzkiej.
Członkowie zorganizowali w Holu Dworca PKP w Stargardzie kiermasz używanych książek oraz
płyt. Kiermasze zorganizowane zostały w ramach zbiórki publicznej, pieniężnej i rzeczowej
przeprowadzonej przez wolontariuszy z Koła nr 13. Łącznie zebrano ponad 2 tysiące złotych, które
Stowarzyszenie przekazało Książnicy na zakup nowości wydawniczych.
artykuły/informacje w mediach o akcji przeprowadzonej przez Koło nr 13 OS SBP
w ramach Tygodnia Bibliotek
http://radioszczecin.pl/index.php?idp=135&idx=681&szukaj=&si=15&idpi=1&idxi=98725&zazna
cz=w Stargardzkim Portalu Internetowym:
Podsumowanie akcji kiermaszowych 2013 roku:
http://filmy.stargard.com.pl/index.php?id_newsa=1089&arch=0&wsk0=newsy
- 15 maja Happening uliczny – Bo kreatywność jest w każdym!!! w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2013 r.)
Akcja zrealizowana z inicjatywy Koła nr 13 OS SBP przy współpracy ze Stargardzką Grupą
Poetycką „Poe Nocte”
Happening uliczny był okazją do przypomnienia stargardzianom o Bibliotece i zaproszenia do
korzystania z jej oferty. Mieszkańcom Stargardu wręczano pamiątkowe chorągiewki, ozdobne
balony, wiersze członków grupy Poe Nocte oraz ulotki promujące bibliotekę, opatrzone hasłem
tegorocznego Tygodnia Bibliotek, logiem Biblioteki i Stowarzyszenia oraz wszelkimi danymi
kontaktowymi z Książnicą Stargardzką
http://filmy.stargard.com.pl/index.php?id_newsa=636&arch=0&wsk0=newsy
- 15 czerwca Festyn na ulicy „Magicznej” w sąsiadującym z biblioteką Parku Chrobrego
Głównym organizatorem festynu była Książnica Stargardzka, współorganizacja Koło nr 13.
Członkowie Koła zdecydowali o wspomożeniu Książnicy w promowaniu książki, czytelnictwa
i twórczości pisarzy i poetów regionalnych. Z ich inicjatywy, począwszy od 2013 r., stanowiska
artystów i stowarzyszeń prezentujących swoje osiągnięcia, rozmieszczono na czterech festynowych
uliczkach: Poezji Słowa, Poezji Smaku, Poezji Sztuki oraz Dziecięcej Fantazji. Koło opieką
i patronatem otoczyło uliczkę Poezji Słowa. Zorganizowano na niej kiermasz używanych książek
i płyt, zaproszono zaprzyjaźnioną księgarnię oraz poetów, pisarzy i publicystów z regionu.
- 20 – 21 marca 2013 r. IV Międzyprzedszkolny Przegląd Teatralny „Kryształowa Maska”
Głównym organizatorem Przeglądu była Książnica Stargardzka
Koło nr 13 rokrocznie angażuje się w pomoc w organizacji Przeglądu, który jest dwudniowym
przeglądem przedstawień teatralnych prezentowanych przez przedszkolaków ze stargardzkich
przedszkoli.
Koło nr 16 w Myśliborzu
- organizacja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, na którym Grupa Teatralna MUTW
zaprezentowała swoją pierwszą składankę estradową pt. "My kobiety i Wy mężczyźni” a
członkowie koła, nawiązując do obchodów Roku Juliana Tuwima, przygotowali "Rzepkę” w
wersji rock and rolowej
- organizacja Tygodnia Bibliotek: wystawy zorganizowanej we współpracy z młodzieżą
gimnazjalną w ramach projektu edukacyjnego pt. "A ty w co się bawisz?”; "Lokomotywa Tuwima
ruszyła” – cykl spotkań z przedszkolakami i uczniami klas pierwszych oraz dziećmi z filii
bibliotecznych; koncert zespołu muzycznego ze Szwecji - ''Rödja Dragspelsklubb”; „Teraz my „ –
pierwsze spotkanie młodzieżowego dyskusyjnego klubu książki
Koło nr 17 w Choszcznie
- 15 września założono stronę internetową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koła
17 w Choszcznie – http://sbpkolochoszczno.cba.pl/
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- opisanie wydarzeń Tygodnia Bibliotek na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Choszcznie
Tydzień Bibliotek:
- podczas wojewódzkiej inauguracji Tygodnia Bibliotek w Książnicy Pomorskiej Regina
Budrewicz (dyrektor Biblioteki w Drawnie) otrzymała wyróżnienie w IV edycji Konkursu
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o nagrodę Stanisława Badonia „Bibliotekarz
Roku 2013”; w Czytelni dla Dorosłych Ewa Zajkowska (pracownik MBP w Choszcznie)
przeprowadziła zajęcia „Haft matematyczny dla każdego”; Anna Kościuczuk brała udział w
sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”, podczas którego wygłosiła referat z pokazem
multimedialnym „Danuta Hepke-Kelch; w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie autorskie
„Porozmawiajmy o poezji” z Krystyną Kopkiewicz, autorką tomiku wierszy „Droga Mrówki”;
Cecylia Judek (sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej i przewodnicząca Zarządu
Zachodniopomorskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich) wygłosiła w Czytelni dla
Dorosłych prelekcję „Maria Jasnorzewska-Pawlikowska”. Wykładu wysłuchali bibliotekarze
powiatu choszczeńskiego i młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Następnie odbyło się
spotkanie bibliotekarzy powiatu choszczeńskiego z Cecylią Judek i Robertem Adamczykiem,
Burmistrzem Choszczna;
- organizacja spotkania z przewodnicząca zachodniopomorskiego Zarządu Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich Cecylia Judek i burmistrzem Robertem Adamczykiem;
- wyróżnienie dla Reginy Budrewicz w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
o nagrodę Stanisława Badonia „Bibliotekarz Roku 2013”;
- 23.04.2013 r. - w hali dworca PKP w Choszcznie odbył się kiermasz książki za złotówkę w
ramach akcji „Pociąg do książki, książka do pociągu” (samodzielna akcja SBP Koła Nr 17);
- 6.05.2013 r. - kiermasz Książka za złotówkę przed Biblioteką i Filią Publiczną (samodzielna akcja
SBP Koła Nr 17);
- 7.09. 2013 r. – współorganizacja Narodowego Czytania Fredry w Choszcznie;
- 16.10. 2013 r. - współorganizacja spotkania autorskiego z Piotrem Figasem, autorem tomiku
wierszu „Antyciała”;
- w miesiącu październiku/grudniu przeprowadzono akcję promocyjną poprzez umieszczenie w
holu głównym Filii Publicznej MBP w Choszcznie gazetki informacyjnej o Stowarzyszeniu
Bibliotekarzy Polskich.

Szczecin, 18.02. 2014 r.

Sprawozdanie sporządziła
Małgorzata Bartosik
sekretarz Zarządu
Zachodniopomorskiego Okręgu SBP

,

"Odjazdowy Bibliotekarz" - ogólnopolska akcja miejska, edycja szczecińska zainicjowana i
współorganizowana przez Koło nr 9 odbyła się 12 maja 2013 r. Jej cele to: odkrywanie miejsc
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związanych z książką na mapie Szczecina (przejazd ulicami Szczecina tropem literackich opisów
miasta), kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza, integracja środowiska
bibliotekarskiego, promowanie bibliotek i czytelnictwa (zagadki literackie, nagrody książkowe,
akcja częstowania książką, spotkanie autorskie, konkursy sprawności fizycznej z książką w roli
głównej), propagowanie roweru jako środka lokomocji i rekreacji. W akcji wzięło udział 150 osób.
Wydarzeniu zainteresowanie medialne akcją (wywiady: Radio Szczecin, RFM MAX, TV
„Pomerania”; relacje: Polskie Radio „Trójka”, Telewizja Szczecin, TVN). Relacje:

www.szczecinroweremzksiazkawreku.blogspot.com
www.aktywnaksiazka.blogspot.com/2013/05/z-odjazdowymbibliotekarzem.html
www.szczecinczyta.pl/odjazdowy-bibliotekarz-w-szczecinie/
www.szczecinblog.pl/2013/odjazdowy-bibliotekarz-2013-w-szczecinierelacja/
www.facebook.com/events/406824256080941/435342866562413/?notif_t
=plan_mall_activity
Rola członkiń Koła nr 9 w II edycji szczecińskiego Odjazdowego Bibliotekarza:
M. Kurzyńska – inicjatorka, organizatorka, koordynatorka działań;
A Jędrzejczak – pomoc w organizacji, uczestnictwo w akcji;
A. Matwiejczuk - pomoc w organizacji, uczestnictwo w akcji.

21

