Sprawozdanie
z działalności ogniw terenowych (okręgów, oddziałów i kół)
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w roku 2017

I.

Informacje organizacyjne

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2017 roku liczyło 6448 członków, działających w 16 okręgach, 55 oddziałach i 262 kołach (Załącznik nr 1).
Liczba członków zmniejszyła się o 265 osób w stosunku do roku 2016. Spadki odnotowały
wszystkie okręgi z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego (+37), lubelskiego (+4) i lubuskiego (+9).
Największy spadek liczby członków odnotowały okręgi: dolnośląski (-95 ), wielkopolski (-61), mazowiecki (-51) i śląski (-36), pozostałe spadki były niższe od 20 członków (najmniej -3 okręg pomorski, -2 łódzki)
W roku 2017 w okręgach nastąpiły następujące zmiany organizacyjne:
We wszystkich ogniwach terenowych SBP odbyły się oddziałowe i okręgowe zjazdy delegatów, na których dokonano wyboru zarządów kręgów, okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych sądów koleżeńskich.
Okręg lubelski
W 2017 roku z Oddziału Chełmskiego odłączyło się Koło Włodawa i 25 kwietnia 2017 r., powołano
Oddział Włodawski.
Sekcję Bibliotek Naukowych w Oddziale Lubelskim przeniesiono z Akademickiego Koła SBP w Lublinie do Oddziału Lublin, w celu wzmocnienia współpracy między bibliotekarzami z bibliotek naukowych i bibliotekarzami z pozostałych typów bibliotek, w celu lepszej wymiany informacji i doświadczeń.
Liczebność w Okręgu wynikająca ze sprawozdań nie jest zgodna z bazą członków SBP – w 2018 roku
zostanie przeprowadzona we wszystkich oddziałach akcja uzgadniania liczby członków.
Okręg łódzki
W 2017 roku nastąpiły zmiany w strukturze Oddziału Sieradzkiego. 10 marca na walnych zebraniach
Koła w Łasku oraz Koła nr 1 i Koła nr 2 w Sieradzu podjęto decyzję o likwidacji tych kół, a w zamian o utworzeniu jednego Koła w Sieradzu.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Oddziale SBP w Sieradzu działały dwa koła: Koło w Sieradzu (36 członków) i Koło w Wieluniu (na koniec roku liczba jego członków zmniejszyła się do 6 osób, ponieważ
w listopadzie zmarła Kol. Teresa Krawczyk). Ogółem liczba członków Oddziału Sieradzkiego na dzień
31 grudnia 2017 r. wynosiła 42 osoby.
Okręg warmińsko-mazurski
1. Zmieniono siedzibę Zarządu Oddziału w Bartoszycach (teraz: ul. Ogrodowa 1a).
2. Podjęto uchwałę o likwidacji koła SBP w Braniewie (Oddział w Elblągu) oraz kół w Kętrzynie,
Biskupcu i Biskupcu Pomorskim (Oddział w Olsztynie). Decyzje o likwidacji kół podjęto z uwagi na brak aktywności członków. Koła nie dokonywały wyborów zarządów na nowe kadencje,
nie organizowały spotkań Zarządu i członków Kół, nie przesyłały do oddziału sprawozdań i planów pracy; nie zbierały należnych składek.
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3. Podjęto działania zmierzające do uporządkowania danych o członkach w okręgu i dokonania koniecznych zmian w Elektronicznej Bazie Członków SBP.
Okręg opolski
Zarząd Okręgu w Opolu przyjął Uchwałę o likwidacji Opolskiego Oddziału SBP oraz Koła w Gogolinie w związku brakiem aktywności członków Koła oraz niepłaceniem przez nich składek.
Okręg wielkopolski
Zlikwidowano Koła w Łęknie i Wągrowcu (Oddział w Pile) oraz w Rawiczu i w Gostyniu (Oddział
w Lesznie).
Okręg zachodniopomorski
1. Przy Zarządzie Okręgu powołano Komisję Odznaczeń i Wyróżnień oraz Komisję ds. Komunikacji Społecznej.
2. Walne zebranie członków oddziału koszalińskiego podjął uchwałę o rozwiązaniu Koła nr 4
w Kołobrzegu; Zarząd Oddziału wykreśli członków Koła po roku nieopłacania składek - w maju
2018 r.
3. Powołano Koło 8 w Wałczu, zrzeszające pracowników bibliotek powiatu wałeckiego.
4. Zarząd Okręgu zwraca uwagę na konieczność zmiany Administratora bazy danych SBP w okręgu
(Kol. D. Florek ma uprawnienia w zakresie przetwarzania danych zarówno oddziału koszalińskiego jak i szczecińskiego).
Okręg kujawsko-pomorski
Zlikwidowano Koło w Brodnicy (oddział toruński).
Kontynuowano prace weryfikacyjne danych w bazie członków. W dalszym ciągu część członków nie
wyrażała zgody na udostępnienie pełnych danych osobowych (np. daty urodzenia).
Okręg dolnośląski
1. Podjęto uchwałę o likwidacji Oddziału w Jeleniej Górze. Przyczyną rozwiązania Oddziału były oszustwa finansowe skarbnika ZO SBP w Jelenie Górze Kol. Roberta Burniaka.
2. W Oddziale Wrocławskim zlikwidowano Koło przy Bibliotece Akademii Muzycznej we Wrocławiu .
3. Koło SBP z Lubania przeniesiono do Oddziału wrocławskiego, wcześniej należało do Oddziału
jeleniogórskiego.
4. W związku z pełnieniem przez Kol. Marię Bartosiewicz zarówno skarbnika Zarządu Okręgu oraz
Oddziału wrocławskiego, Zarząd Okręgu podjął uchwałę o zmianie skarbnika okręgu.
5. Zmieniono siedzibę Zarządu Okręgu dolnośląskiego; teraz to Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław.
6. Przy Zarządzie okręgu powołano Komisję ds. nagród i odznaczeń, w składzie: przewodnicząca –
Barbara Morawiec, członkowie: Sławomir Drogoś, Iwona Gawrońska-Paluszkiewicz, Agnieszka
Łobocka.
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Okręg śląski
Zarząd Oddziału w Katowicach przyjął uchwałę o rozwiązaniu Koła przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie.
Okręg mazowiecki
Liczba kół (31) pozostała taka sama, choć w ciągu roku nastąpiły zmiany w strukturach Oddziałów:
W Oddziale w Siedlcach Koło przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach na walnym zebraniu (Uchwała
nr 1/2017) podjęło decyzję o likwidacji z dniem 24.03.2017. Członkowie Koła zrezygnowali z członkostwa w SBP. Stan liczby członków Oddziału zmniejszył się w 2017 r. do 70 osób (w 2016 r: 100 członków).
W Oddziale Warszawskim powołano nowe Koło przy Bibliotece Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej z liczbą 7 członków, z czego 3 osoby to nowi członkowie SBP (4 zmieniło koło).
II.
Działalność ogniw terenowych (wg celów strategicznych SBP)
(z otrzymanych sprawozdań okręgowych poniżej przytoczono informację o działaniach podejmowanych
w poszczególnych okręgach)
Cel 1 : Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako największa organizacja zawodowa, skupiająca bibliotekarzy
z wszystkich typów bibliotek, zajmuje stanowiska w sprawach ważnych dla poszczególnych bibliotek i dla
całego środowiska zawodowego. Poniżej działania podejmowane w roku 2017 :
Okręg dolnośląski
1. Zarząd oddziału wrocławskiego opiniował program studiów w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Uczestniczono w mediacjach z przedstawicielami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury, w tym bibliotekarzy.
3. Do Zarządu Oddziału SBP Wałbrzychu wpłynęła prośba z Urzędu Miejskiego w Świdnicy o zaopiniowanie kandydatki na stanowisko dyrektora biblioteki Pani Ewy Cuban. Przewodnicząca Zarządu
Oddziału odmówiła wydania opinii, uzasadniając odmowę tym że kandydatka nie była członkiem
SBP i jest osobą nieznaną w lokalnym środowisku bibliotekarskim.
Okręg podlaski
1. Przedstawiciele Zarządu Oddziału w Białymstoku prowadzili rozmowy z władzami samorządowymi
gmin Turośń Kościelna, Dobrzyniewo i Suraż na temat warunków lokalowych bibliotek i warunków
pracy bibliotekarzy.
2. Wydano pozytywną opinię nt. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. A. Jabłonowskiej
w Siemiatyczach, w związku z przedłużeniem pracy na stanowisku dyrektora biblioteki.
3. Negatywnie zaopiniowano łączenie GBP w Narwi i GBP w Białowieży.
Okręg pomorski
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1. W związku ogłoszonym konkursem na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku, decyzją Zarządu Głównego SBP, do komisji konkursowej zgłoszona została
kol. Katarzyna Kulesza, przewodnicząca Oddziału SBP w Gdańsku.
2. Zarząd Okręgu wydała opinie o kandydatach na stanowiska dyrektorów bibliotek w Kwidzynie i Żukowie.
Okręg małopolski
1. Zarząd Okręgu Małopolskiego zaopiniował kandydaturę Pani Kariny Legutek pełniącej obowiązki
dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, wcześniej długoletniej kierowniczki Oddziału dla Dzieci, na stanowisko Dyrektora PiMBP w Brzesku.
2. Zarząd Oddziału w Bochni wydał opinię o Pani Barbarze Wiśniewskiej, kandydatce na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu.
3. Zarząd Oddziału w Nowym Sączu wydał negatywną opinię dotyczącą projektu połączenia Biblioteki
w Grybowie z Miejskim Domem Kultury. Pomimo sprzeciwu Krajowej Rady Bibliotecznej Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na połączenie obu instytucji od 1.01.2018 r.
4. Zaopiniowano projekt ustawy o szkolnictwie wyższym.
Okręg lubelski
1. Zarząd okręgu opiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów PBP w Radzyniu Podlaskim i MBP
w Białej Podlaskiej.
2. Przewodnicząca Zarządu Okręgu reprezentowała SBP w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Książnicy Zamojskiej (28.11., 6.12.); w komisji uczestniczył też przedstawiciel zarządu oddziału w Zamościu.
3. Zarząd Oddziału w Białej Podlaskiej wydał opinie w związku z rezygnacją Pani Teresy StasiukKaraś ze stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej z dniem 30
czerwca 2017 r. (12.06) oraz o kandydaturze Pana Mariana Kowalskiego na stanowisko dyrektora
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie (listopad). Zaopiniowano również pozytywnie
Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej (18.12).
4. Zarząd Oddziału w Zamościu opiniowała zmiany w Regulaminie Książnicy Zamojskiej.
5. Koło Akademickie wydało opinię na temat działalności społecznej w SBP Kol. Mariana Butkiewicza, w związku z jego udziałem w konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Okręg łódzki
1. Prowadzenie konsultacji środowiskowych w sprawie planowanych w Łodzi zmian w organizacji sieci bibliotek publicznych.
2. Członkowie Łódzkiego ZO SBP uczestniczyli 27 września w ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Biblioteka wczoraj i … jutro w setną rocznicę powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”.
Organizatorem konferencji był Oddział Łódzki SBP oraz Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ.
3. Przewodnicząca Zarządu brała udział w uroczystościach związanych z obchodami 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi im. Marszałka J. Piłsudskiego. Na tą okoliczność złożyła na
ręce p. dyrektor, Barbary Czajki, list gratulacyjny.
4. Do Łódzkiego ZO SBP wpłynęły w 2017 roku pisma z prośbą o zaopiniowanie kandydatów na dyrektorów Powiatowych i Gminnych Bibliotek Publicznych. Po zapoznaniu się z dostępnymi informacjami i opinią uzyskaną od Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, Łódzki Zarząd Okręgu wydał pozytywne opinie dotyczące:
- powołania Elżbiety Bziukiewicz na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Andrespolu;
- powołania Joanny Kucińskiej na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dmosinie;
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- powołania Katarzyny Mostowej na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Pajęcznie z/s w Działoszynie.
Okręg warmińsko-mazurski
1. Zarząd Okręgu opiniował wniosku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Piszu, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie.
2. Oddział w Bartoszycach opiniował wniosek w sprawie wydania opinii o kandydacie na stanowisko
dyrektora Biblioteki Elbląskiej.
Okręg opolski
Na prośbę Prezydenta Miasta wydano opinię o powołaniu Pani Izabeli Migocz na stanowisko dyrektora
MBP w Kędzierzynie-Koźlu.
Okręg podkarpacki
1. Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie pozytywnie opiniował decyzję o odwołaniu Pani Anny Kopeć ze
stanowiska dyrektora MGBP w Sokołowie Małopolskim oraz powołaniu na stanowisko dyrektora
MGBP w Sokołowie Małopolskim – Pana Roberta Borkowskiego.
2. Zarząd Okręgu przesłał 5 wniosków zgłoszonych przez Okręg Podkarpacki SBP w Rzeszowie do Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków na KZD.
3. Małgorzata Sierżęga, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie została administratorem merytorycznym Projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek” w woj. podkarpackim prowadzonego
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Kol. Agata Pilawa, sekretarz Oddziału Przemyskiego uczestniczyła w zebraniach Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego III kadencji działającej przy Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
5. Zarząd Koła SBP w Mielcu wystosował 18 grudnia 2017 r. pismo do Przewodniczącego Rady Miasta
Mielec, Pana Mariana Kokoszki w sprawie wsparcia finansowego dla planów rozbudowy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Mielcu.
6. Kol. Izabela Opioła, przewodnicząca Koła SBP w Tarnobrzegu i przewodnicząca Tarnobrzeskiej Rady
Organizacji Pozarządowych brała udział w sesjach Rady Miasta i spotkaniach dotyczących instytucji
pozarządowych działających na terenie Miasta Tarnobrzega.
Okręg zachodniopomorski
1. Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w w I Zamkowym Forum Kultury – debacie dot.
kondycji kultury w woj. zachodniopomorskim (Zamek Książąt Pomorskim, 28.03.).
2. Zarząd Okręgu zaopiniował negatywnie kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie – Zarząd stwierdził, że osoba nie jest członkiem SBP i nie jest znana
w środowisku bibliotekarskim.
Okręg kujawsko-pomorski
1. Przewodniczący Zarządu Okręgu SBP poprzedniej kadencji, Kol. Szymon Kiełpiński był członkiem
Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Aktywnie uczestniczył w pracach nad
tworzeniem nowego języka opisu rzeczowego dokumentów. W połowie roku przeszedł do pracy
w Bibliotece Narodowej, aby kontynuować prace nad deskryptorami.
2. Oddział SBP w Bydgoszczy włączył się w organizację Konferencji „Działalność InstrukcyjnoMetodyczna Bibliotek Publicznych - nowe wyzwania”, organizowanej przez SBP, WiMBP w Bydgoszczy oraz UKW w Bydgoszczy w dniach 30-31 maja 2017 r.
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Okręg śląski
1. Kol. Magdalena Gomułka (sekretarz Zarządu Okręgu SBP) uczestniczyła w pracach zespołu ds. polskiej edycji międzynarodowego programu rzeczniczego na rzecz bibliotek (Internatioonal Advocacy
Pr-gramme IFLA, Program AGENDA 20130 - ONZ).
2. Zarząd Okręgu opiniował pozytywnie kandydaturę Pani Anny Dziergas na stanowisko dyrektora
GBP w Milówce (29.06.) oraz Pana Marcina Wajszczyka na stanowisko GBP w Ornontowicach.
3. Członkowie Koła SBP przy PBP w Gliwicach uczestniczyli w działaniach wdrożeniowych systemu
badania efektywności bibliotek publicznych (Analiza Funkcjonowania Bibliotek – wskaźniki efektywności dane statystyczne).
4. Koło przy MBP w Katowicach popiera działania związków zawodowych w kwestii podniesienia
pensji pracowników, awansu zawodowego oraz finansowania zadań MBP. Koło SBP mocno zaangażowało się w te działania, których skutkiem były dwa spotkania pracowników z przedstawicielami
władz samorządowych oraz obietnica podwyżek w pierwszym kwartale 2018 r.
5. Zarząd Koła SBP przy MBP w Zabrzu opiniował regulaminy wewnętrzne biblioteki. Taka sama sytuacja miała miejsce w MBP w Dąbrowie Górniczej. Przewodnicząca Koła konsultowała z dyrektorem MBP wnioski o dotacje, o które Koło SBP występowało do miasta.
6. Zarząd Oddziału w Biesku-Białej wydał pozytywne opinie w sprawie powołania na stanowisko GBP
w Łodygowicach Pani Krystyny Madziar i na stanowisko dyrektora GBP w Kozach Pani Krystyny
Kusak.
7. Burmistrz miasta Skoczowa wystąpił do Zarządu Oddziału w Biesku-Białej z prośbą o wyrażenie
opinii w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora MBP w Skoczowie dotychczasowej dyrektor
Pani Alicji Heller. W związku z brakiem informacji na temat przyczyn odwołania pani Heller ze stanowiska dyrektora biblioteki Zarząd Oddziału nie wydał opinii w powyższej kwestii.
8. W związku z przedstawieniem przez Ministra NiSW Jarosława Gowina projektu Ustawy „Nauka
2.0” Kol. Maria Kycler (na prośbę ZG SBP oraz RSWIN ZNP) przygotowała i przekazała ww. gremiom uwagi i opinię dotyczącą zapisów projektu w części odnoszącej się do spraw bibliotecznych.
Przede wszystkim zwróciła uwagę na kwestię miejsca i roli biblioteki w uczelni, brak bezpośrednich
zapisów regulujących status zawodowy bibliotekarzy dyplomowanych jako pracowników szkoły
wyższej, obecność reprezentantów środowiska bibliotecznego w gremiach uczelnianych i ogólnopolskich.
Okręg mazowiecki
1. Zarząd Okręgu Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował Panią Małgorzatę Sobiesiak na stanowisku dyrektora MBP im. Z. Nałkowskiej w Przasnyszu na kolejne 5 lat, na prośbę burmistrza Miasta.
2. Zarząd Oddziału w Ostrołęce wydał dwie pozytywne opinie w sprawie odwołania ze stanowiska
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu p. Agnieszki Majdeckiej (odeszła na własną
prośbę) oraz powołania na to stanowisko p. Grażyny Majkowskiej – absolwentki Wydziału Polonistyki UW. O ww. opinie wystąpił wójt gminy Rzekuń.
3. Przewodnicząca Koła Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych oraz przewodnicząca Zarządu
Oddziału wystosowały pismo do władz oświatowych w Ostrołęce, w którym zwróciły uwagę na
problemy bibliotekarzy szkolnych, polegające m. in. na niewystarczającej ilości etatów przy jednoczesnym, zbyt dużym obciążeniu pracą z tysiącami darmowych podręczników, które bibliote6

karze muszą ewidencjonować jednostkowo. Dyrektor Oświaty w Urzędzie Miasta analizuje
sprawę.
4. Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Płocku Kol. Bogumiła Tobota jest członkiem w Kapituły
Nagrodowej Książnicy Płockiej. Corocznie na posiedzeniu Kapituły przyznawane są nagrody
Prezydenta Miasta Płocka oraz nagrody Dyrektora Książnicy Płockiej wyróżniającym się bibliotekarzom. W procesie weryfikacji brana jest pod uwagę opinia SBP.
5. W październiku 2017 r. Zarząd Oddziału w Radomiu został powiadomiony przez Urząd Gminy
w Skaryszewie, że zamierza wypowiedzieć warunki pracy i płacy Kol. Jadwidze Romanowskiej
dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, członkowi Koła przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Jedlni gm. Pionki. Powodem było m.in. niewłaściwe organizowanie pracy biblioteki
wbrew stanowisku Burmistrza i Rady Miejskiej, brak właściwej współpracy z organami nadzoru
oraz podległymi pracownikami. Zarząd Oddziału, po zapoznaniu się z materiałami jakimi
dysponował, wydał pozytywną opinię o pracy Kol. Romanowskiej. Kol. Jadwiga Romanowska
została odwołana ze stanowiska Dyrektora MGBP w Skaryszewie.
6. Członkowie Koła SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowej uczestniczyli w pracach związanych z funkcjonowaniem bibliotekarstwa wojskowego. W ramach prac Departamentu Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa MON dyskutowano nad rolą i przyszłością bibliotek oświatowych w jednostkach wojskowych oraz nad możliwością wsparcia ich działań przez CBW. Członkowie SBP
brali również aktywny udział w spotkaniu reprezentacji związków zawodowych ze stroną resortową, które dotyczyło zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy – m.in. zachowania etatów bibliotekarskich w klubach jednostek wojskowych oraz nazewnictwa stanowisk w bibliotekach i wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do obejmowania poszczególnych stanowisk.
Okręg wielkopolski
1. Kilku członków SBP z Okręgu Wielkopolskiego m in. z Oddziału w Pile, Koło w Złotowie i Oddziału poznańskiego brało udział w Międzynarodowym Kongresie IFLA we Wrocławiu,
19-25.08.
2. Oddział w Lesznie i Miejska Biblioteka Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
w ramach współpracy partnerskiej z Krajską Knihovną Vysociny w Havlickowym Brodzie przystąpiło do realizacji projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach”.
To zadanie na celu promocję kultury i dziedzictwa narodowego Polski za granicą oraz poznanie
innych kultur i jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach
konkursu Dyplomacja Publiczna 2017.
3. Oddział w Lesznie otrzymał dotację od władz Miasta Leszna i Starostwem Powiatowego
w Lesznie, w ramach otwartych konkursów ofert na organizację zadań z zakresu kultury i sztuki
oraz wspierania działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego. Środki zostały przeznaczone
na realizację zadań: „Barwy Polskiej Literatury”, „Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem” i „Leszczyńskie Dni Książki”.
Okręg lubuski

1. Zarząd Okręgu opiniował prośbę Burmistrza Krosna Odrzańskiego na temat nowej kandydatki
na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim –
p. Agnieszki Langner-Kosmaty, w związku z przejściem na emeryturę Danuty Gzik oraz na prośbę Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o Bożenie Romańskiej, w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektorki Janiny Czechanowskiej.
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2. Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. w grudniu 2017 r. otrzymał od Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kostrzynie nad Odrą prośbę o zaopiniowanie pomysłu utworzenia nowego zawodu – „promotor czytelnictwa”.
Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realizuje zadania o charakterze publicznym w zakresie nauki, edukacji, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, współpracując z bibliotekami, instytucjami
państwowymi i samorządowymi, szkołami, i innymi organizacjami. W roku 2017 podejmowano m. in. takie
działania w tym zakresie:
Okręg dolnośląski
1. Zarząd Oddziału SBP w Kłodzku współpracuje z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną
w Kłodzku. Wydawano kolejne numery półrocznika „Gazety Bibliotek Powiatu Kłodzkiego”.
Wspólnie z Biblioteką zrealizowano projekt „Podróże z książką po ziemi kłodzkiej dofinansowany z Programu Partnerstwo dla Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego odbyły się 42 spotkania autorskie z sześcioma pisarzami m.in.: Joanną Bator, Tomaszem Trojanowskim, Łukaszem Wierzbickim we wszystkich bibliotekach w powiecie kłodzkim.
2. Członkowie SBP w oddziale legnickim, którzy pracują w bibliotekach z ofertą dla osób niepełnosprawnych, współpracowali z organizacjami działającymi na rzecz tej grupy społecznej – Stowarzyszeniem Równość Człowieka Głuchego, Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym.
Okręg kujawsko-pomorski
1. Koło w Barcinie bardzo aktywnie działało w zakresie edukacji, organizując m. in.
- lekcje biblioteczne dla młodzieży: „Zabytki gminy Barcin”, „Regionalia w barcińskiej bibliotece”
oraz dla dzieci: „Kraina bajek”, „Jak powstaje książka”, „Co to jest książka i do czego służy”, „W
krainie baśni”, „Igrzyska ortograficzne”;
- konkurs historyczny wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto-moja
Mała Ojczyzna”;
- powiatowy konkurs gwary pałuckiej „Ocalić od zapomnienia - Gwara Pałucka” połączony z prelekcjami na temat gwary, stroju oraz kuchni Pałuk;
- wystawy: „Artyści gminy prezentują”, interaktywna wystawa sprzętu elektronicznego pn.: „Festiwal dawnych komputerów i gier”, mobilna wystawa przygotowana przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej w ramach projektu ”Pola widzenia książki” realizowanego w ramach Programu
MKiDN Partnerstwo dla Książki;
- warsztaty psychologiczne dla młodzieży „Motywacja do działania i podejmowania inicjatyw społecznych”;
- warsztaty dla młodzieży i dorosłych „Działamy dla dobra wspólnego”;
- cykl zajęć biblioterapeutycznych „Biblioterapia dla Dużych i Małych”
- cykl warsztatów dla dzieci „Świat widziany przez okno biblioteki” i „Czytam sobie w bibliotece”.
2. Oddział w Bydgoszczy wspólnie z WiMBP organizował cyklu „Po drodze z książką”, w ramach
którego odbyło się szereg działań interdyscyplinarnych: spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie
i teatralne, warsztaty animacji poklatkowej, przedstawienia teatralne i snucie opowieści, spotkania
z muzyką poważną i sztukami plastycznymi, których motywem przewodnim były utwory dla dzieci
współczesnych polskich autorów. Podczas trwania cyklu „Po drodze z książką” w terminie 3-14 lipca 2017 roku, w dziesięciu bibliotekach gminnych, odbyły się 74 różnorodne spotkania, warsztaty
i wydarzenia kulturalne. Wzięło w nich udział 2351 dzieci i dorosłych.
3. W ramach wydarzenia zatytułowanego „Poszerzenie pola dźwięku. Koncerty na strychu” odbył się
cykl koncertów. Nowa inicjatywa SBP i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Byd8

goszczy była odpowiedzią na potrzebę utworzenia muzycznej sceny alternatywnej w Bydgoszczy.
Na kameralnym poddaszu Biblioteki Głównej gościli artyści nietuzinkowi i ciekawe osobowości
muzyczne. W kwietniu i w maju odbyły się koncerty następujących artystów: Mikołaj Trzaska/Rafał
Mazur/Peter Ole Jorgensen, Krzysztof Topolski (Arszyn) - „Co słychać w prądzie” (koncert i warsztaty słuchania i tworzenia dźwięków), Olbrzym i Kurdupel - Krzysztof Bartnicki – muzyczna odpowiedź na „Finnegans Wake” Jamesa Joyce’a - spotkanie autorskie i prezentacja.
4. Koło SBP w Mogilnie zorganizowało m.in. sesję popularno-naukową "Prof. Czesław Łuczak - Honorowy Obywatel Mogilna w 15. rocznicę śmierci", spotkanie autorskie z Barbarą Włodarczyk, autorką cyklu reportaży telewizyjnych, a także warsztaty drukarsko-wydawnicze pn."Jak powstaje
książka".
5. Koło SBP w Nakle prowadzi Kluby „Zręczne ręce” i „Kreatywny kącik” w Paterku, skupiające miłośniczki rękodzieła. Koło zaproponowało wykłady z historii: ”Kiedy znów zakwitną białe bzy - zapomniany Marian Hemar”, „Pieśń moc daje, pieśń ocala…”, ”Sen o szpadzie” - o Józefie Piłsudskim”, „Opowieści czterech ścian, czyli jak się żyło w dawnych czasach”. Odbyły się także spotkania z podróżnikami promujące tematykę krajoznawczą, ich bohaterami byli: Sebastian Hennig i Wojtek Malicha oraz Mateusz Matuszewski, a także Michał Szulim, Robert Gondek.
6. Członkowie Koła SBP w Sępólnie Krajeńskim zorganizowali w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza jedną z debat lokalnych, które w tygodniu 15-21 maja odbyły się w ponad 50
miejscowościach w całej Polsce. Debata była częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Okręg zachodniopomorski
1. Zarząd Okręgu nawiązał współpracę z portalem KobiecaSprawa.pl, tworząc rubrykę BibliOOkiem
- koordynatorka - M. Kostecka; umieszczono 12 testów, m.in.: @ nowa-twarz-miejskiej-bibliotekipublicznej-szczecinie, szczecinska-promedia-najlepsza-biblioteka-2016, @ kolo-nr-3-towarzyszeniabibliotekarzy-polskich-przy-mbp-szczecinie-prowadzi-projekt-okno-swiat-zydzi-relacja-martykosteckiej-czlonkini-stowarzyszenia, @ poczekalnia-poczytalnia-czekajac-czytajmy, urodzinymuminkow-czyli-skad-sie-wziela-mala-mi, @ wywiad-tysiac-kropli, nami-szereg-spotkan-kulturatatarska-projekt-okno-swiat-tatarzy, @ literaturoznawca-swiecie-big-data, @ bibliotekarka-rokuszukajaca-historii-ksiazki-tego-jeszcze-nieodkryte-badaczka-tworczosci-minorum-gentiumrozmawiamy-dr-agnieszka-borysowska, @ ferie-w-bibliotece, @ dala-orkiestry-projekcja-filmu, gupik-szczescie-spotkanie-dla-dzieci-zakonczenie-ferii-szczecin.
2. Koło nr 3 w Szczecinie wspólnie z MBP Szczecin realizowało projekt „Okno na Świat” - rozpoczęty podczas Dnia Różnorodności Kulturowej (21.05.2017). Realizowane wydarzenia to
warsztaty plastyczne, wykłady, spotkania autorskie, spacery tematyczne, projekcje filmów, na
temat: Żydzi (czerwiec 2017), Tatarzy (18, 19, 21.09.), Bliski Wschód (18, 19.12.) – realizowane
na terenie Szczecina poza MBP; część dofinasowana z programu „Społecznik”; informacje / relacje; podsumowanie projektu http://mbp.szczecin.pl/dokument,557.html.
Okręg podkarpacki
1. Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów i osób starszych Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie
wspólnie z WiMBP w Rzeszowie realizował projekt szkoleniowy pn. „Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+”, których celem była pomoc w przełamywaniu barier związanych z nowymi technologiami oraz podniesienie umiejętności komputerowych
mieszkańców Rzeszowa (również osób niedowidzących, z niedosłuchem oraz niepełnosprawnością
ruchu).
W ramach projektu prowadzone były dwa rodzaje kursów: dla osób początkujących, które w przeszłości nie korzystały jeszcze z komputerów i świat nowych technologii był dla nich obcy oraz dla
średniozaawansowanych, tych , które znają już podstawy obsługi komputerów i chciały pogłębić
swoją wiedzę i umiejętności o nowe kompetencje. Łącznie w trwających od marca do listopada
warsztatach przeszkolono 115 osób.
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2. Oddział SBP w Jaśle współuczestniczył w przygotowaniach i realizacji imprez organizowanych
przez MBP w Jaśle: XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży,
XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, XII
Jasielskiego Festiwalu Literackiego i Regionalnego.
3. Oddział SBP w Kolbuszowej był współorganizatorem: spotkania promującego książkę Czesława
Katy „Wspomnienia”, Tygodnia Bibliotek, promocji Rocznika Kolbuszowskiego nr XVI oraz albumu „Kolbuszowskie pocztówki” A. Wesołowskiego, Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Samorząd terytorialny i jego kulturotwórcza rola”, Podkarpackich Spotkań Użytkowników Mak+ z twórcami systemu, Narodowego Czytania „Wesela” S. Wyspiańskiego, spotkania autorskiego z Krystyną
Mirek, XXVII Jesieni Literackiej.
4. Krośnieńska Biblioteka Publiczna razem z Zarządem Oddziału SBP była organizatorem debaty pn.
„W jaki sposób budować wspólnoty lokalne”. Debata była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia
„Rozwijajmy skrzydła Polski lokalnej”, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z FRSI.
5. Przemyski Oddział SBP włączył się w organizację następujących inicjatyw: III Konkursu fotograficznego… z książką, Wiosennego konkursu na recenzję „Czytam. Oczywiście!”, Konkursu na prezentację multimedialną „Maria Skłodowska-Curie. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla”.
6. Pod patronatem Koła SBP w Stalowej Woli został zorganizowany konkurs poetycki „Godziny przy
piórze” – dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Stalowa Wola. Członkowie Koła prowadzili pogadanki dotyczące
historii regionu lasowiackiego oraz cykle pogadanek promujących czytelnictwo i bibliotekę.
7. Krośnieński Oddział SBP we współpracy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną zrealizował 4 zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2017 r. z zakresu kultury: „Czytanie się o(d)płaca” – promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań literackich wśród mieszkańców Krosna i regionu (uczestniczyło 465 osób), „Krośnieński Mistrz Ortografii 2017” – popularyzacja zasad poprawnej polszczyzny wśród uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego (130 osób), „Literackie podróżowanie” – spotkania autorskie, przedstawienia
teatralne, konkurs plastyczny dla dzieci (648 osób), „XVIII Krośnieński Konkurs Literacki” – przygotowanie specjalnego tomiku z utworami laureatów.
8. Członkowie Koła SBP w Czudcu we współpracy z bibliotekami przygotowali: wystawę prac studentów Architektury Politechniki Rzeszowskiej „Czudec w przyszłości”.
Okręg lubelski
1. Zarząd Okręgu wspólnie z WBP im. H. Łopacińskiego organizowały Konkurs prasowo-czytelniczy
o Josephie Conradzie-Korzeniowskim „Polak – Żeglarz – Pisarz”.
2. Koło Lublin ziemski zorganizowało przy współudziale Filii w Bogucinie GBP w Grabowie zorganizowano imprezę dla dzieci pt. „Baśnie Andersena –lapbook czyli interaktywna książka”.
3. Oddział Włodawa wspólnie z MBP i Starostwem Powiatowym we Włodawie, zorganizował
Benefis 25-lecia debiutu poetyckiego Marii Kazimiery Sarnackiej z Dołhobród, pow. włodawski,
gmina Hanna – Laureatki Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 2016
w kategorii pisarstwo ludowe (31.05).Wspólnie z Oddziałem Rejonowym PZERiI, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, MBP, Oddziałem PTTK i Starostwem Powiatowym we
Włodawie finału XIII Konkursu Czytelniczego dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we
Włodawie „Tadeusz Kościuszko. Naczelnik w sukmanie na Ziemi Włodawskiej” (8.06) oraz
promocji zbioru opowiadań S. L. Popka „Mroki pamięci” połączonej ze spotkaniem autorskim
oraz krytykiem literackim i znawcą twórczości prof. Popka – Zbigniewem Okoniem (10.10).
Okręg małopolski
Oddział w Bochni realizował
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•

projekt „Bocheński Festiwal Literacki Okruch” finansowany ze środków Gminy Miasta
Bochnia, w ramach którego odbyły się spotkania autorskie, wykłady, „Warsztaty Twórczego
Pisania", wieczór słowno-muzyczny i lekcja czytania poezji;

•

projekt „Literatura i sztuka w bibliotece - zajęcia edukacyjne dla dzieci” dofinansowany ze
środków Starostwa Powiatowego w Bochni, w ramach którego odbyły się warsztaty dla
dzieci oraz konkurs plastyczno-literacki „Baw się kolorem – zostań ilustratorem”;

•

wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną projekt „Czy drogie jest CzyTanie”
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

•

współorganizował imprezy plenerowe: „Rodzinną Majówkę Literacką”, „Letni Piknik Literacki”, „Rodzinną niedzielę z NGO”.

Okręg świętokrzyski
Koło Miejskie w Kielcach we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach organizowała cykliczne zajęcia biblioteczne „Cztery Strony Bajek: wielokulturowa mozaika legend i opowieści”, w ramach programu „america@yourlibrary”.
Okręg pomorski
1. Bibliotekarze z Koła Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie w ramach ogólnopolskiej imprezy
czytelniczej Noc Bibliotek 2017 zorganizowali i udział wzięli w następujących wydarzeniach:
• spotkanie „Książka, która mnie poruszyła” - w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii
w Wejherowie;
• spotkanie autorskie z Olgą Podolską-Schmandt, autorką „Kalendarium życia kulturalnego
i literackiego Wejherowa w dwudziestoleciu międzywojennym”;
• wernisaż o księdzu Bernardzie Sychcie „Stolem w sutannie” w Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej - wspomnienie znanych wejherowian spoczywających na
Starym Cmentarzu;
• „Od przedszkola do seniora” – spektakl w wykonaniu aktorów teatru „Srebrna Nitka”, działającego w ramach WUTW YMCA w Wejherowie w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Wejherowie.
2. Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki zorganizowało wykład dr. B. Nowaka pt. „Zamki na Pomorzu”. Było też współorganizatorem spotkania autorskiego z Jerzym Kisielewskim, spotkania autorskiego i promocji książki B. Żongołłowicz
pt. „Konsul” , a także wykładu Marcina Millera z Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” na temat „Ochrony troci wędrownej w dorzeczu rzeki Słupi”.
3. Koło Miejsko-Powiatowe było współorganizatorem X Dni Kultury Węgierskiej oraz III Słupskiego Festiwalu Historycznego festynów dla mieszkańców miasta i brało udział w akcjach promujących czytelnictwo. Koło przygotowywało wystawy rocznicowe dotyczące pisarzy i poetów
polskich, zagranicznych i regionalnych oraz wydarzeń regionalnych, m. in.: „Zakręceni na zakładki” – wystawa zakładek z kolekcji bibliotekarek, „Komiks” – wystawa komiksów stworzonych przez młodzież uczestniczącą w projekcie „Zawirusowani książką”.
4. Koło w Bytowie było współorganizatorem XII Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro” Starosty Powiatu Bytowskiego, spotkania autorskiego z prof. dr. hab. Wojciechem Skórą połączonym
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z promocją książki „Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim”.
5. W roku sprawozdawczym kontynuowane były działania edukacyjne Koła w Bytowie w zakresie
kompetencji cyfrowych dla seniorów, m.in. kursy komputerowe „Nadążamy”. We wrześniu 2017
roku rozpoczęła się już XI edycja szkoleń z cyklu „Nadążamy”, jej zakończenie planowane jest
pod koniec lutego 2018 roku. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyło się 39 dwugodzinnych
spotkań edukacyjnych.
6. W roku 2017 w ramach współpracy z Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans, trenerem
kompetencji cyfrowych, po raz pierwszy w działalności Koła, jak i Biblioteki Miejskiej w Bytowie, pojawiła się nowa oferta dla dorosłych użytkowników bytowskiej książnicy, Warsztaty
Kompetencji Cyfrowych II stopnia. Pierwsza edycja Warsztatów zainaugurowana została
15 marca 2017 roku. We wrześniu rozpoczęła się kolejna, druga edycja, której zakończenie planowane jest pod koniec lutego 2018 roku. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyły się 22 dwugodzinne spotkania edukacyjne.
Okręg podlaski
1. Koło SBP w Hajnówce współorganizowało dwukrotnie promocję regionalnej książki Jerzego
Plewy „Leniewo, Lady, Porzeczany : na bielskim gościńcu” ponadto w/w Koło zaprezentowało
sylwetkę dr Tadeusza Rakowieckiego patrona Biblioteki w Hajnówce, zasłużonego dla nauki polskiej oraz dla rozwoju lokalnej społeczności.
2. Koło w Łapach cyklicznie, raz w miesiącu, organizowało spotkania z seniorami pt. „Poznajemy
Łapy na nowo - rozmowy o historii”.
Okręg śląski
1. W dniu 08.06. Oddział w Częstochowie zorganizował, we współpracy z Biblioteką Publiczną
oraz z Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP i Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Maraton Czytelniczy pod hasłem ”Mój
region – moja siła”. Spotkanie odbyło się w XVI Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.
2. Przewodnicząca Zarządu Oddziału wzięła udział w pracach komisji II Wojewódzkiego Konkursu
„Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i średnich, który został zorganizowany przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich Oddział w Częstochowie oraz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN
„WOM” w Częstochowie.
3. Wspólnie z Biblioteką realizowany był przez Koło SBP w Czeladzi prowadziło autorski projekt
Komputer bez barier wiekowych”. Jest to bezpłatne szkolenie adresowane głównie do osób kategorii wiekowej 50+, a jego celem jest zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komputera, a także przełamanie barier i stereotypów tej grupy wiekowej związanych z dostępem do nowoczesnych technologii.
4. Koło przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach współorganizowało IX Powiatową
Konferencję Regionalną dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów „Pasjonaci śląskiej kultu-
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ry”, Sośnicowice 2017. Zarząd Oddziału SBP wsparł finansowo tę konferencję – jako współorganizator.
5. Koło przy MBP w Katowicach kontynuowało zbieranie materiałów dotyczących historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - jest to praca długofalowa. Podjęto rozmowy z katowickimi samorządowcami z dzielnicy Ligota na temat sfinansowania wydania druków okolicznościowych związanych z 70 -leciem biblioteki w Ligocie przypadającym w 2019 r.
6. W dniach 25 – 30.09.2017 roku Koło przy MBP w Świętochłowicach przyłączyło się po raz piąty
do ogólnopolskiej akcji Tydzień Zakazanych Książek. W bibliotece centralnej oraz we wszystkich filiach przygotowano wystawy książek, w przeszłości lub nadal, zakazanych lub wycofanych
z bibliotek. Z tej okazji odbyły się prelekcje Pana Józefa Krzyka pt. „Jak to u nas było ze Stalinem i Stalinogrodem” oraz Pana Jerzego Ciurloka pt. „Zakazane książki w historii Śląska”.
7. Świętochłowicka Biblioteka i Koło SBP starają się aktywizować seniorów. W 2017 roku zorganizowano kurs komputerowy dla seniorów a z okazji Europejskiego Dnia Seniora koncert pt. „Piosenka poetycka”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania pt. „Muzyczna Biblioteka”,
prowadzone przez redaktora muzycznego Polskiego Radia Katowice Bartka Gruchalika.
Okręg mazowiecki
1. W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia SBP 2 lutego 2017 r. Zarząd Okręgu wraz z Zarządem
Oddziału Warszawskiego zorganizował we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska oraz
Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy „PRZYSTANEK KSIĄŻKA” - maraton
edycyjny „100 haseł na 100-lecie SBP”. W pierwszej części spotkania Tomasz Ganicz, prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska, zaprezentował działalność Stowarzyszenia, Joanna Potęga (ZOM
SBP) przedstawiła informacje o Wikiprojekcie „Biblioteka”, a Tadeusz Rudzki (Wikimedia Polska)
przeprowadził krótkie szkolenie z edytowania artykułów Wikipedii. Część druga poświecona była
edycji i wprowadzaniu haseł pod opieką i ze wsparciem wolontariuszy ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Spotkanie miało charakter otwarty, oprócz bibliotekarzy warszawskich uczestniczyły w
nim osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności - tworzenia i redakcji artykułów Wikipedii. Wydarzenie promowane było w strukturach SBP, przez partnerów spotkania oraz w portalach.
2. W 2017 r. odbyła się XXXIV edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Kurpie
Zielone w Literaturze”. Konkurs organizowany jest od 1984 r. z inicjatywy Koła Rejonowego
SBP w Myszyńcu (Oddział w Ostrołęce), a jego głównym organizatorem w 2017 r. był Zarząd
Oddziału we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce, MBP w Ostrołęce, MGBP
w Myszyńcu, GBP z terenu Kurpiowszczyzny i Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki
w Ostrołęce.
3. Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej. Członkowie Koła aktywnie współpracowali z bibliotekami
szkolnymi, szkołami i przedszkolami, a także z sekcją literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zespołem Pieśni i Tańca „Bez Wianka”, co zaowocowało szeregiem ciekawych spotkań oraz wspólnym przeprowadzeniem dorocznego Narodowego Czytania. Wspólnie ze Środowiskowym Domem
Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano V Ostrowski Festiwal Piosenki Odczarowanej.
2. Zarząd Oddziału w Płocku współpracuje z: Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek, Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” przy Książnicy Płockiej, Biblioteką Pedagogiczną w Płocku, Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego, Centrum
Organizacji Pozarządowych w Płocku, Urzędem Miasta Płocka. Wśród najważniejszych wyda13

rzeń kulturalnych, których organizatorem lub współorganizatorem, w roku 2017, był Płocki Oddział SBP należy wymienić:
- projekt „Płock – co za historia!!!” - projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców
Płocka a jego głównym celem było utrwalanie tożsamości kulturowej, regionalnej i narodowej. SBP zorganizowało grę miejską „Lokuj Płock”, warsztaty papieru czerpanego,
spotkanie z pisarką Elżbietą Cherezińską, pokaz multimedialny historii Płocka połączony
z pokazem laserowym w przestrzeni Starówki Płockiej
- projekt „Tak dla historii. Tak dla przyszłości" – którego celem było utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej. Odbyło się 11 imprez: 4 spotkania autorskie, 3 imprezy plenerowe, konferencja naukowa, gra miejska, flashmob poetycki, koncert, z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii, w których wzięło udział 1700 osób
- współorganizacja V Przeglądu Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych
ZWYKLI – NIEZWYKLI 18.10.2017
- współorganizacja XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego „O LIŚĆ DĘBU”. Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku otrzymał Janusz Solarz z USA
- współorganizacja XXII edycji Biesiady Literackiej, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs organizowany we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną oraz III LO w Płocku
- III edycja turnieju o tytuł Masterchefa Literackiej Kuchni. Konkurs, w tej edycji, nawiązywał tematycznie do Roku Rzeki Wisły
5. Członkowie Koła Miejskiego oraz Koła Terenowego chętnie wspierali merytorycznie i współorganizowali imprezy organizowane w placówkach Książnicy Płockiej i bibliotekach powiatu
płockiego, wielokrotnie zasiadali w jury konkursów organizowanych w ośrodkach kultury szkołach i przedszkolach. M.in. współorganizowali drugą edycję „Soboty w Soplicowie”, czyli recytacje, czytanie i rozmowy przy kawie wielbicieli “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,
W ramach III Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek w bibliotece dla dzieci odbyły się „Wielkie Hece
w Bibliotece.
6. Członkowie Kół radomskich byli współorganizatorami imprez dla czytelników i lokalnej społeczności w Radomiu, Pionkach, Iłzy i Jedlni, m.in. 40. Radomskiej Wiosny Literackiej, Nocy
Bibliotek.
7. Koło w Mińsku Mazowieckim (Oddział w Siedlcach) patronowało imprezom organizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim, w tym: 27 maja 2017 – w odsłonięciu Gwiazdy Literatury dla Olgi Tokarczuk. 30 lipca 2017 podczas Pikniku Czytelniczego w
MBP w Mińsku Mazowieckim. Zarząd Koła zainicjował projekt Mixer Regionalny - stoisko
promujące biblioteki oraz powiat miński.
8. Koło przy BUW organizowało spotkania w ramach Klubu pod Otwartą Księgą, „BUW łączy pokolenia” w ramach Warszawskich Dni Seniora, Tygodnia Bibliotek.
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9. Koło przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej zorganizowało szereg warsztatów dla nauczycieli, m.in. „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego” (8.02.2017),
3 spotkania pod hasłem „Niepewna pewność – literatura dla dzieci i młodzieży pomocą w odnajdywaniu poczucia własnej wartości” (7.06, 18.10, 25.10.2017).
10. Koło przy Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej zorganizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, Wikiwarsztaty dla bibliotekarzy oraz społeczności akademickiej
(19.05.2017).
Okręg wielkopolski
1. Odbyła się SPOŁECZNA ZBIÓRKA KSIĄŻEK DLA SZPITALI pn. „100 książek na 100lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. Brały w niej udział wszystkie koła. W Oddziale Pilskim w 12 punktach zebrano 1400 książek, które przekazano 6 szpitalom, a także
dzieciom ziemi grodzieńskiej na Białorusi. W Oddziale Poznańskim książki zebrane podczas
tej akcji trafiły do: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 110 przy Szpitalu Klinicznym
im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Szpitala Dziecięcego przy
ul. Krysiewicza w Poznaniu.
2. Coroczną akcję „Noc Bibliotek” zorganizowano 3 czerwca 2017 r.. W Oddziałach odbywała
się ona pod różnymi hasłami np. w Oddziale Pilskim pod hasłem „Czytanie porusza”,
a w Oddziale Poznańskim (Koło SBP przy Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu)
„Czytanie to podróż”.
3. Tworzono programy skierowane do konkretnych grup np. koło terenowe w Turku (Oddz.
Konin) i Biblioteka w Turku w ramach PROGRAMU „50+”, który ma na celu poprawę jakości życia seniorów, zorganizowała cykl wykładów dotyczących różnych dziedzin życia
oraz spotkań autorskich. W ramach programu prowadzone były warsztaty rękodzieła, kurs
języka angielskiego, kurs komputerowy dla początkujących i zaawansowanych. Uczestnicy
Programu czytali książki dzieciom w lokalnych przedszkolach.
4. Koła w Krotoszynie i Kaliszu (Oddz. Kalisz) organizowały spotkania Klubów Miłośników
Książki. Spotkania m in. z Moniką Jagodzińską, Marcinem Kydryńskim, Jerzym Fedorowiczem, Krzysztofem Piersą, Jolantą Bartoś, Magdaleną Ludwiczak, Magdaleną Kordel, Łukaszem Wróblem, Józefem Zdunkiem, Piotrem Kowalczykiem zgromadziły zarówno bibliotekarzy jak i czytelników. Młodzież uczestniczyła w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki.
5. Koło SBP w Kole (Oddz. Konin) organizowało wspólnie z Zespołem Szkół EkonomicznoAdministracyjnych w Kole, Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu oraz Miejskim Domem Kultury w Kole „Narodowe Czytanie”.
6. Oddział w Lesznie był organizatorem konferencji pt. „Wkład Polski w historię, kulturę
i dziedzictwo Europy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii czeskiej” (7.11.). Konferencję zorganizowano w ramach projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna
w Czechach”, Odbyła się ona w nowo otwartej Bibliotece Ratuszowej z udziałem polskich
i czeskich bibliotekarzy oraz mieszkańców Leszna. Towarzyszyła jej wystawa pt. „Jaroslav
Hasek”, a w kościele pw. św. Mikołaja zaprezentowano „Czeskie arcydzieła Santiniego”.
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Rezultatem projektu było wydanie dwujęzycznej publikacji „W zaułkach historii. Legendy
miejskie Havlickovego Brodu i Leszna”, którą przygotowali do druku członkowie SBP
w Lesznie.
7. Oddział w Koninie zorganizował Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”, w ramach współpracy z bibliotekami publicznymi powiatu tureckiego i bibliotekami szkolnymi miasta Turku
i powiatu tureckiego.
8. We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lipiej Góry i Okolic Oddział SBP w Pile brał
udział w promocji monografii Edwarda Jelińskiego, pt. „Jan Jachowski księgarz i wydawca
z Jaktorowa” (18.08. Piła).
9.

Oddział w Kaliszu, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami
oświatowymi, zorganizował VII edycję „Akcji miasto”, „Święto ulicy Rawickiej’’ promującą ulicę i dorobek miasta Krotoszyn.

10. Oddział w Lesznie był organizatorem corocznych imprez:
•
•
•
•

XXVIII Leszczyńskie Dni Literatury ph. „Barwy Polskiej Literatury” (23.02.–
23.06.),
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (21.04.),
„Leszczyńskie Dni Książki” (10-11.06.),
„Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem” (20.09.–15.12.).

11. Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji (21 marca), Koło SBP w Międzychodzie (Oddz.
Poznań) rozdawało ulotki z wybranymi wierszami polskich poetów.
Okręg lubuski
Koło przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze organizowało dla swoich
członków i zainteresowanych udział w konferencjach metodycznych „Ciekawostki i nieznane
fakty z historii Zielonej Góry”, które odbywały się w Muzeum Ziemi Lubuskiej (maj, wrzesień,
październik).
Cel 3 : Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środowiska
Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z ważniejszych celów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Podejmowane przez poszczególne ogniwa organizacji działania tworzą nieformalne więzi międzyludzkie,
które owocują wymianą doświadczeń także zawodowych. Nieformalne spotkania bibliotekarzy inspirują
często do podejmowania nowych inicjatyw w codziennej pracy.
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
Okręg śląski
1. Założono nowy adres e-mail sbpczestochowa@gmail.com, który ma służyć do komunikacji
z członkami SBP, a także innymi organizacjami. Dodatkowo utworzono w grudniu 2017 r. konto
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2.

na portalu społecznościowym Facebook, gdzie członkowie i sympatycy bibliotek będą mogli zapoznać się z działaniami Oddziału i nowinkami bibliotecznymi.
W kwietniu 2017 r. powstała strona internetowa Koła SBP przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Adres: http://sbp.ksiaznica.bielsko.pl/
Głównym celem strony jest:
- promocja działań Koła poprzez zamieszczanie aktualnych informacji i fotorelacji z działań
- zamieszczanie linków do różnorodnych artykułów z szeroko pojętej sfery bibliotecznej
- kontakt z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Koła SBP w Bielsku-Białej
- możliwość pobrania deklaracji członkowskiej przy równoczesnym zapoznaniu się z prawami
i obowiązkami wynikającymi z członkostwa w SBP

Okręg lubelski
• prowadzenie na bieżąco strony internetowej Okręgu, przekazywanie materiałów promocyjnych
o wydarzeniach, informacji na Facebooka Oddziału Lubelskiego http://hl.wbp.lublin.pl/sbp/
• publikowanie materiałów i informacji w Dostrzegaczu Bibliotecznym
http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/index.php/nasze-publikacje/wydawnictwa-ciagle/dostrzegacz-biblioteczny.html
• oraz „Bibliotekarzu Lubelskim” http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/index.php/naszepublikacje/wydawnictwa-ciagle/bibliotekarz-lubelski.html
•
•
•

Oddział lubelski prowadzi stronę Oddziału oraz Akademickiego Koła SBP w Lublinie na FB
działania Akademickiego Koła dokumentowano poprzez prowadzenie Kroniki, a także w formie
zdjęć oraz filmów na płytach DVD
Oddział we Włodawie ma zakładkę na stronie internetowej (www.mbpwlodawa.pl), i na profilu facebookowym (https://www.facebook.com/mbpwlodawa/) Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Zamieszcza tam anonse, informacje i relacje z ważniejszych wydarzeń Stowarzyszenia.

Okręg kujawsko-pomorski
1. Członkowie Koła SBP w Barcinie starają się, aby BPMiG w Barcinie i w Łabiszynie były aktywne
w Internecie. Prowadzą profil na Facebooku, co jest ważną formą kontaktu z młodym użytkownikiem oraz rozbudowaną stronę www, na której prezentują katalog zbiorów w systemie bibliotecznym Sowa umożliwiającym użytkownikom zdalny dostęp do konta czytelniczego, prowadzą Cyfrową Izbę Tradycji udostępniając społeczeństwu zdjęcia, dokumenty, pamiątki dotyczące historii
lokalnej, prowadzony był kurs komputerowy „Senior potrafi”, prowadzą „Klub Kodowania” dla
dzieci.
2. Koło SBP w Sępólnie Krajeńskim oferowało mieszkańcom warsztaty pn. „Aplikacje mobilne dla
kultury – tworzenie multimediów na tablecie i smart fonie”, akcję „Biblioteka w Twoim smartfonie
lub tablecie”, gdzie czytelnicy sępoleńskiej biblioteki mogą - każdy za darmo i do woli - czytać
w dowolnym miejscu i o dowolnej porze książki elektroniczne w serwisie Legimi.
Okręg zachodniopomorski
1. Utworzono wspólne miejsce sieciowe kół/oddziałów/zarządu Okręgu SBP zachodniopomorskisbp@gmail.com.
2. Powołanie Komisji ds. Komunikacji Społecznej: U_OZ SBP_14/2017, z dn. 13.12.2017; zadania:
dbałość o sferę informacyjną OZ SBP; skład osoby pełniące funkcje - przewodniczący zarządów
OZ SBP / Oddziałów Koszalińskiego& Szczecińskiego, sekretarze Zarządu OZ SBP, Oddziałów
Koszalińskiego & Szczecińskiego, osoby wskazane przez członków Komisji lub Zarządu OZ
SBP (w kadencji 2017-2022: Cecylia Judek / Koło 1 Szczecin OS SBP, Anna Kwiatkowska / Koło 1 Koszalin OK SBP, Mariola Jackiewicz / Koło 6 Koszalin OK.
Okręg podkarpacki
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1. Zarząd Koła SBP w Mielcu posiada na stronie internetowej SCK-MBP w Mielcu specjalną zakładkę, w której umieszczane są informacje nt. historii Koła oraz fotorelacje z bieżącej działalności (http://www.biblioteki.mielec.pl/sbp-kolo-mielec.html).
Okręg warmińsko-mazurski
Koło Miejskie w Olsztynie promowało działania i inicjatywy olsztyńskich bibliotek i bibliotekarzy
wysyłając comiesięczny newsletter do członków olsztyńskiego koła SBP z informacjami o przedsięwzięciach realizowanych przez w/w placówki w Olsztynie. Newsletter przygotowywany jest we
współpracy z działami promocji olsztyńskich bibliotek (9 edycji).
Okręg pomorski
Nowy Zarząd Okręgu utworzył bazę mailingową wszystkich bibliotek działających na terenie
Okręgu. Dzięki utworzonej bazie, o realizowanych działaniach i podejmowanych inicjatywach
przez Zarządu Okręgu oraz Zarząd Główny SBP, informowani są nie tylko członkowie SBP, ale
także wszystkie biblioteki w regionie. Oprócz poczty elektronicznej, wiodącym kanałem komunikacyjnym ze środowiskiem był portal społecznościowy Facebook. W roku sprawozdawczym na
portalu społecznościowym utworzony został fanpage Oddziału SBP w Słupsku. Na fanpage’u
zamieszczane były wszelkie informacje o działaniach realizowanych przez członków słupskiego
Oddziału, jak również informacje ogólne i komunikaty pojawiające się na stronie internetowej
SBP. Na bieżąco aktualizowane na Facebooku było także konto Koła Bibliotek Naukowych
i Fachowych działające przy Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ponadto
w roku sprawozdawczym została utworzona na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Bytowie podstrona Koło SBP, na której oprócz informacji ogólnych na temat Koła Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w Bytowie, zamieszczane będą sprawozdania z działalności Koła.
Okręg mazowiecki
1. Założono fanpage Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/SBPWarszawa/ , gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące SBP oraz wydarzeń z okręgu mazowieckiego. Podobnie
Oddział warszawski wykorzystuje facebook, gdzie systematycznie zamieszczane są informacje
o wydarzeniach z życia SBP, Oddziału i Kół
https://www.facebook.com/OddzialWarszawskiSBP/
2. Oddział w Ostrołęce - na stronie mbpostroleka.pl powstała nowa zakładka z informacjami dotyczącymi Oddziału SBP w Ostrołęce. W pisemku wydawanym przez MBP w Ostrołęce pt. „Zeszyty Biblioteczne” Oddział dysponuje własnym „kącikiem”, w którym zamieszcza informacje
o działalności SBP. Zarząd Oddziału wydał Biuletyn Zjazdowy, w którym m. in. zamieścił Kalendarium działalności Oddziału SBP w Ostrołęce.
3. Oddział w Płocku systematycznie zamieszcza informacje o wydarzeniach z życia SBP, Oddziału
i Kół w portalu społecznościowym Facebook – fanpage Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku https://www.facebook.com/sbpplock/
Okręg wielkopolski
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1. W Oddziale Poznańskim na bieżąco prowadzi się i aktualizuje stronę www Oddziału oraz Okręgu. Sprawdza się dane teleadresesowe, wprowadza na bieżąco informacje o imprezach organizowanych w Oddziale. Zarząd Oddziału, poza bezpośrednimi spotkaniami z przewodniczącymi
Kół, komunikuje się z Kołami SBP drogą elektroniczną, przekazując bieżące informacje.
2. Oddział Kaliski prowadzi podstronę na stronie internetowej pleszewskiej
(www.bppl.pl) dotyczącą działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

biblioteki

Okręg lubuski
Koło przy PBW prowadzi zakładkę „Koło SBP” na stronie internetowej Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Grzegorzewskiej: https://www.pbw.zgora.pl/pbw/sbp
Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Okręg pomorski
Ważnym elementem kreującym pozytywny wizerunek SBP jest otwartość i transparentność realizowanych działań przez Okręg Pomorski SBP. Wszelkie inicjatywy i działania podejmowane przez
Zarząd Okręgu na rzecz członków SBP są otwarte, na każde wydarzenie, nawet spotkanie integracyjne, zapraszani są bibliotekarze, którzy nie są członkami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
jak również zapraszane są osoby niezwiązane merytorycznie ze środowiskiem bibliotekarskim.
Członkowie SBP działając na rzecz środowiska lokalnego, współpracują z wieloma instytucjami,
szkołami, przedszkolami, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi i regionalnymi twórcami, autorami i pasjonatami.
Okręg śląski
1. Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka pomaga w czytaniu – 31.03. , gdzie przedstawiła prezentację „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 100 lat w służbie bibliotekarzy i bibliotek”. Prezentację przedstawiono także na
dorocznej konferencji dyrektorów bibliotek województwa śląskiego (27.04)
2. Przewodnicząca Zarządu Oddziału wraz z Kol. Magdaleną Gomułką, członkiem Zarządu Okręgu
SBP, uczestniczyły w uroczystości jubileuszowej 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, 20 października. Bibliotece wręczono Medal „Bibliotheca Magna Prennisque”, przyznany przez ZG SBP.
3. Koło w Bestwinie osobom zasłużonym dla biblioteki przyznało tytuł Amicus Certus, który został
wręczony podczas spotkania noworocznego z władzami gminy oraz czytelnikami. "Amicus Certus"
to honorowy tytuł przyznawany od 2002 roku przez Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
przy GBP w Bestwinie dla szczególnie zasłużonych osób, które okazały pomoc, serce i szczególną
przychylność dla biblioteki.
4. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej złożył wniosek do konkursu grantowego ogłoszonego przez Urząd
Miasta na realizację zadania w ramach XV Dni integracji pn. „Zobaczmy siebie”. Program obejmował działania adresowane do osób niepełnosprawnych oraz środowisk, w których te osoby funkcjonują. Do realizacji programu zaproszono szkoły, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz
osób niepełnosprawnych, przedszkola, Książnicę Beskidzką oraz biblioteki publiczne działające na
terenie powiatu bielskiego. W ramach programu zorganizowano wystawę prac plastycznych osób
zrzeszonych w Klubie Samopomocy „Milusińscy”, przeprowadzono warsztaty z zakresu terapii zajęciowej, zorganizowano spotkanie autorskie z Andrzejem Żakiem dla dzieci. Imprezą towarzyszącą
był konkurs plastyczny „Inny nie znaczy gorszy”, w którym udział wzięło 96 dzieci z bielskich
szkół.
5. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej prowadzi w cyklu ciągłym zbiórkę publiczną środków na zakup
nowości wydawniczych, które przekazywane są w darze do zbiorów Książnicy Beskidzkiej. W 2017
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roku Zarząd Oddziału pozyskał kwotę 20.816,69 zł, z której zakupiono 769 książek oraz 8 audiobooków.
Okręg zachodniopomorski
1. Zarząd Okręgu mobilizował zarządy oddziałów i kół do wskazywania członków SBP do odznaczeń
SBP w trakcie Kongresu Bibliotek Pomorza Zachodniego (21.06.2017); do zgłaszania bibliotekarzy
do konkursu Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2016; do głosowania na Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku 2016; udziału w Zachodniopomorskim Dniu Bibliotekarza 2017 (Rybokarty
16.09.2017); tworzenia haseł o bibliotekarzach - Wikiprojekt: Biblioteka, Pomeranica.pl; do zgłaszania referatów i czytelnictwa w V Sympozjum Ludzie Książki Pomorza Zachodniego
(15.05.2017); do pisania do - rubryki bibliOOkiem na portali KobiesaSprawa.pl, „Bibliotekrza Zachodniopomorskiego”, portalach SBP.
2. Zarząd Okręgu wspólnie z Książnicą Pomorską zainaugurował 22 lutego 2017 r. Rok Jubileuszowy
100-lecia SBP (finasowanie, informacje / relacje). W trakcie seminarium:
2.1. SBP zostało uhonorowane pamiątkowym medalem od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza i zebrało życzenia owocnego trwania i rozwoju od zaproszonych gości.
2.2. Cecylia Judek / przewodnicząca OZ SBP - zaprezentowała plany Roku Jubileuszu 100-lecia
SBP w Okręgu Zachodniopomorskim SBP.
2.3. Agnieszka Borysowska / wiceprzewodnicząca OS SBP - przedstawiła założenia publikacji
poświęconej 70-leciu SBP na Pomorzu Zachodnim.
Okręg podkarpacki
1. Członkowie Koła SBP przy BUR zorganizowali zbiórkę książek dla czytelników Biblioteki przy
Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Z kolei w ramach akcji „Stara zabawka w nowym miejscu” zebrali 53 zabawki, które zostały przekazane dzieciom z Domu Samotnej Matki w Rzeszowie.
Włączyli się także w akcję bookcrossingowej półki zlokalizowanej w Bibliotece UR.
2. Kol. Katarzyna Koczwara, przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Jaśle uczestniczyła 27 września 2017 r. w konsultacjach w związku z rozpoczęciem „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2018 rok”, a 2 października 2017 r. w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym obchodów „Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Organizatorem spotkań był Urząd Miasta w Jaśle.
3. Kol. Kol. Agnieszka Dworak, Bożena Janda i Małgorzata Sierżęga wzięły udział w programie na
żywo z cyklu „Okolice kultury” w Polskim Radiu Rzeszów w dn. 2 czerwca 2017 r. Pretekstem do
dyskusji o zawodzie bibliotekarza był Jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz 70-lecia Okręgu Podkarpackiego SBP. Dyskusja dotyczyła m.in. misji społecznej i etosu zawodu bibliotekarza, wyzwań jakim muszą sprostać bibliotekarze zatrudnieni we współczesnej bibliotece, oczekiwań związanych z pracą i wykonywanym zawodem, postrzegania zawodu w społeczeństwie, celów działania i osiągnięć Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jednej z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce.
4. Zarząd Okręgu SBP we współpracy z Zarządem Oddziału SBP w Rzeszowie zorganizował 27 maja
2017 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uroczystość
Jubileuszową 100-lecia działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 70-lecia działalności SBP Okręgu Podkarpackiego. Dla upamiętnienia tej ważnej dla polskiego bibliotekarstwa rocznicy WiMBP w Rzeszowie przygotowała okolicznościową wystawę pt. „100-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 70-lecie Okręgu Podkarpackiego SBP”.
Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Okręgu zorganizował Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Giżycku (22V). Spotkanie, połączone z jubileuszem 70-lecia Biblioteki w Giżycku, odbyło się
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pod patronatem honorowym Burmistrza Giżycka oraz z udziałem przedstawicieli władz i dyrektorów
olsztyńskich bibliotek. Podczas wydarzenia nastąpiło m.in. wręczenie nagród Laureatom konkursu
Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2016.
Okręg łódzki
Łódzki ZO SBP zorganizował 7 maja w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi
uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza. W uroczystościach wzięli udział bibliotekarze z całego
województwa. Była to okazja do uhonorowania najbardziej zasłużonych pracowników bibliotek
z Okręgu Łódzkiego, którym wręczono Honorowe Odznaki SBP, Medale „W Dowód Uznania”
oraz listy gratulacyjne.
Okręg małopolski
1. Zarząd Okręgu w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut
Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego były organizatorami Małopolskiego Forum Bibliotek 2017 pod hasłem: „Kierunek: użytkownik zintegrowany" (25 i 26 października). W trakcie Forum w Collegium Maius UJ odbył się wernisaż wystawy „Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów”, w trakcie którego Kol. Sylwia Błaszczyk – członek Zarządu Głównego
SBP - wręczyła Medal „Bibliotheca Magna Perennisque" przyznany Bibliotece Jagiellońskiej. Uroczystość uświetnił wykład prof. dra hab. Krzysztofa Migonia „O znaczeniu świata książek. Tylko
przeszłość czy też przyszłość”.
2. W drugim dniu Forum, który obradował w trakcie Targów Książki w Krakowie, odbyło się seminarium z okazji 100 lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Patronat
medialny: Radio Kraków, TVP 3 Kraków, kraków.pl, EBIB, Lustro Biblioteki.
Okręg świętokrzyski
Z okazji Jubileuszu 100-lecia SBP Oddział Kielecki przy WBP w Kielcach przygotował wystawę
poświęconą historia Stowarzyszenia, w tym działalności Okręgu Świętokrzyskiego. Wernisaż wystawy odbył się 7 grudnia podczas seminarium wojewódzkiego świętokrzyskich bibliotekarzy. W celu udokumentowania wystawy, oprócz zrobienia zdjęć, nakręcony również został krótki film. Wystawa prezentowana była w 10 gablotach (1 gablota – 10 lat Stowarzyszenia) oraz na planszach
w ciągu komunikacyjnym WBP w Kielcach.
Okręg mazowiecki

1. Z okazji Jubileuszu 100-lecia SBP w 2016 roku Zarząd Okręgu Mazowieckiego powołał roboczy
Zespól do spraw obchodów 100-lecia SBP w składzie: Janina Jagielska, Bożena ChlebickaAbramowicz, Anna Wołodko, Joanna Potęga, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca).
W 2017 r. zorganizowano maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie SBP”. Jubileuszowy charakter
nawiązujący do historii SBP miało spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek
w roku 2017.10 maja 2017 r. w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej
Województwa Mazowieckiego spotkanie z udziałem dyr. Michała Strąka pod hasłem Dzień
Bibliotekarza i Jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

2. 13 maja 2017 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu odbyły się uroczyste
obchody 100-lecia SBP oraz 71-lecia SBP na ziemi radomskiej. Organizatorem był Zarząd
Oddziału. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Sebastian Równy, Dyrektor Wydziału Kultury
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Urzędu Miasta , Danuta Tomczyk wieloletnia Przewodnicząca Zarządu Oddziału i Okręgu, Członek
Honorowy SBP oraz byli i obecni członkowie stowarzyszenia.
Zorganizowano również dwie wystawy. Jedna zatytułowana „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na ziemi radomskiej 1946-2017”, mająca charakter oficjalny. Druga zatytułowana „Po
godzinach...”, zawierała zdjęcia z imprez integracyjnych typu wigilia, spotkanie pokoleń, „Odjazdowy bibliotekarz”, wycieczki krajoznawcze. W związku z obchodami 100-lecia SBP i 76 –
lecia SBP na ziemi radomskiej wydany został specjalny numer „Bibliotekarza Radomskiego”
poświęcony wyłącznie sprawom organizacji.
3. Oddział w Płocku uczestniczył w VII Dniach Płockich Inicjatyw Pozarządowych (9.09.), pod
hasłem: „Na sportowo jest wesoło” – piknik w przestrzeni Starego Miasta, podczas którego
członkowie Oddziału w Płocku promowali Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, czytelnictwo,
biblioteki i bibliotekarzy. Towarzyszyła temu niecodzienna przygotowana przez nas baśniowa
scenografia oraz odpowiednie kostiumy.
4. W dniach 2-20 listopada 2017 r. Zarząd Oddziału Warszawskiego zorganizował zbiórkę
misiów i misiowych książeczek z okazji Dnia Misia. Maskotki i książeczki otrzymały dzieci ze
szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 282 w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ im. prof. Jana
Bogdanowicza w Warszawie, za pośrednictwem Koła SBP przy Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej. W zbiórce udział wzięło m.in. Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy
Bielany, Koło przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota, Koło przy BG WAT, oraz Koło
przy PBW.
5. W dniach 29 listopada -20 grudnia 2017 r. Zarząd Oddziału Warszawskiego, wraz z Kołem SBP
przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bielany, z okazji Mikołajków i Świąt Bożego Narodzenia,
zorganizował zbiórkę charytatywną dla dzieci i ich mam z Domu Samotnych Matek z Dziećmi
mieszczącego się przy ul. Skierdowskiej w Warszawie. W akcję włączyło się Koło przy BG WAT,
Koło przy BUW oraz Koło przy BP Ochota.
Okręg wielkopolski
1. Z okazji 100 lecia SBP opracowano i wydano szereg publikacji pokazujących działania, historię
stowarzyszenia i poszczególnych jego oddziałów w okręgu wielkopolskim.
2. Opracowano kolejne hasła do „Słownika bibliotekarzy wielkopolskich”. (Oddział Piła).
3. „Pamiętnik lat wspólnych. 1991 – 2017” : praca zbiorowa pod redakcją Janiny Małgorzaty Halec.
Publikację opracowali i przygotowali do druku Członkowie SBP (Oddział Leszno). Zawiera ona
materiały dotyczące działalności SBP w byłym Okręgu, a obecnie Oddziale leszczyńskim. Wydanie
publikacji
dofinansowało
Miasto
Leszno.
Ukaże
się
drukiem
w I kwartale 2018 r.
4. Biblioteka w Turku wydała 3. książkę w serii „Bibliotheca Turcoviana” współpracując
z Radą Programową serii. (Oddz. w Koninie).
5. Kontynuowano wydawnictwo „Bibliotekarze Polscy we wspomnieniach współczesnych” (red. J.
Patysiak) (Oddz. Kalisz).
Okręg lubuski
1. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze w 2017 r. przeprowadził zbiórkę dobrowolnych datków na
rzecz uzupełnienia zbiorów bibliotecznych WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. W
ramach zbiórki rozdawane były symboliczne cegiełki zawierające logo i nazwę Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. W książkach zakupionych za te cegiełki na stronie tytułowej umieszczana
jest pieczęć z logotypem i nazwą Stowarzyszenia. Służy to kreowaniu pozytywnego wizerunku
Stowarzyszenia.
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2. W „Bibliotekarzu Lubuskim” (R. 22, 2017, nr 1/2 [43/44]) ukazał się artykuł Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – powstanie i działalność autorstwa Małgorzaty Siadaczki i Jolanty
Stadnik. Zarząd Koła systematycznie aktualizuje zakładkę „Koło SBP” na stronie internetowej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.
3. Członkini Koła przy WiMBP – Kol. Monika Simonjetz opublikowała w „Bibliotekarzu
Lubuskim” artykuł: Bibliotekarz Lubuski ma prawie 60 lat.(R. 22, 2017, nr 1/2 [43/44]).
4. Kol. Mariola Szydło z Koła przy Bibliotece Uniwersyteckiej, przedstawiła 12 maja
w Bibliotece Uniwersyteckiej prezentację kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w jubileuszowym roku setnej rocznicy działalności.
Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP
Okręg śląski
Jednym z działań w celu zwiększenia liczby członków jest promocja Oddziału częstochowskiego na
Facebooku, a także zachęcanie bibliotekarzy podczas różnych spotkań do włączenia się w działalność
stowarzyszenia.
Okręg pomorski
Na utworzonej w roku 2017 podstronie Koła SBP w Bytowie została zamieszczona informacja
„Wstąp do Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bytowie”, oprócz informacji, kto może
zostać członkiem, zamieszczony został także formularz deklaracji. Dużą rolę w pozyskiwaniu nowych członków odgrywa także otwartość spotkań i szkoleń organizowanych dla członków SBP.
Wszystkie zorganizowane w roku 2017 spotkania, wyjazdy studyjne, wycieczki, szkolenia oraz
warsztaty były działaniami otwartymi dla wszystkich bibliotekarzy z terenu Okręgu Pomorskiego.
Okręg podlaski
Poszczególne Oddziały na Podlasiu inspirowały bibliotekarzy, a w szczególności młodych do zasilenia szeregów SBP przy każdej nadarzającej się sytuacji (podczas spotkań integracyjnych, szkoleniowych oraz prywatnych kontaktów…). W ramach podjętych inicjatyw zachęcono jedynie 10
bibliotekarzy w Oddziale Białostockim do wstąpienia do SBP. Pomimo realizowanych spotkań
i akcji reklamujących Stowarzyszenie, najczęściej wśród młodych bibliotekarzy występują „wątpliwości, zniechęcenia, a przede wszystkim opór i niechęć”.
Okręg mazowiecki
1. Inicjatywy podejmowane przez oddziały i koła (typu wyjazdy studyjne, warsztaty, szkolenia),
zwłaszcza te otwarte dla bibliotekarzy nie będących członkami SBP, są same w sobie działaniami
na rzecz pozyskiwania nowych członków. Poprzez pokazywanie szeregu możliwości działań w
SBP kreowany jest nie tylko pozytywny wizerunek Stowarzyszenia, ale również jest to doskonała
zachęta do wstąpienia do SBP. Dużą popularyzacją członkostwa w SBP był również kongres
IFLA we Wrocławiu, w którym wzięło udział jako wolontariusze wielu mazowieckich bibliotekarzy.
2. Oddział w Radomiu przyjął w 2017 roku na rzecz pozyskiwania nowych członków następujące
zasady: organizując obchody 100-lecia SBP zaproszono tylko byłych i obecnych członków SBP,
aby uzmysłowić pozostałym bibliotekarzom, że istnieje organizacja zrzeszająca środowisko zawodowe bibliotekarzy. Typując młodych pracowników do udziału w „Forum Młodych Bibliotekarzy” warunkiem jest członkostwo w SBP. Dokonując wyboru delegatów na Zjazd Okręgowy
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w Warszawie wybierano również młodych wiekiem i stażem członków, aby mogli zapoznać się
z pracą organizacji i wyrazić swoje zdanie na interesujące tematy.
Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza
Okręg śląski
1. Okręg uczestniczył w konkursie „Bibliotekarz Roku 2016”. Do konkursu zgłoszono jedną kandydatkę a Kapituła przyznała tytuł „Śląskiego Bibliotekarza Roku 2016” Kol. Dagmarze Bałycz z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Kol. D. Bałycz zajęła 7 miejsce w ogólnopolskim etapie Konkursu. Nagrodę w Konkursie wręczono laureatce na posiedzeniu Zarządu Okręgu 11 grudnia.
1. Zarząd Okręgu wystąpił do Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP z wnioskiem o nadanie Bibliotece Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie – Medalu „Bibliotheca Magna Prerennisque”,
z okazji jubileuszu 100-lecia biblioteki. Przyznany Medal wręczono 20 października
w trakcie uroczystości jubileuszowych.
2. Zarząd Okręgu wnioskował także o nadanie Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego Medalu „Bibliotheca
Magna Perennisque” – Zarząd Główny nadał BUŚ Medal „W Dowód Uznania” (zostanie wręczony
w roku 2018, na uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego).
3. Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Częstochowie wzięła udział w pracach komisji VII Wojewódzkiego Konkursu dla nauczycieli bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie”, który
został zorganizowany przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP w Katowicach. Wręczenie nagród
odbyło się 16.10., podczas XIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.
4. Członek koła przy MBP w Gliwicach Pani Marta Kryś została nominowana i znalazła się w ścisłej
czołówce plebiscytu „Kobieta Roku – Diana 2017”. Członkowie koła brali aktywny udział w organizacji Tygodnia Bibliotek.
5. Członkowie koła przy MBP w Dąbrowie Górniczej wzięli udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych.
6. W maju 2017 r. przewodnicząca Koła SBP w Łodygowicach została odznaczona Medalem za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, za działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o historii kraju i kształtowania postaw patriotycznych oraz za opiekę nad osobami – weteranami. Z inicjatywy Koła zamówiono i rozprowadzono dokument pt. „Raport Witolda”.
Po nawiązaniu kontaktu z fundacją, która jest organizatorem projektu „Rotmistrz Pilecki – Bohater
Niezwyciężony” sprowadzono i rozpowszechniono książkę dla wszystkich bibliotek gminnych na terenie powiatu żywieckiego. Dodatkowo każda szkoła podstawowa i gimnazjalna z terenu gminy Łodygowice otrzymała egzemplarz tej książki. Dla młodzieży gimnazjalnej zorganizowano prelekcję
prowadzoną przez pracownika IPN w Katowicach, dotyczącą osoby bohaterskiego Rotmistrza. Za
swą działalność Koło SBP w Łodygowicach z Okazji Dnia Bibliotekarza otrzymało list gratulacyjny
od władz gminy.
Okręg lubelski
1. Tytuł „Lubelski Bibliotekarz Roku 2016” otrzymała Karolina Suska - Dyrektor Gminnej Biblioteki
i Domu Kultury w Łaziskach (pow. opolski). W nagrodę Zarząd Okręgu SBP w Lublinie ufundował
tablet. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło podczas VII Lubelskiego Forum Bibliotekarzy,
w trakcie obchodów XIV Tygodnia Bibliotek w obecności władz wojewódzkich i samorządowych
z udziałem lokalnych mediów i pracowników bibliotek województwa lubelskiego (9.05).
2. Współorganizacja i współfinansowanie XXIII edycji konkursu – Nagrody im. Anny Platto dla wyróżniającego się bibliotekarza pracującego z dziećmi i młodzieżą województwa lubelskiego. Laureatką w roku 2017 została Iwona Brodzik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, powiat łukowski (8.08).
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3. Tytuł Włodawianin Roku 2016 oraz specjalnie na tę okazję przygotowaną statuetkę rycerza otrzymała bibliotekarka Małgorzata Zińczuk. Jej kandydaturę zgłosił Zarząd Oddziału SBP we Włodawie(18.06.).
Okręg dolnośląski
1. Oddział Wrocławski zorganizował Oddziałowy Dzień Bibliotekarza w Centrum BibliotecznoKulturalnym FAMA we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim władze Urzędu Miasta m.in. Jacek Sutryk - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, przedstawiciele Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, Dyrektorzy Bibliotek Publicznych i Bibliotek Naukowych oraz bibliotekarze Wrocławia i powiatu wrocławskiego. W trakcie uroczystości wręczono, dla najbardziej zasłużonych bibliotekarzy, nagrody Prezydenta Miasta Wrocławia, oraz nagrody Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej dla bibliotekarzy bibliotek publicznych. Całość uświetniono koncertem Soni Hornatkiewicz & Maciek Czemplik.
2. Kol. Joanna Golczyk – członkini Koła SBP przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza
Mikulskiego we Wrocławiu była koordynatorem wolontariuszy podczas Kongresu IFLA we Wrocławiu, a Alicja Brzozowska była wolontariuszką; do zakresu jej obowiązków należało m.in..
oprowadzanie gości Kongresu po wrocławskich bibliotekach.
Okręg kujawsko-pomorski
1.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu stała się gospodarzem wojewódzkich
obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Dzień Bibliotekarza to ważne dla bibliotekarzy święto, bowiem rozpoczyna obchodzony corocznie Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który w tym
roku przebiegał pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”. Z tej okazji w bibliotece w Pruszczu
odbyła się uroczysta gala, podczas której Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski wręczył nagrody Zarządu Województwa. Podczas tej samej ceremonii tytuł Kujawsko-Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2016 otrzymał Kol. Paweł Redlarski
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi.
2. Podczas spotkania z okazji 70-lecia Biblioteki w Barcinie nadano Bibliotece Medal im. Jakuba
Wojciechowskiego przyznawany przez Społeczną Kapitułę, działająca przy Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Bydgoszczyoraz Laur Żnińskiego Towarzystwa Kultury.
3. Członkowie koła SBP z Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim wzięli udział w pilotażowym w Polsce projekcie tworzenia Rad Społecznych przy bibliotekach (inicjatywa Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). Ciało to ma pełnić funkcje doradcze dla dyrektora i
pracowników placówki. Warto podkreślić, że doświadczenia zebrane w Sępólnie i pozostałych
bibliotekach biorących udział w przedsięwzięciu posłużą do wypracowania wzorców zakładania i funkcjonowania Społecznych Rad Bibliotecznych w całym kraju.

Okręg zachodniopomorski
1.

2.

Oddział Koszaliński: nagrody Burmistrza Miasta Białogard dla pracowników Białogardzkiej
Biblioteki Publicznej / członków Koła 2 Białogard za działalność w sferze kultury w sierpniu
2017 roku, wręczone publicznie podczas obchodów Dni Białogardu: Barbara Suwała, Marcin
Pierzchliński /.
Zarząd Okręgu zorganizował V Sympozjum - Ludzie Książki Pomorza Zachodniego / Tydzień Bibliotek 2017, Książnica Pomorska w Szczecinie, 15.05.2017 – organizacja; koordynacja C. Judek; 9 referatów [dotyczące zasłużonych pionierów bibliotekarstwa na Pomorzu Zachodnim, działających w latach 1945-1980: Stanisław Telega (Szczecin), Ewa Gos
(Szczecin), Barbara Wojnowska (Choszczno), Teresa Wójcik (Nowogard), Maria Pilecka
(Koszalin, siostra rotmistrza Witolda Pileckiego), Bronisław Konicki (Stargard), Ryszard
Dżaman (Szczecin); dwa prezentowały osoby spoza środowiska bibliotekarskiego i wymienionych czasów: akcent historyczny - kartograf i bibliofil - Heinrich Berghaus
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(zm. w Szczecinie) oraz akcent współczesny - księgarka literatury dziecięcej i młodzieżowej – Małgorzata Narożna (Szczecin)]; zbieranie referatów do druku w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim; informacja / relacje (maile, FB OZ SB, Blogspot OZ SBP.pl); referat
C. Judek „Ludzie książki Pomorza Zachodniego. Z działalności zachodniopomorskiego
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” - przekazano do druku w materiałach pokonferencyjnych.
3.

4.

Zarząd Okręgu był organizatorem Kongresu Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach obchodów 100 lecia SBP i 70 lecia okręgu. Kongres odbył się
21 czerwca w Książnicy Pomorskiej. Kongresowi towarzyszyły wystawy: „Zasłużeni ludzie kultury - działacze SBP w bibliotekach zachodniopomorskich” i w ystawa pokonkursowa „Ekslibris Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 70-lecia
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Pomorzu Zachodnim” (konkurs ogłoszono
wśród studentów Kierunku Wzornictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie).
Monografia: „Zachodniopomorskie SBP z perspektywy dziesięcioleci (1945-2016)”,
red. A. Borysowska, Szczecin 2017. Opisana historia okręgu, oddziałów i kół (Koło 1
Szczecin + sekcja seniorów, Koło 4 Chojna, Koło 7 Gryfino, Koło 9 Szczecin, Koło 11 Police, Koło 10 Nowogard, Koło 13 Stargard, Koło 16 Myślibórz, Koło 17 Choszczno, Koło 1
Koszalin, Koło 5 Sławno, Koło / Oddział Goleniów), akcji miejskiej Odjazdowy Bibliotekarz. Oficjalne podziękowanie za publikacje przewodniczącej SBP – Elżbiety Stefańczyk.

Okręg opolski
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie otrzymała medal SBP „W dowód uznania”
za 70 letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej.
2. Elżbieta Kampa – długoletnia przewodnicząca ZO SB w Opolu, dyrektor MBP w Opolu
otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
3. Na wniosek ZO SBP w Opolu i Prezydenta Miasta – odznaki „Za Zasłużony dla Miasta
Opola” – otrzymały Elżbieta Kampa (przewodnicząca ZO SBP w Opolu, dyrektor MBP
w Opolu) oraz Danuta Łuczak (przewodnicząca Oddziału SBP w Opolu).
4. Dyrektor WBP w Opolu – Tadeusz Chrobak został uhonorowany nagrodą im. Karola Miarki,
przyznawaną naukowcom, twórcom, ludziom związanym ze Śląskiem, tworzącym i upowszechniający jego kulturę i historię.
5. Bogusława Mudry dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju została wpisana do
Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy Opolszczyzny.
6. Opolskim Bibliotekarzem Roku 2016 została Alicja Biesaga – dyrektor Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Grodkowie, organizatorka konferencji bibliotekarzy powiatu brzeskiego.
Okręg łódzki
1.

1. Kol. Renata Stępień zakwalifikowała się do finału Wojewódzkiego Konkursu Bibliotekarz
Roku 2016
2. Kol. Joanna Szymczak-Ryczel otrzymała w 2017 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
3. Kol. Ewa Niedzielska otrzymała Odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Okręg małopolski
Opracowano i wykonano nowy model Medalu „Małopolski Bibliotekarz Roku”, corocznie wręczanego laureatom małopolskiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku”. Medal
wykonali pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie pod
kierunkiem dr inż. Janusza Kozana z Wydziału Odlewnictwa.
ZO Małopolskiego przeprowadził I etap konkursu na Bibliotekarza Roku 2016 – wybory Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2016. Kapituła, spośród czterech kandydatów, wybrała Mirosławę
Bogacz – nauczyciela bibliotekarza w XI Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej
w Krakowie. Honorowy patronat nad Konkursem objął Jacek Krupa, Marszałek Województwa
Małopolskiego.
Uroczysta Gala wręczenia Mirosławie Bogacz Medalu Małopolski Bibliotekarz Roku 2016 odbyła się 17 maja 2017 roku w WBP w Krakowie. Podczas Gali zaprezentowano osiągnięcia
wszystkich nominowanych. Galę poprowadzili Dorota Rzepka – przewodnicząca ZO Małopolskiego SBP i Anna Wiśniewska – z-ca dyrektora WBP w Krakowie. List gratulacyjny w imieniu
Marszałka Województwa Małopolskiego wręczył laureatce Leszek Zegzda – członek Zarządu
Województwa Małopolskiego.
Okręg świętokrzyski
1. Zarząd Okręgu SBP w Kielcach był inicjatorem „Spotkania bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego”, które odbyło się 8 maja w czasie Tygodnia Bibliotek. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród finalistom konkursów: Bibliotekarz Roku 2016 i Biblioteka
Roku 2016. Bibliotekarzem Roku 2016 województwa świętokrzyskiego została p. Anna Adamczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, nagroda Biblioteka Roku 2016 powędrowała do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagnańsku. Nagrodzono również aż trzech
przedstawicieli władz za swoją działalność na rzecz bibliotek: Grzegorza Dziubka – Burmistrza Włoszczowy, Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno oraz Szczepana Skorupskiego
– Wójta Gminy Zagnańsk.
Podczas spotkania uhonorowano również Medalem "Bibliotheca Magna Perennisque" Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. prof. Wł. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej. (na wniosek Zarządu Okręgu SBP w Kielcach).
2. Nagrodą Prezydenta Miasta Starachowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowana została p. Jadwiga Zaręba, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach, wyróżnienie otrzymały również: p. Magdalena Mroczek, p. Zofia Śliwa i p. Urszula
Niewczas również z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. Wniosek o przyznanie
nagrody złożyło Koło SBP w Starachowicach.
Okręg pomorski
1. Członkowie Okręgu Pomorskiego SBP podejmowali różne działania, których celem była
zmiana stereotypowego postrzegania zawodu bibliotekarza. „Tydzień Bibliotek” oraz „Dzień
Bibliotekarza” – wszelkie inicjatywy zrealizowane w ramach bibliotecznych świąt przez
członków Okręgu pozwoliły między innymi zwrócić większą uwagę na sprawy bibliotek i bibliotekarzy w środowisku lokalnym. Uroczyste obchody tego środowiskowego święta pozwoliły na uhonorowanie najlepszych z spośród bibliotekarzy. Uhonorowana medalem państwowym „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz związkowym „Zasłużony Działacz Związkowy
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Kultury i Sztuki”, została Bożena Mazur, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie. Wręczenie odznaczeń nastąpiło podczas uroczystej gali jubileuszu 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Bytowie.
2. 13 maja 2017 roku w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk odbyła się uroczysta Sesja z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich połączona z obchodami XXIV
Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Podczas uroczystości wystąpili: Małgorzata Kłos, Przewodnicząca Okręgu Pomorskiego SBP; ks. dr Maciej Kwiecień, duszpasterz bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej, dyrektor Radia Plus, z referatem „Przestrzeń duchowa”; prof. Jan Sikora,
architekt, z referatem „Biblioteka 2.0 – przestrzeń zaprojektowana dla użytkownika”; Fryderyk Wojda, nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, z referatem „Wizerunek bibliotekarza w filmie i kulturze masowej”. Podczas uroczystości wręczono nagrodę Pomorski Bibliotekarz Roku 2017.
3. Okazją do promocji zawodu bibliotekarza i pokazania jego znaczenia dla społeczeństwa, był
zorganizowany przez Oddział w Słupsku benefis dr Marianny Borawskiej, która całe swoje
zawodowe życie poświęca książkom - jako bibliotekarka, pracownik Akademii Pomorskiej,
pedagog.
Okręg podlaski
10 maja 2017 roku w Książnicy Podlaskiej zorganizowano Dzień Bibliotekarza połączony z obchodami Światowego Dnia Książki, na który zaproszono Kol. przewodniczącą SBP Elżbietę
Stefańczyk, władze samorządowe województwa podlaskiego, bibliotekarzy i współpracujące instytucje . Podczas spotkania, podsumowano okręgowy etap Konkursu na Bibliotekarza Roku
2016; nagrodzono upominkami laureatów. Elżbieta Stefańczyk otrzymała „podziękowanie za
wieloletnią owocną pracę na rzecz rozwoju bibliotekarstwa oraz wspierania bibliotek publicznych województwa podlaskiego” . Bibliotekom wręczono dyplomy „Srebrnej Róży”, przyznawane przez Książnicę Podlaską.
Okręg mazowiecki
1. W roku 2017 Kapituła konkursu przyznała tytuł Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2016
Małgorzacie Sobiesiak, a trzy równorzędne wyróżnienia przyznano Bożenie Potyraj (dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej), Bożenie Stegienko (dyrektor GBP w Baranowie), Łukasz Krzysztof Załęski (dyrektor Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno).
2. Obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek w 2017 r. miały szczególnie uroczysty
charakter ze względu na rok Jubileuszu 100-lecia SBP. W dniach 8-15 maja 2017 r. odbyła
się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”
3. Wyrazem uznania za pracę na rzecz SBP były odznaczenia i wyróżnienia przyznane przez
ZG SBP członkom Okręgu SBP w Warszawie, które wręczyła przewodnicząca SBP
Kol. Elżbieta Stefańczyk podczas Okręgowego Zjazdu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie w dniu 21 czerwca 2017.
4. Uroczyste powiatowe obchody Dnia Bibliotekarza w Oddziale w Ostrołęce odbyły się
8 czerwca 2017 r. Organizatorami były: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce, Rejonowe przy
MGBP w Myszyńcu, Rejonowe przy GBP w Rzekuniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna
w Ostrołęce. Gościem obchodów w Ostrołęce była również przewodniczącą Zarządu Okręgu
Mazowieckiego SBP Kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńską oraz przewodniczący Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Kultury Jan Budkiewicz. Przewodnicząca Oddziału
Hanna Gawrońska przedstawiła krótko historię stowarzyszenia, przybliżyła osoby, z inicja28

tywy których powstały pierwsze struktury SBP na ziemiach byłego województwa ostrołęckiego, m. in. Izabellę Majewską-Chałat wieloletnią dyrektor ostrołęckiej biblioteki i inicjatorkę powstania Oddziału SBP w Ostrołęce. Podczas spotkania została też przedstawiona
prezentacja multimedialna pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”.
5. 22 września 2017 roku odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 80-lecia Książnicy
Płockiej. Izabela Wypych – Prezes Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek
wyróżniła nagrodami 3 koleżanki promujące czytelnictwo w ramach struktur SBP i SPKiB.
6. 9 maja radomscy bibliotekarze świętowali Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2017.
W uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski. Starostę Radomskiego reprezentował Włodzimierz Bojarski zastępca naczelnika Wydziału Promocji
i Rozwoju Powiatu. Po raz dziewiąty ogłoszono nazwisko laureata tytułu Bibliotekarz Roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Rokrocznie spośród pracowników merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu wybierany jest „Bibliotekarz Roku”.
Wyboru „Bibliotekarza Roku” dokonuje kapituła powołana przez Dyrektora MBP. W skład
kapituły wchodzi Przewodnicząca ZO SBP. W roku 2017 ten zaszczytny tytuł przypadł
Kol. Marii Kaczmarskiej – kierownikowi Działu Informacyjno - Bibliograficznego MBP za
pracę na rzecz biblioteki i regionu. Kol. Kaczmarska członkiem SBP, członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
7. Koło SBP przy MBP w Mińsku Mazowieckim 5 maja 2017 zorganizowało uroczysty
Dzień Bibliotekarza. W spotkaniu uczestniczyło 35 bibliotekarzy z powiatu mińskiego oraz
zaproszeni Goście, przedstawiciele samorządu miasta i powiatu. Kol. Joanna PasztaleniecJarzyńska, Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP oficjalnie podziękowała Kol. Annie
Cudnej, dotychczasowej Przewodniczącej Koła SBP w Mińsku Maz. za wieloletnią pracę,
zaangażowanie i poświęcenie w dodatkowych obowiązkach, które pełniła przez 30 lat.
Okręg wielkopolski
1. Krajowy Zjazd Delegatów uhonorował Marię Bochan przewodniczącą Oddziału w Pile
godnością Członka Honorowego SBP.
2. Zarząd Główny SBP przyznał Honorową Odznakę SBP Kol. Arturowi Jazdonowi długoletniemu dyrektorowi Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz medale „W dowód
uznania” Kol. Kol. Sylwii Mróz, Arturowi Jazdonowi i Annie Szatkowskiej.
3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał honorową odznakę „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” Kol. Pawłowi Pioterkowi (Oddz. Poznań).
4. Oddział w Lesznie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie zorganizował
główne obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (11.05.) w leszczyńskim ratuszu. W spotkaniu wzięli udział obok pracowników bibliotek rożnych typów z Leszna oraz powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego i rawickiego, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy innych instytucji kultury, szkół, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Obok głównych obchodów w poszczególnych kołach odbyły się uroczyste spotkania
kół oraz spotkania autorskie, m.in. z Elżbietą Zubrzycką, Martą Berowską, Łukaszem
Wierzbickim, Ewą Rosolską, Darią i Krzysztofem Nowakowskimi przeznaczone dla dzieci
i młodzież z leszczyńskich szkół.
5. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2017 z udziałem Starosty Powiatu Tureckiego oraz bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu tureckiego. Podczas uroczystego spotkania zostały wręczone listy gratulacyjne i upominki pracownikom obchodzącym jubileusz pracy zawodowej.
Wspólnie z Powiatową Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteką Publiczną w Turku zorga29

nizowana została jednodniowa wycieczka do biblioteki Publicznej im. H. Święcickiego w
Śremie. Oddz. w Koninie.
6. Nagrodę IM. HELENY ŚMIGIELSKIEJ przyznawaną corocznie przez Oddział leszczyński
dla szczególnie aktywnego członka środowiska bibliotekarskiego otrzymała Hanna Szczygieł-Śliwińska – dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Lesznie.
7. Nagrodę LIŚCIA MIŁORZĘBU przyznano (Oddział leszczyński i redakcja „Panoramy
Leszczyńskiej”) przedsiębiorstwu „Aga Jerzy Lech Wizerkaniuk” z Kościana za publikację
albumu „Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”, którego autorem jest
Marek Chwistek.
8. Nagrodę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Kuźmińskiego (Oddział
Leszno) otrzymał Miron Urbaniak za książkę „Leszno w latach 1832–1914. W drodze ku
nowoczesności”. Przyznano także wyróżnienie dla Michała Janeczka za publikację „Katalog
starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu”.
9. Oddział w Lesznie przyznał wyróżnienie dla Urzędu miasta Leszna za wydawanie serii
„Cives Nostri", której redaktorem jest wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak.
10. Przewodnicząca Koła SBP w Koninie otrzymała, podczas uroczystości Inauguracji Roku
Kulturalnego 2017/2018, odznakę „Zasłużony dla Miasta Konina” za zaangażowanie i aktywną działalność dlatego Oddz. w Koninie.
11. Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp. z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek uhonorowała medalem „Pro-Libris” Annę Urbaniak.
12. Nagrodę Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego w 2017 roku otrzymali: Jerzy Kondras, Włodzimierz Grabowski, a Nagrodę Młodych Martyna Nowosadzka.
Okręg lubuski
1. W ramach umowy o realizację zadania publicznego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze a Zarządem Okręgu SBP w Zielonej Górze –
pozyskano środki na publikację pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski”. W celu realizacji
zadania pn. „Publikacja pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski” podpisano także porozumienie – partnerstwo z WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze o współpracy
podczas realizacji w/w projektu. W pracach nad redakcją czasopisma biorą udział także
członkowie SBP, którzy także piszą artykuły publikowane w piśmie. Wydano w 2017 roku
dwa numery Nr 1-2 [43-44] oraz Nr specjalny z okazji 70. lat Biblioteki Norwida. Numer
ukazał się 8 listopada 2017 podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Czasopisma
społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece” 8-9 listopada
2017.
2. W ramach integracji lubuskiego środowiska bibliotekarskiego, na zaproszenie Rektora
PWSZ w Sulechowie prof. dr hab. inż. Mariana Miłka, wspólnie z dyrekcją Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, Zarząd Okręgu podjął decyzję
o organizacji Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Sulechowie. Uroczyste obchody odbyły się 8 maja 2017 roku. Wojewódzki Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek zainaugurowano prezentacją multimedialną, poświęconą historii
i działalności WiMBP w Zielonej Górze, która w roku ubiegłym świętowała 70-lecie
funkcjonowania. Po życzeniach i wyrazach uznania uhonorowano odznaczeniami
państwowymi, resortowymi, dyplomami oraz nagrodami zasłużonych pracowników
bibliotek z całego województwa. W uroczystości brali udział bibliotekarze z lubuskich
bibliotek publicznych, pedagogicznych, uczelnianych – PWSZ w Sulechowie, UZ
w Zielonej Górze i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. W ramach
obchodów 100-lecia SBP uhonorowano ponadto Listami Gratulacyjnymi zasłużonych
i wyróżniających się członków SBP. Otrzymało je, na wniosek Zarządu Okręgu oraz
Oddziału w Zielonej Górze, dziewięcioro członków. Obchodom towarzyszyły dwie wystawy
okolicznościowe: fotograficzna ph. „Książka największym skarbem” przygotowana przez
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Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz pokonkursowa wystawa ekslibrisów.
Organizatorem obu wystaw była Biblioteka PWSZ w Sulechowie. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się także możliwość zwiedzenia laboratorium Centrum Energetyki Odnawialnej.
3. Koło przy PBW poprzez organizację wystawy Bibliotekarz w podróży. Oczywiście!,
nawiązało do hasła XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek a poprzez spotkanie
w kawiarence „7 kontynentów”, pod hasłem Bibliotekarskie pasje – podróże. Oczywiście!,
kreowaliśmy pozytywny wizerunek bibliotekarza, jako człowieka z pasją. Kolejnym
działaniem o podobnym charakterze było również spotkanie z Renatą Bielerzewską
Z zakładkami przez świat. Oczywiście!
Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy
Okręg śląski
1.

2.

3.

4.

5.

Sekcja Biblioteka Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu była organizatorem wyjazdu studyjnego
do Norwegii (1-10 lipca). Zarząd Okręgu podpisał umowę, na organizację tego wyjazdu, z Biurem
Podróży „Travel Bueno” z Bielska-Białej. Program merytoryczny wyjazdu przygotowała SBSW.
W ramach wyjazdu bibliotekarze odwiedzili Bibliotekę Narodową w Oslo; Bibliotekę Uniwersytecką w Bergen i Bibliotekę Publiczną w Stavanger.
Oddział w Częstochowie zorganizował w dniu 02.02. piknik dla bibliotekarzy z okazji 100-lecia SBP
i Dnia Bibliotekarza na terenie Biblioteki Publicznej Gminy Poczesna. Uczestnicy spotkania mieli
możliwość odwiedzenia pracowni artystycznej Mirosławy Truchty-Nowickiej. Członkowie spotkali
się również w czasie przedświątecznym na spotkaniu wigilijnym w dniu 18.12.2017 r.
Koło bielskie 14.10. zorganizowało wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Rabki Zdroju. Pierwszym
punktem programu było zwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce Zdroju. Placówka ta od
kwietniu 2015 mieści się w nowym lokalu biblioteki - w wyremontowanym budynku Dworca Kolejowego PKP. Po zwiedzeniu biblioteki, uczestnicy wycieczki przeszli do Parku Zdrojowego, a następnie udali się do Orawskiego Parku Etnograficznego i Skansenu w Zubrzycy Górnej.
Staraniem Koła w Łodygowicach zorganizowano w dniach 2-3 czerwca 2017 r. wyjazd bibliotekarzy
do Rogowa Opolskiego, Opola, Zamku w Mosznej, Henrykowa, Niemczy i Wojsławic. Każdy
z uczestników wyjazdu otrzymał na pamiątkę film dokumentujący wyjazd.
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych zorganizowała IV krajowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla
bibliotekarzy i sympatyków, do Kotliny Jeleniogórskiej, w dniach 21 – 24 września 2017 r. Organizator – Anna Obrzut; Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach (uczestniczyło 37 bibliotekarzy). W ramach wyjazdu bibliotekarze odwiedzili Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej (JCIiER) – Książnicę Karkonoską.

Okręg lubelski
1. Oddział w Białej Podlaskiej zorganizował wycieczkę do sal muzealnych Oficyny Zachodniej Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej (3.10.). W spotkaniu uczestniczyło 15 osób oraz
wycieczkę do bibliotek we Włodawie, Wyrykach, Wytycznie i Urszulinie.
2. Oddział w Chełmie wspólnie ze związkiem zawodowym i Chełmskiej Biblioteki Publicznej zorganizowali wycieczkę szkoleniową do Warszawy i Radziejowic. Uczestniczyli bibliotekarze z powiatu
chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego (1-2.09);
3. 11 członków Oddziału we Włodawie uczestniczyło w dwudniowym (1 i 2 września) wyjeździe studyjno-integracyjnym do Warszawy i Radziejowic zorganizowanym przez Oddział SBP w Chełmie i
Związki Zawodowe Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie; m.in. wizyta w Bibliotece Narodowej, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Żydów Polskich
POLIN, udział w stołecznej edycji Narodowego Czytania 2017. Oddział w partnerstwie z MBP we
Włodawie, Burmistrzem Włodawy i Starostą Włodawskim zorganizowali Powiatowy Dzień Bibliotekarza (12 maja) – spotkanie bibliotekarzy sieci bibliotek publicznych powiatu włodawskiego, nau31

czycieli-bibliotekarzy włodawskich placówek oświatowych z przedstawicielami: lokalnych władz
samorządowych, instytucji;
4. W ramach Zamojskiego Festiwalu Książki odbyło się też spotkanie bibliotekarzy Książnicy Zamojskiej z okazji obchodów Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy z udziałem Prezydenta Zamościa, przedstawicieli Rady Miasta, najaktywniejszych czytelników i przyjaciół Biblioteki (11.05).
Integracyjno-szkoleniowy charakter miały 2 wyjazdy do najlepszych bibliotek woj. lubelskiego oraz
do Biblio i na wystawę „Pablo Picasso. Wizerunek wielokrotny”. 10 osobowa grupa bibliotekarzy,
członków SBP O/Zamość uczestniczyła w konkursie literacko-kulinarnym Danie dla mola, organizowanym przez MBP w Bychawie. Przygotowała i zaprezentowała literackie danie wg Katarzyny
Enerlich. (28.02).
Okręg dolnośląski
1. Spotkanie członków Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu z emerytowanymi bibliotekarzami oraz wycieczki do: Centrum nauki i wiedzy o wodzie Hydropolis oraz Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego;
2. Turniej Gry w Kręgle zorganizowany przez Koło Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych;
3. Bibliotekarskie Spotkanie Noworoczne dla Bibliotekarzy zorganizowane przez Zarząd Koła SBP
przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz wyjście
do Muzeum Pana Tadeusza na wystawę „Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”;
4. Członkowie Koła SBP przy BiFK w Oleśnicy wraz z niezrzeszonymi bibliotekarzami odbyli wyjazd studyjny do Fili nr 12 MBP we Wrocławiu. Spotkanie zaowocowało wymianą dobrych praktyk i doświadczeń, dodatkowo zorganizowano rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” oraz
przyjęto wycieczkę bibliotekarzy biorących udział w Kongresie IFLA we Wrocławiu.
5. Zarząd Oddziału wałbrzyskiego, wsparł działania Koła w Wałbrzychu, organizując wycieczkę integracyjno-szkoleniową (wsparcie finansowe) do Budapesztu – wyjazd 3-dniowy w terminie
8-11.06.Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzenia Biblioteki Narodowej w Budapeszcie;
6. Zarząd Oddziału wałbrzyskiego zorganizował również wyjazd integracyjno-rekreacyjny w okolice
Bolesławca.
Okręg kujawsko-pomorski
1. Zarząd Oddziału Bydgoskiego SBP zorganizował 7-8 września wycieczkę do Lublina, Kazimierza Dolnego i Puław. Członkowie koła SBP włączyli się w organizację wyjazdu integracyjnego.
Wzięło w niej udział 45 bibliotekarzy. Członkowie Oddziału Bydgoskiego brali też udział w Targach Książki w Warszawie (18-20 maja).
2. Członkowie koła SBP w Inowrocławiu- 27 maja 2017 r. w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza
zorganizowali wyjazd integracyjny do Przystani Żeglarskiej w Łącku.
3. Koło SBP we Włocławku współorganizowało wyjazd studyjny do Biblioteki w Barcinie
(19 czerwca), zorganizowało również spotkanie mikołajkowe dla członków Koła SBP oraz pracowników biblioteki z ciekawym programem, warsztaty rzeźby z masy solnej, loteria mikołajkowa (4 grudnia), zorganizowano w Bibliotece Publicznej Gminy Lipno - Powiatowe Obchody
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
4. W ramach obchodów 100-lecia SBP w dniu 09.06.2017 r. Zarząd Koła w Golubiu-Dobrzyniu
zorganizował dla bibliotekarzy z miasta i powiatu wycieczkę do Biblioteki Narodowej i Muzeum
Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
5. Członkowie Koła SBP Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu - w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowali wystawę “Who is who in Library”, wystawę-zabawę polegającą na rozpoznaniu
bibliotekarzy na zdjęciach z identyfikatorów pracowniczych oraz ze zdjęć z dzieciństwa.
6. Zarząd Koła zorganizował również wycieczkę szkoleniową do Lublina. W piątek 9 czerwca odwiedzono Bibliotekę KULu oraz Bibliotekę UMCSu. Zwiedzono również Puławy, Kazimierz
Dolny nad Wisłą, a w drodze powrotnej Sandomierz.
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7. Koło SBP przy WBP- Książnicy Kopernikańskiej zorganizowało wycieczkę do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a także do Muzeum w Rogalinie-Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Okręg zachodniopomorski
1.

2.

3.

Koło 9 Szczecin zorganizowało wyjazd integracyjno-edukacyjny do Escape Roomu – Basteja,
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, 13.05.2017 – organizacja; finasowanie; informacja / relacja (FB OZ SBP, Blogspot OZ SBP, SBP.pl, FB MAH).
Koło 1 Szczecin zorganizowało wyjazd integracyjno-edukacyjny / Rumia, Gdańsk, 6-7.10.2017 –
23 osoby (Koło 1 Szczecin, bibliotekarze Szczecina i regionu); zwiedzanie m.in. Miejska Biblioteka Publiczną w Rumi (Stacja Kultura), WiMBP w Gdańsku; – organizacja; dofinasowanie; informacja / relacja (FB OZ SBP).
Koło 3 Szczecin zorganizowało wyjazd integracyjny MBP Szczecin na wystawę Fridy Kahlo,
CK Zamek Poznań, 27.10.2017 – 20 osób.

Okręg podkarpacki
1. Oddział SBP w Krośnie zorganizował wycieczkę do Koszyc i Bardejova (26.05) oraz wyjazd na
Targi Książki do Krakowa (27.10) dla bibliotekarzy z KBP i bibliotek powiatu krośnieńskiego
(40 osób).
2. Z okazji Dnia Bibliotekarza Koło SBP w Mielcu zorganizowało dla swoich członków i chętnych
bibliotekarzy niezrzeszonych spotkanie w kawiarni Vis a Vis w Mielcu. Koło SBP w Mielcu zorganizowało: wycieczkę szkoleniowo-turystyczną do Łańcuta 14 października 2017 r. (MuzeumZamek, Biblioteka Muzeum-Zamek) oraz wyjazd na Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa 27 października 2017 r.
3. W ramach integracji środowiska zawodowego członkowie 6 Kół SBP Oddziału Rzeszów brali
udział w Oddziałowym Dniu Bibliotekarza, podczas którego zwiedzili Muzeum Dobranocek,
Podziemną Trasę Turystyczną ora Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego (100 osób). Członkowie Zarządu Oddziału SBP w Rzeszowie oraz Koła: Rzeszów-Miasto, Rzeszów-Teren, Czudec
i Leżajsk byli współorganizatorami wyjazdu na Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa
w dn. 27 października 2017 r.
4. Członkowie Koła SBP w Kolbuszowej współorganizowali z MiPBP w Kolbuszowej 10 maja
w GOKiB w Niwiskach XV spotkanie integracyjne bibliotekarzy z terenu powiatu kolbuszowskiego.
Okręg opolski
1. Koła SBP w Nysie i Strzelcach Opolskich zorganizowały rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
2. Koło SBP w Strzelcach Opolskich po raz kolejny wzięło udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizując akcję „Pomaganie przez czytanie”.
3. Członkowie Koła SBP w Strzelcach Opolskich zorganizowali wyjazd na Święto Kwiatów do Otmuchowa.
4. Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowało wycieczkę do Dolni Moravie, tzw. „Spacer
w chmurach”, w której wzięli udział bibliotekarze z rodzinami oraz czytelnicy biblioteki.
5. Członkinie zarządu Koła Seniorek uczestniczyły w zebraniach ZO SBP, zależy im na utrzymaniu
kontaktów emerytowanych bibliotekarek z pracującymi koleżankami
i kolegami, tak by być na bieżąco z nowymi metodami pracy oraz problemami, z którymi borykają się biblioteki.
Okręg warmińsko-mazurski

33

1. Koło w Szczytnie zorganizowało wyjazd studyjny do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie. Członkowie Koła w Giżycku wyjechali do Leśniczówki Pranie, gdzie wspólnie zwiedzili
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Wojciechem Kassem, poetą i dyrektorem muzeum.
2. Koło w Działdowie zorganizowało po raz 3. rajd rowerowy ph. Odjazdowy Bibliotekarz, w którym uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Honorowy
patronat nad rajdem objął Burmistrz Miasta Działdowo.
3. Członkowie SBP Koła Miejskiego oraz bibliotekarze z Olsztyna i regionu wzięli udział w Majówce Bibliotekarzy w Gietrzwałdzie organizowanej w ramach duszpasterstwa bibliotekarzy archidiecezji warmińskiej przez ks. Tomasza Garwolińskiego.
4. 19 czerwca odbyła się wycieczka integracyjna do Gdańska. Uczestniczyli członkowie oddziału
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z koła miejskiego, powiatowego, emeryckiego oraz pracownicy Biblioteki Elbląskiej. Organizatorem był oddział Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
w Elblągu. Program obejmował zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
5. Koło SBP w Lidzbarku Warmińskim było organizatorem wyjazdu integracyjnego do Teatru
Muzycznego w Gdyni na spektakl „Notre Dame de Paris”.
Okręg łódzki
1. W 2017 roku członkowie SBP aktywnie i z dużym zaangażowaniem włączali się w prace organizowane w ramach działalności kulturalno-oświatowej i informacyjno-edukacyjnej, a także jubileuszowej SBP, włączyli się w ogólnopolskie obchody Tygodnia Bibliotek, Noc Bibliotek, ogólnopolską kampanię Fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”. po raz kolejny
przygotowaliśmy atrakcyjny program w ramach obchodów IV Łódzkich Senioraliów, które
odbywały się w dniach 13-26 maja. Był też piknik zorganizowany 27 lipca z okazji Urodzin
Łodzi oraz 16 i 23 września Piknik Obywatelski, promujący projekty bibliotek złożone do Budżetu Obywatelskiego Łodzi na rok 2018.
2. Koło przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. J. Piłsudskiego zorganizowało w czerwcu
2017 r. wycieczkę do Muzeum Miasta Łodzi na wystawę „Porcelanowy ogród. Flora
w ceramice XVIII-XX w.” We wrześniu 2017 r. członkowie Koła odbyli wizytę w Teatrze
Muzycznym w Łodzi na spektaklu „Nędznicy” .
3. Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach po raz kolejny współorganizowało
rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji "Odjazdowy Bibliotekarz". W sobotę 26 sierpnia pasjonaci książek i rowerów wyruszyli spod PCM w Pabianicach do rezerwatu „Duża
Woda” w Lesie Karolewskim. Na mecie urządzony został piknik, a na uczestników czekały
gry i zadania.
4. 19 września Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach współorganizowało grill
integracyjny pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach.
5. Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Ozorków przygotowało spotkanie karnawałowe
pod hasłem „Religie świata”, spotkanie przy wielkanocnym stole (połączone z walnym zebraniem Koła SBP), wyjazd do Bydgoszczy z okazji Dnia Bibliotekarza, pożegnanie odchodzącej
na emeryturę Bożeny Borowskiej, spotkanie andrzejkowe – wieczór wróżb „z książką w tle”,
spotkanie z Mikołajem, organizowane m.in. dla dzieci i wnucząt obecnych i emerytowanych
bibliotekarek, spotkanie przy wigilijnym stole. Bardzo ważny w działalności ozorkowskiego
Koła SBP jest jej aspekt integracyjny. Członkinie Koła w sposób szczególny dbają o jak najlepsze relacje z emerytowanymi pracownicami biblioteki, zapraszając je na organizowane spotkania i wyjazdy.
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6. Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie zorganizowało cykl spotkań towarzyskich pod hasłem Poznajmy się. Było także organizatorem wycieczek do Sandomierza i do
Torunia.
7. Oddział SBP we współpracy z bibliotekarzami powiatu piotrkowskiego zorganizował II Galę
Bibliotek Publicznych w Rozprzy w dniu 14 maja 2017 r. Był to festyn o zasięgu powiatowym. Koło w Piotrkowie Trybunalskim ufundowało na tą okoliczność koszulki dla wójtów
i burmistrzów, celem podkreślenia jubileuszu 100-lecia SBP.
8. Członkowie z oddziału piotrkowskiego zorganizowali Rajd Rodzinny w Łękach Szlacheckich.
Okręg małopolski
1. Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Koło w Bochni, prelekcja
Anny Szczygieł „Opłatek wigilijny w polskiej tradycji świątecznej” (27 stycznia);
2. Koło SBP wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało
spotkanie z Izabelą Trojanowską w ramach projektu „Z gwiazdami zaczytani” finansowanego
z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego. Wydarzenie poprowadził Dariusz Rekosz. Spotkanie to było częścią obchodów 100-lecia SBP w
Dąbrowie Tarnowkiej;
3. Oddział w Krakowie zorganizował spotkanie poświęcone pamięci zmarłych bibliotekarzy
(Spotkania Wspominkowe’2017); wycieczkę integracyjną "Szlakiem doliny rzeki Białej";
wspólnego zwiedzania biblioteki w nowym kompleksie Collegium Paderevianum, i wystawy
„Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów”, a także pokazu akt dawnych w Archiwum UJ.
4. Oddział w Nowym Sączu we współpracy z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną
w Starym Sączu zorganizował XIV Powiatowy Dzień Bibliotekarza połączony z obchodami
jubileuszu 70-lecia działalności PB w Krynicy – Zdroju.
Okręg świętokrzyski
1. Koło SBP w Końskich oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie przy współpracy z
Zarządem Okręgu Świętokrzyskiego SBP oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. W.
Gombrowicza w Kielcach zorganizowało wyjazdowe spotkanie integracyjne dla bibliotekarzy
województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu, które odbyło się 23 czerwca w Pile (województwo świętokrzyskie, powiat konecki) wzięło udział 67 bibliotekarzy.
2.

Oddział Kielecki przy WBP w Kielcach we współpracy z Zarządem Okręgu Świętokrzyskiego
SBP oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach zorganizował
świąteczne spotkanie integracyjne dla bibliotekarzy, które odbyło się 20 grudnia w WBP
w Kielcach. W spotkaniu wzięło udział 70 bibliotekarzy.

Okręg pomorski
1. Oddział w Gdańsku organizował w 2017 roku:
• spotkanie opłatkowe bibliotekarzy w Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
w Gdańsku Wrzeszczu,
• dzień skupienia bibliotekarzy w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie,
• udział członków Zespołu ds. Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej
w Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu,
• wyjazd 19 bibliotekarzy na XX Ogólnopolską Pielgrzymę Bibliotekarzy do Częstochowy,
• wycieczkę śladami kultu św. Wawrzyńca
2.

W Oddziale w Słupsku organizowano:
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• „Oddziałowy Dzień Bibliotekarza” – wycieczka do Płotowa i na Górę Siemierzycką,
• Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych – wycieczka rowerowa „Ze Słupska na kraniec Polski”,
• Koło w Bytowie – wyjazd studyjny dla bibliotekarzy powiatu bytowskiego do Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz do Sopoteki – Galerii Kultury
Multimedialnej w Sopocie,
• Koło w Człuchowie – „Dzień Bibliotekarza” zorganizowany we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Człuchowie,
• Koło w Lęborku – „Dzień Bibliotekarza” – wycieczka do Pelplina na Jarmark Cysterski.
Okręg podlaski
1. Oddział Białostocki organizował:
• spotkanie z emerytami ph.„Jak miłe są wspomnienia wcześniej urodzonych”,
• impreza plenerowa pracownikom Książnicy Podlaskiej,
• dwie wycieczki dla osób zainteresowanych ( „Szlakiem piastowskim”- 3 dni; „Listopadowa sobota w stolicy”).
2. Oddział Łomżyński organizował:
• „Dzień Kobiet” w Bibliotece w Podgórzu,
• wyjazd do Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, uczestnicy skorzystali również
w programie poetycko-muzycznym „Szarlatanów nikt nie kocha”,
3. Oddział Suwalski zorganizował rajd rowerowy ulicami Suwałk do siedziby WOSiR Szelment.
Okręg mazowiecki
1. Członkowie SBP z Oddziału w Ostrołęce uczestniczyli w wyjeździe turystycznointegracyjnym Piastowskim szlakiem, na trasie którego znalazły się: Poznań (z Biblioteką
Raczyńskich i innymi zabytkami kultury polskiej), Kórnik (z cennymi zabytkowymi zbiorami
rękopisów i starodruków), Rogalin, Gniezno, Ostrów Lednicki (miejsce chrztu Mieszka I)
i Licheń.
2. Koło w Wyszkowie zorganizowało dla bibliotekarzy wyszkowskich wycieczkę do Krakowa
(12-13 maja). Koło SBP przy MBP w Makowie Mazowieckim wspólnie z MBP zorganizowały wyjazd szkoleniowo-turystyczny do Ciechanowa, połączony ze spotkaniem integracyjnym bibliotekarzy z powiat makowskiego.
3. Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych zorganizowało w ramach „Odjazdowego
Bibliotekarza” wycieczkę rowerową po Kurpiowszczyźnie zakończoną ogniskiem w Lelisie
i zwiedzaniem Ośrodka Etnograficznego.
4. Koło w Mińsku Mazowieckim (Oddział w Siedlcach) patronowało 11 czerwca 2017 rajdowi
rowerowemu „Odjazdowy Bibliotekarz” do Agroturystyki „Dolina Bobrów w gminie Siennica. 1 października 2017 Zarząd Koła zorganizował wycieczkę do Płocka dla członków Koła,
ich rodzin i znajomych.
5. Zespól Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego SBP i Koło SBP przy Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej zorganizowały 14 lutego spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Dariusza Kuźmińskiego - z zawodu lekarz medycyny, przez
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wiele lat był związany z Główną Biblioteką Lekarską, gdzie założył Zakład Naukowej Informacji Medycznej oraz aktywnym członkiem SBP – Okręgu warszawskiego.
6. Kolejne spotkanie wspomnieniowe Zespołu zorganizowane z Kołem SBP przy Bibliotece
m.st. Warszawy (6 listopada) poświęcone było poświęcone pamięci Wandy Jastrzębskiej,
pracującej w Bibliotece na Koszykowej w latach 1949 – 1999, kierowniczki Oddziału Informacji Naukowej, Działu Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.
7. Koło przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie 10 czerwca 2017 r. zorganizowało dwudniową wycieczkę autokarową do Kórnika, Gniezna i Ostrowa Lednickiego.
8. Koło BUW zaprosiło koleżanki i kolegów do Muzeum Ziemi PAN (17 lipca), Muzeum
BUW i do zwiedzania zabytków UW(12 października)
9. 7 grudnia 2017 r. w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się doroczne spotkanie bibliotekarzy, członków Oddziału Warszawskiego SBP. W programie
znalazły się życzenia świąteczne i noworoczne, koncert kolęd w wykonaniu piosenkarki Danuty Stankiewicz oraz spotkanie przy wigilijnym stole.
Okręg wielkopolski
1. VII ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ-RAJD ROWEROWY
• Krotoszyńska Biblioteka Publiczna oraz członkowie Koła SBP w Krotoszynie (Oddz. Kalisz) zorganizowali terenowy rajd rowerowy w którym brali udział obok pracowników
Biblioteki Publicznej, członków SBP członkowie i miłośnicy książek.
• Koło SBP w Międzychodzie (Oddz. Poznań) było organizatorem rajdu rowerowego
(6 edycja) dla oddziału Poznańskiego SBP.
• Koło w Czarnkowie (Oddział Piła) wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zaprosiło
(10.06.) bibliotekarzy, czytelników, miłośników słowa pisanego i rowerów na rajd szlakiem „Nadnoteckich Łęgów” z metą w Bukowcu, zakończony ogniskiem i pieczeniem
kiełbasek, konkursami i akcją Bookcrossing.
• Koło w Złotowie (Oddział Piła) zorganizowało rajd na trasie Pniewo - Okonek(10 maja).
Bibliotekarze z powiatu mieli możliwość odwiedzenia placówek bibliotecznych na terenie Koła. Rajdowi towarzyszyły event czytelniczy z udziałem dzieci, władz i wielu osób
z odwiedzanych miejscowości.
2. Wyjazd integracyjny członków do Gniezna bibliotekarzy powiatu krotoszyńskiego, Oddz. Kalisz.
3. W dniach od 05 do 08.10.2017 Odbył się wyjazd integracyjny członków SBP Oddziału
Ostrowskiego do Budapesztu. Organizatorem była Dorota Kurzawska –Dyrektor Gminnej Biblioteki w Sośniach (Oddz. Ostrów).
4. Z okazji świąt odbywały się liczne spotkania np. Spotkanie opłatkowe Koła SBP Bibliotek
Gminnych Powiatu Ostrowskiego odbyło się w Odolanowie – organizowała je Małgorzata Jędrzejak dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów Oddz. Ostrów; Oddział
w Lesznie organizował spotkania świąteczno-noworoczne członków SBP.
5. Koło SBP przy Politechnice Poznańskiej (Oddz.Poznań) zorganizowało wyjazd seminaryjno-szkoleniowy (21-23.09.) do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz do Biblioteki Uniwersyteckiej w Greifswaldzie. pt. „Tradycja i nowoczesność w polskich i niemieckich bibliotekach naukowych".
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6. Oddział. w Koninie zorganizował wyjazd studyjno-szkoleniowy bibliotekarzy powiatu kolskiego do Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera (08.06.).
7. XIV PATRONALNE ŚWIĘTO WIELKOPOLSKICH BIBLIOTEKARZY – ŚW. WAWRZYŃCA. Tegoroczne święto zorganizowane zostało przez Oddział SBP w Ostrowie Wlkp.
Kotłowie i Antoninie pod hasłem „Szlakiem Chopina w powiecie ostrowskim”. Wzięli w nim
udział członkowie SBP oraz pracownicy bibliotek różnych typów z całej wielkopolski.
Uczestnicy wędrując śladami Fryderyka Chopina odwiedzili Kotłów, gdzie została odprawiona msza św. Ksiądz kanonik Adam Kosmała przypomniał życie św. Wawrzyńca i życzył
wszystkim opieki ich patrona. Następnie uczestnicy udali się do Pałacu Myśliwskiego Książąt
Radziwiłłów w Antoninie. Historię tego miejsca przybliżył Andrzej Leraczyk – naczelnik
Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, Spotkanie zakończył recital chopinowski w wykonaniu Adama Podskarbiego. Spotkanie bibliotekarzy zakończyło się wspólnym obiadem w
Gminnym Ośrodku Kultury Przygodzice.
8. Koło terenowe w Kole zorganizowało Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się: bibliotekarze z bibliotek samorządowych powiatu kolskiego, biblioteki pedagogicznej w Kole, bibliotekarze – emeryci.
9. Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Koło trenowe w Słupcy wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką w Słupcy zorganizowało jednodniową wycieczkę krajoznawczą do Poznania
pt. „Poznań wart poznania”.
Okręg lubuski
1. Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wlkp. zorganizował wyjazd do Skalmierzyc (w woj. wielkopolskim) na grób Lucyny Koteckiej, długoletniej przewodniczącej Okręgu Gorzowskiego SBP,
w 15. rocznicę jej śmierci. Lucyna Kotecka była przez wiele lat wicedyrektorem WiMBP w Gorzowie Wlkp. oraz dyrektorem tej książnicy w l. 1999-2002. W drodze powrotnej uczestnicy
zwiedzili pałac w Lewkowie.
2. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przy współpracy Koła przy WiMBP organizował wyjazdy do Wrocławia (marzec) (w programie m. in. wjazd na Sky Tower, zwiedzanie Hydropolis,
zwiedzanie Narodowego Forum Muzyki i wieczorny koncert w NFM) i do Poznania (grudzień)
(w programie: zwiedzanie wystawy Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst w Centrum Kultury Zamek, Festiwal Rzeźby Lodowej na Starym Rynku, świąteczne Targi w Starym Browarze).

3. Koło przy GBP w Bieniowie uczestniczyło w organizacji wystawy w MBP w Żarach –
„Pasje Twórcze Bibliotekarzy”(maj); wystawy pokonkursowej Pasji Twórczych Bibliotekarzy
w Mirostowicach Dolnych (październik), w ramach inauguracji roku kulturalnooświatowego.
4. Koło SBP przy PBW aktywnie działa na rzecz integracji środowiska nauczycieli bibliotekarzy.
W roku 2017 odbyły się następujące imprezy integracyjne:
- 13 maja zorganizowano VIII Bibliotekarski Festiwal Kulinarny pod hasłem Przepisy, smaki
i zapachy. Oczywiście!;
- 31 maja zwiedzano wystawę malarstwa Jacka Malczewskiego (1854-1929), znakomitego
malarza i rysownika, która zagościła w Muzeum Ziemi Lubuskiej;
- 20 września Koło SBP przy PBW wybrało się do MZL na wystawę Winnica Saint Vincent
w Borowie Wielkim. Le rêve en bouteille/Marzenie w butelce. Dodatkowo obejrzano ekspozycję
Olega Shupiliaka pt. Imaginarium;
Cel 4 : Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
dla każdego bibliotekarza
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z platform doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Poszczególne ogniwa stowarzyszenia samodzielnie lub we współpracy z bibliotekami organizowa38

ły w 2017 roku warsztaty, szkolenia i konferencje, których tematyka pozwalała bibliotekarzom doskonalić umiejętności zawodowe. Oto przykłady takich działań (skupiono się na działaniach których organizatorem były struktury SBP)

Okręg śląski
1. W dniach 17-25 sierpnia 2017 r. Kol. Sylwia Błaszczyk – przewodnicząca Zarządu Okręgu –
uczestniczyła, jako wolontariusz, w organizacji Międzynarodowego Kongresu bibliotekarzy
i pracowników informacji naukowej i 83 Zgromadzenia Generalnego IFLA [Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich]. Kongres odbywał się we Wrocławiu pod hasłem „Libraries. Solidarity. Society.” [Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo.]. Organizatorami Kongresu były : miasto Wrocław, Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. W Kongresie uczestniczyły również Kol. Kol. Magdalena Go-mułka (Biblioteka
Śląska), Katarzyna Parkitna (BP Częstochowa).
2. Kol. Magdalena Gomułka wraz z M. Ratschką z Ośrodka Informacji ONZ przeprowadziły w dniach 23-24 listopada warsztaty „Rzecznictwo dla bibliotek – AGENDA 2030”, w
których uczestniczyli bibliotekarze z województwa śląskiego.
3. Kol. Magdalena Gomułka włączyła się w prace nad organizacją wydarzenia IFLA-camp#5 Librarians on the move we Wrocławiu (17-18.08.2017 r.) i pomogła członkom New Professional Special InterestGroup IFLA w zamówieniu cateringu oraz wycieczce rowerowej po wrocławskich bibliotekach (http://www.sbp.pl/ifla2017/artykul/?cid=19045&prev=1053). Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich było partnerem organizacyjnym wydarzenia:
https://iflacamp5.wordpress.com/sponsors/.
4.

Podczas czterech wydarzeń członkowie Koła przy MBP w Piekarach Śląskich występowali
w roli ekspertów i prelegentów, prezentując dokonania biblioteki i dzieląc się dobrymi praktykami z innymi bibliotekarzami:
- Forum Bibliotek Samorządowych zorganizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Będzinie - wystąpienie pt. „Bibliotekarz jako archiwista społeczny - misja, obowiązek, czy powołanie”?
- Konferencja „Biblioteki otwarte na zmiany” zorganizowana przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Bytomiu – wystąpienie pt.. „Wolontariat europejski jako forma pracy z użytkownikami biblioteki – dobre praktyki”.
- Kongres Bibliotek – „Biblioteka twórców. Więcej niż kongres”! zorganizowany przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – wystąpienie pt. „Dlaczego w zespole biblioteki warto mieć grafika”?
- XI Zebranie uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej – wystąpienie pt.” Cymelia Izby
Regionalnej w Piekarach Śląskich i plany ich digitalizacji”.
5. Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu, podobnie jak w latach poprzednich, była organizatorem bezpłatnych konferencji, seminariów i warsztatów adresowanych
przede wszystkim do pracowników bibliotek szkół wyższych, ale także bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych oraz publicznych z regionu Górnego Śląska, Małopolski i Opolszczyzny. Uczestniczą w nich także pracownicy i studenci IBiIN UŚ. W roku 2017 zorganizowała:
• XXXV Forum - Konferencja „Biblioteka dla dydaktyki”; dn. 10 lutego 2017 r.
Organizator – Bogumiła Urban; Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Liczba uczestników: 120
• XXXVI Forum - „Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych
osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy”, dn. 7 września 2017 r. Organizator
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6.

– Andrzej Koziara, Maria Kycler; Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
w Katowicach. Liczba uczestników: 98
• XXXVII Forum Warsztaty „Bazy danych w bibliotekach”, 23 października 2017 r. Organizator – Bogumiła Urban; Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział
Zamiejscowy w Chorzowie Liczba uczestników: 39
• XIV zagraniczny wyjazd studyjny – biblioteki Norwegii, w dniach 1 - 10 lipca 2017 r.
Organizator – Karina Szołtysik, Bogumiła Urban; Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Liczba uczestników: 43.
Sekcja kontynuuje współwydawanie czasopisma fachowego „Bibliotheca Nostra. Śląski
Kwartalnik Naukowy”. W 2017 roku ukazały się następujące numery:
Nr 3 (45) 2016 Publikacje dla młodych czytelników – produkcja, promocja, recepcja;
Nr 4 (46) 2016 Repertuar wydawniczy;
Nr 1 (47) 2017 Konserwacja i digitalizacja dokumentów;
Nr 2 (48) 2017 Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym.

Okręg pomorski
1. Szkolenia z zakresu ICT dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego to już stały element
działalności Koła SBP w Bytowie. Warsztaty poprowadzi Jacek Prądziński - Mobilny Doradca ICT Sektora 3.0. Mobilny Doradca – to ekspert Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z zakresu ICT, który działa w ramach Sektora 3.0 – przedsięwzięcia PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach współpracy z Mobilnym Doradcą Sektora 3.0
w Bibliotece Miejskiej w Bytowie został utworzony stały punkt wsparcia z zakresu ICT dla
bibliotekarzy. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 warsztaty kompetencji cyfrowych
dla bibliotekarzy.
2. Zarządy Okręgu Pomorskiego, Oddziału w Słupsku oraz Koła Bibliotek Naukowych i Fachowych aktywnie włączyły się w organizację i koordynację największej w Polsce konferencji naukowej na temat ekologii informacji - VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni – w stulecie powstania SBP”, Zarząd Okręgu Pomorskiego objął konferencję swoim patronatem.
3. Zarząd Koła Bibliotek Naukowych i Fachowych zorganizował we współpracy z Mobilnym
Doradcą Sektora 3.0 szkolenie pn. „Nowe technologie w bibliotece – Canvai praca w chmurze” dla pracowników Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej oraz pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku.
4. Koło w Lęborku zorganizowało dla swoich członków warsztaty motywujące „Pasjo nie gaśnij”.
5. Członkowie Koła Miejsko-Powiatowego uczestniczyli w konferencji „Kierunek-wizerunek –
(nie)konferencja dla pracowników bibliotek” oraz w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów
„animacja+woda”, „Edukacja kulturalna”, „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.
Okręg świętokrzyski
1. Członkowie Zarządu Okręgu SBP w Kielcach (A. Godowska, J. Sopińska, A. Strzępka)
wzięli udział w seminarium wyjazdowym „Biblioteka Nowa w Drodze”, które zostało zorganizowane przez Instytut Książki. 4-dniowy wyjazd do Czech miał na celu zapoznanie się
na miejscu z działalnością bibliotek czeskich (zarówno publicznych, jak i naukowych). Prezentację z wyjazdu (w tym podobieństwa i różnice pomiędzy bibliotekami polskimi a czeskimi, przykłady dobrych praktyk) przedstawiono podczas grudniowego posiedzenia Zarządu Okręgu, w którym wzięli udział również przewodniczący zarządów kół i oddziałów.
2.

Zarząd Okręgu SBP w Kielcach był inicjatorem „Spotkania bibliotekarzy województwa
świętokrzyskiego”, które odbyło się 8 maja w czasie Tygodnia Bibliotek. Podczas spotkania
wykład dla 106 uczestników, w tym bibliotekarzy z województwa świętokrzyskiego i przed40

stawicieli władz wygłosił prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński (z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu) na temat „Katastrofa dopiero nadchodzi. Nowoczesność, biblioteka i pomysły na ratowanie przyszłości”. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego.
Okręg lubelski
1.

2.

3.

4.

Oddział w Zamościu był organizatorem szkoleń wyjazdowych dla bibliotekarzy miasta i powiatu Zamojskiego (5 czerwca - I grupa i 7 czerwca - II grupa). Bibliotekarze mieli okazję
odwiedzić najlepsze (ze względów architektonicznych lub różnorodności działań) biblioteki
woj. lubelskiego: Urszulin i Wytyczno, Wyryki, Włodawa, Chełm. Uczestniczyło 51 bibliotekarzy.
Zarząd Okręgu wspólnie z Zarządem Oddziału w Lublinie byli organizatorami konferencji
Jubileuszowej „Aktywni i Kreatywni”, z okazji 100-lecia. Konferencja dofinansowana przez
Zarząd Województwa Lubelskiego (5.10).
Zarząd Okręgu wspólnie WBP im. H. Łopacińskiego zorganizował konkurs pn. „Biblioteka
na 5”, na najaktywniejsza placówkę filialną województwa lubelskiego - najlepszą Filią
Wiejską województwa lubelskiego została Filia w Lisowie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubartowie (luty/listopad).
Oddział Biała Podlaska był organizatorem I zjazdu Bibliotekarzy Bialskiego Oddziału SBP
pod hasłem "Łączy nas nie tylko książka", z okazji jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wzięło w nim udział 120 bibliotekarzy z różnych typów bibliotek: publicznych, szkolnych, pedagogicznych, gminnych, akademickich, naukowych (29.11).

Okręg łódzki
1.

2.

3.

Zarząd Oddziału łódzkiego wspólnie z Katedrą Informatologii i Bibliologii UŁ zorganizowały 27 września ogólnopolską konferencję naukową „Biblioteka wczoraj i … jutro w setną
rocznicę powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”.
Okręg Łódzki przy współpracy z Biblioteką Politechniki Łódzkiej zorganizował dwuetapowe szkolenie dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego, którzy chcieli poznać tajniki tworzenia e-książek w formacie .pdf w kontekście funkcjonowania biblioteki cyfrowej i repozytorium.
Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną Łódź –
Górna, Filia nr 16, zorganizowała warsztaty biblioterapeutyczne „Święta tuż, tuż” z cyklu
„Edukacja przez ruch i origami w pracy z dziećmi”. Warsztaty poprowadziła Dorota Stawicką
z Fundacji „Jaś i Małgosia”. Wzięli w niej udział bibliotekarze z łódzkich bibliotek publicznych oraz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Koordynatorem imprezy była kol. Ewa
Niedzielska, członek Sekcji.

Okręg warmińsko-mazurski
Oddział w Bartoszycach organizował spotkania szkoleniowe dla bibliotekarzy na temat tworzenia projektów z edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem możliwości aplikacji
Adobe Spark, czyli „Wizualne opowieści” oraz na temat przykładów zastosowania ankiet
online, przeprowadzone przez Panią Barbarę Knifkę, członka bartoszyckiego Koła SBP.
Oddział organizował również warsztaty „Metody radzenia sobie ze stresem z ćwiczeniami relaksacyjnymi” przeprowadzone przez panią psycholog-pedagog Małgorzatę Kuzię.
Okręg opolski
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1. Członkowie Koła Bibliotek Naukowych wygłaszali referaty na konferencjach naukowych,
m.in. na Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Przestrzeń Informacyjna Biblioteki Akademickiej” (Lwów).
2. Koło SBP w Grodkowie było współorganizatorem VII Konferencji Bibliotek Powiatu Brzeskiego – Lipki 2017, która odbyła się w maju pod hasłem „Zdrowe zaczytanie – czyli – o biblioterapii w bibliotece”. Referat przedstawiła m.in. Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w
Opolu, Katarzyna Pawluk.
Okręg podkarpacki
1.

Oddział SBP w Jaśle był współorganizatorem szkoleń: „Działania w bibliotece a obowiązujące prawo” (20.06.2017), „Dyplomacja na co dzień” (6.10.2017), „Nowa kultura uczenia
się. Biblioteki i seniorzy – o co w tym wszystkim chodzi” (14.11.2017).

2.

Koło SBP w Mielcu zorganizowało szkolenie dla członków i bibliotekarzy z bibliotek publicznych w powiecie w dn. 15 listopada 2017 r. w SCK-MBP w Mielcu nt. „Metoda kamishibai w pracy z czytelnikiem”. Szkolenie prowadziła Kol. Agnieszka Kopera, członek Koła
SBP w Mielcu.

Okręg zachodniopomorski
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zarząd O. Koszalińskiego / Koło 1 Koszalin / BP Koszalin: szkolenie dla bibliotekarzy z
terenu byłego woj. koszalińskiego – „Procedury kontroli zarządczej w bibliotece na podstawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”, Koszalińska Biblioteka Publiczna, 27.06.2017 – organizacja, prowadzenie szkolenia (D. Florek), informacja /
relacja.
Zarząd O. Koszalińskiego / Koło 1 Koszalin / BP Koszalin: szkolenie dla bibliotekarzy z
terenu byłego woj. koszalińskiego – „Ochrona danych osobowych w bibliotekach. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”, Koszalińska Biblioteka Publiczna, 04.12.2017 – organizacja, prowadzenie szkolenia (D. Florek), informacja / relacja.
Koło 1 Koszalin / BP Koszalin: Jubileusz 70-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 19472017 / wykład dla bibliotekarzy BP Koszalin dr. G. Leszczyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego "Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji".
Zarząd O. Koszalińskiego / Koło 5 Sławno / BP Sławno: szkolenie dla bibliotekarzy pow.
sławieńskiego - Ochrona danych osobowych w bibliotekach. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?, MBP w Sławnie, 12.12.2017 - 2017 – organizacja, prowadzenie szkolenia (D. Florek), informacja / relacja.
Koło 6 Koszalin: seminarium dla bibliotekarzy z terenu byłego woj. koszalińskiego – „Rewolucja, czy ewolucja? Budowanie kultury organizacyjnej w bibliotece”, Biblioteka Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie, 25.09.2017 – współorganizacja, informacja / relacja.
Zarząd OZ SBP: seminarium dla bibliotekarzy woj. zachodniopomorskiego -"100 sposobów na promocję czytelnictwa" + burza mózgów / Kongres Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego / 100-lecie SBP w OZ SBP i 70-lecie OZ SBP, Książnica Pomorska w
Szczecinie, 21.06.2017 – organizacja, finasowanie; 3 referaty zaplanowane, 2 wypowiedziane; 120 uczestników; zebranie i rozesłanie uczestnikom efektów burzy mózgów (8 grup
roboczych); informacja / relacja (FB OZ SB, Blogspot OZ SBP, SBP.pl).
Koło 11 Police / BP Police: Warsztaty „Darmowe narzędzia online przydatne w pracy bibliotekarzy i nie tylko…” / VIII Spotkanie Kulturalno-Oświatowe dla bibliotekarzy gminy
Police / Tygodnia Bibliotek 2017, 08.05.2017 – organizacja, informacja / relacje
(www.biblioteka.police.pl ; FB biblioteki; FB OZ SBP)
Koło 3 Szczecin: Warsztaty Loesje / Dzień Bibliotekarza, MBP Szczecin, 27.05. 2017 – organizacja informacje / relacje ( FB/ www MBP).
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9.

Koło 14 Świnoujście / MBP Świnoujście: seminarium dla bibliotek powiatu Świnoujście „Radość tworzenia i działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim”, MBP Świnoujście, 03.10.2017.

Okręg kujawsko-pomorski
1.

2.

Oddział SBP w Bydgoszczy włączył się w organizację Konferencji „Działalność Instrukcyjno-Metodyczna Bibliotek Publicznych - nowe wyzwania” organizowanej przez SBP,
WiMBP w Bydgoszczy oraz UKW w Bydgoszczy w dniach 30-31 maja 2017 r.
Koło SBP Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu - w ramach Tygodnia Bibliotek, 8 maja
Koło SBP zorganizowało warsztaty dra Dominika Piotrowskiego „Tworzenie dostępnych
bibliotecznych serwisów internetowych”. Warsztaty dedykowane były osobom, które zainteresowanym są zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu budowy przyjaznych dla osób
niepełnosprawnych serwisów internetowych. Zaś 9 maja warsztaty dr hab. Małgorzaty
Kowalskiej z crowdsourcingu i crowdfundingu. Warsztaty adresowane były do bibliotekarzy zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie wykorzystywania potencjału intelektualnego i umiejętności społeczności internetowych w codziennej działalności
bibliotecznej.

Okręg dolnośląski

1.

2.

3.

4.

Zarząd Oddziału w Kłodzku był organizatorem szkoleń „Orator – Warsztaty Rozwoju
Kompetencji Oratorskich i Prezentacyjnych” i „Młodzież – pokolenie gadżetów, czyli jak
wykorzystać urządzenia elektroniczne w pracy bibliotekarza z młodzież”.
Zarząd Oddziału w Wałbrzychu na bieżąco przekazywał materiały i informacje o szkoleniach członkom oddziału. Specjalnie dla bibliotekarzy, członków oddziału, zostało zorganizowane 27 kwietnia 2017 r. we współpracy z PiMBP „Biblioteką pod Atlantami”
szkolenie „Ochrona danych osobowych w bibliotece”. Jego tematem był aktualny stan
prawny, precedensy oraz projekty zmian. Szkolenie poprowadziła Ewelina Sadowska,
administrator bezpieczeństwa informacji wałbrzyskiej biblioteki; skorzystało z niego
17 osób.
Przewodnicząca wałbrzyskiego koła SBP Agnieszka Szczęsna-Polak przygotowała
i przeprowadziła warsztaty dla kadry bibliotecznej macierzystej biblioteki „Story Cubes
– wykorzystanie metody narracyjnej w pracy z czytelnikiem dziecięcym”. Członek koła
Arleta Wojciechowska przeprowadziła szkolenie „Podstawy planowania zajęć edukacyjnych”. Na jednym z zebrań kadry kierowniczej biblioteki przedstawiła także prezentację
dotyczącą Kongresu IFLA 2017.
Zarząd Okręgu SBP zorganizował w siedzibie MBP we Wrocławiu we wrześniu spotkanie dla Zarządów Oddziałów gdzie odbyła się prezentacja z Kongresu IFLA przygotowana przez bibliotekarzy MBP zaangażowanych w organizacji tego wydarzenia (prezentacja i spostrzeżenia po IFLI przedstawiła Anna Janus – Kierownik Mediateki
i Agnieszka Tomaszewska – Kierownik Działu Promocji MBP.

Okręg mazowiecki
1. Oddział w Ostrołęce zorganizował cykl spotkań Czytanie na receptę na temat terapeutycznej roli literatury. Spotkanie prowadził Piotr Słabek – wydawca i redaktor, doktorant
Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
2. We współpracy bibliotekarzy zrzeszonych w kole Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych i Biblioteki Pedagogicznej zorganizowano szkolenia: Trudne tematy w literaturze
dla dzieci i młodzieży. Szkolenie prowadziła Joanna Piekarska, pracownik Biblioteki Narodowej ; Literatura czyli książka w butelce - prowadzącą była Barbara Zakrzewska,
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emerytowana nauczycielka j. polskiego. Podczas spotkania odbyła się audiokonferencja
z Radosławem Nowakowskim, twórcą książek literackich.
3. Koło w Mińsku Mazowieckim (Oddział w Siedlcach) 5 października zorganizowało wycieczkę do bibliotek powiatu garwolińskiego. Bibliotekarze siedleccy odwiedzili MiejskoPowiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie, filię w Jagodnem i GBP w Borowiu. Spotkanie odbyło się w ramach wymiany doświadczeń i zdobywania inspiracji.
4. Oddział w Warszawie dofinansował udział członka Oddziału SBP w Kongresie ILFA we
Wrocławiu. Oddział wziął udział w organizacji (współfinansowanie) konferencji satelickiej
Kongresu IFLA, organizowanej przez BUW.
5. Koło przy CBW współorganizowało Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej w Warszawie oraz konferencji naukowej „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”
we Wrocławiu (m.in. prelekcje dotyczące historii i współczesności bibliotekarstwa wojskowego wygłoszone); było współorganizatorem cyklu warsztatów dla bibliotekarzy wojskowych, organizowanych przez CBW.
Okręg wielkopolski
1. Konferencja – „Zaczytaj się” (21.04.) – zorganizowana została przez Bibliotekę Uczelnianą
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie z okazji Światowego Dnia Książki i
Praw Autorskich, przy współudziale Oddziału SBP w Lesznie, MBP im. Stanisława Grochowiaka, III LO im. Juliusza Słowackiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. W konferencji wzięli udział bibliotekarze z różnych typów
bibliotek w Lesznie i powiecie, nauczyciele i uczniowie z leszczyńskich szkół, pracownicy
innych instytucji kultury, przedstawiciele władz samorządowych.
2. W Oddziale pilskim na spotkaniach kół regularnie prowadzono wykłady dla członków
nt. zmieniającego się prawa dot. instytucji kultury i prawa autorskiego, omawiano nowości
portalu „sbp.pl” oraz promowano nowości wydawnicze. Odbyły się następujące wykłady:
„Światowe biblioteki cyfrowe”, „Biblioteka dla niepełnosprawnego” ( 29.11) (koło w Chodzieży), „Nowy czytelnik, czy nowa biblioteka”, „ Dizajn w bibliotece”, „Wikipedia i jej
siostrzane projekty”, „ Serwisy o książce dla dzieci”.
3. Koło SBP w Międzychodzie (Oddz.Poznań) było organizatorem seminarium bibliotekarzy
powiatu na temat: „Gry i zabawy twórcze i edukacyjne dla różnych grup odbiorców” oraz
wyjazdowego seminarium do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida oraz Muzeum Ilustracji Książkowej w Zielonej Górze.
4. Pracownicy bibliotek ze Złotowa, Chodzieży, Trzcianki i Piły (Oddział Piła) oraz Leszna
(Oddz. Kalisz) wzięli udział w warsztatach organizowanych w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek BIBLIOTEKI POMYSŁÓW 2017, dotyczących organizacji wydarzeń w bibliotece. Warsztaty prowadzili instruktorzy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu
5. Członkowie Oddziału w Kaliszu brali udział w warsztatach na temat aspektów prawnych
funkcjonowania bibliotek, prawa autorskiego i kontroli zarządczej oraz warsztatach i szkoleniach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
6. Oddział w Koninie zorganizowano warsztaty Kamishibai dla bibliotekarzy powiatu kolskiego, prowadząca Anna Sabiłło z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
7. Oddział w Kaliszu zorganizował spotkanie warsztatowe ph.„Pomóc dzieciom”.
8. Oddział w Koninie organizował liczne szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych
i bibliotek szkolnych miasta Turku.
9. Oddział w Koninie zorganizował szkolenie dla bibliotekarzy na temat wizerunku wielkopolskich bibliotek publicznych. Szkolenie dotyczyło również analizy działalności bibliotek
publicznych na podstawie danych statystycznych za 2016 r. Omówiona została także oferta
platformy LEGIMI w ramach konsorcjum bibliotek wielkopolskich. Szkolenie przeprowa44
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11.
12.

13.

dzili instruktorzy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu A. Urbańska i J. Stoldmann-Prętka
Podobnie w Kole w Kępnie odbyły się szkolenia dotyczące m in. statystyki bibliotecznej
oraz porównania działalności bibliotek. W spotkaniach wzięli udział bibliotekarze, członkowie koła SBP.
Oddział w Kaliszu wspólnie ze Starostwem Powiatowym prowadził szkolenie nt. „Nowelizacja Ustawy z Ochrony Danych Osobowych.
Koło SBP w Bibliotece Uniwersyteckiej (Oddz. Poznań) prowadziło kursy w ramach
Uniwersytetu Otwartego na UAM oraz było współorganizatorem konferencji „Biblioteka
naukowa – czy jeszcze naukowa?” (25-26.10.) Kurs fotografii dla bibliotekarzy.
Koło w Chodzieży (Oddział Piła) objęło patronat nad digitalizacją zbiorów regionalnych
w powiecie.

Okręg lubuski
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze był współorganizatorem konwersatoriów bibliotekoznawczych. Odbyło się 7 spotkań:
- dr Joanna Wawryk (Uniwersytet Zielonogórski): „Baśń postmodernistyczna w literaturze i popkulturze - na przykładzie Czerwonego Kapturka”;
- prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska (Polska Akademia Nauk): „Słowo - obraz –
audiowizualność”;
- prof. zw. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński): „Biblioteka Jagiellońska wczoraj, dziś i jutro”;
- dr hab. Tomasz Kruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Architektura polskich instytucji GLAM w XXI wieku”;
- dr Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna (Uniwersytet Wrocławski)” „Lektura „Szkiców węglem"
Henryka Sienkiewicza w pryzmacie typologii form pisarskich pozytywizmu”;
- prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): „Tygodniki społeczno-polityczne Trzeciej i Czwartej Rzeczpospolitej”;
- prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński): „Bibliotekarz: przesłanki
zawodu”.

*
Rok 2017 był szczególny dla Stowarzyszenia – Jubileusz 100-lecia, Kongres IFLA we Wrocławiu, Krajowy Zjazd Delegatów i zmiany władz we wszystkich ogniwach. Te bogate wydarzenia
zaowocowały dużą aktywnością i wieloma inicjatywami. Sprawozdanie w sposób skrótowy przedstawia najistotniejsze dokonania ogniw terenowych organizacji. Podejmowane działania, podobnie
jak w latach poprzednich, pokazują różnorodność form pracy i skalę podejmowanych inicjatyw –
samodzielnych i podejmowanych we współpracy z bibliotekami i innymi podmiotami.

Opracowała: Sylwia Błaszczyk
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Tabela 1
Stan ilościowy ogniw i członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2017

Województwo

Okręg

Oddziały Oddziały
2016
2017

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem

Wrocław
Toruń
Lublin
Zielona G.
Łódź
Kraków
Warszawa
Opole
Rzeszów
Białystok
Gdańsk
Katowice
Kielce
Olsztyn

5
3
4
2
4
3
5
1
7
3
2
3
2
3

Poznań
Szczecin

6
2
55

Koła
2016

Koła
2017

Członkowie Członkowie Różnica
2016 - 2017
2016
2017

4*
3
5**
2
4
3
5
1
7
3
2
3
2
3

26
17
15
14
18
7
31
9
18
7
11
20
7
15

22
16
16
14
18
7
31
8
18
7
11
19
7
12

433
370
520
212
473
367
970
165
448
180
248
464
140
325

338
407
524
221
471
359
919
157
441
162
245
428
134
311

-95
+37
+4
+9
-2
-8
-51
-8
-7
-18
-3
-36
-6
-14

6
2
55

38
24
277

34
22
262

859
539
6713

798
533
6448

-61
-6
-265

* zlikwidowano Oddział w Jeleniej Górze
**powołano oddział Włodawski
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