Protokół ze spotkania online członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich z przedstawicielami okręgów SBP
w dniu 23 października 2020 r.
W dniu 23 października 2020 r. odbyło się spotkanie Zarządu Głównego SBP z
przedstawicielami okręgów. W obradach udział wzięli: Małgorzata Bartosik (Okręg SBP w Szczecinie),
Barbara Budyńska (ZG SBP), Marian Butkiewicz (GKR), Joanna Chapska (ZG SBP, Okręg SBP w
Lublinie), Bożena Chlebicka-Abramowicz (ZG SBP), Sabina Czaja (Okręg SBP w Gdyni), Małgorzata
Dargiel-Kowalska (Biuro ZG SBP), Krzysztof Dąbkowski (ZG SBP, Okręg SBP w Olsztynie), Małgorzata
Furgał (ZG SBP, Okręg SBP w Poznaniu), Anna Godowska (Okręg SBP w Kielcach), Magdalena Gomułka
(Okręg SBP w Katowicach), Zbigniew Gruszka (ZG SBP), Anna Grzecznowska, Andrzej Jagodziński (ZG
SBP, Okręg SBP w Rzeszowie), Dorota Kaczmarek (Okręg SBP w Zielonej Górze), Żaneta Kubic (ZG SBP,
Okręg SBP w Krakowie), Teresa Milewska (Okręg SBP w Gdyni), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
(Przewodnicząca SBP), Katarzyna Pawluk (Okręg SBP w Opolu), Paweł Pioterek (ZG SBP, Okręg SBP w
Poznaniu), Rozalia Podgórska (ZG SBP, Okręg SBP we Wrocławiu), Joanna Potęga (ZG SBP, Okręg SBP
w Warszawie), Jacek Prądziński (Okręg SBP w Gdyni), Marzena Przybysz (ZG SBP), Małgorzata
Rokicka-Szymańska (Okręg SBP w Białymstoku), Małgorzata Sierżęga (Okręg SBP w Rzeszowie),
Joanna Trusiuk (Okręg SBP w Białymstoku), Jerzy Woźniakiewicz (Okręg SBP w Krakowie), Aldona
Zawałkiewicz (Dyrektor Biura ZG SBP). Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią,
posiedzenie odbyło się online na platformie ClickMeeting. Spotkanie, moderowane w systemie przez
A. Zawałkiewicz, prowadziła Przewodnicząca SBP J. Pasztaleniec-Jarzyńska.

1. Prezentacja Aldony Zawałkiewicz, Dyrektor Biura ZG SBP od 1.10.20 r.
Przewodnicząca SBP poinformowała, że Dyrektor Biura ZG SBP dr Anna Grzecznowska przeszła z
dniem 1 października 2020 r. na emeryturę. Nowym Dyrektorem Biura ZG SBP została Pani Aldona
Zawałkiewicz. A. Zawałkiewicz posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie, ukończyła studia
podyplomowe z zakresu technologii informacyjnych w kształceniu niestacjonarnym. Członek Zespołu
ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Zajmuje się statystyką biblioteczną i
badaniami satysfakcji użytkowników bibliotek. Autorka i współautorka kursów e-learningowych,
które ukończyło kilkuset bibliotekarzy. Trener szkoleń online, od lat prowadzi cykle specjalistycznych
szkoleń zdalnych oraz webinariów dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, pedagogicznych i
akademickich.
Następnie A. Zawałkiewicz przedstawiła formy bezpłatnej edukacji zdalnej dla bibliotekarzy, które
SBP przygotowało w okresie trwania pandemii. Mając na uwadze wsparcie bibliotekarzy w
podejmowaniu

nowych wyzwań

Stowarzyszenie
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Bibliotekarzy

Polskich uruchomiło

akcję

#NieZostawiamCzytelnika, której celem jest promowanie dostępu online do kultury.

Do akcji

prowadzonej na portalu sbp.pl oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia włączyli się
pisarze, blogerzy, dziennikarze, specjaliści zdalnego nauczania. Jedną z form wsparcia bibliotekarzy
były bezpłatne webinaria, w trakcie których specjaliści (Beata Gamrowska, Rafał Hetman, Agata
Lubowicka, Aleksandra Sztajerwald) podpowiadali, jak skutecznie i bezpiecznie kontaktować się z
czytelnikami, przygotować zdalnie atrakcyjne wydarzenie, zorganizować wystawę, konkurs itp. oraz
jak stworzyć w bibliotece miejsce przyjazne dla osób z autyzmem. W omawianym okresie odbyły się 4
webinaria, w których wzięło udział ponad 180 osób. Nagrania ze wszystkich spotkań zostały
zarchiwizowane, dostęp pod adresem http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/webinariaarchiwum/. Bardzo dużą popularnością cieszył się cykl bezpłatnych spotkań autorskich „Autor
wieczorową porą”, odbywających się na platformie Clickmeeting SBP, w których uczestniczyło ponad
400 osób. Gośćmi byli kolejno: Robert Małecki, Jakub Szamałek, Katarzyna Kobylarczyk, Joanna
Gierak-Onoszko, Marta Matyszczak, Olga Gitkiewicz, Monika Sznajderman. Nagrania ze spotkań
można obejrzeć na kanale YouTube Stowarzyszenia. Ważnym przedsięwzięciem są także cykle
szkoleniowe: Pasja czytania (75 uczestników) szkolenia.sbp.pl/pasja-czytania/, Rzecznicy dostępności
w bibliotece (20 uczestników) http://autyzm.sbp.pl/, Wirtualne szkolenia = realne kompetencje
(45uczestników) wsrk.sbp.pl. Najbliższe darmowe wydarzenia organizowane przez SBP dla
bibliotekarzy to: spotkanie online "Instytucje kultury i biblioteki w zmieniających się mediach
społecznościowych" prowadzone przez Rafała Hetmana (23.10) oraz szkolenie online „TIK-owe
inspiracje w promowaniu działań biblioteki” prowadzone przez Beatę Malentowicz (6.11).
Poza wydarzeniami z bezpłatnym dostępem, SBP przygotowało bogatą ofertę szkoleń online,
która dostępna jest na stronie http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/, gdzie można m.in.
zasubskrybować newsletter dotyczący szkoleń SBP.

2. Działalność ZG SBP w okresie styczeń-październik 2020 r.
Omawiając działalność Zarządu Głównego w 2020 r. Przewodnicząca SBP skupiła się na następujących
kwestiach:

a) Działania podjęte ze względu na pandemię
W ramach tarczy kryzysowej zgłoszono wniosek o: ulgę we wpłatach do ZUS dla pracowników Biura
ZG

SBP

i

Wydawnictwa,

dofinansowanie

z

Urzędu

Pracy

wynagrodzeń

pracowników,

obniżenie/zawieszenie opłat czynszowych za lokal przy ul. Konopczyńskiego i pomieszczenia
wynajmowane od Biblioteki Narodowej. Wstrzymano organizację warsztatów stacjonarnych. A.
Zawałkiewicz stworzyła ofertę 16 tematów szkoleń on-line na platformie ClickMeeting (w omawianym
okresie przeprowadzono ich 37). SBP zainicjowało akcję #NieZostawiamCzytelnika, w ramach której
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odbywały się wydarzenia online, webinaria, w tym cykl spotkań autorskich „Autor wieczorową porą”.

b) Opiniowanie
SBP przygotowało opinię w sprawie Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii
COVID-19 w Polsce (Ministerstwo Rozwoju); opinię projektu Rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności
naukowej (MNiSW); opinię projektu Ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Ministerstwo Cyfryzacji). Ponadto przygotowywano opinie w sprawie
powoływania i odwoływania dyrektorów bibliotek i innych instytucji kulturalnych.

c) Przygotowania do KZD 2021
Z powodu stanu epidemii, członkowie ZG nie mieli w 2020 r. możliwości osobistego spotkania. W celu
zapewnienia płynności prac Zarządu, opracowano zasady podejmowania uchwał oraz ustalania opinii i
stanowisk drogą korespondencyjną (przyjęte Uchwałą nr 2/2020 ZG SBP). W ten sposób podjęto
uchwały dotyczące organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r.

d) Granty
W omawianym okresie realizowano 4 granty z MNiSW (dotyczące czasopism naukowych „Przegląd
Biblioteczny” oraz „ZIN – Studia Informacyjne”, a także bazy bibliografii fonografii polskiej) oraz 7
grantów z MKiDN (dotyczących działalności wydawniczej, szkoleniowej, organizacji TB). Poza grantami
SBP uzyskało z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie projektu
Analiza Funkcjonowania Bibliotek oraz nagród dla laureatów konkursu Bibliotekarz Roku 2019.

e) Konkursy SBP
W 2020 r. udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane konkursy: w ramach TB 2020 – konkurs na
plakat (zwyciężył projekt Jolanty Różackiej z Wrocławia) oraz konkurs na wydarzenie dla młodych
czytelników zrealizowane online (zwyciężyła Książnica Płocka); Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019
(zwyciężyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin); Bibliotekarz Roku 2019 (zwycięzcą został
Karol Baranowski – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie oraz Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie); Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego (w 4 kategoriach nagrodzono 6
publikacji). Informacje o wszystkich konkursach SBP – ich przebiegu i laureatach dostępne są na
portalu sbp.pl http://www.sbp.pl/konkursy/informacje.

f) Działalność wydawnicza
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP mimo lockdownu nie zawiesiło swojej działalności,
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wszystkie prace były kontynuowane. Ukazało się 13 publikacji, kolejnych 5 jest w trakcie prac
redakcyjnych. Na uwagę zasługuje wydanie w wersji elektronicznej RODO dla bibliotek. Kodeks
postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO pod redakcją S. Czub-Kiełczewskiej i Ł.
Wojciechowskiego. Publikacja ma na celu merytoryczne i praktyczne wsparcie bibliotek jako
administratorów danych osobowych, dając im wytyczne, jak prawidłowo i skutecznie stosować
przepisy RODO. W lipcu 2020 Kodeks został skierowany do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w celu wydania opinii o jego zgodności z RODO i zatwierdzenia go do stosowania.

g) Portal sbp.pl
Trwają prace nad przebudową portalu sbp.pl (aby stał się bardziej spójny i czytelny). Powstała nowa
wersja newslettera, a także newsletter poświęcony szkoleniom oraz newsletter z nowościami
wydawniczymi SBP. Przygotowywana jest również nowa strona e-sklepu i wydawnictwa. W marcu
ruszyła nowa strona Archiwum Cyfrowego SBP http://ac.sbp.pl/, gdzie dostępnych jest 277 książek
wydanych przez Wydawnictwo SBP do roku 2015 oraz 1717 zeszytów czasopism SBP. Wszystkie
pozycje prezentowane są w formie PDF, a dodatkowo dla roczników ZIN z lat 2013-2019 dodane
zostały ebooki w formatach e-pub i mobiPocket, umożliwiających przegląd zawartości publikacji na
tabletach, smartfonach, iphonach, e-czytnikach, np. Kindlach. Archiwum jest na bieżąco uzupełniane.

h) Sytuacja finansowa SBP
Wpływ na wynik finansowy miały przede wszystkim obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii.
Zamknięcie bibliotek dla użytkowników oraz zawieszenie zajęć na uczelniach spowodowało znaczny
spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Mimo spadku
przychodów, Stowarzyszeniu udało się zachować płynność finansową. Szczególny wpływ na to miały
środki uzyskane z Tarczy Antykryzysowej (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników,
zmniejszenie kosztów ZUS oraz kosztów czynszu).

3. Podsumowanie działalności okręgów w 2019 r.
Przewodnicząca SBP podkreśliła, że działalność struktur w 2019 r. zasługuje na duże uznanie.
Organizowane były liczne wydarzenia, konferencje, sympozja, co zauważane było przez lokalne władze
i media. Wiele okręgów prowadzi działalność wydawniczą. Obok sukcesów należy jednak wspomnieć
o problemach. Na koniec roku 2019 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich liczyło 5934 członków,
liczba członków zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 457 osób. Jako główną przyczynę
zmniejszania się liczby członków okręgi podają przechodzenie bibliotekarzy/członków SBP na
emeryturę i zakończenie aktywności w organizacji oraz zbyt małe zainteresowanie młodego
pokolenia pracowników bibliotek członkostwem w organizacji.
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4. Działalność struktur SBP w okresie pandemii: ograniczenia, możliwości, nowe pomysły,
problemy
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele struktur terenowych SBP omawiali działalność
poszczególnych okręgów w okresie pandemii. Materiał w załączeniu.

5. Podsumowanie prezentacji sytuacji struktur SBP w czasie pandemii: wnioski, postulaty
Krótkiego podsumowania po wystąpieniu przedstawicieli okręgów SBP dokonała J. Chapska. Wśród
poruszanych problemów przeważały tematy związane z organizacją KZD 2021 (przy czym postulaty
były bardzo rozbieżne – przesunięcie terminu, forma zdalna/korespondencyjna/hybrydowa,
pozostanie przy dotychczasowych warunkach przeprowadzenia Zjazdu). Powtarzał się postulat
dotyczący zmian w strukturze organizacji („spłaszczenie” 3-stopniowej struktury). Apelowano o
podjęcie bardziej zdecydowanych działań w celu przywrócenia zawodowi bibliotekarza właściwego
statusu. Okręgi zgłaszały również zapotrzebowanie na materiały promocyjne z logo SBP (teczki).

6. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w 2021 r.
Przewodnicząca SBP przypomniała treści uchwał podjętych w czerwcu przez ZG SBP, dotyczących
organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r.:
- w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku
- w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w 2021 r.
- w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021r.
- w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku (w składzie: J. Pasztaleniec-Jarzyńska, B.
Budyńska, B. Chlebicka-Abramowicz, K. Dąbkowski, M. Furgał, M. Przybysz, Dyrektor Biura ZG SBP)
- w sprawie powołania Komisji do spraw Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (w składzie: S.
Błaszczyk, B. Chlebicka-Abramowicz, Z. Gruszka, A. Jagodziński, Ż. Kubic, J. Pasztaleniec-Jarzyńska)
- w sprawie powołania Komisji do spraw Strategii i programu działania SBP na kadencję 2021-2025 (w
składzie: J. Pasztaleniec-Jarzyńska, B. Budyńska, J. Chapska, B. Chlebicka-Abramowicz, K. Dąbkowski,
Z. Gruszka, M. Furgał, R. Podgórska, J. Potęga, M. Przybysz, A. Zawałkiewicz)
- w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków i postulatów członków SBP (w składzie: A.
Jagodziński, M. Przybysz, R. Podgórska, P. Pioterek)
Powyższe

uchwały

zostały

opublikowane

na

http://www.sbp.pl/sbp/zarzad_glowny/dokumenty_zg_sbp.
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stronie

internetowej

SBP

Ze względu na stan epidemii spotkania członków zespołów będą odbywać się online przy
wykorzystaniu platformy ClickMeeting.
Przewodnicząca SBP przedstawiła ponadto projekty regulaminów zjazdowych – Regulamin Krajowego
Zjazdu Delegatów, Ramowy Regulamin Zjazdu Okręgowego, Ramowy Regulamin Zjazdu
Oddziałowego, Ramowy Regulamin Walnego Zebrania Koła.
Podkreśliła również, że sytuacja pandemii wymaga wprowadzenia zmian w regulaminach (w pierwszej
kolejności w Regulaminie Walnego Zebrania Koła), zgodnych ze Statutem SBP, umożliwiających
przeprowadzenie wyborów w kołach w formie zdalnej. Wszystkie zmiany będą konsultowane ze
strukturami terenowym SBP.

7. Ankieta nt. oczekiwań bibliotekarzy wobec SBP
Przewodnicząca SBP przypomniała, że podczas ubiegłorocznego spotkania z przedstawicielami
okręgów został zgłoszony pomysł przeprowadzenia ankiety nt. oczekiwań bibliotekarzy wobec SBP. W
wyniku dyskusji i konsultacji prowadzonych drogą telefoniczną i elektroniczną ustalono, że ankieta (w
pierwszym etapie) obejmie tylko członków SBP.

Powołano Zespół roboczy, (B. Budyńska, K.

Dąbkowski, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, P. Pioterek, J. Potęga, M. Przybysz), w wyniku prac którego
powstała wstępna propozycja ankiety, którą omówiła B. Budyńska. Przewodnicząca SBP powołała do
zespołu roboczego Dyrektor Biura ZG SBP A. Zawałkiewicz, ze względu na bogate doświadczenie w
prowadzeniu badań ankietowych. Dalsze wyniki prac zespołu zostaną przedstawione do końca
października 2020 r. Ze względu na anonimowość ankiety i panujący stan epidemii, ankieta będzie
dostępna wyłącznie online. Dokładnego rozważenia wymaga sposób dotarcia do jak największej liczby
członków SBP.

Przewodnicząca SBP przekazała wiadomość o śmierci Witolda Przybyszewskiego, który od roku 2013
wchodził w skład Zarządu Okręgu Mazowieckiego, był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SBP.
Chwilą ciszy uczczono pamięć Zmarłego.

Przewodnicząca SBP zakończyła spotkanie.

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska

W załączeniu:
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Działalność okręgów SBP w okresie styczeń-wrzesień 2020

Działalność okręgów SBP w okresie styczeń-wrzesień 2020
[Opracowano na podstawie informacji przygotowanych przez przewodniczących Zarządów Okręgów
SBP na spotkanie w dniu 23 października 2020]

Okręg dolnośląski
1. Sytuacja członkowska SBP
W skład Okręgu Dolnośląskiego SBP wchodzą dwa oddziały: legnicki i wrocławski.
W Oddziale Legnickim na koniec 2019 r. było 83 członków SBP z poniższej relacji przewodniczącej
Oddziału wynika ,że już zapowiedziało rezygnację z SBP około 23 członków .
Poniżej przesyłam informacje od przewodniczących kół z Oddziału Legnickiego do przewodniczącej
Barbary Morawiec cytuję ich wypowiedzi:
„Głogów Na dzień dzisiejszy rezygnację z członkostwa złożyło mi 5 osób, czym wyczerpują statutowe założenie,
że koło istnieje w oparciu o 5 członków. Ja zamierzam dokończyć wszelkie formalności związane z
finansami i też złożyć rezygnację. Czyli jeżeli pytasz o sens dalszego istnienia naszego Koła, to sprawa
jasna. :(
Jeżeli chcemy formalnie ( i nieformalnie :) zakończyć istnienie Oddziału, to zebranie by się przydało.
Chojnów Witam! w zasadzie też nie wiem co napisać w czasie pandemii działalność praktycznie zanikła,
przecież biblioteki były długo zamknięte. Teraz w Chojnowie wg zaleceń Sanepidu wypożyczalniach
może być po jednym czytelniku a w czytelni dwóch i to w dystansie. Musiałabym się jeszcze
skontaktować z dziewczynami w sprawie imprez przed zamknięciem bibliotek. Ja akurat w lutym
byłam u mojej córki i wróciłam prawie na ostatnią chwilę do domu bo za tydzień już wszystko było
zamknięte. Myślę też, że w obecnej sytuacji pewnie będą za rezygnacją z członkostwa w SBP ja jeżeli
koła podlegałyby pod Wrocław też rezygnuję z prowadzenia Koła. Wiadomo, że jestem wybierana
ponieważ jestem emerytką chociaż praca w Kole ogranicza się do napisania dwa razy w roku planu i
sprawozdania oraz zorganizowania jakiejś imprezy z okazji Dnia Bibliotekarza to nikt z czynnych
pracowników nie chciał być przewodniczącą. Członków mamy 13.
Lubin Basiu ja ci powiem że moi to zaakceptują każda decyzję jaka zapadnie w sprawie SBP. Nikt za bardzo
się tym faktem nie przejmuje gdyby się rozwiązał. Większość jest w SBP dla zasady. Zresztą teraz nikt
o tym nie myśli bo nasza biblioteka a raczej jej remont stanął na głowie i my chyba do grudnia nie
skończymy.
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Legnica u nas też nic się nie dzieje - chyba z 5 koleżanek odeszło na emerytury - były pisemka, kwiaty ale one
już nie wyraziły chęci na kontynuowanie członkostwa”
Wypowiedź Przewodniczącej Zarządu Oddziału Barbary Morawiec:
„Jeśli chodzi o Oddział Legnicki - to nie wiem, czy ktoś się podejmie po mnie, ja nie widzę żadnego
następcy, a ja na pewno w lipcu 2021` na emeryturę odchodzę. Jak się sytuacja covidowa nieco
uspokoi (daj boże!!) to zrobimy zebranie Zarządu Oddziału i zdecydujemy, co dalej. Jak widać Głogów się rozwiąże, Chojnów, jak odejdzie Tereska - emerytka, też padnie, Jawor i Lubin też pewnie
się nie utrzyma. U mnie , w Legnicy atmosfera fatalna i nikomu się nie chce... dy.r nawet nie
wspomniała np. o nocy bibliotek itp., pewnie dlatego, że ma osobisty remont w domu, więc jest tym
zaabsorbowana. Nie wiem, jak Złotoryja - bo mi nie odpisała.
Ogólnie, to wszyscy są zniechęceni, bardziej martwią się ewentualnym utrzymaniem pracy, bo
samorządy strasznie oszczędzać nam każą, niż SBP
Nastroje raczej nieciekawe
Nic więcej nie będę, na razie przynajmniej, pisała, a odpowiedź dot. naszego istnienia lub nie zapadnie
pewnie jeszcze w tym roku. „
Przewodnicząca Oddziału Legnickiego SBP
Barbara Morawiec
Oddział Wrocławski SBP Przewodnicząca Katarzyna Wasiluk- Cieluch:
W Oddziale Wrocławskim na koniec 2019 r Liczba członków wynosiła 130, obecnie
rozwiązało się Koła Bibliotekarzy Uczelni Niepaństwowych na prośbę członków koła (przyczyna
rezygnacja dwóch osób i niewystarczająca liczba członków do funkcjonowania koła),

w dn.

15.10.2020 rozwiązało się Koło przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej obecnie liczba kół w Oddziale
to 7. Nie mam jeszcze dokładnych danych ale szacunkowo zmniejszyła się liczba członków o około 30
osób. Tendencja jest zdecydowanie spadkowa, koła utrzymują się tylko dzięki, w miarę regularnym
opłacaniu składek. Jednak ich działalność jest znikoma ze względu na pandemię,

z reguły

wykazywane aktywności to tak naprawdę codzienna praca bibliotekarzy, a nie działalność w ramach
SBP.
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii:
W okresie pandemii komunikacja między strukturami odbywała się mailowo, telefonicznie lub
poprzez Facebooka.
3. Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnieniem

dyrektorów

bibliotek,

zmianami

funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii:
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego SBP w konsultacji z Dyrektorem Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we
Wrocławiu zaopiniował pozytywnie kandydaturę na dyrektora:
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➢ Pani Katarzynie Majchrzyckiej na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w
Borowie,
➢ Pani Marlenie Grodzińskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Miliczu,
➢ Panu Tomaszowi Duszyńskiemu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Strzelinie,
➢ Pani Joannie Zyzda-Kusiakiewicz na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Radków.
W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie
Górnej Pani Iwony Szuby , wstrzymałam się z wydaniem opinii , ze względu na to , że organ
występujący o opinię nie przedstawił żadnych referencji , informacji dotyczących doświadczenia
zawodowego, wykształcenia oraz osiągnięć w pracy zawodowej.
W sprawie odwołania dyrektor Biblioteki Publicznej w Bolkowie

Pani Wioletty Drewniak nie

wyraziłam zgody, ponieważ jest to osoba solidnie przygotowana do zawodu bibliotekarza, mająca
ogromne doświadczenie zawodowe , posiada zdolności organizatorskie, kreatywna i zaangażowana w
pracy z książką i czytelnikiem.
Nie wystawiłam rekomendacji Panu Jarosławowi Szapowałowi na stanowisko dyrektora Centrum
Kultury i Biblioteki Złotoryja na wniosek wójta Gminy Złotoryja. Sprawa musi być zbadana przez
dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, ponieważ tam są pewne niejasności.
4. Formy aktywności struktur SBP
W czasie trwania pandemii SBP na Dolnym Śląsku nie prowadziła żadnych spotkań , szkoleń .
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu wzięła udział w konkursie SBP Mistrz Promocji
Czytelnictwa 2019 i zajęła II miejsce. W przygotowaniu tej aplikacji zaangażowani byli bibliotekarze i
członkowie SBP.
Oddział Wrocławski SBP zadbał w czasie pandemii o zakup dla bibliotek maseczek i płynów
dezynfekujących w maju, kiedy została przywrócona działalność bibliotek. Akcja cieszyła się dużym
powodzeniem, w miarę możliwości finansowych akcja będzie powtarzana.
Koło Nauczycieli Bibliotekarzy SBP przy Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, 6
października 2020 r, zorganizowało ogólnopolską konferencję on-line (zazwyczaj odbywa się
stacjonarnie) Wirtualne spotkania konferencyjne – Szkolne Centra Multimedialne – „Biblioteka jak
magnes”.
5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019:
Na Bibliotekarza Roku 2019 zgłosiły się 3 kandydatki: Wioletta Kwiatkowska z Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Strzegom , Renata Słonik z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Beata
Szukalska-Woźnicka z Oleśnickiej Biblioteki Publicznej.
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W dniu 4.03.2020 r. (udało się jeszcze w realu, był to czas przed pandemią ) odbyło się posiedzenie
Kapituły Okręgu SBP we Wrocławiu , gdzie w głosowaniu jawnym Komisja

wybrała na

Dolnośląskiego Bibliotekarza Roku 2019 Beatę Szukalską-Woźnicką z Oleśnickiej Biblioteki Publicznej.
Natomiast w drugim etapie na 16 finalistów zajęła 14 miejsce. Nagrodę pieniężną otrzymała w
postaci przelewu na konto , wirtualnie otrzymała Dyplom od Przewodniczącej

Zarządu Okręgu.

Informacja została zamieszczona na Facebooku Okręgu Dolnośląskiego łącznie z wizerunkiem
nagrodzonej .
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek(8-15 maja 2020) online:
Zarząd Okręgu SBP zamieścił na Facebooku

informację oraz plakat

o Tygodniu Bibliotek.

Przedstawiono na Facebooku informację i gratulacje dla nagrodzonych przez SBP łącznie z ich
wizerunkiem : Medal w Dowód Uznania SBP otrzymała Anna Zielińska-Rybak z Oleśnickiej Biblioteki
Publicznej, listy gratulacyjne otrzymali wirtualnie : Stanisław Król z Oleśnickiej Biblioteki Publicznej,
Dorota Klimek i Ewa Solińska z Centrum Kultury w Siechnicach.
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu przystąpiła do konkursu SBP na najciekawsze wydarzenie
dla młodych czytelników w ramach Tygodnia Bibliotek– praca pod hasłem „Literackie podchody
online” i praca została wyróżniona.
7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w czasie
pandemii.
Brak możliwości spotkania się na poziomie okręgu , oddziału czy koła w realu. Kontakt wyłącznie
mailowy bądź telefoniczny czy online nie jest na tyle skuteczny aby zmobilizować członków do
działania. Czasami o braku mobilności decydują takie czynniki , jak strach przed utratą pracy,
kwarantanna czy w najgorszym wypadku zachorowanie na Covid-19, można to zauważyć w
cytowanych wypowiedziach członków kół SBP w Oddziale Legnickim.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
Nie ma żadnych planów na wymieniony okres, ciężko jest cokolwiek planować kiedy, żyjemy w
niepewności z dnia na dzień. Nie wiadomo, jaka część działań zostanie ograniczona albo kto trafi na
kwarantannę. Jedynie przygotowujemy się do wyborów w kołach, oddziałach i okręgu na następną
kadencję 2021-2025.
9. Uwagi, wnioski, postulaty
Wniosek o możliwość przeprowadzenia zdalnych wyborów na każdym szczeblu. W strukturach SBP
we Wrocławiu to z reguły osoby w grupie ryzyka, jako przewodnicząca nie będę narażać nikogo na
przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu w sytuacji, kiedy z dnia na dzień jest coraz gorzej. Nie ma
też co zakładać, że sytuacja się zmieni lub diametralnie poprawi do czasu wyborów. Wybory powinny
się odbyć zdalnie, a Zarząd Główny SBP powinien wydać szczegółowe wytyczne, jak powinno to
wyglądać.
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Okręg lubelski
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
Okręg Lubelski składa się z 5 Oddziałów – Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Włodawa , Zamość – które
dzielą się na 16 Kół (w tym 1 Koło Akademickie i 15 w bibliotekach publicznych). Najliczniejszy jest
Odział Lublin, skupiający 8 Kół w tym Koło Akademickie.
Na koniec 2019 roku Okręg liczył 499 członków, obecnie ok. 480 (nie wszystkie koła podały zmiany).
Problemy – brak młodych chętnych do działania w SBP, a przez to problemy finansowe, nie
pozwalające aktywniej działać.
Sukcesy – Pozyskiwanie środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego (w tym roku na
konferencje Jubileuszową, publikację w formie książki do pisania, materiały promocyjne) a także
czasem z Urzędu Miasta. Współrealizacja wydarzeń ogólnowojewódzkich w Bibliotece, m.in. X
Lubelskie Forum Bibliotekarzy, Nagroda im. Anny Platto i pozyskiwanie nagród i upominków dla
uczestników konkursów i prelegentów – z Urzędu Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dla
Laureatki Nagrody im. Anny Platto – złożono wniosek o Nagrodę Kulturalną Województwa
Lubelskiego – nagrodę otrzymała.
Przewidywane tendencje – nieustający spadek członków, spowodowany odejściami na emeryturę
bibliotekarzy-członków SBP i wygaszaniem ich etatów, niezatrudnienie nowych bibliotekarzy staje się
powoli normą. Liczba bibliotekarzy będzie się stale zmniejszać, samorządy będą próbować łączyć
biblioteki z ośrodkami kultury i ograniczać zatrudnienie.
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
SBP na poziomie wszystkich struktur jest ściśle "związane" z bibliotekami (szczególnie publicznymi,
choć naukowe też tak funkcjonują), jesteśmy instytucja przyrośniętą do biblioteki. Korzystamy z jej
zasobów, dając oczywiście coś w zamian: szkolenia, imprezy, konferencje i to równoważy fakt, że
korzystamy z "wrośnięcia" w bibliotekę. Ale w sytuacji pandemii, kiedy biblioteka przechodzi w inny
tryb (powiedzmy - oszczędny), mści się to też na nas. Jesteśmy w 99% przyzwyczajeni działać w
ramach biblioteki i najlepiej w godzinach pracy.. Więc stoimy - jako Okręg i pewnie całe
Stowarzyszenie - przed ogromnym wyzwaniem, ale pewnie i szansą - jak działać w przyszłości w
modelu "odpornym" na zawirowania typu pandemia i jak nauczyć się funkcjonować z biblioteką a nie
w bibliotece... Jak się trochę uniezależnić, bo to wypracowane przez lata zrośnięcie ma tyleż dobrych
co złych stron…
3.

Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnianiem

dyrektorów

bibliotek,

funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
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zmianami

Opiniowanie na dyrektorów bibliotek: GBP Strzyżewice; MBP Biała Podlaska; MBP Radzyń Podlaski;
GBP Garbów; GBP Rybczewice;
Opinia w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Opinia w sprawie połączenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie z Muzeum
Regionalnym w Krasnymstawie – sprawa w toku.
4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek,
itp.)
Formy aktywności - w rezultacie nie było spotkań ani tych on-line, szkoleń. Istotą działania jest relacja
osobista, rozproszenie/ niemożliwość spotkania członków wpływa na działania w sytuacji epidemii.
Spodziewam się, że przerwa w działalności zniweczy w jakimś stopniu nasze dotychczasowe
osiągnięcia, członkowie trochę zapomną o nas, nie oferowaliśmy np. spotkań zdalnych ze względu na
to, że musiałyby się odbywać w czasie pracy i na służbowym sprzęcie, a nie każdy komputer jest
wyposażony w kamerę, mikrofon, głośniki. Poza tym praca zdalna lub w trybie mieszanym i nowe
wyzwania związane z obsługa czytelników też zaangażowały wszystkich bardziej niż praca społeczna.
Wykonywanie obowiązków w nowym modelu angażowało bardziej niż tradycyjnie.
5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom, popularyzacja
laureata nagrody w mediach, itp.).
Konkurs Bibliotekarz Roku został w obszarze wyłonienia Bibliotekarza przeprowadzony zgodnie z
terminami, napisano wniosek o Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego dla Lubelskiej
Bibliotekarki Roku 2019 – nagrodę otrzymała, uroczystości wręczenia miały się odbyć 15 maja
podczas X Lubelskiego Forum Bibliotekarzy – z powodu pandemii zostały przeniesione na 15
października. W tym terminie udało się przeprowadzić wydarzenie.
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.)
Zarząd Okręgu współorganizował wydarzenia TB w WBP – wkładem były pomysły na realizację
działań oraz promocja na Facebooku Zarządu Okręgu.
7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w okresie
pandemii
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
19 listopada konferencja online – Jest w nas moc! 85-lat SBP na Lubelszczyźnie
Wszystkie inne działania we wszystkich strukturach zostały zawieszone ze względu na pandemie i
trudność spotkania się.
9. Uwagi, wnioski, postulaty
Nie wiem czy jest to kwestia do przyjęcia ale postulowałabym przedłużenie obecnej Kadencji o 1 rok z
powodu

pandemii

i

trudności

w

przeprowadzeniu

nieprzygotowania do głosowania online.
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stacjonarnych

wyborów

i

naszego

Okręg lubuski
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
Okręg lubuski liczy 2 oddziały, 12 kół, 208 członków.
Członkowie wg bibliotek:
– publiczne: 116
– naukowe i akademickie: 27
– pedagogiczne: 24
– szkolne: 15
– emeryci: 25
– spoza bibliotek: 1
Liczba członków młodych do 35 lat: 11.
Członkowie wg płci: 185 kobiet, 23 mężczyzn.
Oddziały i koła nie zgłaszały zmian w zakresie ilości członków, jednak z obserwacji z ostatnich lat
wynika, że ilość członków zmniejsza się. Odchodzący na emeryturę bibliotekarze najczęściej rezygnują
z członkostwa, a młodzi pracownicy nie są zainteresowani działalnością w SBP.
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
Komunikacja odbywała się mailowo i telefonicznie, osobiście tylko w przypadku pracy w tej samej
bibliotece lub w bibliotekach w tej samej miejscowości.
3. Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnianiem

dyrektorów

bibliotek,

zmianami

funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
Zwrócono się do Zarządu Okręgu z trzema wnioskami o wydanie opinii o kandydatach na stanowisko
dyrektora: miejsko - gminnej biblioteki w Czerwieńsku i dwóch gminnych bibliotek w
Dzietrzychowicach i Bobrowicach; w jednym przypadku – w związku z przejściem na emeryturę, w
dwóch ponowne powołanie dotychczasowych dyrektorów.
4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek,
itp.)
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej
Górze zorganizował naukowe spotkania – konwersatoria bibliotekoznawcze, przy wsparciu
finansowym Miasta Zielona Góra. Dotychczas odbyły się 4 spotkania hybrydowo: z udziałem słuchaczy
i transmisja online na YouTube. Zaplanowano jeszcze jedno – 28 października br.
- 15 stycznia

Biblioteka jako przestrzeń edukacji międzykulturowej. Wykład dr Joanny Kapicy-

Curzytek z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
- 19 lutego

Rygor i marzenie. Dzieło Andrzeja K. Waśkiewicza. Wykład prof. zw. dr hab. Mariana
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Kisiela
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
- 24 czerwca

Rola marketingu wewnętrznego w zarządzaniu bibliotekami. Wykład prof. dr hab.

Marioli Antczak z Uniwersytetu Łódzkiego.
- 30 września

Literatura popularna wobec wyzwań współczesności – strategie pisarskie i

wydawnicze. Wykład prof. dr hab. Bogdana Trochy z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
- 28 października Gdy książka zbliża się do gry czyli gamefikacja jako szansa na promocję biblioteki i
czytelnictwa. Wykład dra Pawła Bernackiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.
W konwersatoriach biorą udział bibliotekarze z różnych typów bibliotek, studenci Uniwersytetu
Zielonogórskiego, słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Ponadto udało się zrealizować wydanie książki Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Ziemi
Lubuskiej 1954-1919 pod red. Marii Adamek i Marii Wasik. W publikacji zamieszczono artykuły nt.
historii SBP, powołania organizacji na Ziemi Lubuskiej, jej struktur organizacyjnych. Zamieszczono też
informacje o wydawanych czasopismach i książkach, organizowanych konferencjach i szkoleniach,
seminariach wyjazdowych i wyjazdach zagranicznych. Przedstawiono też działalność trzech dużych kół
oraz realizację Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy. Zamieszczono również wykaz biblioteki
bibliotekarzy uhonorowanych przez Stowarzyszenie. Książka została wydana przez Zarząd Okręgu i
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze, drukiem ukazała się w lipcu.
Planowano na początku października zorganizowanie spotkanie członków Stowarzyszenia, aby
zaprezentować publikację, jednak zrezygnowano z tego ze względu na pogarszającą się sytuację
pandemii koronawirusa. Książka jest rozprowadzana bezpłatnie do kół i bibliotek przy okazji
kontaktów

z

bibliotekarzami

z

terenu

województwa.

5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom, popularyzacja
laureata nagrody w mediach, itp.).
Konkurs realizowany był poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie. Podczas obchodów
Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który odbył się w naszym województwie 8 maja br.
online, przewodnicząca ZOkręgu przedstawiła Wojewódzkiego Bibliotekarza Roku 2019 – Annę
Giniewską, nauczyciela – bibliotekarza w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, przekazując gratulacje i życzenia.

Głównym

organizatorem tegorocznej uroczystości była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z.
Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim. Transmisja obchodów odbyła się na kanale YouTube. Ze względu na
pandemię i ograniczone kontakty pomiędzy bibliotekami, w tym również między Zieloną Górą a
Gorzowem Wielkopolskim, w którym mieszka laureatka, nagrody dotychczas nie wręczono. Sylwetkę
laureatki zaprezentowano w Bibliotekarzu Lubuskim, wywiady z nią przeprowadzano w Radiu Zachód i
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Radiu Gorzów.
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.)
Stowarzyszenie wspierało biblioteki lubuskie w organizacji Tygodnia Bibliotek.
Oddział w Zielonej Górze uczestniczył w działaniach WiMBP, która organizowała wydarzenia ph.
#zasmakuj w bibliotece Norwida. W tym czasie na profilu WiMBP na Fb, czyli online odbywały się
wirtualne wystawy, spotkania autorskie z lokalnymi pisarzami i promocje ich książek. Odbyły się także
spotkania z ogólnopolskimi twórcami, m.in. ze znakomitą pisarką Ewą Lipską, z Jakubem Żulczykiem.
Zainicjowano także w tym czasie I Maraton Czytania online polegający na nagraniu filmiku z czytania
na żywo wybranego fragmentu książki lub wiersza i udostępnianiu na Fb Biblioteki. Najmłodszym
oferowano: Pacynkowe wieczorynki online, filmowy cykl Zostań w domu z Pippi z udziałem Edyty
Jungowskiej prezentującej fragmenty audiobooków. W tym czasie podjęto szereg inicjatyw przez
lubuskie biblioteki, jak „Non Stop Norwid” (akcja WiMBP w Zielonej Górze) i „Czytanie bez
publiczności” organizowane przez WiMBP w Gorzowie. Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy
stworzyła grupę: „Czytamy! Kwarantanna z książką”, gdzie w każdy czwartek odbywały się spotkania
autorskie online. Na profilu Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej maskotka FELA
czytała Bajki o Sulęcinie, które niegdyś napisali mieszkańcy, a wydane zostały w formie książki. Na
portalu Biblioteki Kultury w Iłowej prezentowali się lokalni twórcy, pasjonaci. Biblioteka Publiczna w
Świebodzinie w wersji online realizowała stałe wydarzenia, jak Klub Gimnastyki Umysłu ERUDYTA,
ponadto promowała ciekawe lektury dostępne na platformie e-booków Legimi, zamieszczała
ciekawostki z zasobów bibliotek cyfrowych. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu od poniedziałku do
piątku zapraszała na „Bajkowe Śniadanko”. Codzienny „Czas na bajki” znalazł się w ofercie Centrum
Kultury i Biblioteki w Szczańcu. Miejska Biblioteka Publiczna OKSiR w Łęknicy zaprosiła do projektu
czytelniczego mieszkańców, którzy przygotowali nagranie tekstu Katar J. Brzechwy złożone z
fragmentów czytanych w domach. Bibliotekarki ze Słubic proponowały dobranocki z teatrem
Kamishibai. Biblioteki w Międzyrzeczu i Żaganiu szyły maseczki dla mieszkańców.
7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w okresie
pandemii.
Z powodu pandemii nie doszło do realizacji wielu zaplanowanych wydarzeń, m.in.:
- Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2020 i krajowej wystawy, której otwarcie miało się odbyć 14
maja w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Żary w Filii w Mirostowicach Dolnych. Koło w Bieniowie,
od wielu lat współuczestniczy z MBP w Żarach i GBP w Bieniowie, w organizacji przeglądu Pasji
Twórczych;
- zaplanowanego przez Oddział w Zielonej Górze wyjazdu bibliotekarzy południowej części
województwa i ich udziału w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie; od kilku lat Oddział był
organizatorem

wyjazdu;
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- zaplanowanej przez Koło WiMBP w Zielonej Górze wycieczki rowerowej dla bibliotekarzy wraz z
rodzinami ph. Śladami zielonogórskich parków (Zielony Przystanek – przy ul. Lechitów, Park Pałacowy
w Ochli, Park dworski w Kiełpinie, Park pałacowy w Zatoniu). Wycieczka rowerowa miała się odbyć 27
września.
Z drugiej strony wskutek pandemii podjęto szereg inicjatyw przez lubuskie biblioteki, o których
powyżej. Wiele placówek przystąpiło do kontroli i porządkowania zasobów. Wszystkie książnice na
swoich profilach społecznościowych i stronach internetowych udostępniały wydarzenia angażujące do
uczestnictwa w kulturze online. Mimo pandemicznych warunków w przestrzeni internetowej
odbywały się rozmaite akcje.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
W obecnej sytuacji epidemiologicznej nie są planowane działania w bieżącym roku.

Okręg łódzki
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
W okręgu Łódzkim działają cztery Oddziały: Łódzki, Piotrkowski, Sieradzki i Skierniewicki.

W

ramach tych Oddziałów funkcjonuje ogółem 13 Kół. Najwięcej Kół, bo aż 7, działa przy Oddziale
Łódzkim. Pozostałe zrzeszają po dwa Koła. W minionym czasie w okręgu łódzkim nie odnotowano
radykalnej zmiany liczby członków w porównaniu do roku ubiegłego.
W Oddziale Piotrkowskim nastąpiła zmiana w Zarządzie. Nasza kol. Urszula Derendarz, wieloletnia
Przewodnicząca Oddziału Piotrkowskiego odeszła na emeryturę i zrezygnowała

z Funkcji. W

Oddziale przeprowadzono wybory i wyłoniono nową Przewodniczącą w osobie Joanny Skowrońskiej.
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
Komunikacja ze wszystkimi strukturami okręgu w czasie pandemii odbywa się wyłącznie drogą
elektroniczną.

Ponadto

Zarząd

Okręgu

Łódzkiego

SBP

prowadzi

profil

na

Facebooku:

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Bibliotekarzy-Polskich-Okręg-Łódzki
3.

Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnianiem

dyrektorów

bibliotek,

zmianami

funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
W 2020 roku Zarząd Okręgu Łódzkiego został poproszony przez Wójta Gminy Ksawerów, o
wystawienie opinii o kandydacie na Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką.
4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek,
itp.)
Wszystkie struktury SBP działające w województwie łódzkim prowadzą działalność zarówno na rzecz
czytelnika, jak i bibliotekarza. Forma tych wydarzeń przeniosła się ze sfery publicznej do sfery
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internetowej. Bibliotekarze organizują szkolenia online, warsztaty dla dzieci

i spotkania

autorskie on-line.
5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom, popularyzacja
laureata nagrody w mediach, itp.).
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.)
W ramach Tygodnia Bibliotek Okręg Łódzki organizował uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza. W tym
roku z uwagi na ograniczenia koronawirusowe uroczystości zostały przeniesione na jesień.

6

października w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyła
się kameralna, ale bardzo uroczysta gala. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili znamienici Goście.
Wśród nich: Wiceprezydent Miasta Łodzi: Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka; Pani Iwona Koperska,
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego; Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w osobie
Dyrektora Generalnego, Pana Mirosława Suskiego; Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Miasta
Łodzi, Pan Marcin Derengowski, Inspektor Wydziału Kultury Miasta Łodzi, Pani Katarzyna Olszowiec;
Pani Marzena Przybysz, Opiekun Okręgu Łódzkiego z ramienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich; Pani Elżbieta Pawlicka, Honorowy Członek SBP; Dyrektorzy Bibliotek Oraz
koleżanki i koledzy bibliotekarze. Z rąk Dyrektora Generalnego, Pana Mirosława Suskiego Odznakę
Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” odebrała starszy kustosz
w Bibliotece Miejskiej w Łodzi, Elżbieta Kawula. W ramach X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP,
Bibliotekarzem Roku 2019 Województwa Łódzkiego została Agnieszka Kutermankiewicz, kustosz w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Reymonta W Skierniewicach. Wyboru Laureata
dokonała 10 Marca 2020 r. Kapituła. Kapituła poza wyłonieniem Finalisty postanowiła wyróżnić
również dwie bibliotekarki z Biblioteki Miejskiej w Łodzi: Gabrielę Olszewską oOraz Małgorzatę
Skwarek-Gałęską. Laureatkę Konkursu, Agnieszkę Kutermankiewicz oraz dwie wyróżnione
Bibliotekarki nagrodziła Pani Iwona Koperska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Sejmik Województwa Łódzkiego przygotował Dla Wszystkich Pań piękne, eleganckie nagrody.
Wyróżnionym Paniom listy gratulacyjne oraz upominki wręczyła również Wiceprezydent Miasta
Łodzi, Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Dla Laureatki Konkursu nagrodę ufundował również
Zarząd Okręgu Łódzkiego a wszystkie koleżanki otrzymały dyplomy.
Komisja Odznaczeń I Wyróżnień Przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
postanowiła przyznać Odznakę Honorową Pani Alinie Szwanke, kustoszowi z Biblioteki Miejskiej w
Łodzi oraz Medal w Dowód Uznania Pani Ewelinie Filipczak, kustoszowi z Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Odznaczenia wręczyła Pani Elżbieta Pawlicka, Honorowy Członek SBP.
Spotkanie było świetną okazją, aby Zarząd Okręgu złożył życzenia Koleżance Urszuli Derendarz, która
we wrześniu br. po ponad 40 latach pracy przeszła na emeryturę. Urszula Derendarz pracowała jako
bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1985 roku pełniła
17

funkcję instruktora, metodyka i szkoleniowca. Od 1980 roku przynależała do Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, pełniąc funkcję Przewodniczącej Oddziału Piotrkowskiego. Ponadto od wielu
lat jest członkiem Zarządu Okręgu SBP w Łodzi.
Podziękowania złożono także Pani Barbarze Czajce, Dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Łodzi. To dzięki Jej życzliwość mogliśmy się w tym dniu spotkać,
mimo wielu obostrzeń dotyczących organizacji wydarzeń.
Wszyscy przedstawiciele władz począwszy od wojewódzkich a skończywszy na samorządowych złożyli
życzenia i gratulacje nagradzanym Paniom. Padło także wiele ciepłych słów o zawodzie bibliotekarza.
Dorota Tarnowska, Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego a zarazem Instruktor w Bibliotece Miejskiej w
Łodzi odczytała list gratulacyjny dla wszystkich nagrodzonych Bibliotekarzy od Pana Pawła Brauna,
Dyrektora Biblioteki Miejskiej W Łodzi. Życzenia Całemu Łódzkiemu Środowisku Bibliotekarskiemu
złożyła również Marzena Przybysz, opiekun naszego Okręgu z ramienia Zarządu Głównego. Galę
zwieńczyły życzenia, kwiaty oraz tort przygotowany dla Pani Elżbiety Pawlickiej, Honorowego Członka
SBP na okoliczność obchodzonego niedawno Jubileuszu 80-lecia urodzin.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
Do końca roku chcielibyśmy zorganizować spotkanie bibliotekarzy z województwa, co oczywiście
zależne będzie od przebiegu pandemii. Na pierwszy kwartał 2021 nie przewidujemy większych
działań, jest to okres sprawozdawczy.
9. Uwagi, wnioski, postulaty
Okręg Łódzki, podobnie, jak w ubiegłym roku ma problemy ze zorganizowaniem różnorodnych akcji
promujących zarówno samo stowarzyszenie, jak i czytelnictwo. Członkowie argumentują to
wielokrotnie brakiem czasu, zbyt dużą ilością obowiązków (bibliotekarze są zaangażowani w wiele
inicjatyw, często wykraczających poza podstawową działalność bibliotek).

Okręg małopolski
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
Członków w kołach jest mniej, część osób odchodzi na emerytury.
Brak napływu nowych i młodych osób.
Obserwowany jest brak motywacji lub możliwości do działania.
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
Głównie mailowo, za pośrednictwem stron www bibliotek, profilu Facebook.
Rozsyłane były informacji od ZG SBP, o szkoleniach online i ciekawych inicjatywach w Internecie.
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Koła same nie organizowały szkoleń.
W Kole Grodzkim członkowie kontaktowali się telefonicznie i sami organizowali się w celu pomocy
najstarszym członkom koła grodzkiego w czasie pandemii.
3.

Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnianiem

dyrektorów

bibliotek,

zmianami

funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
Oddział Małopolski wydał jedną opinię dotyczącą konkursu na stanowisko dyrektora biblioteki.
4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek,
itp.)
W styczniu 2020 r. odbyło się coroczne spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich Koła w Bochni. W programie: prelekcja Alicji Imiołek „Tradycje Bożonarodzeniowe”. Inne
planowane spotkania zostały odwołane z powodu pandemii.
W marcu Koło Grodzkie zorganizowało jedno spotkanie połączone ze zwiedzaniem wystawy w
Bibliotece Jagiellońskiej.
Koło w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej:
•

konkurs „Książkowalka” - głosowanie na ulubioną książką w kilku kategoriach,

•

„Seria? Serio!” – prezentacja serii wydawniczych dostępnych do wypożyczenia w MBP,

•

„Challenge dla bibliotekarza”, nagrany spot zmontowany z wypowiedzi czytelników pt.
„Dlaczego książki są takie ważne?”,

Inne planowane spotkania zostały odwołane z powodu pandemii.
5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom, popularyzacja
laureata nagrody w mediach, itp.).
Nagroda została przesłana pocztą.
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.)
W większości koła nie brały udziału w Tygodniu Bibliotek.
Koło SBP w Dąbrowie Tarnowskiej brało udział w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek. Codziennie na
bibliotecznym fanpage’u umieszczano tytuł książki najchętniej wypożyczanej w MBP w Dąbrowie
Tarnowskiej. Na Facebooku i YouTubie polecano w krótkich spotach pozycje z różnych gatunków
literackich. Dla najmłodszych przygotowano prezentację pt. „W jakich smakach gustują mole
książkowe?” oraz zagadki i łamigłówki z wykorzystaniem wierszyków pt. „Kliknij. Odkryj. Przeczytaj.”.
7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w okresie
pandemii.
Pandemia uniemożliwiła zorganizowanie planowanych spotkań i wycieczek.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
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Oddział w Bochni w listopadzie 2020 r. planuje realizację projektu „Bocheński Festiwal Literacki
oKruch” dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Bochnia. To impreza skierowana głównie do
młodzieży, trwająca tydzień.
Po konsultacjach z członkami Koło Grodzkie zawiesza organizację i planowanie wszelkich spotkań,
wykładów i wycieczek.
9. Uwagi, wnioski, postulaty
Do dalszego funkcjonowania SBP konieczna jest zmiana struktury organizacyjnej: w okręgach o małej
liczbie kół likwidacja oddziałów i nadanie osobowości prawnej kołom. Bez osobowości prawnej koła
będą tylko „wegetować” nie mając możliwości realizacji projektów dofinansowywanych ze środków
zewnętrznych. Składki członkowskie nie pozwalają na rozwinięcie szerszej działalności.

Okręg mazowiecki
1. Czy w 2020 nastąpiły zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z końcem roku 2019 (dane
liczbowe), problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
Oddział w Ostrołęce: W 2020 r. przybyło 4 członków, 2 zrezygnowało. Widzimy tendencję do
rezygnacji z członkostwa wśród emerytów
Oddział w Płocku: nie
Oddział w Radomiu: Liczba członków roku 2020 uległa zmniejszeniu o 1 członka tj. 3 osoby
zrezygnowało z członkostwa (2 osoby - emerytura, 1 osoba - zmiana miejsca pracy ), ale 2 młodych
pracowników zostało członkami SBP
Oddział w Siedlcach: Liczba członków ta sama. Istnieje możliwość rozwiązania koła przy MBP w
Siedlcach
Oddział Warszawski: Generalnie NIE, tylko bieżące, jak zwykle.
2. Jak realizowana jest komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
Oddział w Ostrołęce: Komunikujemy się najczęściej telefonicznie i za pośrednictwem poczty
elektronicznej, sporadycznie bezpośrednio
Oddział w Płocku: Telefonicznie, mailowo, osobiście
Oddział w Radomiu: W okresie pandemii komunikacja między strukturami i członkami odbywała się
najczęściej poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie.W dwóch przypadkach (osoby odchodzące na
emeryturę ) zorganizowały spotkania stacjonarne. Zarząd uczestniczył w tych spotkaniach.
Oddział w Siedlcach: Komunikacja osobista , telefoniczna i przez internet
Oddział Warszawski: Generalnie poprzez kontakty mailowe. Odbyło się 1 zebranie zarządu
stacjonarnie.
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3. Czy Oddziały opiniowały sprawy związane z zatrudnianiem dyrektorów bibliotek, zmianami
funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
Okręg – udział w komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim (2 czerwca 2020r.)
- opinia odnośnie powołania dla

Pani Olgi

Gajo na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki

Publicznej w Skórcu
Oddział w Ostrołęce: Zarząd Oddziału wydał 4 opinie pozytywne na temat powołania na stanowisko
dyrektora biblioteki gminnej w Rzewniu, Krasnem, Starym Lubotyniu, Wąsewie
Oddział w Płocku; nie
Oddział w Radomiu: Zarząd Oddziału w jednym przypadku opiniował sprawę kandydatki na dyrektora
biblioteki (MGBP w Iłży). Poprzednia dyrektor przeszła na emeryturę.
Oddział w Siedlcach: Nie opiniowaliśmy zatrudnienia dyrektorów. Zmiany funkcjonowania biblioteki
w okresie pandemii były uzgadniane
Oddział Warszawski: NIE

4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek,
itp.)
Oddział w Ostrołęce: Zorganizowaliśmy cykl szkoleń online dotyczących wykorzystania nowych
technologii w pracy bibliotekarza w ramach programu MKiDN "Kultura w sieci", na które dostaliśmy
dotację 9000 zł. Byliśmy współorganizatorami dwóch szkoleń (Bibliotekarz animatorem kultury i
czytelnictwa w XXI w. w odniesieniu do osób dorosłych i seniorów oraz metody i formy pracy z
czytelnikiem trudnym) - projekt Zarządu Okręgu w Warszawie pn. "Umiejętności=sukces w ramach
programu MKiDN "Partnerstwo dla książki". Przeprowadziliśmy konkurs "Kurpie Zielone w Literaturze"
w zmienionej formule (uczestnicy sami nagrywali swoje recytacje na krótkie filmiki, które komisja
konkursowa oceniła. Finaliści otrzymali nagrody od organizatorów w bibliotekach gminnych, w swoich
miejscowościach).
Uzyskaliśmy wsparcie finansowe 647 zł (pożyczkę bezzwrotną związaną z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,)

na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia

działalności statutowej
Oddział w Płocku: Szkolenia on-line
Oddział w Radomiu: W roku 2020 Oddział przystąpił do programu ogłoszonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego "Wiedza = Sukces " Beneficjentem był Zarząd Okręgu SBP w Warszawie. .
W ramach programu odbyło się szkolenie on-line ph. "Seniorzy w bibliotece (jak ich aktywizować i
wykluczenie cyfrowe ). Uczestniczyło w nim 27 osób ( w tym członków SBP 13, osób niezrzeszonych
14).
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Oddział w Siedlcach: MBP w Siedlcach dostała wsparcie finansowe od SBP na zakup maseczek i
przyłbic
Oddział Warszawski: Szkolenia z projektu UMIEJĘSTNOŚCI-SUKCES. Akcja charytatywna na rzecz
Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" w Warszawie
5. Jak wyglądała realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom,
popularyzacja laureata nagrody w mediach, itp.).
Okręg - MBR – głosowanie elektroniczne, promocja głownie na www SBP i portalach
społecznościowych (FB)
Oddział w Ostrołęce: Zarząd Oddziału zgłosił do konkursu na Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2019
p. Cecylię Bazydło - dyrektora MGBP w Myszyńcu, która zajęła drugie miejsce.
Oddział w Płocku: brak informacji
Oddział w Radomiu: W roku 2020 nie zorganizowano obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w m-cu
maju. Konkurs na Bibliotekarza Roku 2019 został ogłoszony 15 września 2020. W dniu 21 października
2020 rok odbędzie się posiedzenie Kapituły, która wybierze laureata oraz podejmie decyzje dot.
sposobu wręczenia nagrody oraz sposobu popularyzacji laureata w mediach
Oddział w Siedlcach: nie organizuje
Oddział Warszawski: W Warszawie okazjonalne spotkanie z ok. Dnia Bibliotekarza się nie odbyło.
Planowane jest spotkanie wigilijne, z uczczeniem Dnia Bibliotekarza, w grudniu na Koszykowej. Czy się
odbędzie – czas pokaże…
6. Jaki był udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami,
itp.)
Okręg: 13.05.2020. Wiosenne Porządki w Wikipedii ONLINE
Oddział w Ostrołęce: Nie realizowaliśmy w tym roku Tygodnia Bibliotek ze względu na pandemię
Oddział w Płocku: był współorganizatorem nagrania krótkiego filmiku popularyzującego czytanie
Oddział w Radomiu: Z okazji Tygodnia Bibliotek przebiegającego pod hasłem "Zasmakuj w bibliotece"
na Facebooku Biblioteki Głównej zamieszczono 3 posty promujące książki związane z biblioteka np.
"Basia i biblioteka". Filia nr 1 zamieściła 6 postów, a filia nr 2 nagrała z tej okazji film "Smakowity tort"
składający się z 38 książek
Oddział w Siedlcach: nie organizuje
Oddział Warszawski: Oddział Warszawski, jako oddział, nie realizował zadań w tym zakresie.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
Oddział w Ostrołęce
Oddział w Płocku: do końca tego roku jeszcze koncert bożonarodzeniowy i warsztaty dziennikarskie
(nie wiadomo, czy będzie można to zorganizować ze względu na pandemię). I kwartał 2021 - nie
wiem. Może weźmiemy udział w jakimś konkursie dotacyjnym
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Oddział w Radomiu
Oddział w Siedlcach
Oddział Warszawski: spotkanie wigilijne e (pod znakiem zapytania)
9. Uwagi, wnioski, postulaty
Oddział Warszawski: Rozważenie możliwości przeprowadzenia zjazdów i wyborów wirtualnie

Okręg opolski
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
Z rozmów z zarządem Koła w Grodkowie wynika, że zostanie ono rozwiązane. Powodem jest odejście
na emeryturę, w lipcu bieżącego roku, przewodniczącej Koła i brak chętnych do przejęcia tej funkcji
oraz działań na rzecz SBP. Mimo dyskusji i zachęcania ze strony przewodniczącej zarządu Okręgu do
dalszych działań nikt nie wykazał zainteresowania. Do tej pory nie otrzymaliśmy również żadnych
dokumentów potwierdzających decyzję o likwidacji Koła.
Podobna sytuacja jest w Kole Naukowym, którego przewodnicząca również odeszła na emeryturę.
Liczbę członków staramy się weryfikować na bieżąco, jednak zdarza się, że osoby przechodzące na
emeryturę, czy zmieniające pracę, nie przekazują informacji na temat dalszego członkostwa w SBP.
Kontakt z nimi utrudnia również fakt, że często baza nie uwzględnia danych prywatnych a jedynie
służbowe adresy e-mail i numery telefonów. Tym samym nie wiemy czy pozostają członkami SBP, czy
przechodzą do prężnie działającego Koła Seniorów.
Zauważalna jest tendencja spadkowa liczby członków Stowarzyszenia, szczególnie widoczna wśród
starszych stażem bibliotekarzy, którzy po odejściu z pracy nie chcą się już działać na rzecz SBP.
Nadal jest problem z logowaniem do bazy. Prośba o wydanie nowego za każdym po wygaśnięciu
ważności hasła utrudnia, zniechęca i wydłuża prace.
Proponujemy, aby system automatycznie wymuszał zmianę hasła po 30 dniach, tak aby po
zalogowaniu się można było samodzielnie go uaktualniać.
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
W trakcie lockdownu, przebywając na pracy zdalnej, Przewodnicząca Zarządu Okręgu kontaktowała
się telefonicznie z członkami Zarządu Okręgu oraz niektórymi przedstawicielami kół. Kontakt drogą
telefoniczną i pocztą elektroniczną utrzymywany był z Kapitułą Konkursu na Bibliotekarza Roku.
3. Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnianiem

dyrektorów

bibliotek,

funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
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zmianami

Do Zarządu Okręgu regularnie kierowane są prośby o zaopiniowanie kandydatury na stanowisko
dyrektora wybranej. Wiemy że wynika to z ustawy, jednak opiniowanie nie jest proste w wypadkach
kiedy nie zna się kandydata lub zna się go bardzo słabo, a w dokumentach niewiele jest informacji o
przebiegu jego pracy, osiągnięciach oraz pomysły.
4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek,
itp.)
Z powodu pandemii zrezygnowano z zaplanowanego na kwiecień 2020 wyjazdu integracyjnego dla
członków i sympatyków SBP, połączonego ze zwiedzaniem Biblioteki Sejmowej. Było nam szczególnie
przykro, ponieważ przygotowania były zaawansowane, wejście do biblioteki oraz transport już
załatwione. Nie doszło również do corocznego wyjazdu na Targi Książki do Krakowa, z powodu ich
odwołania.
Zdecydowaliśmy, że w zamian Zarząd Okręgu zorganizuje wyjazd na Targi do Warszawy w 2021 roku.
Nie odbyła się również zaplanowana na 2020 konferencja bibliotek powiatu brzeskiego organizowana
corocznie przez Koło w Grodkowie.
5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom, popularyzacja
laureata nagrody w mediach, itp.).
Konkurs na Bibliotekarza Roku przypadł w momencie zamykani się bibliotek i nie ukrywamy, że ciężko
było kontaktować się z przedstawicielami Kapituły pracując zdalnie.
Zdecydowaliśmy, że ze względu na szczególną sytuację w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo
koleżanek i kolegów, wręczenia nagrody dokonamy w roku 2021 w dniu inauguracji Wojewódzkiego
Tygodnia Bibliotek, tak jak robiliśmy to do tej pory.
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.)
Od początku pandemii, gdy Biblioteki były zamknięte, priorytetem było zadbanie o czytelnika i
skupienie się na takich działaniach w przestrzeni wirtualnej, aby nie stracić z nim kontaktu. Niestety w
tej sytuacji działania na rzecz SBP zeszły na plan dalszy.
W ramach swoich możliwości biblioteki przygotowywały imprezy związane z Tygodniem Bibliotek,
zwracając uwagę w szczególności na zaistnienie w środowisku lokalnym.
Z inicjatywy Zarządu Okręgu SBP w Opolu została przygotowana prezentacja multimedialna o
działaniach opolskich bibliotek w Internecie w ramach TB
https://tydzienbibliotek.sbp.pl/tydzien-bibliotek-2020-w-opolskich-bibliotekach/
Przy przygotowaniu samej prezentacji pojawiały się problemy, gdyż nie każda z bibliotek miała
możliwości i umiejętności, by zaprezentować swoje działania. Mimo pomocy udzielanej telefonicznie,
nie wszystkie problemy udało się rozwiązać.
Zwracaliśmy również uwagę na to, aby działania on-line były zgodne z prawem autorskim.
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7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w okresie
pandemii
Wydaje nam się, że główny wpływ na działalność okręgu i kół miał brak możliwości technicznych oraz,
w niektórych przypadkach. umiejętności bibliotekarzy, z których część znalazła się w nowej dla siebie
rzeczywistości. Potrzeba przeniesienia działań całkowicie do sfery wirtualnej była szczególnie trudna
dla bibliotekarzy, którzy na co dzień, ze względu na brak możliwości, nie korzystali z mediów
społecznościowych, nie mają stron www, czy słaby dostęp z zasobów Internetu. Lockdown był
czasem szukania na własną rękę bezpłatnych szkoleń podnoszących umożliwiających podnoszenie
swoich kwalifikacji i pomysłów na zajęcia w nowej rzeczywistości.
W pierwszej kolejności bibliotekarze skupili się na promocji biblioteki i przeniesieniu działań do sieci
tak, aby samorządy widziały ich działania, wszak to z ich środków się utrzymywane placówki.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
Koło Seniorów SBP w Opolu, po złożeniu wniosku do Urzędu Miasta, otrzymało dofinansowanie i
wspólnie z Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” jest organizatorem przedsięwzięć
realizowanych do końca 2020 roku, a skierowanych członków (są to spotkania, wyjście do kina i
teatru).
Planowany jest wyjazd na Targi Książki do Warszawy oraz inauguracja Tygodnia Bibliotek
połączona z prezentacją bibliotek województwa opolskiego, które przeszły remont i zyskały nowe
oblicze. Będzie to okazja nie tylko do pokazania zmian w lokalach, ale i zaprezentowania działalności
tych jednostek.
9. Uwagi, wnioski, postulaty
Praca w czasie lockdownu, jak również w reżimie sanitarnym spowodowała zintensyfikowanie działań
bibliotek w sieci. Działalność tradycyjna, dodatkowo uzupełniona poprzez przedsięwzięcia w
przestrzeni wirtualnej, spowodowała więcej pracy i jeszcze większe zaangażowanie pracowników, tak
aby wykonywane zadania były jak najbardziej atrakcyjne dla czytelników. Automatycznie sama
działalność na rzecz Stworzenia zeszła na plan dalszy.
Żałujemy, że SBP nie stworzyło platformy z bezpłatnymi szkoleniami dla swoich członków, które
przekazywałyby innowacyjne pomysły i sposoby radzenia sobie w dobie koronawirusa ze wymogami
nowej rzeczywistości, z linkami do ciekawych artykułów czy „dobrych praktyk”. Platformy-pomocnicy
nieco zagubionego w nowej rzeczywistości bibliotekarza.
Śledziliśmy na bieżąco wiele profili społecznościowych, portali itp. Brakowało scentralizowanego
podpięcia wartościowych, wyselekcjonowanych treści w jednym miejscu. Wiele takich inicjatyw
powstało lokalnie, ale nie każdy bibliotekarz jest aż tak sprawny, aby bezproblemowo dotrzeć do
rozproszonych treści. Szukanie indywidualne zajmowało dużo czasu, pozyskanymi informacjami
dzieliliśmy się na bieżąco jednak w wąskim gronie. Stworzenie wspólnej platformy, która
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umożliwiałaby nie tylko umieszczanie treści przez administratora, ale także dzielenie się pozyskanymi
informacjami, chociażby w postaci linków do sprawdzonych inicjatyw, znacznie ułatwiłaby pracę nam
wszystkim.

Okręg podkarpacki
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
Okręg Podkarpacki SBP liczy: 7 oddziałów (Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, RzeszówBiblioteki Naukowe, Tarnobrzeg oraz 19 kół (Oddział Rzeszów – 7, Oddział Przemyśl – 4, Oddziały
Jasło, Kolbuszowa, Rzeszów-BN, Tarnobrzeg – po 2 koła).
Liczba członków Okręgu wynosi 423 osoby, w tym 401 kobiet. W porównaniu z końcem roku 2019
zapisały się 2 młode osoby, 1 wypisała się ze Stowarzyszenia (odejście z pracy).
Sukcesy – stabilizacja struktur terenowych. W porównaniu z początkiem kadencji zmiany
liczby członków spowodowane były najczęściej odejściem członków na emeryturę. Młode osoby
podejmujące pracę w bibliotece zapisują się do Stowarzyszenia chętniej niż osoby z kilku lub
kilkunastoletnim stażem pracy. Wydrukowanie „Kalendarium działalności Okręgu SBP w Rzeszowie
w latach 1998-2017” (wersja papierowa i elektroniczna – 50 egz.).
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
Komunikacja telefoniczna i mailowa.
3.

Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnianiem

dyrektorów

bibliotek,

zmianami

funkcjonowania
bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie wydał pozytywną opinię w sprawie odwołania byłego Dyrektora
MiPBP w Ropczycach w związku z odejściem na emeryturę oraz powołania na stanowisko nowego
Dyrektora.
4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek,
itp.).
Członkowie podkarpackich struktur SBP brali udział w szkoleniach online organizowanych przez
WIMBP w Rzeszowie i Zarząd Główny SBP oraz w konferencji online na temat „Jak mówić dzieciom o
tradycji” organizowanej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival
2020.
Kol. Agnieszka Dworak i Małgorzata Sierżęga z Koła SBP Rzeszów uczestniczyły w szkoleniu online
„Wokół programowania: o robotach i robotyce; o sztucznej inteligencji; o kreatywności
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i konstruowaniu” organizowanym w dn. 22-23.09.2020 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.
5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom, popularyzacja
laureata nagrody w mediach, itp.).
Okręg Podkarpacki SBP brał udział w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2019.
Podkarpackim Bibliotekarzem Roku 2019 został wybrany Pan Andrzej Jagodziński, dyrektor MiPBP
w Kolbuszowej. W II etapie Konkursu Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2019 zajął wysokie V miejsce.
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie ufundował dyplom dla PBR 2019. Informacja o konkursie i
prezentacja sylwetki PBR 2019 została zamieszczona na podstronie Zarządu Okręgu SBP w serwisie
internetowym WiMBP w Rzeszowie.
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.).
MiPBP w Kolbuszowej zorganizowała 13 maja 2020 r. XVIII Spotkanie Bibliotekarzy z terenu
Powiatu Kolbuszowskiego online, połączone z obchodami Dnia Bibliotekarza z udziałem Starosty
Kolbuszowskiego i Burmistrza Kolbuszowej. Na spotkaniu członkowie Oddziału SBP w Kolbuszowej
złożyli Dyrektorowi Andrzejowi Jagodzińskiemu gratulacje z okazji przyznania mu tytułu
Podkarpackiego Bibliotekarza Roku 2019 i zajęcia przez Niego 5 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie
Bibliotekarz Roku 2019 organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w okresie
pandemii.
Niemożliwość udziału członków SBP w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych zaplanowanych przez
struktury terenowe (zarządy oddziałów i kół) w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021.
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie planuje zorganizować spotkanie online z przewodniczącymi
oddziałów do końca 2020 roku.
W I kwartale 2021 roku – przygotowanie do przeprowadzenia walnych zebrań kół, oddziałowych
i okręgowych zjazdów delegatów, wyboru delegatów na KZD.
9. Uwagi, wnioski, postulaty.
Podjęcie przez ZG SBP kroków prawnych zmierzających do przywrócenia zawodowi bibliotekarza
utraconej pozycji.

Okręg podlaski
I. Liczba członków Okręgu Podlaskiego w 2020 roku -162, w tym :
1. Oddział B-stok - 95
2. Oddział Łomżyński - 27
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3. Oddział Suwalski - 40
Nowo zapisani członkowie w 2020 –8 osób
1. Oddział Białystok 5
2. Oddział Łomża 3
3. Oddział Suwałki 0
Do SBP Okręgu Podlaskiego należą bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa podlaskiego.
Liczba członków zwiększyła się o 6 w stosunku do 2019 roku.
II. Komunikacja pomiędzy strukturami
Pod koniec 2019 roku zorganizowano spotkanie przedstawicieli Zarządu SBP Okręgu Podlaskiego
podsumowujące dany rok, na którym omówiono sukcesy i porażki w działalności, ponadto
przedstawiono wstępne plany na nadchodzący rok.
W 2020 roku pomimo zastałej sytuacji staraliśmy się na bieżąco kontaktować z bibliotekami
publicznymi

miasta Białegostoku

oraz

samorządowymi

województwa podlaskiego.

Przedstawicielka Zarządu Okręgu przesyłała cykliczne informacje otrzymane z Zarządu Głównego SBP.
Dodatkowo wysyłano (pocztą elektroniczną) liczne komunikaty o treści zawodowej, reklamowano
wydarzenia branżowe, realizowane w bibliotekach w Polsce. Adresatami Informacji były
poszczególne struktury SBP Okręgu Podlaskiego. W ostatnim numerze nr 1/2020 biuletynu
informacyjno-metodycznego „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego” – zamieszczono
obszerny materiał, prezentujący wydarzenia zrealizowane w 2019 roku w Okręgu Podlaskim SBP w
tym również wyróżnieni bibliotekarze w województwie podlaskim. Ponadto wybrane informacje o
wydarzeniach wysyłano do Biura SBP z prośbą o zamieszczenie

na ich stronie www.

Kilka

komunikatów SBP opublikowano na podstronie internetowej Książnicy Podlaskiej. Dodatkowo w
elektronicznym kwartalniku pt. Serwis Informacyjny Bibliotekarzy Województwa Podlaskiego
przekazywano wzmianki

nt. działań SBP, polecano wybrane publikacje wydane nakładem

stowarzyszenia. Poza tym biblioteki terenowe województwa, które organizowały inicjatywy lokalne, a
wspierały je lokalne struktury SBP, zamieszczały wiadomości w swych mediach społecznościowych.
III . Opiniowanie spraw
W 2020 roku przedstawicielki SBP Okręgu Podlaskiego prowadziły rozmowy telefoniczne
z organizatorami oraz dyrektorami instytucji kultury, które miały na celu obronę interesów
bibliotecznych.
Prowadzono działania w zakresie:
1. opiniowania zamiarów łączenia bibliotek z ośrodkami kultury (gminy: Nowinka, Przerośl,
Szypliszki, Szumowo, Suwałki gm. wiejska),
2. opiniowania wniosku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siemiatyczach, zlokalizowanej w Czartajewie,
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3. przygotowano stanowisko

w sprawie zamiaru utworzenie filii Biblioteki Publicznej w

Mońkach pod nazwą Mediateka,
4. obrony warunków pracy i płacy zatrudnionych bibliotekarzy (w gminie Suraż i Choroszcz).
5.

przedstawienia stanowiska

przedstawicieli Zarządu Okręgu Podlaskiego w

sprawach

związanych z przedłużeniem umów na stanowisku dyrektora biblioteki,
6.

wydania opinii 4 bibliotekarzom, którzy ubiegali się o stanowisko dyrektora bibliotek
terenowych (3 osoby z gminy Łapy oraz 1 z Grodziska ),

7. udziału w komisji konkursowej podczas

wyboru kandydata na stanowisko

dyrektora

Biblioteki Publicznej w Suwałkach. Spotkanie przeprowadzono w maju br.
8. pozyskania informacji nt. zmian formalno-organizacyjnych w GBP w Michałowie.
Kilka przedstawicielek SBP Okręgu Podlaskiego udzieliło odpowiedzi na pytania ankiety „Sektor
książki w okresie pandemii”.
IV Formy aktywności struktur SBP
W okresie pandemii kontakty między strukturami ograniczały się najczęściej do rozmów
telefonicznych oraz kontaktów e - mailowych. Cześć członków korzystało z dodatkowego zasiłku
opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia. Bibliotekarze byli również oddelegowani do pracy zdalnej
poza siedzibą biblioteki, wykonując powierzone zadania w miejscu zamieszczania. Ponadto
wykorzystywano zaległe urlopy za 2019 rok i skorzystało z urlopu na 2020 rok.
Zaplanowano w 2020 roku 4 szkolenia w Oddziale Białostockim oraz jedno w Oddziale Suwalskim.
Zrealizowano jedynie 2 doskonalenia zawodowe pod patronatem SBP. Trzy spotkania szkoleniowe
przesunięto na 2021 rok ( w Oddziale Suwalskim oraz dwa w kołach białostockich ).
Udało się zorganizować doskonalenia zawodowe w trybie stacjonarnym :
1.

11.03.2020 w Książnicy Podlaskiej ph. „Budowanie relacji w zespole oraz pozytywna
komunikacja z użytkownikiem bibliotecznym”.

2.

1.10.2020

w kole sokólskim Oddziału Białostockiego ph.” Partnerstwo między

pracownikami. Dobre relacje z czytelnikiem” w Bibliotece Publicznej w Sokółce .
Podczas obu spotkań dodatkowo przedstawiono prezentację multimedialną o przedsięwzięciach SBP
Oddziału Białostockiego w latach 2018- 2020 .
Zrealizowano badanie satysfakcji użytkowników Książnicy Podlaskiej (przeprowadzone zgodnie z
metodą opracowaną przez zespół SBP ds. badania efektywności bibliotek; przygotowano: 700
kwestionariuszy ankiet do wypełnienia, dane surowe i zbiorcze, wykresy i tabele krzyżowe, raport z
badań).
Promowano AFBP na dwóch szkoleniach:
„Badania efektywności bibliotek publicznych – wprowadzone zmiany w 2020 r.” – szkolenie
warsztatowe zrealizowane w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (12.02.2020) , adresowane do
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nowych pracowników bibliotek publicznych województwa oraz przeprowadzono blok szkoleniowy
na spotkaniu w powiecie białostockim pt. „Wskaźniki funkcjonalności bibliotek publicznych powiatu
białostockiego”.
Działania Książnicy Podlaskiej oraz bibliotek terenowych realizowane w partnerstwie z oddziałami
podlaskimi SBP:
1. konkurs poetycki „Katyń słowo i pamięć ”

przy

udziale: Książnicy

Podlaskiej

w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego, SBP (konkurs ogłoszono w lutym, a podsumowano
na Ogólnopolskim Czytaniu 5 wrześniu w Supraślu).
2. Konkurs „Suwalskie limeryki latem. Edycja XIV” na krótką wierszowaną formę literacką
(Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w czerwcu 2020 r.

po raz

czternasty ogłosiła wydarzenie wspólnie z Oddziałem Suwalskim, a podsumowanie nastąpiło
05 sierpnia 2020).
3. wydarzenia w trakcje realizacji :
• wojewódzki konkurs ph. „Literacka gra biblioteczna” oraz XI Konferencja Bibliotek
Publicznych Województwa Podlaskiego (pod patronatem SBP oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego);
•

powiatowy konkurs literacko-plastyczny „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej”, który
zorganizuje Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna
Powiatu Białostockiego) we współpracy z koalicjantami.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Łomży aplikował o dofinansowanie
projektów:
1. w ramach programu NCK Kultura-Interwencje 2020 na zadanie „Jan Paweł II - Nauczyciel
patriotyzmu";
2. w ramach programu Patriotyzm Jutra realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie na
zadanie „Bibliotekarze śladami Jana Pawła II".
Na oba zadania Oddział w Łomży nie otrzymał dofinansowania.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Białymstoku aplikował o dofinansowanie:
Realizacji zadania publicznego pt. „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej” . Wniosek złożono
do Zarządu Województwa Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Na realizację ww. zadania nie otrzymaliśmy dofinansowania.
Okręg Podlaski SBP zgłosił do Zarządu Głównego SBP dwie aktywne bibliotekarki z województwa
podlaskiego (kol. Ałła Gryc oraz Barbara Bajda) do nagrody promującej czytelnictwo i wnoszące
istotny wkład w rozwój bibliotekarstwa polskiego. Oba wnioski zostały zaakceptowane przez Zarząd
SBP.
V. Konkurs na Bibliotekarza Roku
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Okręg Podlaski SBP przystąpił do organizacji konkursu na Bibliotekarza Roku 2019 (przedsięwzięcie
realizowano w dwóch etapach). Nie zapomniano również o Dniu Bibliotekarza, z okazji tego święta,
wysłano życzenia wszystkim pracownikom bibliotek, a przy sposobności poinformowano o wynikach
konkursu Podlaski Bibliotekarz Roku 2019.
Pierwszy etap – w trybie stacjonarnym
21.02.2020 odbyło się posiedzenie Kapituły Okręgu SBP w celu wyłonienia Bibliotekarza Roku 2019.
Pięcioosobowa komisja oceniła 4 kandydatów . Zgłoszono do konkursu 3 bibliotekarzy z bibliotek
samorządowych i jednego z Książnicy Podlaskiej. Tytuł Bibliotekarza Roku 2019 otrzymała kol. Beata
Rogalska z Gminnej Biblioteki Publicznej z Krypna, która uzyskała 15 głosów.
Drugi etap – w trybie online
Oceny kandydatów do tytułu Ogólnopolski Bibliotekarza Roku 2019 dokonała 3 osobowa kapituła
Zarządu Okręgu SBP na pracy zdalnej w dniu 22.04.2020.
Wszystkim laureatom przekazano dyplomy i upominki, w tym wydawnictwa stowarzyszeniowe.
Wysłano do włodarzy poszczególnych gmin oraz Książnicy Podlaskiej życzenia i gratulacje dotyczące
finalistów . Informacje o przebiegu konkursu i jego wynikach przesłano do Starostwa Powiatu
Białostockiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zamieszczono na Facebooku Książnicy Podlaskiej.
VI. Tydzień Bibliotek
Tydzień Bibliotek 2020 obchodziliśmy w myśl hasła "Zasmakuj w bibliotece", które miało szczególne
znaczenie w dobie pandemii. Większość przedsięwzięć realizowano on-line, na fanpage’u bibliotek
publicznych. Bibliotekarze starali się pracować w nowych okolicznościach, utrzymując więź ze
społeczeństwem, odpowiadając na ich potrzeby. Popularyzowano wartości kulturalne, edukacyjne i
społeczne, zaznaczając swoją obecność w życiu kulturalnym danego społeczeństwa. Podkreślano
rolę bibliotek w rozwoju i edukacji oraz zaprezentowano zawód bibliotekarza. Lansowano nowości
wydawnicze, czytano fragmenty utworów, zachęcano do udziału w konkursach, zgaduj-zgadulach,
wyświetlano bajki, aktywizowano najmłodszych do ilustrowania czytanych utworów (prace były
wysyłane do bibliotek zgodnie z założeniami programu).
Oto przykłady :
1. Koło Augustowskie (Oddział Suwalski) publikowało online wiersze pochodzące z tomów
poetyckich, które są rezultatem spotkań w ramach cyklu Pogwarki Poetyckie przy Herbatce,
ponadto codziennie ukazywało się jedno pytanie dotyczące danej
księgozbioru i nas, bibliotekarek). Uczestnicy przesyłali

biblioteki (historii,

odpowiedzi na adres mailowy,

przygotowano nagrody książkowe.
2. Biblioteka w Poświętnem (Oddział Białostocki) prowadziła

wiele

spotkań, które miały

charakter zdalny, podczas których odbiorcom czytano ciekawe historie, przygotowane
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tematycznie do realizowanego tematu w oparciu o książki Wydawnictwa Literatura.
Dodatkowym elementem, były różnego rodzaju warsztaty .
3. Biblioteki w gminach: Choroszcz, Krypno (dodatkowo realizowano akcję „Wierszem
malowane”), Poświętne, Supraśl, Turośń Kościelna, Zawady (Oddział Białostocki) realizowały
akcje „Poczytajki”, „ Zostań w domu” .
4. Biblioteka w Suwałkach (Oddział Suwalski) bardzo aktywnie realizowała działania na rzecz
środowiska lokalnego i promocji biblioteki. Prowadzono akcję „ Poczytaj bibliotekarzowi w
Tygodniu Bibliotek - tak jak rodzina w dobranocce”, ”Żywa okładka książki”, „Stwórz galerię
zwierzaków domowych”.
VII. Inne sprawy
Zarząd

Oddziału Białostockiego w ramach działań kulturalno-oświatowych postanowił swoim

członkom SBP zakupić po dwa bilety do kina. Osoby, które wyraziły chęć ich otrzymania dostaną
bilety z półrocznym terminem realizacji. Zaplanowano nabycie rollapu SBP do promocji działań
stowarzyszenia.
VIII. Planowania
W związku z pandemią nie planujemy wielu działań w 2020/2021 . Przymierzamy się do okresu
sprawozdawczego i wyborczego w SBP. Aktywizujemy młodych do zasilenia szeregów SBP ( z tym są
problemy). W 2021 roku chcemy wyeksponować dorobek twórców literatury fantasy i science fiction
w związku z 100 rocznicą urodzin Stanisława Lema oraz zaakcentować inne wydarzenia literacko –
historyczne oraz bibliotekarskie.

Okręg pomorski
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
Liczba członków nie uległa zmianie w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 roku.
Stan na dzień 30 września 2020:
Liczba członków: 251, działających w 2 Oddziałach, łącznie w 11 Kołach.
Oddział w Gdańsku:
Liczba członków: 149 / Liczba Kół:

6

Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie: 30 członków
Koło Kartuskie: 8 członków
Koło Północnokaszubskie: 6 członków
Koło Tczewskie: 6 członków
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Koło Trójmiasto: 95 członków
Koło w Pruszczu Gdańskim: 4 członków
Oddział w Słupsku:
Liczba członków: 102 / Liczba Kół:

5

Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych: 28 członków
Koło Miejsko-Powiatowe: 40 członków
Koło w Bytowie: 18 członków
Koło w Człuchowie: 11 członków
Koło w Lęborku: 5 członków
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
Do komunikacji pomiędzy strukturami SBP wykorzystywane była przede wszystkim poczta mailowa
Okręgu Pomorskiego. Warto podkreślić, że Zarząd Okręgu posiada zaktualizowaną bazę mailingową.
Oprócz adresów poszczególnych członków Zarządu pomorskich struktur SBP w bazie znajdują się
adresy wszystkich bibliotek województwa pomorskiego. Ponadto do przekazywania informacji
wykorzystano konta na portalu społecznościowym. Dużym wyzwaniem okazało się ustalenie
okręgowego rankingu finalistów Konkursu Bibliotekarz Roku, który należało ustalić zdalnie. Zarząd
Okręgu opracował swoje narzędzia online, które ułatwiły kontakt pomiędzy członkami Kapituły, m.in.
do ustalenia okręgowego rankingu wykorzystano Formularze Google.
3. Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnianiem

dyrektorów

bibliotek,

zmianami

funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
W roku 2020 do Zarządu Okręgu wpłynęły 4 prośby o wydanie opinii o kandydatach na dyrektorów:
•

05.02.2020 r. – w sprawie opinii na temat planowanego powołania z dniem 2
kwietnia 2020 r. Natalii Gromow na kolejną 4-letnią kadencję na stanowisko
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni – opinia pozytywna

•

14.04.2020 r. – w sprawie opinii na temat planowanego powołania Krystyny
Laskowicz na kolejną kadencję na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumii– opinia pozytywna

•

21.04.2020 r. – wniosek o wydanie opinii na temat powołania Małgorzaty
Kolendowskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski
z Morzem w Pucku – opinia pozytywna

•

10.09.2020 r. – w sprawie opinii na temat planowanego powołania Sandry
Winnickiej, wyłonionej w konkursie, na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji
Regionalnej w Słupsku – opinia pozytywna
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4.

Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie
bibliotek, itp.)

W okresie sprawozdawczym koła Okręgu Pomorskiego SBP współorganizowały szkolenia stacjonarne
dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy, m.in. szkolenia na temat: Rodzic w Internecie oraz Kultura
w Sieci. W okresie lockdownu Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej zainicjowała czytanie
bajek online. Za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym codziennie czytała bajki dla
dzieci.
5.

Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom,
popularyzacja laureata nagrody w mediach, itp.).

W tym roku do tytułu Pomorskiego Bibliotekarza Roku zgłoszono 5 kandydatów:
•

Joanna Kujawska-Frejlich – kierownik Miniateki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

•

Agata Szklarkowska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku

•

Renata Sztabnik – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy

•

Anna Wałek – dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej

•

Elwira Worzała – nauczyciel bibliotekarz Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku
Kapituła Konkursu Okręgu Pomorskiego w składzie:

•

Teresa Milewska - przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP

•

Małgorzata Kłos - wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP

•

Jacek Prądziński - sekretarz Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP

•

Teresa Arendt - członek Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP

•

Maria Chamier-Gliszczyńska - członek Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP

•

Sabina Czaja - przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Słupsku

•

Katarzyna Kulesza - przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Gdańsku

•

Anna Buczkowska-Pawlik - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału SBP w Słupsku

•

Beata Taraszkiewicz - dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku
w jawnym głosowaniu przyznała kandydatom punkty od 1 do 5 przy założeniu, że osoba, która ma
otrzymać tytuł Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2019, uzyskuje ich maksymalną ilość.
Zwycięzcą została Agata Szklarkowska uzyskując 35 punktów i tym samym I miejsce, pozostali
kandydaci otrzymali następujące liczby punktów:
Anna Wałek – 32 punkty, miejsce II
Renata Sztabnik – 29 punkty, miejsce III
Joanna Kujawska-Frejlich – 23 punkty, miejsce IV
Elwira Worzała – 16 punkty, miejsce V
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Tytuł najlepszemu Bibliotekarzowi Roku 2019 w województwie wręczyła Teresa Milewska,
przewodnicząca Okręgu Pomorskiego SBP oraz Jacek Prądziński, sekretarz Zarządu Okręgu
Pomorskiego SBP, ubiegłoroczny laureat tytułu Pomorskiego Bibliotekarza Roku.
Wręczenie nagrody odbyło się siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku podczas
inaugurującego rok szkolny 2020/2021 spotkania Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
bibliotekarzy miasta Słupska i regionu. Informacja o wręczeniu tytułu okazała się m.in. w regionalnym
dzienniku Głos Pomorza, w mediach społecznościowych:

fanpage Oddziału SBP w Słupsku,

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, ponadto obszerna relacja została zamieszczona
na ogólnopolskim portalu SBP.
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.)
Podległe pod Okręg Pomorski Koła oraz Oddziały nie organizowały Tygodnia Bibliotek w formie
online. Działania online dla większości członków stanowią problem techniczny. Dobrą praktyką przy
sugerowaniu przez ZG organizacji działań online byłoby wcześniejsze zorganizowanie bezpłatnego
szkolenia dedykowanego tylko przewodniczącym Kół, Oddziałów, Okręgów.
7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w okresie
pandemii
Brak konkretnych, ujednoliconych narzędzi online dla wszystkich okręgowych Kapituł Konkursu
Bibliotekarz Roku, pozwalających ustalić okręgowy ranking finalistów Konkursu. Potrzebne są
narzędzia, rozwiązania, które pozwalają oddać głos członkom Kapituły w jak najprostszy sposób.
Wykorzystanie do tego celu poczty elektronicznej, zalecanego sposobu przez ZG, nie jest dobrym
rozwiązaniem.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
Priorytetem działań na najbliższe miesiące jest wdrożenie regulaminów Zjazdów Delegatów dla Kół
i Oddziałów i Okręgu SBP, w tym ustalenie terminów oraz zasad zgodnych z wytycznymi ZG SBP.
Ważnym elementem pracy zarządów poszczególnych ogniw będzie przygotowanie sprawozdań
z działalności w roku 2020, jak również sprawozdań pracy zarządów w kadencji 2017-2021.
9. Uwagi, wnioski, postulaty
•

Zniżki na szkolenia dla członków SBP organizowane przez Zarząd Główny SBP:

Zgodnie z przyjętą uchwałą przez ZG nr 2/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2019-2020, wysokość ulgi
przy opłatach za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach wynosi do 20%. Dlaczego od
przyjęcia tej uchwały ani razu nie została uwzględniona zniżka w wysokości 20%? Przy zapisach na
każde szkolenie zniżka wynosi zaledwie tylko 10%. W związku, gdy ZG wytycznymi domaga się
przelewania części składek z Oddziałów, zniżka powinna być zdecydowanie wyższa, np. 50%. Każdy
członek SBP powinien dostrzegać realne korzyści przynależności do organizacji! Ponadto, dlaczego
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przy zakupie czasopism bezpośrednio w Wydawnictwie nie są uwzględniane żadne zniżki? Przy
zakupie indywidulanym, nawet przy informacji, że kupujący jest członkiem SBP nie otrzymuje zniżki, a
informacja o ulgach zawarta jest w tym samym ww. regulaminie. Zniżki przy zakupie prenumeraty
czasopism powinny być także uwzględniane dla bibliotek, przy których działa Koło SBP. Działalność
lokalnych struktur SBP przy bibliotekach to realne koszty, które ponoszą placówki, uwzględnienie
zniżki przy rocznej prenumeracie powinno być obowiązkowe. Wykaz zniżek powinien być jasny i
konkretny. Nie powinno być w nim zapisu „do”.
•

Materiały promocyjne

Każdy z Okręgów SBP powinien otrzymać zestaw materiałów promocyjnych, np. teczki z logo SBP.
Przy wręczaniu. listów gratulacyjnych dyrektorom lub instytucjom współpracującym z lokalnymi
strukturami SBP, ujednolicone materiały promocyjne stanowią identyfikację całej organizacji.
•

Zasadność funkcji opiekuna Okręgu z ramienia ZG SBP

Przez cały okres kadencji z zarządem Okręgu Pomorskiego SBP ani razu nie skontaktował się, ani
osobiście, ani telefonicznie, czy nawet mailowo, opiekun Okręgu wyznaczony przez ZG SBP.
Wypadałoby, aby chociaż raz przez 5 lat trwania kadencji osoba pełniąca funkcję opiekuna
skontaktowała się z lokalnymi strukturami SBP lub uczestniczyła w ważnych spotkaniach
organizowanych przez Zarząd Okręgu, np. w Pomorskim Dniu Bibliotekarza.
•

Marginalizacja i uprzedmiotowienie lokalnych struktur

Od ponad roku Zarząd Okręgu Pomorskiego oczekuje na ustosunkowanie się do pisma, które zostało
przesłane do Przewodniczącej Zarządu Głównego SBP w sierpniu 2019 roku (mailem oraz pocztą
tradycyjną). Pismo zostało zredagowane podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Okręgu
Pomorskiego. We wrześniu 2019 roku podczas spotkania przewodniczących okręgów z ZG,
Przewodnicząca SBP obiecała, że udzieli odpowiedzi na pismo w ciągu dwóch tygodni, Zarząd Okręgu
do tej pory jej nie otrzymał.
•

Zjazd Delegatów

Zarząd Okręgu oraz podległe jemu struktury rekomenduje, aby zjazdy delegatów poszczególnych
ogniw odbyły się w terminie oraz w tradycyjnej formie. Niedopuszczalne byłoby wykorzystanie
obecnego stanu pandemii do ewentualnego wydłużenia kadencji ZG.
•

Wytyczne w sprawie składek

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Zarząd Okręgu oraz decyzje Oddziałów SBP w Gdańsku i Słupsku,
decyzję w sprawie wysokości składek oraz procentowego podziału składek, w tym przekazywania
procentowej części do Zarządu Głównego, podejmie Zjazd Delegatów pomorskich struktur SBP.
Uchwała w tej sprawie została przesłana do Biura ZG SBP w roku 2019.
•

Legitymacje
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Wyrażamy stanowczy sprzeciw, aby przesłanie legitymacji nowym członkom SBP było uzależnione od
przekazania procentowej części składek przez oddziały do ZG. Zależność taka została wskazana w
korespondencji pomiędzy Biurem ZG a Zarządem Oddziału w Słupsku. Zastosowanie szantażu jest
nieetyczne i potwierdza, że lokalne struktury SBP traktowane są przedmiotowo.

Okręg śląski
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje
W Okręgu Śląskim zlikwidowano jedno koło SBP, które działało w Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Gliwicach. Związane to było z likwidacją tej biblioteki. Pełną sytuację członkowską będziemy mogli
przedstawić na początku przyszłego roku, ale zauważamy tendencję zmniejszania się liczby członków.
Oddział SBP w Częstochowie planuje przeprowadzić ankietę wśród swoich członków w sprawie
oczekiwań.
Problemem dla nas jest organizacja stacjonarnych wydarzeń (spotkań, wycieczek, imprez
okolicznościowych) oraz słabnące zainteresowanie działalnością stowarzyszenia. Chcielibyśmy
zasygnalizować także nierozwiązaną sprawę bibliotekarzy akademickich, którzy nie otrzymali
wsparcia w sprawie starań o wprowadzenie zapisów o bibliotekarzu dyplomowanym w Ustawie 2.0.
Zarząd Okręgu zmienił operatora bankowego i konto bankowe. Elektroniczna bankowość w znaczący
sposób ułatwiła pracę skarbnika, pozwalając na dokonywanie internetowych przelewów i rozliczeń w
projektach dofinansowanych z urzędów miast. Na konto Zarządu Okręgu na bieżąco wpływają składki
tylko z niektórych kół i oddziału.
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
Pomiędzy członkami komunikowano się mailowo, telefonicznie oraz prowadzone są dwa konta w
serwisie Facebook: Oddziału SBP w Częstochowie oraz Okręgu Śląskiego w Katowicach. Sekcja
Bibliotek

Niepaństwowych

Szkół

Wyższych zorganizowała spotkanie

stacjonarne

członków

bibliotek,

zmianami

zaangażowanych w prace na czasopismem “Bibliotheca Nostra”.
3.

Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnianiem

dyrektorów

funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
Zarząd Okręgu w Katowicach przygotował 2 opinie w sprawach rozwiązania umów z dyrektorami w
MBP w Piekarach Śląskich i GBP w Brennej w związku z przejściem na emeryturę. Zarząd Oddziału w
Częstochowie

wydał

opinie o

powołaniu dyrektora GBP w

Niegowej. Sekcja Bibliotek

Niepaństwowych
Szkół Wyższychw oparciu o konsultacje w środowisku przesłała na ręce Pani Przewodniczącej Joanny
Pasztaleniec-Jarzyńskiej opinie i uwagi do:
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* Projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w
sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (8.05.2020)
* Projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
(UC47) (15.09.2020)
* kandydatury Pana dr Karola Krajewskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Kultury
i Dziedzictwa Wsi (15.09.2020)
4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek,
itp.)
Zarząd Okręgu SBP w Dąbrowie Górniczej nie aplikował o dofinansowanie na grant do urzędu miasta
w tym roku, ale zorganizował jednak stoisko na Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej
oraz współorganizował grę miejską. Wyjazd bibliotekarzy do Moskwy oraz konferencja Sekcji
Bibliotek Niepaństwowych zostały przesunięte na przyszły rok.
Zostały opublikowane kolejne zeszyty czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”:
* Nr 3/2019: Czasopisma naukowe i fachowe z bibliologii i dziedzin pokrewnych. Red. Maria Kycler,
Bogumiła Warząchowska (4.03.2020)
* Nr 4/2019: Recepcja tekstów kultury. Red. Hanna Langer (13.08.2020)
W konsekwencji niekorzystnych rozporządzeń ministerialnych pismo zmieniło częstotliwość
wydawania. Od roku 2020 będzie się ukazywać jako „Bibliotheca Nostra. Śląski Półrocznik Naukowy”.
Trwają prace końcowe nad zeszytem 1/2020 pt. Dydaktyka dla biblioteki. W przygotowaniu nr 2/2020
pod roboczym tytułem Wydawnictwa, kolekcje – unikatowe, cenne, wyjątkowe.
We współpracy z Zespołem Historyczno-Pamiętnikarskim Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich został przygotowany 17 tomik serii “Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach
Współczesnych” pt. Bibliotekarze i pracownicy książki w województwie śląskimpod redakcją Marii
Kycler i Jadwigi Sadowskiej. Zamieszczono w nim biogramy i wspomnienia o 22 zmarłych osobach,
zasłużonych dla rozwoju bibliotekarstwa, informacji, czytelnictwa i szkolnictwa akademickiego.
Aktualnie trwa korekta składu. Rzecz powinna się ukazać jeszcze w tym roku.
W ramach współpracy i wspierania inicjatyw bibliotek naukowych/akademickich rozesłano
zaproszenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do obejrzenia wirtualnej wystawy “Złota epoka
Jagiellonów”,
dostępnej pod adresem: www.zlotaepoka.ossolineum.pl
<http://www.zlotaepoka.ossolineum.pl>
Zarząd Okręgu uzyskał dofinansowanie z Urzędu Miasta Katowice na realizację projektu “Akcja
powieści - Katowice! (cykl spotkań z pisarzami) wspólnie z Biblioteką Śląską. Projekt zakładał 5
spotkań
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online z pisarzami, którzy akcję swoich książek umiejscowili w Katowicach. Zaproszonymi autorami
byli Marta Matyszczak, Marta Fox, Marta Obuch, Magdalena Majcher i Mariusz Czubaj. Rozmowy,
prowadzone zostały przez Marię Olechę-Lisiecką i Agnieszkę Strzemińską, transmitowano na żywo w
serwisie Facebook na profilu Biblioteki Śląskiej oraz Zarządu SBP w Katowicach.
5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom, popularyzacja
laureata nagrody w mediach, itp.).
Konkurs na poziomie wojewódzkim wygrała Ewa Kmiecik-Wronowicz (dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach). Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 27 sierpnia 2020 r.
podczas otwarcia nowego gmachu MBP. Konkurs był promowany w serwisie Facebook.
Z obserwacji widzimy, że dobrym rozwiązaniem w konkursie byłoby wprowadzenie kategorii
przeznaczonej dla specjalizacji bibliotekarzy.
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.)
Brak.
7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w okresie
pandemii
Brak.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
Jeszcze nie ustalono.
9. Uwagi, wnioski, postulaty
W sytuacji pandemii widzimy szansę dla Stowarzyszenia, które może zwiększyć swoją rolę wśród
bibliotekarzy. Wielu pracowników bibliotek przechodzi na pracę zdalna i nie będzie miało kontaktu ze
środowiskiem. Spotkania online i większa dostępność może stać się dużą szansą dla środowiska SBP.

Okręg świętokrzyski
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
- nie ma zmian w liczbie kół / oddziałów;
- z oddziału kieleckiego na 19 członków – emerytów po informacji o konieczności płacenia składki 15
zrezygnowało z członkostwa; 1 osoba pracująca zrezygnowała;
- z oddziału konecko-skarżyskiego: odeszły 3 osoby (emerytki), 2 osoby zapisały się do
Stowarzyszenia.
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
wyłącznie on-line w sprawach bieżących
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3.

Opiniowanie

spraw

związanych

z

zatrudnianiem

dyrektorów

bibliotek,

zmianami

funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w okresie pandemii, itp.
nie
4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek,
itp.)
nie
5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom, popularyzacja
laureata nagrody w mediach, itp.).
- nie wręczyliśmy nagród laureatom; postanowiliśmy, że uhonorujemy laureatów wtedy, gdy będzie
możliwość przygotowania uroczystości w tradycyjny sposób – w ostateczności wspólnie z laureatami
za 2020 r.
- informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawiła się w lokalnych mediach; ponadto laureatka
konkursu udzielała wywiadów dla TVP Kielce i dla Radia Kielce.
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.)
nie
7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w okresie
pandemii
Działalność naszego Okręgu od momentu zmiany w Zarządzie Okręgu skupiona jest na integracji
środowiska bibliotekarskiego: wspólnych spotkaniach, celebrowaniu ważnych wydarzeń / świąt,
docenianiu pracy poszczególnych osób i pracy bibliotekarskiej w ogóle.
W związku z powyższym na ten rok planowaliśmy:
- uroczystości związane z rozstrzygnięciem konkursu Bibliotekarz Roku oraz naszego konkursu
Biblioteka Roku, a także nagradzanie samorządowców, którzy wspierają działalność bibliotek na
swoich terenach; uroczystości te zawsze odbywały się przy udziale mediów, z przedstawicielami
Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego oraz wójtów / burmistrzów / prezydentów
laureatów naszych konkursów;
- zakupie tortów dla kół i zorganizowanie spotkań bibliotekarzy w Dzień Bibliotekarza;
- 5-dniową wycieczkę edukacyjno-integracyjną do województwa warmińsko-mazurskiego, podczas
której planowaliśmy odwiedzenie kilku bibliotek oraz ważnych historycznie miejsc;
- zorganizowanie w kołach świątecznych spotkań integracyjnych.
Żadne z tych wydarzeń nie odbyło się i z dużym prawdopodobieństwem nie odbędzie się ze względu
na Covid-19.
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
brak
9. Uwagi, wnioski, postulaty

brak
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Okręg warmińsko-mazurski
1. Sytuacja członkowska SBP:
Ogólna liczba członków na koniec 2019 roku wynosiła 212. W okresie styczeń – wrzesień 2020 roku,
nie odnotowano zmiany tj. ani nie przybyło, ani nie ubyło członków SBP w województwie WarmińskoMazurskim.
Większych problemów nie odnotowano, przy czym należy wskazać, że w miejsce odchodzących
dotychczasowych liderów SBP w danym kole lub oddziale, nie ma osób, które chętnie podjęłyby się
przewodzenia strukturom, co stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie SBP w dalszej
perspektywie czasowej.
Istnieje także silna tendencja, że niektóre koła, działające w sąsiedztwie Olsztyna chcą przyłączyć się
do koła olsztyńskiego jak np. koło w Lidzbarku Warmińskim. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, o
czym niejednokrotnie rozmawialiśmy na Zarządzie Głównym SBP, że młodzi ludzie nie wstępują w
szeregi Naszej organizacji z faktu, iż z faktu, że mogą wykonywać swoją działalność bądź realizować
projekty pod szyldem SBP, nie stanowi zachęty, raczej wybierają działania autorskie.
2. W okresie pandemii, Zarząd spotykał się tylko „telefonicznie”, bądź pocztą elektroniczną.
Wszelkie uzgodnienia, tudzież załatwianie spraw w terenie odbywało się zdalnie.
3. W przedmiotowym okresie Zarząd Okręgu opiniował dwa wnioski w sprawie zatrudnienia
dyrektora tj. wydał pozytywną rekomendację dla pana dr Jerzego Kiełbika powołanego decyzją
ministra kultury w Instytucie Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz opiniował
pozytywnie powołanie pani Adrianny Walendziak na stanowisko Zastępcy Dyrektora WBP w
Olsztynie.
4. W okresie styczeń – luty 2020 r. aktywność kół oraz oddziałów ograniczała się przede wszystkim
do
w

spotkań
szkoleniach

integrujących.
online,

ale

Owszem

korzystali

wyłącznie

członkowie
z

SBP

platformy

uczestniczyli

szkoleniowej

WBP

w Olsztynie.
5. Realizacja konkursu „Bibliotekarz Roku 2019” przebiegała sprawnie, bez większych przeszkód
udało się wyłonić bibliotekarza roku. Zgłosiło się 4. Kandydatów, wygrał pan Łukasz Ślusarczyk z
MBP w Olsztynie. Należy podkreślić, że pomimo okresu pandemii, pan Łukasz Ślusarczyk odebrał
nagrodę, jak również list gratulacyjny osobiście, pozostałym kandydatom podziękowano i
przesłano listy gratulacyjne pocztą. Dbając o promocję nagrody, Zarząd Okręgu oprócz listów
gratulacyjnych dla kandydatów, wysłał także listy do zwierzchników lub organizatorów bibliotek,
podkreślając w nich nie tylko zasługi oraz kompetencje uczestników konkursu, ale wskazując też
na

prestiż

konkursu

i

organizatora
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konkursu

jakim

jest

SBP.

Ponadto

w prasie lokalnej, a także portalach społecznościowych zaprzyjaźnionych instytucji pojawiły się
informacje o wynikach konkursu, w tym w newsletterze Urzędu Miasta Olsztyna.
6. Nie odnotowano aktywności członków kół bądź oddziałów w Tygodniu Bibliotek pod marką
SBP.
7. W okresie pandemii nie odnotowano istotnych spraw mających wpływ na działalność, za
wyjątkiem samej pandemii, która uniemożliwiła realizację obchodów Wojewódzkiego Dnia
Bibliotekarza w Działdowie oraz konferencji planowej na październik a poświęconej
współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami kultury lub innymi podmiotami.
8. W pierwszym kwartale roku przyszłego planuje się przede wszystkim przygotowania do
zorganizowania wyborów w poszczególnych kołach, oddziałach oraz okręgu.
9. Uwagi: Nie udało się zahamować spadku liczby członków SBP.

Okręg wielkopolski
1. Sytuacja członkowska
6 oddziałów, 33 koła, 706 członków (spadek o 35)
2. Sukcesy
Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku została Honorata Anna Struzik z MBP w Chodzieży. Odebrała
wiele gratulacji i wyrazów uznania za swoją wyjątkową pracę w roku 2019, w tym od burmistrza oraz
starosty Powiatu Chodzieskiego. W lokalnej prasie opublikowano artykuł na temat Jej dorobku.
Weźmie też udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Oddziału SBP w Pile.
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ustalił składkę członkowską w wysokości 4 zł.
Paweł Pioterek przygotował wzór ankiety na temat opinii członków o Stowarzyszeniu Bibliotekarzy
Polskich.
Pozyskano 20 tys. na nagrodę im. Andrzeja Wojtkowskiego w otwartym konkursie ogłoszonym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Zaplanowanie programu obchodów XVII Patronalnego Święta Wielkopolskich Bibliotekarzy – Św.
Wawrzyńca, które ze względu na pandemię zostało przełożone na rok 2021.
26 września o godzinie 12.00 w Bibliotece Ratuszowej w leszczyńskim Ratuszu odbyła się (wirtualnie
za pośrednictwem kanału YouTube) uroczysta Gala XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.
Stanisława Grochowiaka.
Przewodniczący Jury Sergiusz Sterna-Wachowiak wygłosił słowo wstępne podsumowujące Konkurs
oraz odczytał werdykt. Laureatom wręczono nagrody, wśród nich nagrodę specjalną Laur 100-lecia
powrotu Leszna do Polski – ufundowaną przez prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka.
Wyróżnienie wręczył wiceprezydent Piotr Jóźwiak. Wykaz nagrodzonych dostępny na stronie:
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http://mbpleszno.pl/Wyniki_XIV_Ogolnopolskiego_Konkursu_Literackiego_im__Stanislawa_Grocho
wiaka.html
Okręg Wielkopolski w dniach 8-15 maja zorganizował Tydzień Bibliotek.
26 września o godzinie 12.00 w Bibliotece Ratuszowej w leszczyńskim Ratuszu odbyła się (wirtualnie
za pośrednictwem kanału YouTube) uroczysta Gala XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.
Stanisława Grochowiaka.
Przewodniczący Jury Sergiusz Sterna-Wachowiak wygłosił słowo wstępne podsumowujące Konkurs
oraz odczytał werdykt. Laureatom wręczono nagrody, wśród nich nagrodę specjalną Laur 100-lecia
powrotu Leszna do Polski – ufundowaną przez prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka.
Wyróżnienie wręczył wiceprezydent Piotr Jóźwiak. Wykaz nagrodzonych dostępny na stronie:
http://mbpleszno.pl/Wyniki_XIV_Ogolnopolskiego_Konkursu_Literackiego_im__Stanislawa_Grocho
wiaka.html Odbył się on już po raz 16, ale pierwszy raz, ze względu na epidemię koronawirusa,
większość wydarzeń została przeniesiona do Internetu, m.in.: 8. Ogólnopolski Konkursu
Fotograficznego Bibliotekarz inny niż myślisz. Biblioteki zorganizowały wiele konkursów oraz
wykładów i filmów online na temat swoich zbiorów, siedzib czy osób związanych z bibliotekarstwem.
3. Plany
15.10. odbyło się stacjonarne posiedzenie Zarządu Okręgu Wlkp. oraz posiedzenie Kapituły nagrody
im. A. Wojtkowskiego
28.10. kolejne posiedzenie Kapituły powołane z powodu braku kworum na pierwszym
zaprojektowanie kopert służbowych z logo SBP
organizacja uroczystości wręczenia Nagród im. A. Wojtkowskiego w listopadzie
wypracowanie nowego modelu wypożyczeń międzybibliotecznych, w obliczu utrudnień z dostępem
do bibliotek w czasie pandemii

Okręg zachodniopomorski
1. Sytuacja członkowska SBP: koła, oddziały, zmiany liczby członków, struktury w porównaniu z
końcem roku 2019, problemy, sukcesy, przewidywane tendencje.
Koniec 2019
Liczba członków: 482, 431 K + 51 M / O. Koszalin - 122 (111 K + 11 M); O. Szczecin – 360 (320 K
+ 40 M)
Koniec września 2020
Liczba członków: 456, 4 osoby zm.
2. Komunikacja pomiędzy strukturami i członkami SBP w okresie pandemii.
Bez spotkań osobistych / formy komunikacji członków OZ SBP:
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- w sprawach pilnych: telefony / massenger
- maile [wytyczne w OZ SBP: Przewodniczący/Sekretarze Kół mają obowiązek przekazywania treści
maili podległym SBP-owiczkom / SBP-owiczom]
- Blog Spot OZ SBP: http://sbpoz.blogspot.com/
- FB OZ SBP: https://www.facebook.com/OZSBP/
- Zakładki Kół na stronach WWW bibliotek:
Koło 3 Szczecin: http://www.mbp.szczecin.pl/dokument,115.html
Koło 1 Koszalin: https://www.biblioteka.koszalin.pl/sbp/sbp-aktualnosci
3. Opiniowanie spraw
3.1. związanych z zatrudnianiem dyrektorów bibliotek,
•

MBP Białogard dla Urz. Miasta Białogard / przedłużenie umowy: Anna Nowak –
rekomendacja pozytywna, 13.02.2020.

•

MBP Wałcz / interwencja, 27.07.2020: Krystyna Kalwasińska, długoletni pracownik, starszy
kustosz i kierownik MBP Wałczu, został zwolniony po 36 latach pracy w tej bibliotece.

•

MBP Kołobrzeg dla Urz. Miasta Kołobrzeg / konkurs na dyrektora - upowszechnienie
informacji.

•

MBP Szczecin dla Urz. Miasta Szczecin, 07.08.2020 / przedłużenia umowy bez konkursu:
Krzysztof

Marcinowski – wymiana zasług wieloletniego dyrektora, ale wskazanie na

potrzebę przygotowanie przez dyrektora dopracowanej strategii rozwoju MBP na następne
lata i przedłożenie jej szerszemu gremium. Cele strategiczne i operacyjne zawarte w takim
dokumencie uprawomocniłyby powierzenie funkcji dyrektora MBP w Szczecinie Panu
Krzysztofowi Marcinowskiemu na kolejne lata z pominięciem procedury konkursu.
3.2. związanych ze zmianami funkcjonowania bibliotek i wykonywania pracy bibliotekarza w
okresie pandemii, itp.
•

Przekazywanie zaleceń BN, SBP oraz innych organizacji NGO.

3.3. związanych z NGO
•

Urząd Miasta Szczecin dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego /
opinia przewodniczącej Koła nr 3 przy MBP Szczecin – Barbary Markowskiej - współpracującej
i pozyskującej dotacje przeznaczone dla NGO z funduszy miejskich i marszałkowskich o UM
Szczecin, które startowało w VIII edycji konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO
2020”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski WZ. (Drugi rok z rzędu Gmina Miasto
Szczecin zwyciężyła w kategorii Powiat i miasto na prawach powiatu:
https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/szczecin-liderem-wspolpracy-z-ngo)
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4. Formy aktywności struktur SBP (np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie
bibliotek, itp.)
Wykaz na końcu.
5. Realizacja konkursu Bibliotekarz Roku 2019 (sposób wręczenia nagród laureatom,
popularyzacja laureata nagrody w mediach, itp.).
Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2019. XI. Konkurs im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego. Nagroda wręczana od 2009. Organizatorzy Konkursu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Laureaci 2019 / nagroda główna (5 tys. PLN) i cztery wyróżnienia (dyplomy,
upominki) - spośród dziesięciu nadesłanych wniosków: nagroda / Aldona Piaskowska - dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze, wniosek wójt Gminy Wałcz – Jan Matuszewski;
wyróżnienia: Justyna Zofia Grzegorczyk - kustosz, kierownik Filii 12 (osiedle Morskie) Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej; wniosek Koło 1 Koszalin OZ SBP – przewodnicząca Anna Wieczorek; Krystyna
Obara - kierownik Biblioteki Publicznej w Mirosławcu, wniosek - Burmistrz Mirosławca - Piotr Pawlik;
Marcin Pierzchliński - bibliotekarz Białogardzkiej Biblioteki Publicznej, wniosek - Białogardzka
Biblioteka Publiczna – dyrektor Anna Nowak; Aldona Pietkiewicz – kierownik Filii 4 MBP Szczecin
(osiedle Niebuszewo-Bolinko), wniosek - Koło 3 Szczecin OZ SBP - Zarząd.
Rola Zarządu OZ SBP: organizacja / popularyzacja konkursu i jego laureatów. Nie było oficjalnego
wręczenia nagrody – gratulacje zostały

przesłane pocztą. Przeprowadzono kampanię

popularyzatorską – prezentacja laureatów i zgłoszonych kandydatów:
Blog Spot OZ SBP: http://sbpoz.blogspot.com/2020/04/zachodniopomorski-bibliotekarz-roku.html
FB OZ SBP: https://www.facebook.com/OZSBP/
SBP.pl: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22312&prev=245
Aldona Piaskowska
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,25929061,ksiazki-pomagaja-w-zyciu.html
https://gs24.pl/znamy-najlepsza-bilbiotekarke-w-naszym-regionie/ar/c13-14958146
https://extrawalcz.pl/pl/14_kultura/3300_najlepszy-bibliotekarz-pracuje-w-karsiborze.html
http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/24311,1,bibliotekarka-roku-na-pomorzu-zachodnimpracuje-w-karsiborze.html
https://www.igryfino.pl/wiadomosci/36496,aldona-piaskowska-bibliotekarka-roku
http://www.gbpkarsibor.pl/author/ald707/page/2/
Justyna Zofia Grzegorczyk
na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej / FB KBP / TV Max / prasa i radio regionalne
https://informacjekoszalin.pl/20200429304920/biblioteka-koszalin-wyroznienie-dla-justynygrzegorczyk-w-konkursie-zachodniopomorski-bibliotekarz-roku-2019-1588120625
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https://www.biblioteka.koszalin.pl/biblioteka/wydarzenia/wyroznienie-dla-justyny-grzegorczyk-wkonkursie-zachodniopomorski-bibliotekarz-roku-2019
6. Udział SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek online (formy, akcje, współpraca z bibliotekami, itp.)
Tydzień Bibliotek 2020 online / relacje w kanałach OZ SBP: Koło 1 Szczecin, Koło 3 Szczecin, Koło 11
Police, Koło 8 Kamień Pom.
7. Inne sprawy mające wpływ na działalność zarządu okręgu, oddziałów i kół SBP w okresie
pandemii
Marazm związany z Covid 19:
- brak pozytywnego odzewu na ofertę OZ SBP Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze 2020 online
(platforma clickmeeting)
- nie podjęto w kołach działań w ramach Tygodnia Bibliotek 2020 online
- nie odbyły się wydarzenia cykliczne OZ SBP:
•

Zachodniopomorska Inauguracja Tygodnia Bibliotek + oficjalne wręczenie nagrody
Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2019, maj 2020;

•

Zachodniopomorski Dzień Bibliotekarza 2020

Oferta szkoleniowa SBP i innych organizacji ngo
- dochodziły do nas głosy, że ceniono i korzystano z oferty szkoleniowej online w trakcie pracy
zdalnej w bibliotekach
8. Działania planowane do końca roku i I kw. 2021
8.1. Do końca roku 2020 – generalnie trudno coś zaplanować, ale:
•

05.10.2020 / Struktury Oddziału Szczecińskiego SBP - Koło 1 & 9 OZ SBP - przy współpracy z
Książnicą Pomorska w Szczecinie - organizują oprowadzanie kuratorskie dla bibliotekarzy i
przyjaciół bibliotek po wystawie Muzeum Narodowego w Szczecinie: Piękność twą widzę. Od
Čiurlionisa do Kairiūkštisa – sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku.

8.2. I kw. 2021
•

wybory w OZ SBP: walne zebranie kół do 30.03.2021; oddziałowe zjazdy delegatów do
08.06.2021; okręgowy zjazd delegatów do 30.06.2021.

•

zapowiedzi / relacje / popularyzacja dot. warsztatów, konkursów, inicjatyw, relacji z
wydarzeń, możliwości dofinasowań zewnętrznych, oferowanych przez SBP, inne organizacje
"bibliotekarskie", biblioteki, organizacje NGO - popularyzowane w kanałach informacyjnych
OZ SBP

•

plany / przygotowania cyklicznych akcji wojewódzkich na 2021:

- Zachodniopomorska Inauguracja Tygodnia Bibliotek, od 2003 / Książnica Pomorska Szczecin
maj 2021, wręczenie nagrody Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2020.

46

- Zachodniopomorski Dzień Bibliotekarza, od 1998 / wrzesień 2021
- Konkurs na Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku, od 2009 / XII edycja Zachodniopomorski
Bibliotekarz Roku 2020: organizacja, zdobycie dofinasowania, popularyzacja, relacje.
- Sympozjum - Ludzie Książki Pomorza Zach., od 2013 / IX Sympozjum, maj 2021:
współorganizacja, dofinasowanie, popularyzacja, relacje.
- Forum Bibliotekarzy Pomorza Zach. , od 2011 / V Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego,
czerwiec 2021: organizacja, zdobycie dofinasowania, popularyzacja, relacje.
- Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie, od 2014 / 6-7. Wykład Markiewiczowski,
listopad/grudzień 2021: OZ SBP patronat.
- Poczekalnia-Poczytalnia. Czekając, czytajmy!, do 2017 / V edycja w woj. zachodniopomorskim,
cały rok 2021: realizacja przez koła OZ SBP.
- Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze, od 2018 / III edycja wrzesień-listopad 2021: koordynacja,
zdobycie dofinansowania, popularyzacja, relacje.
- Środy Bibliotekarskie, od 2015 / 2021.
9. Uwagi, wnioski, postulaty
•

O. Koszalin: Powrót do poziomu czytelnictwa sprzed epidemii będzie dużym wyzwaniem
rozłożonym na lata. Właśnie tym problemem warto, aby SBP wspólnie z poszczególnymi
bibliotekami się zajęło, ale również patrząc szerzej w zakresie wspólnych działań
ogólnopolskich. Jak można to zrobić? To jest temat na poważną dyskusję, która jest
niezbędna przed podjęciem kolejnych kroków, aby wypracować strategię działań dla całego
SBP.

______________________________________
Aneks
4. Formy aktywności struktur SBP
(np. szkolenia, spotkania online, konkursy, wspieranie bibliotek, itp.)
wg terminów

1. Ważne uchwały Zarządu OZ SBP
U_OZ SBP_ 2/2020_ W sprawie podziału i terminu wnoszenia składek członkowskich w związku
uchwałą ZG SBP Nr 3/2019 z dnia 25.09.2019, której postanowienia weszły w życie z dniem
01.01.2020.
U_OZ SBP_ 3/2020_ W sprawie ujednolicenia kalendarza wyborczego Okręgu Zachodniopomorskiego
SBP z kalendarzem wyborczym Zarządu Głównego SBP - tym samym traci moc uchwała Zarządu OZ
SBP 7/2016 z dn. 06.07.2016 r.
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2. Styczeń 2020
Spotkanie tematyczne dla dzieci: Świętowanie Roku św. Jana Pawła II z okazji 100-lecia jego urodzin.
Książnica Stargardzka,15.01.2020. Współorganizator (inicjator/dofinasowanie): Koło 13 Stargard.

3. Luty 2020
Akcja charytatywna: akcja "Bibliotekarze Dzieciom" - przekazanie pieniędzy
na zakup książek i potrzebnych materiałów dydaktycznych uzyskanych dla Świetlicy Środowiskowej
„Promyczek” w Szczecinie a z akcji "książka za złotówkę" oraz organizowanej w Tygodniu Bibliotek
akcji różności. Organizator: Koło 1 Szczecin OZ SBP przy Książnicy Pomorskiej.

4. Luty / marzec 2020
Rozmowy o wejściu we współpracę/partnerstwo: EKDUS Edukacja Kulturowa dla Umiejętności
Społecznych - Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - woj. zachodniopomorskie / Diagnoza stanu
edukacji kulturowej w województwie zachodniopomorskim - badanie w ramach programu NCK rozmowy o wejściu we współpracę.

5. Maj 2020 / Tydzień Bibliotek
VII Sympozjum - Ludzie Książki Pomorza Zachodniego 2020, cykl - Tydzień Bibliotek 2020, Książnica
Pomorska w Szczecinie 08.-15.05.2020 on-line.
Program sympozjum:
Izabela Strzelecka, Książnica Pomorska w Szczecinie: Sylwetka Leona Sauniera (1814-1877).
Cecylia Judek, Książnica Pomorska w Szczecinie: Przyjaciółki z Biblioteki Politechniki Szczecińskiej. Cz.
II: Mieczysława Siemina (1920- 1975).
Leszek Laskowski, Koszalińska Biblioteka Publiczna: Między bibliotekarstwem a polityką – Danuta
Przemieniecka (1932-1992).
Katarzyna Zwierzewicz, Książnica Pomorska w Szczecinie: Czesław Piskorski (1915-1987) – pisarz i
wydawca.
Marzena Majchrzak, Książnica Pomorska w Szczecinie: Helena Żak - z sercem i wiedzą pomiędzy
książkami (1946-1996).
Jolanta Liskowacka, Książnica Pomorska w Szczecinie: Hanna Kustroń - bibliotekarka z przypadku, ale
z wielką pasją (1951-2017).
Jan Krzysztoń, Książnica Pomorska w Szczecinie: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w
Szczecinie. Ludzie i wydawnictwo.
Rola Zarządu OZ SBP / Komisji Komunikacji Społecznej OZ SBP: współorganizacja, popularyzacja,
relacje. W tym: opracowanie wykazu referatów LK PZ 2013-2020, opracowanie wzoru informacji o
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charakterze bibliograficznym - dok. exel [tekst opublikowany

(BZ, rok, nr, s. + link), dot.

osoby/miejsce/czas/instytucja], poszukiwanie wykonawcy.

6. Maj 2020 / Tydzień Bibliotek
•

Popularyzacja bibliotekarzy: 8 maja 2020 z okazji DNIA BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK na FB
Polickiej Biblioteki ukazał się post z linkiem przypominający jej historię oraz album z
prezentujący zasłużone polickie biblioteki: Teresę Rutkowską, Krystynę Jordan, Grażynę
Chabrowskiej, Zofię Kabat, Ewę Majewskiej .... bo aby "zasmakować w bibliotece", należy
zacząć od poznania jej historii i niektórych bibliotekarzy, którzy tę historię tworzyli.
Organizator: Koło 11 Police OZ SBP przy Bibliotece Publicznej w Policach.

•

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2019. XI. Konkurs im. Stanisława Badonia o Nagrodę
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (patrz pkt. Realizacja konkursu… )

7. Wrzesień 2020 / projekt przeniesiony z terminu wcześniejszego
Spotkanie tematyczne: Piknik literacki. Zasmakuj w Tokarczuk!, Szczecin-Stare Miasto-Rynek Sienny
18.09.2020. Wydarzenie na rzecz ułatwienia mieszkańcom Szczecina recepcji twórczości Olgi
Tokarczuk. Organizatorzy: Koło 3 Szczecin OZ SBP (inicjator), Rada Osiedla Stare Miasto, Rada Osiedla
Drzetowo-Grabowo, Stowarzyszenie Lepszy Szczecin. Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w
Szczecinie. Finansowanie: Sektor 3 Szczecin - program „mikroDOTACJE” współfinansowany ze
środków Miasta Szczecin. Koordynator projektu: Barbara Markowska (przewodnicząca Koła 3 OZ
SBP).

8. Wrzesień 2020 / / projekt przeniesiony z terminu wcześniejszego
Warsztaty dla bibliotekarzy: Biblioteka dla klimatu - warsztaty dla bibliotekarzy z woj.
zachodniopomorskiego. Szczecin, Kooperatywa Łaźnia, 19.09.2020. Idea: "Przeciwdziałanie zmianom
klimatu jest obowiązkiem nas wszystkich, bez wyjątku. Wybór przed jakim stoimy, to albo coś
zrobimy (i to z sensem), albo po nas. Dlatego wszelkimi sposobami warto organizować działania
edukacyjne i praktyczne. Biblioteka jest idealnym miejscem do tego, aby poszerzać wiedzę i wdrażać
przemyślane rozwiązania. Bibliotekarze są grupą zawodową o dużym zaufaniu społecznym, a
biblioteka to bezpieczna przestrzeń dla każdego. Sieć bibliotek oplata całą Polskę, co daje doskonałe
możliwości działań edukacyjnych na terenie kraju. Krótko mówiąc: Kto jeśli nie MY?!". Organizator:
Koło 3 Szczecin OZ SBP. Finansowanie: Program Społecznik 2019-2021 Urzędu Marszałkowskiego
Województwa

Zachodniopomorskiego.

Koordynatorka

(przewodnicząca Koła 3 OZ SBP).
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projektu:

Barbara

Markowska

9. Wrzesień 2020
Wystawa wędrująca 12.09.2020 – 28.02.2021 + folder: „Epidemia dobra w Szczecinie”, 2020.
Wystawa / opis: 30 wielkoformatowych prac - zdjęcia Jarosława Dulnego, dokumentujące działalność
osób skupionych w grupie pod nazwą „Pomóżmy tym, którzy pomagają SZCZECIN”. Grupa ta
powstała w Szczecinie w pierwszych miesiącach stanu epidemii Covid-19 (marzec-kwiecień 2020).
Idea: "Zarząd Oddziału Szczecińskiego SBP - jako struktura terenowa organizacji pożytku publicznego
zobowiązanej działać na rzecz dobra wspólnego poprzez m.in. rozwój świadomości obywatelskiej jest zaszczycony, że mógł włożyć swój mały wkład w tak ważnej sprawie jak upowszechnienie
informacji o spontanicznej oddolnej akcji pomocowej mieszkańców Szczecina. Tym samym składa
wyrazy uznania dla osób zaangażowanych w akcję pomocową, która stała się prawdziwą „epidemią
dobra”".

Organizator: Koło 3 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Szczecinie. Finansowanie: "Mała dotacja" Gminy Miasta Szczecin. Koordynator projektu:
Barbara Markowska. Wydawcy folderu: Urząd Miasta Szczecin, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
– Zarząd Oddziału w Szczecinie.

10. Wrzesień 2020 / Komisja Komunikacji Społecznej OZ SBP
Ankieta Weryfikacyjna 2020 UM Szczecin (BDO 7) wszystkich struktur terenowych Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich działających na terenie miasta Szczecina:
I
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu w Szczecinie
NIP 852-24-99-089 Numer KRS: 0000081477
ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
II
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału w Szczecinie
NIP: 852-25-47-871 Numer KRS: 0000081477
ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
III
Koła Oddziału Szczecińskiego na terenie m. Szczecina Nr 1, 2, 3, 9 Szczecin:
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich-Oddział w Szczecinie
Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich-Oddział w Szczecinie
Koło nr 3 przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich-Oddział w Szczecinie
Koło nr 9 Bibliotek Instytucji Kultury
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich-Oddział w Szczecinie

11. Zapowiedzi / relacje / popularyzacja
dot. warsztatów, konkursów, inicjatyw, relacji z wydarzeń, możliwości dofinasowań zewnętrznych,
oferowanych przez SBP, inne organizacje "bibliotekarskie", biblioteki, organizacje NGO popularyzowane w kanałach informacyjnych OZ SBP, m.in.: ► XII edycja konkursu Mistrz Promocji
Czytelnictwa; ►Plebiscyt "Głosu Koszalińskiego" & "Głosu Szczecińskiego" - OSOBOWOŚĆ ROKU
2019 woj. zachodniopomorskiego (Wśród nominowanych: Police - w kategorii Kultura - Wioletta
Kołodziejczyk, Dyrektor Biblioteki w Policach, Koło 11 OZ SBP); ►warsztaty online SBP; ►Laureatka I
edycji konkursu sieci LABIB "Dziel się wiedzą..." - Izabela Szczyż - filia MBP w Choszcznie/ Koło 17
Choszczno; ►popularyzacja nowego numeru Bibliotekarza Zachodniopomorskiego 2/2019 (wyd.
2020) [Numer poświęcony działalności Działu Regionalnego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, w tym
Encyklopedii Pomorza Zachodniego pomeranica.pl oraz Bibliografii Pomorza Zachodniego + artykuł
Agnieszka Gnat-Leśniańska, Bibliotekarskie Czwartki i Środy, 110-131 - podsumowujący cykl spotkań
zainicjowanych przez Oddział Szczeciński SBP, realizowanych w latach 1963-1987 (z przerwami) i
wznowionych w 2016, który obecnie współorganizowany jest przez Koło 1 Szczecin OS SBP wraz z
Sekcją Bibliotekarzy Seniorów pod patronatem Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP];
►popularyzacja / BiblioLaby2020 Zachodniopomorski - Myśl globalnie, działaj lokalnie! 15.10. 20202
– Szczecin; Archiwa społeczne mówią - cykl spotkań z historią mówioną w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa online, wrzesień 2020; ►Artykuł o Mediatece Koszalińskiej: Anna Makochonik, Przyjść,
posłuchać, wypożyczyć w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, "Poradniku Bibliotekarza" 9, 2020, 3536. Nowe obiekty biblioteczne: http://czasopisma.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-9-2020/; ►wykład
Loesje Poland "Zwięźle, zmyślnie i z polotem. O specyfice przekładu tekstów krótkich" online 03.10.
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