SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO SBP W SZCZECINIE
ZA 2011ROK.

I. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności
statutowej Okręgu

1.1. Posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezydium ZO (daty posiedzeń,
tematyka, inne informacje związane z posiedzeniami ZO).

W roku 2011 odbyły się 3. posiedzenia Zarządu Okręgu, 13.posiedzeń Prezydium
ZO oraz inne spotkania członków ZO, w tym wiele spotkań w terenie.:
Posiedzenia Zarządu
• 21.02 – posiedzenie Zarządu Okręgu SBP z udziałem przewodniczących
Zarządów Oddziałów, zatwierdzenie sprawozdania za 2010 r., przyjęcie
planu pracy na 2011, przedstawienie sprawozdania finansowego i Komisji
Rewizyjnej (J. Golanowska);
• 8.09. – posiedzenie Zarządu Okręgu SBP w MBP w Policach, rozmowy
z bibliotekarzami nt. bazy członków, portalu sbp.pl, relacja z VII Forum
SBP;
• 28.11.- stan realizacji planu pracy i wytyczne do planu na 2012r, ustalenie
numeracji koła naukowego w Koszalinie, analiza prac nad bazą członków;
dyskusja o problemie z Kołem w Drawsku w gestii Oddziału Koszalińskiego,
uwagi do Konkursu Bibliotekarz Roku, dyskusja nad protestem w sprawie
Skweru im S. Badonia.

Posiedzenia Prezydium Zarządu (min.):
• 4.03 - Prez. ZO SBP w Koszalinie - ustalenia dot. I Forum Bibliotekarzy
Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Święta Bibliotekarzy
w Rosnowie; wstępne ustalenia dot. Woj. Inauguracji Tygodnia Bibliotek
i podsumowania II edycji Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz Roku”;
• 9.03. – Prezydium ZO SBP w Książnicy Pomorskiej: ustalenia dot. I Forum,
obchodów Dnia Bibliotekarza w Rosnowie, wojewódzkiej inauguracji
Tygodnia Bibliotek, zakończenia II edycji Konkursu im. S. Badonia na
Bibliotekarza Roku;
• 28.04
–
organizacja
I
Forum
Bibliotekarzy
Województwa
Zachodniopomorskiego i Tygodnia Bibliotek, kiermaszu szczecińskich
organizacji pozarządowych „Pod Platanami”, uchwały finansowe;
• 12.04. - Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu SBP: przyjęcie uchwały
o utworzeniu koła nr 19 w Międzyzdrojach, przyjęcie uchwał finansowych,
1

terminu i form szkolenia dla bibliotekarzy regionu w związku
z wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej SBP. Telefony i maile do kol.
Agaty Szczotki-Sarny z PR Partner w sprawie szkolenia;
• 08.09 – informacje – noty biograficzne osób, które odeszły, organizacja
szkolenia z zakresu wizerunku, dyskusja o sposobach aktywizacji
środowiska
np.
akcja
„Odjazdowy
bibliotekarz”,
„Wawrzynalia”,
ustanowienie administratora bazy danych członków SBP ( J. Golanowska);
• 25.10 – aktualizacja informacji do Biura Organizacji Pozarządowych, stan
prac nad bazą członków, dyskusje o materiałach do publikacji na 95.lecie
SBP, informacje o aktywności Sekcji Seniorów.

Inne spotkania i wyjazdy w teren:
• 3.03. – wyjazd C. Judek do GBP w Marianowie, rozmowa z dyr. Anna
Leszczyńską oraz panią wójt Marianowa w sprawie planów budowy nowej
biblioteki.
• 10.03. – udział w zebraniu Zarządu Koła nr 1 dot. Programu na Tydzień
Bibliotek
• 7.04. – udział C. Judek z zebraniu założycielskim Koła SBP przy MBP im. J.
Kochanowskiego w Międzyzdrojach, omówienie Statutu SBP (celów SBP,
zasad działania koła, zebrania walnego i Koła SBP itd., wręczenie Kodeksu
Etyki)
• 11-12.04. – udział C. Judek w spotkaniu przewodniczących Zarządów
Okręgów w ZG SBP w Warszawie, udział w Warsztatach dot. komunikacji
wewnętrznej w SBP z p. Agatą Szczotką-Sarną (PR Partner). Ustalenie
terminu podobnego szkolenia w Okręgu Zach.pom. na wrzesień;
• 12.04. - Krzysztof Marcinowski, w-przewod. ZO SBP i w-przewod. ZG SBP
omówił aktualne prace SBP podczas metodycznej konferencji dyrektorów
bibliotek powiatowych woj. zachodniopomorskiego w Mielnie;
• 15.04. Posiedzenie Kapituły II edycji Konkursu im. Stanisława Badonia
o Nagrody „Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomorskiego”;
• 21.04. Rozmowy z kołami SBP w Goleniowie i Białogardzie nt. weryfikacji
członków,
gromadzenia
wspomnień
bibliotekarzy
seniorów
i przeprowadzania wywiadów z nimi;
• 28.04. – rozmowa z bibliotekarzami GBP w Dolicach nt. reaktywowania
członkowstwa w kole SBP w Stargardzie.
• wyjazd do MBP w Goleniowie, udział w uroczystości otwarcia „Tygodnia Bi
bliotek”, podsumowaniach konkurs ów, spotkaniu integracyjnym Koła SBP
w Goleniowie;
• 10.05 – spotkanie C. Judek z sekcją seniorów Koła SBP nr 1 ;
• 11.05 – udział C. Judek i Agaty Michalskiej w X Walnym Zebraniu
Organizacji Pozarządowych, złożenie wniosku z kandydaturą kol. Agaty
Michalskiej z Zarządu Szczecińskiego Oddziału SBP do Szczecińskiej Rady
Pożytku Publicznego (kol. Agata Michalska została wybrana do Rady);
• 13.05. – wyjazd C. Judek do MBP w Dębnie
- przekazanie listu
gratulacyjnego, przemówienie
z okazji przyznania Bibliotece tytułu
„Biblioteka Roku 2010”;
• 23.05. – spotkanie C. Judek z Kołem SBP w Choszcznie – rozmowy nt
Tygodnia Bibliotek, roli spotkań integracyjnych, współpracy z Bibl.
Zach.Pom.;
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• 23.05. spotkanie C. Judek oraz Anny Lewickiej, członka ZO SBP
(opiekuna Koła) z Kołem SBP w Stargardzie – rozmowy nt Tygodnia
Bibliotek, roli spotkań integracyjnych, współpracy z Bibl. Zach.Pom., akcji
kiermasze taniej książki, „pociąg do książki – książka do pociągu”,
pozyskiwania nowych członków;
• 24.05. – spotkanie z bibliotekarkami Pow. Biblioteki Publicznej
w Szczecinku – ponowna próba utworzenia koła SBP - po spotkaniu
pracownic nie podjęto decyzji o utworzeniu Koła SBP;
• 29.05 udział SBP w X Spotkaniach Szczecińskich Organizacji
Pozarządowych „Piknik Pod Platanami” – kiermasz książek używanych.
• 27 czerwca 2011
- spotkanie Zachodniopomorskiego Porozumienia
Bibliotek oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Kołobrzegu. Spotkanie poświecone było współpracy bibliotek w
ramach
Zachodniopomorskiego
Porozumienia
Bibliotek,
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej i Zachodnio-Pomorskiego Systemu
Informacji Naukowej i Regionalnej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.
• 16.08. – Odwiedziny u zasłużonej bibliotekarki WiMBP (obecnie: Książnicy
Pomorskiej), ongiś aktywnego członka SBP, Leokadii Grabowskiej z okazji
85.urodzin;
• Rozmowy ze Zbigniewem Stepkowskim (Drawsko Pom. ) i Urszulą
Miłaszewską (Kalisz Pom.) nt. reaktywacji Koła SBP w Drawsku Pom;
• 2-3.09.– udział ekipy zachodniopomorskiej (C.Judek, E.Broda, T.Błońska,
K.Marcinowski, S.Krzywicki) w VII Forum SBP w Kiekrzu;
• 13.09 – spotkanie C.Judek z Sekcją seniorów Koła SBP nr 1 – omówienie
przebiegu VII Forum, inf. o portalu sbp. pl, tworzonej bazie członków SBP;
• 11.10. – odwiedziny C.Judek w GBP w Świerznie, spotkanie z podopiecznym
Kołem SBP w Kamieniu Pom.;
• 12.10. – odwiedziny C. Judek w MBP w Chojnie,
• 12.10. - spotkanie C. Judek oraz Teresy Błońskiej, członka ZO SBP
(opiekuna Koła) z Kołem SBP w PiMBP w Myśliborzu;
• 18.10. - odwiedziny C. Judek w MBP im. M. Wirtemberskiej w Trzebiatowie,
spotkanie z Kołem SBP;
• 18.10 - odwiedziny C. Judek w PiMBP im. Z. Załuskiego w Gryficach,
spotkanie z Zarządem Koła SBP;
• 24.10. rozmowy z M.Gibalskim i Marią Stefaniak z Koła SBP w Pyrzycach
nt. aktywności Koła;
• 25. 10. Udział w konsultacjach społecznych Planów Działań na rok 2012 w
ramach Priorytetów VI-IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – pismo
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
• 27.10. – rozmowy nt. aktywizacji Oddziału Północnego SBP (J. Bronowska,
Z. Pilarz, H. Zwolska);
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• 28.10 – Wizyta C.Judek w MBP w Kaliszu Pom. – rozmowa z dyr. Urszula
Miłaszewską nt reaktywacji Koła w pow. drawskim, odwiedziny u emerytki
KP B. Arsoby i rozmowa jw.
• 7.11. – wizyta w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej – rozmowy nt. bazy
członków, napisania historii dawnego okręgu koszalińskiego SBP, wizyta u
Marii Hudymowej, ongiś w-dyrektorki WBP w Koszalinie, bardzo zasłużonej
dla bibliotekarstwa i SBP;
• 8.11. - rozmowa C.Judek z bibliotekarkami w Klubie Garnizonowym JW.
2901 – Szczecin-Podjuchy nt stworzenia/reaktywowania Koła SBP;
• 16.11. wizyta C.Judek w GBP w Osinie – rozmowa nt. przynależności do
Koła SBP w Nowogardzie; wizyta w MBP w Nowogardzie – rozmowa nt.
działania Zarządu Oddziału SBP Północnego;
• 29-30.11. - udział C.Judek i kol. Sylwii Matejek, przewod. Okręgowej Kom.
Rewizyjnej ZO SBP w spotkaniu przedstawicieli okręgów w ZG SBP
w Warszawie;
• 13.12. - udział w spotkaniu opłatkowym Sekcji Seniorów Koła SBP nr 1;
13.12. udział w spotkaniu integracyjnym koła SBP przy MBP w Szczecinie:

• 30.12. udział w świątecznym spotkaniu seniorów Książnicy Pomorskiej
z dyrekcją biblioteki i władzami SBP.

PODSUMOWUJĄC:
A. Spotkania z bibliotekarzami w trakcie wyjazdów na prelekcje do bibliotek –
omówienie działalności kół SBP, informacje o SBP (tam, gdzie nie ma kół),
możliwości współpracy z kwartalnikiem „Bibliotekarz Zachodniopomorski”,
wymiana doświadczeń, planowanie, omawianie wspólnych imprez i przedsięwzięć:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

23.05 –- MBP w Choszcznie – 15 osób;
23.05 –Książnica Stargardzka – 6 osób;
24.05. – MBP w Szczecinku – 8 osób;
28.04 – GBP w Dolicach - 3 osoby;
28.04 – M-GBP w Suchaniu – 2 osoby;
3.03. - Gminna Biblioteka Publiczna Marianowo - 3 osoby – 2 bibliotekarki +
p.burmistrz;
7) 7.04. - MBP Międzyzdroje - 8 osób;
8) 3.06. – MBP Świnoujście – 5 osób;
9) 11.10. - PiMBP Kamień Pom. –11 osób
10) 12.10. MBP w Myśliborzu – spotkanie z bibliotekarzami – rozmowy nt form
pracy, współpracy z Bibl Zachpom. – 8 osób;
11) 18.10.MBP im. M.Wirtemberskiej w Trzebiatowie – 10 osób;
12) 18.10. - PiMBP w Gryficach – 2 osoby;
13) 28.10 – MBP w Drawnie – 2 osoby;
14) 15.11. Klub Garnizonowy JW. 2901 – Szczecin-Podjuchy –3 osoby;
15)
16.11. GBP Osina – 2 osoby;
16) 16.11. MBP w Nowogardzie – 2 osoby;
17) 9.01. MBP w Goleniowie – 8 osób
Łącznie 17 spotkań - 98 osób, z którymi bezpośrednio spotkała się Koleżanka
Przewodnicząca.

1.2. Informacja o członkach:
W roku sprawozdawczym Okręg zrzeszał 582 członków (+32 ), w tym z bibliotek:
• naukowych i niepublicznych szkół wyższych
65
• publicznych
465
• pedagogicznych
1
• szkolnych
6
• fachowych
3
• emerytów i rencistów
42
Okręg Zachodniopomorski obejmuje trzy Oddziały:
• Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, w skład którego wchodzi 10 kół –
303 członków;
• Północny z siedzibą w Goleniowie, zrzeszający członków z 7 kół – 110
członków;
• Koszaliński z siedzibą w Koszalinie, w skład którego wchodzi 6 kół
(w tym 1 zawieszone) – 169 członków.
Łącznie 23 koła, 582 członków.
Duża różnica między sprawozdaniami tradycyjnymi, a ilością członków w bazie
wynika m.in. z braku informacji z całego koła (Koło SBP w Świnoujściu) oraz
innych rozbieżności. Trwają prace nad ustaleniem źródła rozbieżności.
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1.3.

Informacja o działalności finansowej Zarządu Okręgu

Saldo końcowe Zarządu Okręgu w Szczecinie 5423,75 zł + 71,22 w kasetce+
lokata terminowa 2200,00zł.

1.4 Inne informacje organizacyjne
Siedziba bez zmian, prace nad bazą członków odbyły się i są kontynuowane.
W roku sprawozdawczym trwały starania o powołanie w strukturze Okręgu
nowych kół min. w Międzyzdrojach, w Koszalinie, a także koła skupiającego
bibliotekarzy instytucji kultury ze Szczecina i regionu (Archiwum Państwowe,
Muzeum Narodowe i zamek Książąt Pomorskich). W zarządzie Oddziału
Szczecińskiego podjęto uchwałę i powołano grupę założycielską, która
wnioskowała o powołanie koła pod nazwą: koło SBP Bibliotek Instytucji Kultury.
Ostateczny finał tych prac został zaplanowany na 2012 r.

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.
Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie
styczeń – grudzień – cykliczne, comiesięczne „Wykłady otwarte dla bibliotekarzy
i pracowników Informacji Naukowej”. Celem spotkań jest pogłębianie fachowej
wiedzy i przygotowanie się do egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego.
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej, Oddział Szczeciński, Zarząd Okręgu,
8 czerwca 2011 roku odbyło się I Forum Bibliotekarzy Województwa
Zachodniopomorskiego pod hasłem „Jak pozyskać, jak nie stracić czytelnika?
Strategie pracy z użytkownikiem w bibliotece publicznej”. Zaprezentowano
wypowiedzi, prezentacje, komunikaty (10-15 minut), podczas których autorzy
przedstawili własne refleksje, doświadczenia, pomysły, prognozy, obawy, nadzieje.
Forum zakończyła dyskusja panelowa. Relację opublikuje kol. Marzena Hippman
w „Bibliotekarzu Zachodniopomorskim”.
Zakończono dyskusję oczekiwaniem, aby Forum (organizowane co 2 lata)
stało się cykliczną formą wymiany doświadczeń, wspólnych spotkań i dyskusji,
kreowania aktywności, promowania dobrych wzorców i nowych technologii
bibliotecznych, które wykorzystane w naszej codziennej pracy, zmienią wizerunek
bibliotekarzy i biblioteki w społeczności lokalnej.
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Cel 2.
SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
• Podczas spotkań bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza zostają
zapraszane władze lokalne - wójt, burmistrz, prezydent miasta czy
przewodniczący rady;
• Współpraca z bibliotekami – z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich (Kołobrzeg, Szczecin), bibliotekami akademickimi –
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego, Politechniki Koszalińskiej, Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koszalinie, Biblioteka Lekarska w Koszalinie – udział
w szkoleniach, Biblioteka Główna Akademii Pomorskiej w Słupsku, Miejska
Biblioteka Publiczna w Słupsku;
• udział C. Judek i L. Marcinkiewicz w debacie i warsztatach oraz
w konferencji dotyczącej
Zachodniopomorskiego Programu Edukacji
Cyfrowej dla Pokolenia 50+, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie” w ramach
Zachodniopomorskiego partnerstwa na rzecz
edukacji cyfrowej;
• Członkowie Zarządu Okręgu SBP w Słupsku i Przewodnicząca Oddziału
SBP w Słupsku brali udział w warsztatach nt. kreowania wizerunku
w organizacji w Koszalinie 30.09.2011 r.;
• Udział w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień z Internetem” – MBP
w Kołobrzegu otrzymała wyróżnienie.
• Spotkanie bibliotekarzy z udziałem władz regionalnych i Zarządu Głównego
SBP w Kołobrzegu.
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Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej
• 30.05 – członkowie koła i Zarządu
Okręgu Zachodniopomorskiego
uczestniczyli w X Spotkaniach Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”
w Szczecinie, organizując kiermasz książek używanych „Książka za
złotówkę”; Kol. Jadwiga Walawko rozwiozła do podopiecznych placówek
(Zespół Szkół Szpitalnych, dzieci autystyczne, Hospicjum Dziecięcej) dary
zgromadzone w ramach akcji „Bibliotekarze - dzieciom”.
• 3.09. – organizacja kiermaszu Ekologicznego ECO JAM GRAFFITI vol. 4”
• 17.09. - Piknik Rodzinny na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie- członkowie
Koła Nr 1 zorganizowali kiermasz książek używanych „Książka za złotówkę”
z wystawieniem skarbony stacjonarnej.

Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie
Współpraca z Uniwersytetem III Wieku. Organizacja spotkań dla słuchaczy
Uniwersytetu z pracownikami US (3 spotkania – lipiec, październik, listopad)

Koło nr 7 w Gryfinie
• uzyskano pozwolenie na zbiórkę publiczną na terenie miasta i gminy
Gryfino. Zebrano w naturze 2083 woluminy książek i 1435,79 zł. oraz
zorganizowano kiermasze
• 18 czerwca 2011 r. odbył się kiermasz będący częścią akcji charytatywnej
zorganizowanej przez gryfińskie służby mundurowe na rzecz strażaka
poszkodowanego podczas wykonywania pracy. Na kiermaszu rozdano 100
woluminów książek. Koło współpracowało m.in. z Gryfińskim Domem
Kultury, Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, szkołami
gryfińskimi,
Urzędem
Miasta
i
Gminy
Gryfino,
Uniwersytetem
Szczecińskim, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, C.W. Laguna, Szczecińskim
Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Gryfińskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku oraz środowiskiem lokalnym.
Koło nr 11 w Policach
• Koło nawiązało współpracę z Dyrektorem Regionalnym Województwa
Zachodniopomorskiego Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom panią
Marzanną Kuszyńską.
• Kontynuuje współpracę ze szkołami podstawowymi, gimnazjami w gminie
i powiecie polickim.
Koło nr 16 w Myśliborzu
Koło nawiązało współpracę z
• Uniwersytetem Trzeciego Wieku — lektorat j. niemieckiego, j. angielskiego,
zajęcia plastyczne, warsztaty psychologiczno-terapeutyczne
• Myśliborskim Ośrodkiem Kultury — organizacja imprezy plenerowej
„O Uśmiech Dziecka - Dzień Białych Żagli"
• Zespołem Placówek Oświatowo -Wychowawczych „Szkuner - organizacja
imprezy plenerowej „0 Uśmiech Dziecka - Dzień Białych Żagli"
• Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum i Szkołami Ponadgimnazjalnymi –
lekcje biblioteczne, pogadanki, konkursy gminno- powiatowe, odczyty,
wystawy
• Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym TPD - wycieczki, konkursy,
pogadanki
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• Domem Wczasów Dziecięcych - pogadanki o historii Myśliborza i klasztoru
dominikańskiego w Myśliborzu
• Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną - prelekcje i konkursy
dotyczące szeroko pojętej higieny, szkodliwości używek
• Polski Związek Niewidomych — spotkania tematyczne ( m.in. z okulistą
pracownikiem Centrum Pomocy Rodzinie)
• Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi pogadanki, zajęcia plastyczne, udostępnianie księgozbioru w punkcie
bibliotecznym
• Muzeum Pojezierza Myśliborskiego — wspólna organizacja Nocy Muzeów
• Nadleśnictwem Myślibórz — wspólna organizacja spotkań
Koło nr 17 w Choszcznie
• 2 maja – udział bibliotekarek w pracach komisji Gminnego Konkursu
Baśniowego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Choszcznie
• Kontynuowana jest współpraca z wszystkim placówkami kulturalnooświatowymi w mieście poprzez współorganizację bądź włączenie się
w realizację wspólnych przedsięwzięć, np.:
o Choszczeńskim Domem Kultury;
o z Przedszkolami – lekcje biblioteczne z przedszkolakami;
o z Towarzystwem Miłośników Ziemi Choszczeńskiej organizowany jest
od kilku lat powiatowy konkurs na gazetę szkolną o nagrodę
„Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”;
o z Ośrodkiem Wspierania Rodziny w Korytowie;
o z parafiami.

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

9.03 – rozmowa tel. z B. Manulak, przewod. Zarządu Oddziału SBP
w Gorzowie nt współpracy, wspólnego zorg. Wawrzynaliów, doświadczeń
w zakresie organizowania konkursu „Bibliotekarz Roku”;
• Organizacja II edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku” - pisma do kół
przypominające o terminach Konkursu, współpraca z Wydz. Kultury Urz.
Marszałkowskiego ( uzgodnienia dotyczące posiedzenia Kapituły Nagrody
Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego. w Konkursie im. S.
Badonia na Bibliotekarza Roku i uroczystości wręczenia nagród), wysłano
zaproszenie do udziału w Forum Bibl. Woj., Zachodniopom.
• Organizacji I Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego –
8.06.2011 r.;
• Rozmowy z Zarządem Okręgu, Zarządami Oddziałów, kołami SBP nt.
weryfikacji danych członkowskich w Okręgu oraz nowej tożsamości
wizualnej w SBP, szkoleniu i
• Zarząd Oddziału Koszalińskiego nawiązał współpracę z oddziałem SBP
w Słupsku i Zarządem Okręgu SBP w Słupsku
• Organizacja Wojewódzkiego Święta Bibliotekarzy (Oddział Koszaliński)
w plenerze w ośrodku Ranczo w Rosnowie – 28.05.2011 r.
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• Organizacja spotkania w MBP w Kołobrzegu pt. „Internet dla Seniorów”
we współpracy ze szkołą nr 4 oraz z z-ca Prezydenta ds. Społecznych:

•

•

•

•

•

Koło w Białogardzie zorganizowało we wrześniu wycieczkę do Biblioteki
w Pelplinie. Wyjazd miał na celu nie tylko względy poznawcze, ale także
integrację środowiska bibliotekarskiego;
Zarząd Koła w Sławnie zorganizował 2 szkolenia dla członków Koła oraz
pracowników bibliotek publicznych w powiecie sławieńskim nt. programu
MAK+, sprawozdawczości elektronicznej GUS za 2011 rok;
Zarząd Koła w Kołobrzegu zaopiniował i złożył wniosek w konkursie
Nagrody im. St. Badonia „Bibliotekarz Roku” – luty, przygotował i złożył
wniosek do konkursu ogólnopolskiego SBP „Bibliotekarz Roku” – kwiecień
2011 r. Członek Koła SBP w Kołobrzegu kol. Małgorzata Wojtaluk otrzymała
tytuł Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego w Konkursie
im St. Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
oraz zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie SBP „Bibliotekarz Roku”;
Uczestnictwo w szkoleniu „Aspekty prawne w działalności bibliotekSzczecin – październik 2011 r. : udział – Elżbieta Broda, Małgorzata
Zychowicz, Andrzej Ziemiński;
Bibliotekarskie Mikołajki w Sławnie i w Koszalinie, zorganizowane przez
Zarządy kół SBP. Na fotografii: spotkanie bibliotekarzy bibliotek
publicznych powiatu sławieńskiego.
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Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej
• 01-08.10 – zorganizowana została wycieczka „ KRAJE BENELUXU”.
W wyjeździe udział wzięło 40 bibliotekarzy z Książnicy Pomorskiej oraz
bibliotek Województwa Zachodniopomorskiego.
• członkowie Koła Nr 1 dwukrotnie zebrali rzeczy (wydawnictwa, kubki,
koszulki, bloki, kredki i inne), przeznaczone na nagrody dla dzieci
i młodzieży, biorących udział w konkursach rysunkowych i literackich.
Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie
W grudniu zorganizowana została akcja charytatywna „Idą święta. Pomóż ubogim,
zwłaszcza dzieciom, spędzić je radośnie”.
Koło nr 11 w Policach
• Organizacja spotkań i warsztatów (wikliniarstwo, wyroby z gliny,
decoupage, i inne ) w ramach integracji z osobami niepełnosprawnymi – w
Wypożyczalni Głównej
- Warsztaty Terapii
Zajęciowej
Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
• 9.05 odbyło się II Spotkanie Kulturalno-Oświatowe dla bibliotekarzy
bibliotek publicznych i szkolnych z gminy i powiatu polickiego.

Koło nr 13 w Stargardzie Szczecińskim
16.12.2011 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego inspirowanego
twórczością Czesława Miłosza. Konkurs był adresowany do uczniów szkół
z terenu powiatu stargardzkiego i został zorganizowany we współpracy z II Liceum
Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim.
Koło nr 17 w Choszcznie
• 22.03.2011 – organizacja imprezy „Poetycka wiosna” - z okazji Światowego
Dnia Poezji. O tym, że poezja nie zna żadnych granic przekonują zawody
poetów, którzy przyjęli zaproszenie biblioteki: AGNIESZKA SZUBA -
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polonistka, Sławomir KOKORZYCKI - ksiądz, ARTUR SZUBA - dziennikarz,
SŁAWOMIR GIZIŃSKI - historyk.
• 31.03.2011 - Dzień Przedsiębiorczości – podczas kilkugodzinnej praktyki
licealiści z Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie
poznawali specyfikę pracy bibliotekarza. 01-04.03.2011 - „Pomyszkuj
w bibliotece” - Tydzień z Internetem dla seniorów
• 06.12.2011
Spotkanie
mikołajkowe
pracowników
biblioteki
z emerytowanymi bibliotekarzami, poświęcone tworzeniu biogramów
bibliotekarzy choszczeńskich
• 7 maja 2011 r. podczas powiatowego Dnia Bibliotekarza koło zorganizowało
sesję wyjazdową bibliotekarzy do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.
Udział w imprezie wzięli bibliotekarze z powiatu choszczeńskiego zrzeszeni
w Kole SBP nr 17 w Choszcznie:

Koło nr… w Goleniowie
• Jubileusze bibliotekarzy – Pani Stanisława Stypik obchodziła 40-lecie pracy
zawodowej a Pani Maria Maculewicz – 35-lecie;
• Wyjazd integracyjny bibliotekarzy: Goleniów-Praga – Wiedeń – Wrocław Goleniów ( lipiec 2011);
• Spotkanie
sylwestrowe
pracowników
z
nestorami
goleniowskiego
bibliotekarstwa: 31.12.2011 – 20 osób;
• Cotygodniowe czwartkowe spotkania robocze bibliotekarzy w tym członków
SBP: odbyło się 20 zebrań członków SBP połączonych z zebraniami
pracowników.

Koło nr 6 w Gryficach
Został zorganizowany jubileusz 30 – lecie pracy zawodowej kol. Barbary
Bobrowskiej.
12

W dniu 13.05.2011 r. - pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej spotkali się
z władzami samorządowymi miasta.

Cel 4.
Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia
i doskonalenia zawodowego
• udział przewodniczącej oddziału Koszalińskiego kol. Elżbiety Brody w
konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej
Uniwersytetu Warszawskiego „Druk i książka w życiu codziennym” – maj
2011 r.. Wygłoszenie własnego referatu;
• udział przewodniczącej oddziału kol. Elżbiety Broda w VII Forum SBP
w Kiekrzu 2-3 września 2011 r.;
• 15-17.09. udział C. Judek w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego „Strategie gromadzenia zbiorów
w bibliotekach polskich” – rozmowy kuluarowe nt. SBP i jego strategii;
• 29-30. 09. - zorganizowanie dwudniowego szkolenia „Kilka przygód w
krainie komunikacji” – szkolenie prowadziła z ramienia ZG SBP - Agata
Sarna-Szczotka (PR Partner)- chcąc zwiększyć liczbę uczestników spotkania
oraz ułatwić im dojazd, szkolenie zorganizowano w dwóch ośrodkach:
29.09. – Szczecin; 30.09. Koszalin – łącznie uczestników ok.40 (w ramach
spotkań interregionalnych koledzy z województwa pomorskiego ze Słupska
uczestniczyli w warsztatach w Koszalinie). Poniżej fotografia ze szkolenia w
Szczecinie:

• 5-6.10. - szkolenie „Prawne aspekty funkcjonowania bibliotek” – Rafał
Golat, Elżbieta Górska, Elżbieta Budyńska – dwudniowe szkolenie w
Szczecinie,
przyjęte
z
ogromnym
zainteresowaniem
środowiska
bibliotekarskiego i prośbami o kolejne o podobnej tematyce;

13

•

17.11. – udział C.Judek w konferencji TNBSP (Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich) – inf. o przebiegu II edycji konkursu
„Bibliotekarz Roku”, zachęta do udziału w roku następnym w konkursie;

• 20.- 21. 10. - udział bibliotekarzy w warsztatach podczas Ogólnopolskiej
Konferencji Bibliotek Ekonomicznych pt. Pewność siebie i poczucie włąsnej
wartości kluczem do satysfakcji zawodowej (20.10.) oraz: Trening
skuteczności z elementami filozofii KAIZEN (21.10);
• informowanie na bieżąco członków kół nt. zmian w przepisach prawnych
dot. Bibliotek;
• 23.11. Udział panelu dyskusyjnym „Biznes versus kultura” ;
• promowanie czasopism branżowych wśród bibliotekarzy.

Koło nr 13 w Stargardzie Szczecińskim
W dniach 27.07- 31.07.2011 r. czterech członków koła uczestniczyło w wycieczce
zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Goleniowie.
Koło nr 17 w Choszcznie
• 23.05.2011 - Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej im.
Stanisława Staszica w Szczecinie, wygłosiła prelekcję poświęconą
Czesławowi Miłoszowi z okazji setnej rocznicy urodzin. Interesującego
wykładu wysłuchali bibliotekarze z powiatu choszczeńskiego (Bierzwnika,
Drawna, Krzęcina, Recza) oraz młodzież licealna Zespołu Szkół Nr 1 w
Choszcznie.
• 14.11.2011 – organizacja spotkania bibliotekarzy przy okazji szkolenia
„Program biblioteczny SOWA”- – moduł udostępniania i prowadzenie
kartotek szkolenie
dla bibliotekarzy z powiatu choszczeńskiego –
prowadzący, Leszek Masadyński
Koło nr w Goleniowie
• Konferencja dyrektorów bibliotek publicznych woj. zachodniopomorskiego –
1 osoba;
• 2 konferencje „Biblioteka +” –uczestników 2 osoby;
• „Login: biblioteka” – kurs e-learningowy – 2 osoby;
• I Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego w Książnicy
Pomorskiej – 2 osoby;
• „Infrastruktura Bibliotek” – szkolenie dotyczące pisania wniosków do
programu – 2 osoby;
• X spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich „Maróz 2011 –
1 osoba;
• Udział w szkoleniu w Książnicy Pomorskiej dotyczącym sprawozdawczości
GUS za rok 2011 – 1 osoba;
• „Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza” w Olsztynie dotyczące strategii
promocji czytelnictwa dla dzieci w wieku 0-3 lat – 2 osoby;
• „Lokalni Liderzy kompetencji cyfrowych – Latarnicy Polski Cyfrowej
Równych Szans” – szkolenie – 2 osoby dwa razy;
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• „Aktywni, samodzielni, bezpieczni w świecie Internetu”
konferencja
Proactis.edu w ramach Zachodniopomorskiego partnerstwa na rzecz
Edukacji Cyfrowej Pokolenia 50+;
• Seminarium „ Innowacje bliżej nas”- 1 osoba;
• Konferencja „Mądrzy Rodzice” w UMiG w Goleniowie – 1 osoba.
Koło nr w Nowogardzie
W minionym roku wszyscy członkowie odbyli kurs z zasad udzielania pierwszej
pomocy;
- 1 osoba wzięła udział w warsztatach dla członków SBP „Aspekty prawne
funkcjonowania kultury”, Szczecin;
- „Od czytania do działania, biblioteka miejscem wspierania rozwoju dzieci
i młodzieży” - 1 osoba, Szczecin;
- Kurs e-learingowy – planowanie rozwoju bibliotek – 1 osoba.

Cel 5.
Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
•

13.01. Spotkanie z dyrektorem Jerzym Serdyńskim z Wydziału Kultury
Urzędu Marszałkowskiego (C.Judek, i K.Marcinowski, B.Winiarska ) nt. II
edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku” ;
• 17.01.złożenie wniosku o nagrody w II edycji Konkursu im. Stanisława
Badonia na Bibliotekarza Roku w Departamencie Kultury Sportu i Edukacji
Woj. Zachodniopomorskiego, rozmowa nt. sprawozdań, posiedzenia
Kom.Rewiz., planu pracy;
• 24.02.2011r. Obraz dnia TVP – 21.02 - relacja z kiermaszu używanej
książki i działań SBP w kanale regionalnym TVP;
• 2.03. - wywiad dla Radia RFM nt akcji zagospodarowania używanych
książek, kiermaszów tanich książek, apel do szczecinian o przekazywanie
do SBP niepotrzebnych książek, dżs-ów i innych materiałów (C.Judek,
J.Walawko);
• 4.03 dla Obrazu dnia TVP (Kronika) - Red. Gonciarz-Gołębiewska nt akcji
i kiermaszu „Bibliotekarze –dzieciom”;
• 4.03 – wywiad dla radia „Eska” - nt akcji zagospodarowania używanych
książek, kiermaszów tanich książek, apel do szczecinian o przekazywanie
do SBP niepotrzebnych książek, dżs-ów i innych materiałów (C.Judek,
J.Walawko);
• 4.05. – wywiady dla Polskiego Radia i „Głosu Szczecińskiego” nt. Tygodnia
Bibliotek w Książnicy Pomorskiej i województwie zachodniopomorskim;
• 14.05 – wywiad dla PR Szczecin (Marta Zabłocka)– Noc Muzeum Literatury;
• Pismo gratulacyjne do Marii Hudymowej, b.wicedyrektor Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, wieloletniej działaczki Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich z okazji nadania Jej tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Koszalina (w dn. 21. Lipca 2011 r.);
• Działania w Oddziale Koszalińskim na rzecz promowania założeń „Tygodnia
Bibliotek”: spotkania integracyjne bibliotekarzy w kołach, konferencja –
wykład prof. Urszuli Chęcińskiej ( Koszalin)
spotkania z władzami
lokalnymi, zakup plakatów.
• kol. Małgorzata Wojtaluk z koła w Kołobrzegu otrzymała Nagrodę Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego im. Stanisława. Badonia oraz zajęła
II. miejsce w ogólnopolskim konkursie SBP „Bibliotekarz Roku”
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• członkowie kół czynnie współpracują z prasą lokalną ws. informowania na
bieżąco o działaniach bibliotek.
• Wysłanie do wszystkich kół w oddziale Kalendarza SBP na 2012 rok
(bardzo spodobała się ta propozycja).
• Pismo do p. Lidii Lewickiej z Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu
Szczecińskiego z gratulacjami i podziękowaniem za zorganizowanie
Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych w Szczecinie w dn. 2021.10.2011 r.
Tydzień Bibliotek w Książnicy Pomorskiej – organizator Oddział Szczeciński,
koło nr 1 przy KP i Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego SBP:
5.05 Inauguracja Tygodnia Bibliotek, na której przedstawiono prezentację
Tygodnia Bibliotek w bibliotekach w województwie oraz prezentację sylwetek
finalistów konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz
Roku” .
Organizacja kiermaszu książki używanej na Dworcu PKP „Szczecin Główny” pt.
Pociąg do książki - książka do pociągu.
„Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki” - akcja zewnętrzna, obejmująca niektóre
biblioteki w mieście pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam –
wchodzę”, której celem było „przypomnienie” lokalnej społeczności o istnieniu
danej biblioteki poprzez umieszczenie na chodnikach strzałek poziomych,
kierujących do biblioteki. Akcja połączona z rozdawaniem ulotek, informujących o
bibliotece, z hasłem i programem Tygodnia Bibliotek.
Mruczę więc jestem - impreza skierowana do dzieci (I-IV klasa), mająca na celu
edukację ekologiczną dzieci, uwrażliwiającą na losy zwierząt
Kiermasz różności - sprzedaż przedmiotów zebranych przez bibliotekarzy; dochód
z kiermaszu przeznaczony jest na zakup nowości dla biblioteki Zespołu Szkół
Szpitalnych;
Literatura-depot – co to jest? Polsko- niemiecka impreza prezentująca ideę portalu,
pokaz filmu i czytanie tekstów literackich;
Po nitce do biblioteki – akcja uliczna;
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Aranżacja akcji ulicznej, która polega na zwinięciu przez przechodniów nitki
kończącej się w drzwiach biblioteki (na starcie kłębek umiejscowiony tak, żeby
zachęcał do podjęcia akcji na postumencie z napisem „Zwiń mnie”. Osoby, które
się odważyły zostały uhonorowane i nagrodzone. Wszystko było filmowane w
sposób mniej lub bardziej ukryty, a z tych materiałów został przygotowany
reportaż z przebiegu akcji, który został umieszczony na stronie ZO SBP
facebooku Książnicy Pomorskiej.
Umieszczono duży baner z hasłem TB na gmachu biblioteki (od ul. Dworcowej)
Przystanek biblioteka – lekcje edukacyjne o bibliotece dla młodzieży
Przystanek muzyka – czytelnia muzyczna, koordynator K. Zborowska
Impreza edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Stare instrumenty, ciekawostki z życia
kompozytorów, przeboje muzyki poważnej.
Przystanek książka – książka w dziejach. - lekcje edukacyjne o historii książki;
„Księga dopisywania...” – otwarta duża księga w Informatorium, w której
czytelnicy dopisywali ciąg dalszy do zamieszczonego tam hasła tegorocznego
Tygodnia Bibliotek.
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej
• Sylwia Matejek ( skarbnik Koła) zapoznała nowych pracowników Książnicy
Pomorskiej z historią i strukturą działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich
• 08 - 15.05 - w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek – zorganizowane
zostały kiermasze „Książka za złotówkę”, które odbyły się m.in. w gmachu
Książnicy Pomorskiej oraz na Dworcu Centralnym w Szczecinie pod hasłem
„Książka do pociągu, pociąg do książki”.
• W czasie trwania TB zorganizowano również kiermasz rzeczowy pod hasłem
„Bibliotekarze dzieciom”. Za zebrane pieniądze zakupione zostały książki
dla Biblioteki Szpitalnej w Szczecinie. Bibliotece tej Koło Nr 1 przekazało
także 88 kubków zebranych wśród pracowników Książnicy Pomorskiej.
Koło nr 3 w Szczecinie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - dnia 11. czerwca odbyło się spotkanie
integracyjne bibliotekarzy.
Koło nr 4 w Chojnie
• Współudział w organizacji i przeprowadzeniu akcji „Wędrująca
książka”(bookcrossing)
• udział w akcji „Pociąg do Książki - Książka do Pociągu”
• udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
• cykl imprez organizowanych w Tygodniu Bibliotek
• uroczyste spotkanie członków Koła ,sympatyków i zaproszonych gości
z okazji Dnia Bibliotekarza
Koło nr 7 w Gryfinie
Z okazji Dnia Bibliotekarza członkowie koła zostali zaproszeni przez Zarząd do
miejscowości Glinna, w której został zorganizowany piknik.
Koło nr 11 w Policach
W ramach obchodów TB koło zorganizowało szereg imprez:
• 09.05 - II Spotkanie Kulturalno-Oświatowe bibliotekarzy bibliotek
publicznych i szkolnych z powiatu polickiego. W trakcie spotkania wręczono
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•

•

•
•
•
•
•

•

3 nagrody dla gimnazjalistów Konkursu plastycznego „Oblicza mojego
miasta”, organizowanego przez Dział Regionalny;
Bibliotekarze policcy propagują akcje CPCD w różnorakich formach pracy i
zachęcają rodziców, aby czytali dzieciom. Kolejny gość spotkania to pani
Marzanna
Kuszyńska
–
Dyrektor
Regionalny
Województwa
Zachodniopomorskiego Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom,
przedstawiła bibliotekarzom, nauczycielom, a zarazem rodzicom wykład na
temat „Potrzeby emocjonalne dzieci i sposoby ich zaspakajania” wg dr Rossa
Campbella. Pani Dyrektor omówiła kilka bardzo specyficznych aspektów
wychowania;
10.05 - Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską. Uczestniczyli w nim
uczniowie z 3-ch klas ze SP. nr 1, SP. nr 3 i Filii SP. nr 8 z Polic. Spotkanie
wspólnie przygotowane z Działem Regionalnym, Działem Promocji
Biblioteki, Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. 12.05 - I Otwarte
Warsztaty Origami „ Kwiaty” ;
12.05 - Lekcja biblioteczna nt. „Pisać każdy może. Jesteśmy twórcami,
piszemy, ilustrujemy i wydajemy baśnie”. Bibliotekarka wprowadziła
uczniów w świat historii i budowy książki.
12.05 - Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską;
13.05 - Zajęcia arteterapii w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
w których uczestniczyła Grupa Wsparcia Dziennego (3-5 lat) przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
9.05 Ogłoszenie konkursów:
Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Zostań Młodym Przyrodnikiem” dla
uczniów Szkół Podstawowych, Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Na
Najbardziej Rozczytanego Czytelnika 2011 Roku” dla uczniów Szkół
Podstawowych i Gimnazjum;
W Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach w czasie TB gościło
oraz uczestniczyło w spotkaniach, lekcjach, wystawach ogółem 544 osoby.

Koło nr 13 w Stargardzie Szczecińskim
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w Książnicy Stargardzkiej zaistniały
następujące przedsięwzięcia:
• na frontonie Biblioteki umieszczono napis - hasło Tygodnia Bibliotek Biblioteka zawsze po drodze- nie mijam wchodzę;
• w Wypożyczalni Głównej umieszczono hasła i cytaty związane z książką
i biblioteką, a także anegdoty związane z biblioteką, pracą bibliotekarzy
i z Użytkownikami;
• odwiedzającym w tym okresie Czytelnikom wręczano chorągiewki z hasłem
Tygodnia Bibliotek;
• zorganizowano wystawę poświęconą najsłynniejszym bibliotekom.
• na terenie miasta przeprowadzono wśród dzieci sondę „Czy wiesz, gdzie jest
Biblioteka?” oraz akcję „namaluj swoją Bibliotekę”;
• 23.05.2011 r. w ramach obchodów Roku Miłosza, w CzytelniInformatorium Książnicy Stargardzkiej odbyła się prelekcja wygłoszona
przez p. Cecylię Judek, poświęcona temu wybitnemu poecie. Wykład
przeznaczony był dla uczniów szkół średnich; Po prelekcji, członkowie koła
spotkali się z p. Cecylią Judek oraz z p. Anną Lewicką (opiekunem Koła).
Omówione zostały sprawy związane z akcją „Książka do pociągu - pociąg do
książki”, podsumowano obchody Tygodnia Bibliotek w placówce. Poruszono
także tematy związane z integracją środowiska bibliotekarskiego z regionu,
pomysły na artykuły i publikacje do prasy bibliotekarskiej;
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• 01.02.2011 r. odbył się III Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół
ponadgimnazjalnych,
zorganizowany
przez
koło
we
współpracy
z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. O tytuł Mistrza
Ortografii rywalizowało 20 kandydatów reprezentujących stargardzkie
szkoły średnie. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę zmagając się tekstem
pt.” O literaturze dawnych wieków”, przygotowanym przez panią Bożenę
Stramek;
• W roku 2011 Książnica Stargardzka i koło SBP po raz kolejny uczestniczyła
w akcji „Książka do pociągu - pociąg do książki”. Zbiórkę książek
przeprowadzono we wszystkich działach Książnicy Stargardzkiej w dniach
18.04 – 06.05.2011 r. Zebrane książki, były rozdawane podróżnym,
w zamian za dobrowolne datki pieniężne, na dworcu kolejowym w
Stargardzie Szczecińskim w dniu 09.05.2011; W czasie trwania akcji do
nowych właścicieli trafiły 293 woluminy, uzyskaliśmy za nie 424 zł. Akcja
ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego
miasta, a także tych podróżnych, którzy zupełnie przypadkowo znaleźli się
w Stargardzie. W związku z tym akcja została powtórzona podczas IX edycji
Festynu na Ulicy Magicznej, pod zmienionym hasłem „Zabierz książkę
na wakacje”.
Koło nr 16 w Myśliborzu
Organizacja Tygodnia Bibliotek:
• Czesław Miłosz - wystawa połączona z prelekcją;
• Pasowanie na „Rycerza Książki” dla uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych;
• „Tam gdzie mieszka bajeczka” - cykl spotkań z przedszkolakami;
• Tajemnice myśliborskich uliczek” - spotkanie z baśnią i legendą Ziemi
Myśliborskie;
• „Baśniowe porządki” - literackie spotkania z najmłodszymi czytelnikami.
Koło przygotowało spotkania z :
• p. Barbarą Gawryluk, autorką książek dla dzieci;
• p. Jackiem Frankowskim, znanym karykaturzystą.
Koło nr 17 w Choszcznie
• 07.05.2011 - Powiatowy Dzień Bibliotekarza z udziałem bibliotekarzy
z całego powiatu choszczeńskiego w Przelewicach;
• 8-15.05.2011 Imprezy w ramach Tygodnia Bibliotek 2011r.

Koło nr 5 w Goleniowie
W dniu 09 maja 2011 odbył się finał „Majowych Dni Biblioteki” (Święto
Bibliotekarzy i Bibliotek) – nastąpiło podsumowanie działalności kulturalnoedukacyjnej Biblioteki od maja 2010 do maja 2011r. z udziałem władz
samorządowych i przedstawiciela Książnicy w Szczecinie p. Cecylii Judek.
Spośród aktywnych czytelników wyłoniono:
• Honorowy Czytelnik
• Najmłodszy Czytelnik
• Najaktywniejszy czytelnik - junior
• Najaktywniejszy czytelnik - senior
• Złota piątka –w Oddziale dla Dzieci
• Złota piątka –w Oddziale dla Dorosłych
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I miejsce w ogólnopolskim konkursie na promocję literatury i czytelnictwa wśród
dzieci od 0 - 3 lat.
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

„Cała Polska Czyta Dzieciom” – 6 spotkań uczestników 138;
„Galeria ludzi nie(zwykłych) – galeria portretów mieszkańców Goleniowa,
którzy swoją wieloletnią, zaangażowaną pracą zawodową, działaniami
społecznymi przysłużyli się do funkcjonowania i rozwoju naszego środowiska –
kontynuacja;
Wakacje z Biblioteką 2011 – Gramy, skaczemy, bawimy się…”
Ferie z biblioteką 2011
o
Operanek” dla dzieci do lat 7 – warsztaty muzyczno-literackie przy
współpracy aktorów Opery na Zamku ze Szczecina;
o
„Koniczynka” – spotkanie edukacyjno-zabawowe z dziećmi
Teatr Lafayette;
„Mamo bądź modna”- spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin:
kosmetyczka, wizażystka, stylistka, masażystka, ginekolog-położnik;
„Klub Maluszka Tygrysek” – spotkania integracyjno-edukacyjne dla dzieci nie
uczęszczających do przedszkola 2-3 latki;
„Plastyka dla smyka” – zajęcia plastyczne dla dzieci 4-5 letnich;
„Między nami mamami” – spotkania dla mam z dziećmi do lat 2 (spotkania ze
specjalistami z różnych dziedzin: pediatra, psycholog). W programie m.in.
wymiana doświadczeń, nauka zabawy z maluszkiem, szafing dziecięcy, dostęp
do fachowej literatury;
„Korki we wtorki” – matematyka, języki: polski, angielski, niemiecki. Bezpłatne
korepetycje dla dzieci do lat 15. Pomocą i doświadczeniem służą wolontariusze
– studenci i emerytowani nauczyciele;
Zgłoszenie placówki do „Biblioteka roku” – 2011r.

Koło nr 6 w Gryficach
13.01.2011 r. - W ramach Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom” spotkanie dla uczniów klas od I do III ze SP z Dargosławia.
21.01.2011 r. - „Dzień Babci i Dziadka” (przedszkolaki w radiu VOX FM)
26.01.2011 r. - wizyta grupy podopiecznych z Powiatowego Ośrodka wsparcia
w Gryficach.
14.02.2011 r. - Ferie zimowe w bibliotece :
- spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach.
- spotkanie w Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.
- spotkanie w galerii „Brama”.
14.02.2011 r. -Podsumowanie IX edycji kampanii CPCD spotkanie w czytelni dla
dorosłych z władzami samorządowymi oraz z zaproszonymi gośćmi.
21.02.2011 r. - III Biblioteczne Dyktando z Języka Polskiego.
07.03.2011 r. - I Konkurs Wiedzy o Ziemi Gryfickiej
29.03.2011 r. - Patyki i patyczki ks. Jana Twardowskiego – uroczyste spotkanie
czytelnicze dla klas III „C” i III „D” ze SP nr 3 w Gryficach.
04.04.2011 r. - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci spotkanie poświęcone
CH. H. Andersenowi duńskiemu bajkopisarzowi uczestniczyli w nim uczniowie kl.
I SP nr 3 w Gryficach..
20.04.2011 r. - spotkanie czytelnicze pod hasłem „Wielkanoc, Tradycja, Obyczaj”
- uczestnikami byli uczniowie z kl III „D” SP nr 3 w Gryficach.
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12.05.2011 r. - W ramach Tygodnia Bibliotek, uroczyste otwarcie pokazu
filatelistycznego „Biblioteki świata i ich skarby w filatelistyce” oraz wystawa
rękodzieł wykonanych przez gryficzanki
30.05.2011 r. - „X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”
• głośne czytanie dla dzieci na Oddziale Pediatrycznym w Gryficach.
• Czytanie dla dzieci w Gryfickim Domu Dziecka.
• Z książką w Radiu Plus Gryfice i na Placu Zwycięstwa.
27.05.2011 r. - Przedszkolaki w Bibliotece z Przedszkola nr 1 w Gryficach.
03.2011 r. - 22.04.2011 r. - W ramach Marzycielskiej poczty- wielkanocne
pocztówki dla Julki Mielnickiej wykonały dzieci kl III „D” ze SP nr 3 w Gryficach.
02.06.2011 r. - Akcja zbierania nakrętek dla niepełnosprawnej Oliwki:
bibliotekarze przekazali nakrętki, akcja nadal trwa.
Udział w akcji „Serce Plus Święta” na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryficach.
10.06.2011r. - Święto rodzin w bibliotece – w ramach Międzynarodowego Dnia
Rodziny spotkanie rodziców i ich dzieci – uczniów klasy III „A” z SP nr 3
w Gryficach
17.10.2011r. - Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia – spotkanie uczniów
klasy II D z SP nr 3 w Gryficach - w ramach kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom” fragment opowiadania autorstwa M. Bonda pt. „ Miś zwany
Paddington” przeczytała uczestnikom nauczycielka Gimnazjum Nr 1 w Gryficach
– Barbara Derlecka.
17.10.2011r. - Międzynarodowy tydzień pisania listów - w lekcji bibliotecznej
udział wzięli: uczniowie klasy IV A ze Szkoły Podstawowej Nr 3, dwie klasy
pierwsze z Gimnazjum Nr 2, klasa I A z LO im. Bolesława Chrobrego oraz klasa I
Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława
Miłosza.
18.10.2011r. – Z okazji „Roku Czesława Miłosza” prelekcja dotycząca życia
i twórczości Czesława Miłosza – spotkanie Cecylii Judek sekretarza naukowego
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z uczniami dwóch klas pierwszych z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach
21.10.2011r. - Jesień w poezji - w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy II D
z SP nr 3 w Gryficach.
27.10.2011r. - Spotkanie autorskie z Joanną Marią Chmielewską.
27.10.2011r. - Wystawa filatelistyczna – pokaz znaczków pocztowych pod tytułem
"Wspomnienie Jana Pawła II" ze zbiorów Witolda Koziorowskiego.
28.10.2011r. - W ramach X Jubileuszowych Spotkań Regionalnych – uroczyste
otwarcie wystawy w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – pod hasłem „Gryfice w
Szczecinie”
08.11.2011r. - Wizyta przedszkolaków w Bibliotece – spotkanie z przedszkolakami
z Tąpadeł i Dargosławia, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom odczytano „Kubusiowe zaklęcie”.
30.11.2011r. - Andrzejkowe czarowanie – spotkanie uczniów klasy I „A” z SP nr 3
w Gryficach.
06.12.2011r. - Odwiedziny Mikołaja – spotkanie uczniów klasy II „D” z SP nr 3
w Gryficach.

Koło nr 10 w Nowogardzie
1.Wspólnie z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego zorganizowano spotkanie z
psychoterapeutką na temat „Rzucam palenie”, odbyło się 7 spotkań, w których
wzięło udział 136 uczestników (akcja reklamowana wcześniej na portalach
internetowych i w lokalnej prasie).
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Ze Stowarzyszeniem na rzecz integracji osób niepełnosprawnych „NASZE
SZANSE” zorganizowano
I Nowogardzki Konkurs Ortograficzny – (43 uczestników).
2.Współpraca z lokalnym czasopismem „Dziennik Nowogardzki”, w którym
umieszczane zostają informacje o ważnych wydarzeniach w bibliotece, a także
recenzje książek zakupionych do biblioteki; w lokalnej prasie często ukazują się
artykuły dotyczące pracy biblioteki.
3.spotkania Cykl spotkań „Azja – podróże z książką”: Dzień z życia dziecka
japońskiego, Matsuri – japońskie święto, Chiński Nowy Rok, Pisane znakami –
chińskie pismo dla każdego
• dyskusje i spotkania:
o „Rocznica wprowadzenia stanu wojennego” – dyskusja z udziałem
posła Longina Komołowskiego,
o „Stan wojenny w województwie zachodniopomorskim” wykład
i dyskusja dla młodzieży licealnej,
o Na temat poezji Czesława Miłosza wykład i pokaz multimedialny
przygotowała Cecylia Judek. Sekretarz Naukowy Książnicy
Pomorskiej.
• cykliczne spotkania dla aktywnych seniorów pod hasłem „Spotkajmy się
w Bibliotece” przykładowe tematy:
o z historykiem na temat przeszłości Nowogardu;
o z Rajmundem Zielińskim – byłym kolarzem, uczestnikiem Wyścigu
Pokoju, laureatem plebiscytu na sportowca 50-lecia, ostatnio „Króla
Kolarzy2011”
o z psychologiem na temat asertywności;
o z poetką Aleksandrą Petrusewicz;
o z technologiem żywienia na temat wypieków wielkanocnych – wszyscy
uczestnicy otrzymali zestaw przepisów do wykorzystania;
o z kuratorem sądowym Pawłem Nowakiem (na życzenie uczestników
spotkanie będzie powtórzone w 2012 r.);
o z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogardzie Panem Antonim
Bielidą na temat pracy rady, zadań i obowiązków radnych;
o „Dookoła świątecznego stołu” – przygotowanie świątecznych stroików,
dekoracja domu przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy uczestnicy
aktywnie brali udział w wykonaniu stroików, które po ukończeniu
stały się ich własnością;
o O zwyczajach i obrzędach Bożonarodzeniowych – opowiadał
emerytowany nauczyciel Franciszek Tarczykowski a własne wiersze
recytowała nowogardzka poetka Eugenia Makarewicz (oboje są
uczestnikami naszych spotkań).
W 18 spotkaniach wzięło udział 475 aktywnych seniorów, którzy przy każdej
okazji wyrażają swoją wdzięczność za możliwość wspólnego spędzania czasu przy
kawie, herbacie, ciasteczkach w miłej atmosferze wśród książek.
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Sprawozdanie ze zbiórek publicznych
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej i Zarząd Okręgu
dot. udzielonego zezwolenia na zbiórkę, pismo z dnia 09.02.2011 r.
BOI/VIII/AK/5311/1/11
UNP: 5204/BOI/-XXVII/11
W wyniku przeprowadzonych zbiórek zgromadzono następujące ilości książek
oraz darów rzeczowych: - książki, czasopisma, płyty, foldery ok. 20 tys. egz.; dary
rzeczowe (różne drobne przedmioty: smycze, maskotki, grzechotki, książeczki dla
dzieci, zabawki, artykuły piśmiennicze, karty i gry dziecięce, puzzle, płyty DVD z
bajkami, kocyki, kołderki, wózek spacerowy, łóżeczko drewniane, krzesełko
plastikowe, klocki, dziecięce instrumenty muzyczne, laptop-zabawka, bajki na
kasetach magnetofonowych, teki „Bezpieczna szkoła” i „Wesoła szkoła”, kubki,
filiżanki, małe obrazki, biżuteria sztuczna, makatki, paski, ramki do zdjęd,
wypieki i przetwory domowe, wazoniki, talerzyki, świeczniki i świeczki, figurki
małe, torebki, kosmetyczki, kosmetyki, drobne akcesoria kuchenne itp.) – 1.055
szt.; oraz wyroby rękodzielne wykonane przez dzieci, na terapii zajęciowej, z
Krajowego Towarzystwa Autystycznego Oddz. Szczecin (lusterka, świeczniki,
podkładki pod kubki, deseczki drewniane z kartkami na notatki, bransoletki,
korale, notesy, baranki i kurczaki drewniane, broszki, piórniki, wyroby z filcu) –
70,00 szt.
Razem 21.125 darów.
256 darów zostało wystawionych na kiermasze „Bibliotekarze Dzieciom” (46
wyrobów rękodzielnych zostało, po kiermaszu, zwrócone KTA Oddz. Szczecin),
natomiast 969 darów zostało przekazanych placówkom: zachodniopomorskiemu
Hospicjum Dziecięcemu, Zespołowi Szkół Szpitalnych oraz Krajowemu
Towarzystwu Autystycznemu Oddz. Szczecin.
Za kwotę zebraną do Mikołajkowej skarbonki, wystawionej w Książnicy,
zakupiono
bajki
dla
podopiecznych
Zachodniopomorskiego
Hospicjum
Dziecięcego.
Z funduszy uzyskanych z kiermaszy „Bibliotekarze Dzieciom” zakupiono:
•
15 egz. książek do pracy z dziećmi – Zespół Szkół Szpitalnych. Książki
zostaną przekazane w pierwszych dniach lutego 2012 roku
•
materiały do pracy z dziećmi na terapii zajęciowej dla Krajowego
Towarzystwa Autystycznego Oddz. Szczecin
•
40 egz. książek do pracy z dziećmi w Zachodniopomorskim Hospicjum
Dziecięcym
Z funduszy uzyskanych z przeprowadzonych kiermaszy „Książka za 1 zł”
dokonano następujących zakupów dla Książnicy Pomorskiej:
•
Unikatowa fotografia szczecińskiego kompozytora i muzyka wojskowego
Richarda Henriona (1854-1940) do kolekcji zbiorów muzycznych ;
•
Fotoalbum z 1940 roku Pommern Stettin Swinemunde (zawiera 371
fotografii z lat 1935-1945);
•
Stary druk – polonicom, wydane w Poznaniu w 1688 r.: Tylkowski W.:
Problemata święte albo Pytania około wyrozumienia Świętej Ewanyeliey *…;
•
2 tomy pomeraniców z 1616 i 1617 roku: Reutz D.: Conceptus Epistolici
das ist Einfeltige Richtige Ausslegung aller Episteln *…+, Gedruckt zu Alt. Stettin;
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•
Druki i rękopisy muzyczne, głównie zawierające literaturę na klarnet –
studia orkiestrowe, wydawnictwa pedagogiczne i utwory koncertowe;
•
Rękopiśmienne, niepublikowane dzienniki z lat 70-tych i 80-tych XX wieku
Dariusz Bitnera, szczecińskiego prozaika i krytyka literackiego;
•
Rękopisy z prywatnego archiwum Haliny Lizioczyk – znanej dziennikarki
radiowej, m.in. listy Jerzego Dudy Gracza, Britty Wuttke, Zygmunta Triszki (10
szt.), itd.;
•
Duży zbiór książek (ok. 80 tytułów) w języku angielskim z Księgarni ORBIS
w Londynie;
•
Rzadki druk szczeciński - Biuletyn informacyjny Klubu Fajkowego
„Cybuch” nr 1, Szczecin 1971;
•
Książka do Działu Sztuki: Grafikdesign im Jugendstil : der Aufbruch des
Bildes In den Alltag : ein Bastandskatalog Museum für Kunst Und Gewerbe
Hamburg, Ostfildern : Hatje Cantz Verlag (Grafiki w stylu secesyjnym);
•
Plan Szczecina (plan der Stadt Stettin) – mapa ścienna w skali 1 : 10 000,
wydana w 1938 r.. Zawiera wykaz bibliotek;
•
Stare druki – 1) Proyart L’Abbe M.: Histoire de Stanislas premier roi de
Pologne, Lyon, 1784, T.1-2; 2) Mönchow D.: Abdanckungs- und Leichen-Rede,
Colberg, [1675];
•
Kolekcja płyt CD obejmująca nagrania utworów organowych – 58 tytułów
(90 płyt), m.in. HMX 290772-783 Bach J.S.: The Organ Works (12 sztuk), Erato
2292-457-2 Bach J.S.: Complete Works for Organ (17 sztuk);
W dniu 30 grudnia zostały one uroczyście przekazane na ręce dyrektora
Książnicy Pomorskiej, p. Lucjana Bąbolewskiego, przez Hannę Niedbał,
przewodniczącą Koła nr 1 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Informacja o
wynikach zbiórki jest umieszczona na stronach Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich sbpoz.nets.pl/sbp.htm i Książnicy Pomorskiej www.ksiaznica.szczecin.pl

Szczecin 15.02.2012r.
Zebrała i opracowała: Bożena Winiarska, Sekretarz ZO Zachodniopomorskiego SBP
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