Sprawozdanie
z działalności ogniw terenowych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2019 roku

Informacje organizacyjne
Na koniec roku 2019 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich liczyło 5934 członków, liczba członków
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 457 osób. Jako główna przyczynę zmniejszania się
liczby członków okręgi podają przechodzenie bibliotekarzy/członków SBP na emeryturę i zakończenie
aktywności w organizacji, zbyt małe zainteresowanie młodego pokolenia pracowników bibliotek członkostwem w organizacji.
Liczba członków spadła w 12 okręgach. Największe spadki zanotowały okręg dolnośląski (-122),
w którym doszło do likwidacji 4 kół w Oddziale kłodzkim oraz likwidacji Oddziału w Wałbrzychu, Do
końca roku 2019 nie podjęto uchwały Zarządu Okręgu o likwidacji Oddziału kłodzkiego (ma być podjęta na pierwszym posiedzeniu w roku 2020). Kolejno zmniejszyły się ilości członków w warmińskomazurskim (-80) , małopolskim (-69), zachodniopomorskim (-49) i mazowieckim (-32).
O okręgach: podlaskim, pomorskim, śląskim i świętokrzyskim wzrosła liczba członków (+11).
Członkowie zrzeszeni byli w 53 oddziałach i w 246 kołach (liczba mniejsza o 5). Koła likwidowano
w okręgu dolnośląskim (-5), lubuskim (-1), warmińsko-mazurskim (-2), wielkopolskim (-1), zachodniopomorskim (-2) nowe koła powstały w okręgu łódzkim (+2).
Okręg dolnośląski
1. 21.11.2019 na Nadzwyczajnym Zjeździe SBP Oddział Kłodzki zakończył działalność, powodem było rozwiązanie czterech Kół SBP ( 11.01. 2019 r. rozwiązało się Koło w Bystrzycy
Kłodzkiej, 31.10.2019 r. rozwiązało się Koło SBP w Kłodzku i 14.11.2019 uchwałę o rozwiązaniu Kół podjęli : Koło SBP w Nowej Rudzie a 11.11.2019 r. Koło SBP w Ząbkowicach Śl.).
O możliwości rozwiązania Oddziału informowała Przewodnicząca Klaudia LutosławskaNowak w wystąpieniu w trakcie posiedzenia Zarządu Okręgu (6.11.2019 r.); całkowicie przeciwstawiła s się wpłacaniu składek na rzecz Zarządu Głównego oraz zamiar odłączenia się od
struktury SBP.
Jeden z członków SBP należący wcześniej do Koła SBP w Nowej Rudzie - Sławomir Drogoś
pozostał w Stowarzyszeniu , składając wniosek o przyjęcie go do Koła MBP we Wrocławiu.
O rozwiązaniu Oddziału Kłodzkiego zostanie podjęta Uchwała na posiedzeniu Zarządu Okręgu
Dolnośląskiego w dniu 04.03.2020 r. Wszystkie dokumenty dotyczące likwidacji Kół i Oddziału
SBP zostaną przesłane do Zarządu Głównego SBP w Warszawie.
2. Z Oddziału Wrocławskiego odeszło Koło SBP w Lubaniu – Zarząd Okręgu nie posiada żadnej
dokumentacji o likwidacji tego Koła, ze względu na niedyspozycję przewodniczącej Oddziału
Wrocławskiego Katarzyny Wasiluk-Cieluch (przebywa w szpitalu).
3.

Koło przy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu zostało zawieszone w lutym
2019 r., po śmierci przewodniczącej Koła Jolanty Ziało, nie wybrano nowej Przewodniczącej
Zarządu Koła; członkowie płacili składki członkowskie, nie podjęto decyzji o likwidacji Koła.

4. 20.02.2019 r. podjęto Uchwałę Zarządu Okręgu o likwidacji Oddziału w Wałbrzychu. Koło
SBP z Wałbrzycha dołączono do Oddziału we Wrocławiu.

Okręg świętokrzyski
Osoby, które rezygnują z członkostwa to przede wszystkim osoby odchodzące na emeryturę. Rok 2019
i 2020 to lata dużego odpływu bibliotekarzy w naszym województwie. Niestety, odejścia dyrektorek
w naszych często jednoosobowych bibliotekach oznacza najczęściej żmudne odbudowywanie relacji
z nowymi dyrektorami, którzy często nie mają wykształcenia bibliotekarskiego ani nie pracowali
w bibliotekach.
Okręg małopolski
W roku 2019 Koło w Chrzanowie nie podjęło żadnej działalności, borykając się z trudnościami kadrowymi.
Okręg lubelski
W trakcie roku 2019 doszło do zmiany składu Zarządu Oddziału SBP w Chełmie. Dotychczasowy
przewodniczący Pan Robert Chełmicki zrezygnował z pełnionej funkcji. Również z funkcji sekretarza
zrezygnowała koleżanka Jolanta Skwarczewska. W związku z tym Zarząd Oddziału powołał na
stanowisko pełniącej obowiązki Przewodniczącej koleżankę Annę Turkiewicz oraz uzupełnił skład
zarządu o jedną osobę, powierzając jej funkcję sekretarza.
Okręg łódzki

Koło SBP przy Bibliotece Politechniki Łódzkiej (Oddział łódzki) – formalnie istnieje ale
w 2019 roku członkowie nie spotykali się i nie działali razem. Skład Zarządu Koła po odejściu
Agnieszki Lichawskiej - nieznany.
W 2019 roku utworzono Koło w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie (Oddział piotrkowski), które liczy 20 członków. Przeprowadzono również wybory do zarządu Koła:
Przewodnicząca Koła – Anetta Górna
Sekretarz – Emilia Fidala
Skarbnik – Joanna Kiełb
W 2019 roku nastąpiła zmiana siedziby Zarządu Oddziału łódzkiego z ul. A. Struga 33,
na Al. Kościuszki 48. Niestety w związku z ponowną zmianą siedziby Biblioteki Miejskiej
w Łodzi w 2020 roku siedziba Zarządu ponownie się zmieni.
W 2019 nastąpiła zmiana w Zarządzie Koła SBP w Sieradzu. Wybory nowego zarządu odbyły
się na nadzwyczajnym zebraniu koła 24 maja 2019 r. Przewodniczącym został Paweł Jezierski.
Sekretarz i skarbnik pozostali bez zmian, tj. sekretarz – Anna Baśnik, skarbnik – Iwona Kamińska.
W Oddziale skierniewickim powołano Koło w Skierniewicach z siedzibą w Dębowej Górze
(Uchwała nr 1/2019 z 9.05.)
Okręg zachodniopomorski
Nadzwyczajne zebranie Zarządu Okręgu, w związku z sytuacją w Oddziale koszalińskim i Kole nr 2 w Białogardzie po zakończeniu pracy w Białogardzkiej Bibliotece Publicznej przez
Kol. Dariusza Florka. Na nową przewodniczącą Zarządu Oddziału wybrano Kol. Beatę SawęJovanoską a na członka Zarządu Kamilę Tomaszewską.

W Oddziale koszalińskim rozwiązano Koło nr 7 Grzmiąca.
Koło 1 Koszalin – nowy sekretarz Kol. Anna Sztumer.
Koło 2 Białogard - w zw. rezygnacją wiceprzewodniczącego D. Florka, wybór nowej przewodniczącej–
Bożeny Szabłowskiej
Koło 6 Koszalin - rezygnacja Kol. Doroty Motyki z funkcji sekretarza, do tej pory nie wybrano nowego
sekretarza, obowiązki przejęła przewodnicząca Koła.
Koła 8 Wałcz - wybór nowego skarbnika – Kol. Krystyna Pawłowska.
O. Szczeciński: zamiana osoby pełniącej funkcję przewodniczącej - Kol. Marta Kostecka chwilowe
zawieszenie, Kol. Marta Kurzyńska. p.o. przewodniczącej (U_ OS SBP 6/2019, z dn. 13.09.2019).
Koło 3 Szczecin: zamiana os. pełniącej funkcję sekretarza – Kol. Ewa Krukowska rezygnacja, Kol. Anna Żurkowska objęła.
Koło 7 Nowogard: na zebraniu 03.12.2019 nie wybrano nowych władz z powodu braku chętnych.
Koła 8 Kamień Pom.: zamiana os. pełniącej funkcję skarbnika po śmierci Kol. Lucyny Pycki.,
Kol. Teresa Elżbieta Skuza objęła.
Okręg warmińsko-mazurski
Nowo wybrany Zarząd Oddziału w Olsztynie, po konsultacji z Warmińsko-Mazurskim Zarządem Okręgu w Olsztynie, podjął uchwały o likwidacji Kół w Korszach i Nidzicy z uwagi na zaprzestanie działalności członków. Zarządy nie dokonywały wyborów na nowe kadencje, nie organizowały spotkań
Zarządu i członków Kół, nie przesyłały sprawozdań i planów, nie płaciły należnych składek, a w prowadzonych rozmowach członkowie Zarządów nie wyrażali aprobaty dla dalszej działalności.

Informacje o archiwizacji dokumentacji w okręgu i oddziałach, stanie wdrożenia RODO, aktualizacji bazy członków
Okręg dolnośląski
Dokumentacja Okręgu Dolnośląskiego jest zabezpieczona w miejscu pracy Przewodniczącej Okręgu
Rozalii Podgórskiej – Filia MBP nr 7 we Wrocławiu ul. Suwalska 5.
W oddziałach podobna sytuacja- Oddział Wrocławski w miejscu pracy Przewodniczącej Katarzyny
Wasiluk-Cieluch - Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ul. Fabryczna 29/31 a część
dokumentów znajduje się w siedzibie Zarządu Oddziału – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.
Oddział Legnicki przechowuje swoje dokumenty w Legnickiej Bibliotece Publicznej.
Po likwidacji Oddziału Kłodzkiego dokumenty zostaną w archiwum Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
w Kłodzku .
Zarząd Okręgu i Przewodniczący Oddziałów zostali poinformowani o zasadach ochrony danych osobowych członków SBP a administratorzy bazy danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych członków SBP działają zgodnie z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w SBP, aktualizują bazę członków.
Okręg pomorski
W roku 2019 po objęciu przez kol. Jacka Prądzińskiego funkcji administratora Bazy Członków Okręgu
Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokonano szczegółowej weryfikacji zawartych w
Bazie danych. Z Bazy zostali usunięci członkowie, którzy w latach wcześniejszych zostali wykreśleni.
Uaktualniono adresy miejsc pracy, dane kontaktowe oraz dopisani zostali członkowie, którzy wstąpili
do SBP w minionych latach, a nie figurowali w Bazie. Na dzień 31.12.2019 roku Baza jest zgodna z
ilością członków podawanych w sprawozdaniach Kół i Oddziałów Okręgu Pomorskiego SBP.

Okręg świętokrzyski
Prace nad dokumentacją Stowarzyszenia i jej archiwizacja prowadzona jest systematycznie. Osoba
odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Okręgu Świętokrzyskim czuwa nad przestrzeganiem
przepisów RODO, a także uczestniczy w warsztatach i szkoleniach z tym związanych.
Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Okręgu monitował przebieg prac związanych z wdrażaniem RODO. Należy zaznaczyć, że zarówno przechowywanie dokumentów jak i procesy z przetwarzaniem danych osobowych zostały dostosowane do wymogów. Wszelkiego rodzaju problemy były na bieżąco rozwiązywane w miarę możliwości poszczególnych szczebli organizacyjnych SBP.
W roku 2019 podjęto próbę aktualizacji bazy danych członków, niestety prace nie zostały zakończone
i będą kontynuowane w następnych latach. Zwrócono uwagę na brak dostępu do elektronicznej bazy
danych. Jednocześnie administrator zaakcentował niezasadność comiesięcznej zmiany hasła i loginu.
W przypadku hasła jest to uzasadnione, natomiast w przypadku loginu nie widzimy powodu ciągłej jego
zmiany.
Komunikacja SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
Okręg dolnośląski
Zarząd Okręgu i członkowie komunikują się przede wszystkim poprzez konto na FB i mailowo.
Okręg podlaski
Okręg podlaski prowadzi podstronę w serwisie internetowym Książnicy Podlaskiej
http://ksiaznicapodlaska.pl/dla-bibliotekarzy/sbp-okreg-podlaski/aktualnosci-sbp.Informacje
o wszystkich większych wydarzeniach są wysyłane na stronę główną SBP. Ponadto biblioteki, które
organizowały inicjatywy, a wspierało je stowarzyszenie poszczególnych struktur zamieszczały wiadomości w swych mediach społecznościowych.
Okręg pomorski
Zarząd Okręgu zaktualizował bazę mailingową wszystkich bibliotek działających na terenie Okręgu.
Usunięte zostały z bazy adresy zlikwidowanych bibliotek oraz dopisano maile nowych bibliotek, w tym
adresy bibliotek prywatnych uczelni wyższych. 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 województwie pomorskim. Oprócz poczty elektronicznej, wiodącym kanałem komunikacyjnym ze środowiskiem był portal społecznościowy Facebook. W roku sprawozdawczym na bieżąco aktualizowane były fanpage obu Oddziałów SBP. Na fanpage’ach zamieszczane były wszelkie informacje o działaniach realizowanych przez członków SBP, 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.
Okręg świętokrzyski
Na Facebooku prowadzony jest fanpage Okręgu Świętokrzyskiego. Zarząd Okręgu, a także Zarządy Oddziałów komunikują się ze swoimi członkami, a także niezrzeszonymi bibliotekarzami za pomocą poczty
elektronicznej. Istniejąca od 2015 r. baza e-mailowa wszystkich bibliotek w województwie świętokrzyskim, pozwala na szybkie i bezpośrednie informowanie o wszystkich działaniach Stowarzyszenia bibliotekarzy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejsze informacje dotyczące działalności SBP,
takie jak np. Konkurs Bibliotekarz Roku zamieszczane są na stronie internetowej WBP w Kielcach, na
fanpage’u WBP w Kielcach, a także w lokalnych mediach. Przewodnicząca Okręgu co roku udziela wy-

wiadów dla Radia Kielce i TVP 3 Kielce – najważniejszych lokalnych mediów, w których przedstawia ideę
konkursu i promuje Stowarzyszenie.
Okręg małopolski

Do komunikacji z członkami okręgu wykorzystywana jest poczta elektroniczna. Okręg oraz
Koło Grodzkie prowadzi stronę na facebooku, Koło w Bochni umieszcza informacje
o działalności na stronie internetowej PiMBP w Bochni oraz na facebooku Biblioteki.
Okręg mazowiecki
Zarząd Okręgu Mazowieckiego prowadzi fanpage w serwisie społecznościowym Facebook, gdzie
systematycznie zamieszcza informacje z Okręgu, Oddziałów, SBP oraz świata bibliotecznego. Informacje o wydarzeniach z Okręgu i Oddziałów zamieszczane są na podstronie Okręgu na stronie SBP.
Oddział w Ostrołęce. Na portalu mbpostroleka.pl funkcjonuje podstrona Oddziału SBP w Ostrołęce, na
której zamieszczane są informacje dotyczące Stowarzyszenia. W czasopiśmie wydawanym przez MBP
w Ostrołęce pt. „Zeszyty Biblioteczne”, w rubryce „Z życia organizacji bibliotekarskich”, ukazują się
artykuły na temat działalności SBP. Na konferencjach powiatowych, zwykle dwa razy do roku, przewodnicząca Oddziału wygłasza krótką informację na temat spraw bieżących SBP.
Oddział w Płocku prowadzi Konto na FB, zakładka na stronie Książnicy Płockiej.
Oddział w Radomiu ma swoją zakładkę na stroni MBP w Radomiu.
Oddział w Warszawie. Komunikacja w oddziale odbywa się głównie za pośrednictwem listy mailingowej do przewodniczących kół, lub do całych zarządów kół. Oddział SBP w Warszawie prowadzi
stronę na Facebook’u. Na bieżąco aktualizowane są umieszczone na portalu SBP informacje o Zespole
Historyczno-Pamiętnikarskim (w zakładce /O SBP/Komisje Sekcje Zespoły) oraz Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich.

Okręg lubelski
Okręg Lublin dysponuje stroną www http://hl.wbp.lublin.pl/sbp/ oraz profil na FB
https://www.facebook.com/sbpokreglubelski/?notif_id=1582640095480051&notif_t=page_fan
Stronę internetową posiada Oddział Lublin: http://hl.wbp.lublin.pl/sbp/ oraz Koło Miejskie Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich
http://www.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=123&Itemid=291.
Własne profile na FB posiadają Oddział Lublin (https://pl-pl.facebook.com/SBPOddzialLublin/) oraz Akademickie Koło SBP w Lublinie (https://pl-pl.facebook.com/AkademickieKoloSBPLublin/). Pozostałe Oddział i Koła nie mają stron na FB, kontaktują się ze środowiskiem w inny sposób tj. poprzez: strony www
bibliotek, w których posiadają siedziby, e-mail, telefon lub pocztą tradycyjną.
Okręg łódzki

Zarząd Okręgu Łódzkiego SBP prowadzi profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Bibliotekarzy-Polskich-Okręg-Łódzki

Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu prowadzi:
⎯ własną stronę internetową pod adresem: https://pbp.sieradz.pl/sbp
⎯ profil na Facebooku: https://www.facebook.com/sbp.sieradz/
Okręg zachodniopomorski
- maile [wytyczne w OZ SBP: Przewodniczący/Sekretarze Kół mają obowiązek przekazywania treści maili
podległym SBP-owiczkom / SBP-owiczom]
- Blog Spot OZ SBP: http://sbpoz.blogspot.com/
- FB OZ SBP: https://www.facebook.com/OZSBP/
- Zakładki Kół na stronach WWW bibliotek:
Koło 3 Szczecin: http://www.mbp.szczecin.pl/dokument,115.html
Koło 1 Koszalin: https://www.biblioteka.koszalin.pl/sbp/sbp-aktualnosci
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu komunikował się z przewodniczącymi Oddziałów za pomocą poczty elektronicznej (przekazywanie informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia).
W serwisie internetowym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Zarząd Okręgu
prowadził podstronę http://www.wimbp.rzeszow.pl/strona-glowna-sbp/ .
Oddział SBP w Jaśle posiada podstronę https://strona.mbp.jaslo.pl/pl/Oddzial-SBP . Wydarzenia, których
współorganizatorem był Oddział, a także te w których współuczestniczył zostały przesłane formularzem na
stronę http://www.sbp.pl/o_bibliotekach/wydarzenia .
Oddział SBP w Krośnie zamieszcza informacje o działalności na stronie Krośnieńskiej Biblioteki Publicznejhttp://www.krosno.pl/strona-139-sbp_o_krosno.html.
Przemyski Oddział SBP posiada stronę internetową http://www.biblioteka.przemysl.pl/p.132.sbp, która
funkcjonuje jako podstrona Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Oddział ma również profil na Facebooku.
Zarząd Koła SBP w Mielcu posiada na stronie internetowej MBP SCK w Mielcu specjalną
zakładkę, na której zamieszczane są informacje na temat historii i bieżącej działalności koła
http://www.biblioteki.mielec.pl/sbp-kolo-mielec.html .
Okręg śląski

Prowadzenie konta na Facebooku: „Okręg Śląski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”, które
jest administrowane przez Magdalenę Gomułkę (główny administrator), Annę Kilijańską (Koło w
Jastrzębiu-Zdroju) i Ewę Palę (Koło BŚ).
W 2019 roku opublikowano 173 wpisów. Głównym celem prowadzenia fanpage’a jest kontakt
z członkami SBP, przekazywanie informacji oraz popularyzacja działań bibliotek w woj. śląskim.
Prowadzona jest strona internetowa Koła SBP w Bielsku-Białej.
Adres: http://sbp.ksiaznica.bielsko.pl/
Głównym celem założenia strony jest:
- promocja działań Koła poprzez zamieszczanie aktualnych informacji
- 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.
Okręg kujawsko-pomorski

Oddział SBP we Włocławku doskonalił formy komunikacji ze środowiskiem głównie poprzez
zamieszczanie na stronie bibliotek i Fanpag'u Oddziału SBP we Włocławku informacji o aktualnych
wydarzeniach organizowanych przez SBP, relacji ze spotkań członków SBP oraz za pośrednictwem
mediów lokalnych: Gazety Pomorskiej, Gazety CLI.
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https://biblioteka.bydgoszcz.pl/sbp/ Zapowiedzi i relacje ze spotkań przekazywane są za pośrednictwem
strony Internetowej WiMBP w Bydgoszczy, a także za pośrednictwem Facebooka i Instagrama.
Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu pod adresem https://www.bu.umk.pl/kolo-sbp
posiada własną stronę, na której umieszcza aktualne wydarzenia kulturalno-edukacyjne, których jest
organizatorem.
Na stronie domowej MiPBP w Golubiu-Dobrzyniu znajduje się podstrona Koła SBP, gdzie umieszczane
są aktualna wydarzenia i działania podejmowane przez Zarząd i członków Koła.
Okręg lubuski
Informacje o działalności Stowarzyszenia zamieszczane są w zakładce Okręgu na stronie Wojewódzkiej
i
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
im.
Cypriana
Norwida
w
Zielonej
Górze:
http://www.wimbp.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6459&Itemid=231
Swoją zakładkę na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze ma także Koło PBW:
https://www.pbw.zgora.pl/pbw/kolo%20sbp
W komunikacji pomiędzy Zarządami Okręgu, Oddziałów i Kół wykorzystywana jest poczta elektroniczna.

Sekcje, zespoły działające przy Okręgu
Okręg śląski
W okręgu działa Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu.
Okręg łódzki
Przy Okręgu działają dwie sekcje:
- Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika zrzesza 15 członków. W 2019 r. Zarząd Sekcji spotkał
się dwukrotnie.
W 2019 roku Sekcja przygotowała
i zrealizowała wydarzenie KURTYNA
W GÓRĘ.CZYTATNIE CZAS ZACZĄĆ. CZYTANIE JEST OK!, imprezę czytelniczą
w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, w której wzięli udział uczniowie łódzkich szkół
podstawowych.
- Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych zrzeszająca 10 osób w minionym roku
podejmowała działania związane z promocją czytelnictwa dedykowane społeczności lokalnej,
w tym osobom niepełnosprawnym, seniorom i dzieciom, w ty m.in.
⎯ Barbara Appel – wykłady i prelekcje z cyklu „Kameralnie o Książkach” dla Klubu Seniora przy Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi (7.03.2019 – „Kobieca strona literatury”, 28.11.2019 – „Kot w wielkim mieście cz. I”)
⎯ Barbara Jabłońska – organizacja na przestrzeni całego roku cyklu kursów komputerowych, przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

⎯ Aleksandra Kulczycka-Kusy – głośne czytanie i teatrzyk kamishibai dla najmłodszych

grup przedszkolnych.
Okręg zachodniopomorski
- Komisja Odznaczeń i Wyróżnień OZ SBP (U_OZ SBP_8/2017)
- Komisja Komunikacji Społecznej OZ SBP (U_OZ SBP_14/2017) zob. pkt. 4
- Sekcja Rencistów Koła 1 Szczecin OZ SBP
- Koła zrzeszające biblioteki niepubliczne: Koło2 Szczecin – Bibliotek Naukowych, Koło 9 Szczecin Bibliotek Instytucji Kultury.
Okręg lubelski
Przy Oddziale Lublin działa Sekcja Bibliotek Naukowych ściśle współpracująca z Akademickim Kołem
w Lublinie.

Okręg lubuski
Przy Zarządzie Okręgu działa Sekcja Emerytowanych Bibliotekarzy. Z inicjatywy jej członków podjęto
działania mające na celu przygotowanie do druku publikacji pt. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
na Ziemi Lubuskiej (1954-1919). Książka zostanie wydana w 2020 roku.

Okręg mazowiecki
Przy Oddziale SBP w Warszawie działa Zespół Historyczno-Pamiętnikarski
Działalność ogniw terenowych (wg tematów odpowiadających celom strategicznym SBP)
I. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to największa organizacja fachowa skupiająca pracowników
bibliotek, która stawia sobie za jeden z celów działania wpływanie na kształtowanie polityki dotyczącej
bibliotekarstwa na poziomie ogólnopolskim oraz lokalnym. Środowisko zawodowe obejmuje bibliotekarzy zatrudnionych w różnych typach bibliotek dlatego podejmowane działania SBP odnoszą się do
działalności wszystkich typów bibliotek.
- opiniowanie spraw dot. polityki bibliotecznej i pracowników bibliotek:
Okręg dolnośląski
Wspólne pismo pracowników niezrzeszonych związków zawodowych działających w LBP i koła SBP
przy Legnickiej Bibliotece Publicznej do organizatora (Prezydenta Miasta Legnicy) w sprawie wynagrodzeń pracowników oraz zmian w przyznawaniu dodatków funkcyjnych oraz udział przedstawiciela
Zarządu Oddziału w rozmowach delegacji pracowników z Urzędem Miasta Legnicy.
Okręg podlaski
W Okręgu Podlaskim, przy wsparciu przedstawicieli Zarządu Oddziału Białostockiego, podjęto czynności dość istotne dla poszczególnych placówek woj. podlaskiego dotyczące m.in. reorganizacji i zmian w
sieci bibliotek publicznych, oceny pracy jednostek kultury.
Realizowano działania:

• opiniowano uchwały samorządów lokalnych dotyczące zamiaru połączenia bibliotek z ośrodkami
kultury (gminy: Kolno, Wąsosz, Siemiatycze),
• uczestniczono w spotkaniach z organizatorami instytucji kultury, poświęconych omawianiu problemów bibliotek (gmina Grodzisk),
• monitorowano działalność bibliotek połączonych z ośrodkiem kultury (gminy: Klukowo, Wyszki,
Hajnówka)
• parokrotnie podejmowano rozmowy z przedstawicielami samorządu gminy Suraż (powiat białostocki) oraz dyrektorem placówki, w sprawie zmiany warunków pracy i płacy (z ½ etatu na etat)
wieloletniemu bibliotekarzowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Surażu. Uczestniczono w kilku
spotkaniach, które ostatecznie nie wniosły pozytywnych zmian. Temat został przesunięty na kolejny rok,
• Oddział w Łomży przesłał opinię do Krajowej Rady Bibliotecznej na temat łączenia instytucji
Gminnej Biblioteki Publicznej z Centrum Kultury Gminy Kolno.
Okręg podkarpacki
Kol. Andrzej D. Jagodziński, Przewodniczący Oddziału SBP w Kolbuszowej zabiega o rozwiązania
prawne odnośnie do nabywania i wypożyczania e-booków.
Okręg śląski
Zarządy Oddziałów w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, w oparciu o par. 8.1 Statutu, wyszły
z propozycją przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji (plakaty, „biała wstążeczka” wpięta
w ubranie), mającej na celu zwrócenie uwagi MKiDN, samorządów na problemy środowiska bibliotekarskiego, w tym niskie płace. Zarząd Główny nie zaakceptował propozycji, w związku ze zbyt małym
odzewem w ogniwach terenowych SBP.
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu, we współpracy ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim , opiniowała zapisy Statutu Uniwersytetu Śląskiego
w części dotyczącej miejsca i zadań biblioteki w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zasad
zatrudniania bibliotekarzy służby bibliotecznej i bibliotekarzy dyplomowanych (w związku
z wejściem w życie Ustawy Nauka 2.0).

Przygotowano, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez uczelniane organizacje związkowe,
pisma z propozycją konkretnych uregulowań do nowelizacji Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zaproponowane rozwiązania mają na celu wprowadzenie jednolitych zasad zatrudniania
bibliotekarzy uczelnianych oraz przywrócenie:
a) bibliotekom uczelnianym – zakresu działania właściwego dla bibliotek naukowych,
b) pracownikom szkół wyższych zatrudnionym w bibliotekach uczelnianych – uprawnień
wynikających z zajmowania – przed dniem wejścia w życie postanowień Ustawy Nauka 2.0
– stanowiska dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji
i informacji naukowej oraz stanowiska starszego bibliotekarza i kustosza bibliotecznego.
Pismo skierowano do Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Nauki NZZS „Solidarność”.
Kopię pisma przesłano do wiadomości kol. Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przewodniczącej
ZG SBP, z prośbą o odrębne wystąpienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiotowej sprawie.

Sekcja BSW współpracowała z Radą Wykonawczą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w zakresie wypracowywanych opinii i stanowisk.
Okręg lubelski
Zarząd Okręgu pozytywnie opiniował w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora WBP
w Lublinie (26 VI 2019 r.).
Wnioskowano o przyznanie nagrody okolicznościowej za popularyzację i upowszechnianie kultury dla
członka SBP - Ewy Matczuk Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2018 – Nagroda Marszałka Województwa
Lubelskiego, Nagroda Prezydenta Miasta Lublin (3 IV 2019 r.).
Złożono pismo 24 X 2019 r. do Prezydenta Miasta Biała Podlaska dotyczące Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
wysokości
minimalnej stawki
godzinowej w 2020 r. Pismo stanowiło prośbę
o uwzględnienie w planowanym budżecie MBP na 2020 r. podwyżek płac dla wszystkich pracowników
Biblioteki.
Na posiedzeniu Zarządu Koła w Opolu Lubelskim omawiano sprawy związane z sytuacją bieżąca bibliotek
publicznych powiatu opolskiego.
Okręg mazowiecki
Członkowie Koła SBP przy BUW (Oddział w Warszawie) uczestniczyli w pracach wewnętrznego zespołu ds. zasobów ludzkich w BUW, na których omawiane były kwestie dotyczące ścieżki awansu zawodowego bibliotekarzy na UW oraz kwestie związane z sytuacją bibliotekarza dyplomowanego (po
wprowadzeniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
- opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych:
Okręg dolnośląski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Dolnośląskiego SBP wydała opinię w sprawie kandydatów na
stanowisko dyrektorskie:
W kwietniu 2019 r. dla Pani Małgorzaty Ligarskiej na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy
W maju 2019 r. dla Pani Anny Zasady na stanowisko dyrektora Oleśnickiej Biblioteki Publicznej.
W lipcu 2019 r. dla Pani Magdaleny Krupy na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie.
W sierpniu 2019 r. negatywnie zaopiniowano zamiar odwołania z funkcji dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jaworze Pani Małgorzaty Kosińskiej
Zarząd Oddziału SBP w Kłodzku w dn. 27 sierpnia 2019 r. wydał opinię w sprawie powołania
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach Zdroju.
W roku 2019 Zarząd Oddziału w Legnicy na prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa opiniował pozytywnie powołanie dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Świerzawa oraz na prośbę
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, odwołania (na prośbę dyrektora) (opinia pozytywna)
i powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie – odstąpienie od wydania
opinii z powodu braku wykształcenia bibliotekarskiego i braku doświadczenia w pracy.

Okręg podlaski
Oddział białostocki wydał pozytywną opinię o kandydaturze na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Filipowie oraz opiniowano realizację zadań podejmowanych przez dyrektor Biblioteki
Publicznej w Sokółce.
Oddział łomżyński wydał opinię w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Łomży. Przewodnicza Oddziału łomżyńskiego uczestniczyła w pracach komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora MBP w Łomży.
Okręg pomorski
W związku z ogłoszonym w 2019 konkursem na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Zarząd Główny SBP zlecił Zarządowi Okręgu Pomorskiego powołanie do komisji konkursowej dwóch członków. Decyzją Zarządu Okręgu Pomorskiego w skład komisji
konkursowej weszły dwie przedstawicielki Oddziału w Słupsku: kol. Kinga Dziwisz oraz kol. Teresa
Milewska. W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora MBP
w Słupsku, organizator 18 lipca 2019 roku (Zarządzenie nr 659/Ku/2019 Prezydenta Miasta Słupska)
ogłosił kolejny konkurs. Organizator konkursu zwrócił się pisemnie do Zarządu Głównego SBP
o wyznaczenie w skład komisji konkursowej reprezentantów Stowarzyszenia spoza Słupska. Zarząd
Główny SBP wyznaczył odgórnie dwie osoby, które reprezentowały SBP w pracach ww. komisji, obie
spoza Okręgu Pomorskiego SBP. O całej sytuacji nie został poinformowany Zarząd Okręgu Pomorskiego. Wyznaczenie przedstawicieli do nowej komisji konkursowej odbyło się z pominięciem lokalnych
struktur SBP.
W roku 2019 do Zarządu Oddziału w Słupsku wpłynęła prośba o wydanie opinii o kandydatce
na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.
Okręg śląski
1. Zarząd Okręgu opiniował kandydatury :
- Przemysława Koperskiego na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Będzinie;
- Iwony Skorupy na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej;
- Haliny Chazy na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie;
- Anny Krawczyk na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach;
- Anny Fałat na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach;
- Wojciecha Siejki na stanowisko Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy.
2. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej opiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych w GBP w Kozach i GBP w Łodygowicach.
Okręg świętokrzyski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu opiniowała 3 kandydatki na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagnańsku, Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy. Kandydatki objęły funkcje dyrektorek.
Okręg małopolski

Małopolski Zarząd Okręgu zaopiniował kandydatury:
• pani Moniki Jackowicz - Nowak na stanowisko Dyrektora Powiatowej i MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu;

•
•
•

pani Alicji Grzesik na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Podegrodziu;
pani Hanny Pietrzak-Trzcińskiej na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sieprawiu;
pani Agnieszce Matodze na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Świątnikach
Górnych.

Okręg mazowiecki
Zarząd Okręgu Mazowieckiego. Przedstawiciele ZOM uczestniczyli w konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. ). Opinie kandydatów na stanowiska dyrektorów:
- MBP w Legionowie
- MBP w Gostyninie
- MBP w Mszczonowie
Zarząd Oddziału w Ostrołęce. Opinie kandydatów na stanowiska dyrektorów:
- GBP w Rzekuniu
- GBP w Ostrowi Mazowieckiej
- GBP w Rząśniku
Zarząd Oddziału w Płocku. Opinie kandydata na stanowisko dyrektora GBP w Staroźrebach.

Okręg lubelski
Zarząd Okręgu opiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek :
GBP w Cycowie (10 VI 2019 r.)
MBP w Lubartowie (29 VIII 2019 r.)
MBP w Hrubieszowie (5 XI 2019 r.)
PBP w Rykach (18 XII 2019 r.)

Okręg łódzki
W 2019 roku Zarząd Okręgu Łódzkiego opiniował kandydaturę Pani Anny Izabeli
Malinowskiej na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Piotrkowskiego, Urszula Derendarz, wyraziła pozytywną
opinię o pani Alicji Olejnik, kandydatce na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zelowie.
Okręg opolski
Zarząd Okręgu opiniował kandydatkę na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kluczborku.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd Okręgu w Szczecinie opiniował kandydaturę na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach, 16.09.2019 oraz odwołanie dyrektora MBP w Łobzie, 03.10.2019.
Okręg podkarpacki

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie opiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych woj. podkarpackiego: MGBP im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu, MGBP
w Błażowej, GBP w Borowej.
Przewodniczący Oddziału SBP w Kolbuszowej brał udział w spotkaniu z władzami samorządowymi, na
którym poruszano zasady powołania nowego dyrektora GBP w Cmolasie.
Przemyski Oddział SBP przygotował opinię dla Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie powołania
Macieja Waltosia na stanowisko dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej na następną kadencję, bez
przeprowadzania konkursu.
Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Okręgu opiniował odwołanie kierownika biblioteki Publicznej gminy Ełk.
- opiniowanie spraw organizacyjnych bibliotek:
Okręg małopolski

Zarząd Oddziału w Nowym Sączu wydał opinię o likwidacji czterech filii bibliotecznych
w Gminie Chełmiec.
Okręg lubelski
Zarząd Okręgu opiniował Regulamin Organizacyjny MBP w Krasnymstawie (17 X 2019 r.)
Koło w Lubartowie negatywnie zaopiniowało zamiar połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Mickiewicza w Lubartowie, Muzeum Regionalnego oraz Lubartowskiego Ośrodka Kultury
w Lubartowskie Centrum Kultury.

Oddział w Białej Podlaskiej pozytywnie zaopiniował Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Białej Podlaskiej.
Oddział w Zamościu pozytywnie zaopiniował projekt zmian Regulaminu Organizacyjnego Książnicy Zamojskiej.
Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Odział Lublin oraz Instytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS zorganizował konferencję naukową pt. „Razem! Nie
osobno! Biblioteki i kształcenie bibliotekarzy w kontekście Ustawy 2.0”, która odbyła się 27 czerwca
2019 r. W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa, którą poprowadziły dr Renata Malesa i dr A. Śniechowska-Karpińska na temat roli i zadań SBP w kontekście zmian ustawowych – panelistki m. in. Joanna Chapska (ZO SBP), Joanna Potęga (ZG SBP)
Akademickie Koło SBP w Lublinie nawiązało współpracę z Towarzystwem Naukowym Bibliotekarzy
Szkół Polskich w Lubinie oraqz TechKlubem w Lublinie, co zaowocowało zorganizowaniem warsztatów:
„Prawo autorskie w edukacji, kulturze i bibliotekach” – warsztaty 30.01.2019 r. Organizatorzy: Koło Akademicki SBP w Lublinie, Teatr NN Ośrodek Brama Grodzka, TechKlub Lublin).

Okręg łódzki
Dorota Tarnowska reprezentując Zarząd Oddziału łódzkiego SBP brała udział w okresowej
ocenie funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.
Okręg mazowiecki

Przewodnicząca Oddziału w Płocku jest członkiem powołanego przez Dyrektora zespołu, którego zadaniem jest przyznawanie dorocznych nagród z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Poza opinią merytoryczną kierowników i Dyrektora brana jest także pod uwagę opinia Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.

Okręg kujawsko-pomorski
Zarząd Okręgu SBP w Toruniu na prośbę Burmistrza Dobrzynia n/Wisłą, po zasięgnięciu opinii Zarządu
Oddziału we Włocławku, wydał pozytywną opinię na temat ponownego powołania Pani Renaty
Chęckiej na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu n/Wisłą.
Oddział SBP w Bydgoszczy wydał 2 opinie:
- rekomendacja na kolejna kadencję dla Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku
- rekomendacja na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej.
Przewodnicząca Koła SBP w Golubiu-Dobrzyniu i Dyrektor MiPBP w odpowiedzi na pismo od Wójta
Gminy Radomin w sprawie wydania opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Radominie wydały pozytywną opinię obecnie pełniącej funkcję dyrektora Bożenie
Watkowskiej, która z dniem 1 grudnia ponownie została powołana na stanowiska dyrektora GBP
w Radominie.

Okręg lubuski
Zarząd Okręgu opiniował powołanie Jolanty Kaczorowskiej na stanowisko dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie.
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie opiniował wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
WiMBP w Rzeszowie.
Członkowie Koła SBP przy BUR uczestniczyli w rozmowach wstępnych z Rektorem Uniwersytetu
Rzeszowskiego w sprawie zachowania dla starszych bibliotekarzy i kustoszy 36 godzinnego tygodnia
pracy w związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. Przygotowane zostało pismo do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka.
- inne
Okręg wielkopolski
•

zarząd Oddziału w Pile objął patronat nad komputeryzacją bibliotek w powiecie chodzieskim
i udostępnieniem rozproszonego katalogu bibliotek publicznych na stronie internetowej MBP
w Chodzieży,

•

Koło w Chodzieży (Oddziału pilski) patronuje pracom nad digitalizacją czasopism regionalnych
w powiecie.

Okręg zachodniopomorski
- OZ SBP jest członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej (od 2018).

- Członkowie SBP stali się założycielami nowego związku zawodowego: Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników Instytucji Kultury Pomorza Zachodniego (2019).
- Udział 2 os. w zebraniu Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Urzędzie Miasta Szczecin,
15.02.2019.
- Rozważnie przedstawienia kandydatury do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W planie kadencja w 2023.
- Udział 2 os. w Zachodniopomorskim Forum Organizacji Pozarządowych w Kołobrzegu, 1213.04.2019.
- Udział 1 os. w VIII walnym spotkaniu szczecińskich organizacji pozarządowych, 18.11.2019.
- Pokłosie apelu z 2018 Oddziału Szczecińskiego w sprawie nowej formuły „Kroniki Szczecina 2016”
(wyd. US 2017) - zaproszenie przedstawicieli niektórych instytucji-sygnatariuszy apelu na zebranie
redakcyjne, zaproszenie do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru, przywrócenie bibliografii Szczecina, nieprzywrócenie nekrologów i kroniki wydarzeń miejskich.
[Apel o przywrócenie na łamy publikacji trzech pominiętych, a istotnych dla Szczecina i jego badaczy,
elementów składowych - bibliografii Szczecina, nekrologów i kroniki wydarzeń miejskich; złożony
16.10.2018 w: Biurze Dziekana Wydziału Humanistycznego - dr hab., prof. US Urszuli Chęcińskiej &
Biurze Dyrektora Rady Miasta Szczecin - Rafała Miszczuka (Urząd Miasta Szczecin finansuje publikację Kroniki); sygnatariusze: Książnica Pomorska w Szczecinie, Stowarzyszenie Archiwistów O. Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecińskie Tow. Naukowe, O. Zachodniopomorski PTTK w
Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. OS: inicjatywa, koordynacja apelu].
- Koło 1 Szczecin / wiec poparcia dla strajkujących nauczycieli.
Okręg śląski
Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej wnioskował o nadanie Staroście Bielskiemu Andrzejowi Płonce „Medalu w Dowód Uznania”, za wieloletnie wpieranie bibliotekarzy w powiecie bielskim i udział Starostwa w
organizacji corocznego Konkursu na najlepszą bibliotekę, organizowanym przez Zarząd Oddziału i Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej (Medal wręczono 7 lutego 2020 roku w trakcie Noworocznego Spotkania
z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego).
II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ma duży udział w organizacji przedsięwzięć, skierowanych do
odbiorców z różnych środowisk zawodowych i grup wiekowych, których celem jest podnoszenie kompetencji i szeroko pojęta edukacja.
Do w/w działań należy :
- organizacja konferencji (samodzielnie lub we współpracy):
Okręg wielkopolski
Oddział w Lesznie w ramach Otwartych konkursów ofert na organizację zadań z zakresu kultury
i sztuki - wspierania działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego otrzymał od Miasta Leszna i
Starostwa Powiatowego w Lesznie częściowe dofinansowanie (6000 zł) na realizację następujących zadań:
Poczytaj Leszno!, Poczytaj Leszczyński!, Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem,
Okręg pomorski

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 – VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekologia informacji wobec zagrożeń
współczesnego świata” (27.09.2019). Zarząd Okręgu Pomorskiego objął konferencję swoim patronatem.
Okręg śląski
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu była organizatorem w ramach XLIII Forum
Sekcji – seminarium „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian” (28.05. CINIBA).
Koło przy Bibliotece Śląskiej zorganizowało warsztaty z tworzenia haseł do Wikipedii
(22 i 27 maja) w ramach akcji #1Lib1Ref. W trakcie warsztatów opracowano 7 haseł i 6 projektów
(brudnopisów). W warsztatach uczestniczyło 27 bibliotekarzy.

Członkowie koła przy MBP w Gliwicach prowadzili regularnie zajęcia z podstaw znajomości
obsługi komputera, poruszania się w sieci internetowej oraz korzystania z nowych technologii
dla osób starszych. Oprócz tego wielu członków koła udzielało wskazówek na bieżąco zgodnie
z zaistniałymi potrzebami. Kilku pracowników i zarazem członków koła przy MBP w Gliwicach w ciągu roku szkolnego prowadziło zajęcia z obsługi elektronicznego katalogu OPAC.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd Okręgu:
Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze, II edycja, 16.09. – 30.11.2019: 11 prelekcji o tematyce regionalnej w bibliotekach woj. zach.-pom.; ok. 300 – słuchaczy, 14 os. - zespół organizacyjny SBP.
IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego. Organizacja pozarządowa przy bibliotece i pożytki z
tego płynące, Szczecin-Koszalin, 04 i 06.06.2019: finansowanie Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego; patronaty - Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa; cel - inspiracje
dla działań i nawiązywania współpracy, wskazanie możliwości finansowania pomysłów z funduszy
przeznaczonych dla organizacji pozarządowych; teksty wystąpień opracowane do druku w „Bibliotekarzu Zachodniopomorskim” 1/2020 .
Okręg podkarpacki
Koło SBP w Lubaczowie (Oddział w Przemyślu) współorganizowało z MBP w Lubaczowie konferencję
z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem dra Zygmunta Kubraka i Rafała Kierzkowskiego, połączoną z premierą filmu „A życie toczyło się obok… Wspomnienia mieszkańców Lubaczowa z czasów II wojny światowej”.
Okręg lubelski
Zarząd Okręgu podjął współpracę z nową jednostką składową Wydziału Politologii i Dziennikarstwa
UMCS w Lublinie, którą stała się Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej na. z interdyscyplinarnym. Nowa katedra powstała w wyniku reformy szkolnictwa wyższego i po części przejęła kompetencje zlikwidowanego z dniem 30 września 2019 r. Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS.
Akademickie Koło SBP w Lublinie kontynuowało współpracę z Towarzystwem Naukowym Bibliotekarzy
Szkół Polskich w Lubinie, z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie
oraz TechKlubem Lublin, czego wyrazem była organizacja konferencji oraz warsztatów i szkoleń. Sekcja
Bibliotek Naukowych Odział Lublin działała we współpracy z Akademickim Kołem SBP w Lublinie oraz

Oddziałem Lublin, dzięki czemu można mówić o wzmocnieniu współpracy między bibliologami (pracownikami naukowymi), bibliotekarzami z bibliotek naukowych i bibliotekarzami z pozostałych typów bibliotek (w szczególności szkolnych) w celu lepszej wymiany informacji i doświadczeń.
VI Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy – Infrastruktura bibliotek. Ewolucja
przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki” - konferencja 28 marca
2019 r. - organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, WBP im. H. Łopacińskiego, SBP Zarząd Okręgu w Lublinie, Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja Bibliotek
Naukowych SBP Odział Lublin, Sekcja Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym SBP) – referaty wygłosili m.in. członkowie SBP. Zarząd Okręgu SBP objął patronatem niniejszą imprezę.
IX Lubelskie Forum Bibliotekarzy 15 maja 2019 r. - organizatorzy: WBP w Lublinie, SBP Zarząd
Okręgu w Lublinie, Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Odział Lublin, Sekcja Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym SBP). W czasie uroczystości wręczono
nagrodę Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2018 kol. Ewie Matczuk.
II zjazd bibliotekarzy regionu bialskiego „TuczyTam. Biblioteka zawsze po drodze” – konferencja
zorganizowana 19 września 2019 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w
Białej Podlaskiej, MBP w Białej Podlaskiej oraz Biblioteka AWF Filia w Białej Podlaskiej
Patronat honorowy: Przewodniczącej Zarządu Głównego SBP.
Okręg lubuski
Międzynarodowa konferencja naukowa Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia
1989-2019 w WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, główny organizator: WiMPB
w Zielonej Górze, współorganizatorzy: Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk Oddział
w Krakowie, Zarząd Oddziału SBP w Zielonej Górze.
Członkowie Koła przy Uniwersytecie Zielonogórskim, Katarzyna Bartosiak i Kamil Banaszewski,
przygotowali referat Krótka historia ebooków i bibliotek cyfrowych na VI Forum Bibliotek Szkolnych
Województwa Lubuskiego pn. Książka pikselami pisana organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką w Zielonej Górze 22 października 2019 r.
Okręg mazowiecki
Oddział w Radomiu współorganizował warsztatów kreatywnego pisania dla młodzieży „ Jak to jest z
tą literaturą faktu ?”Warsztaty prowadziła pisarka Gaja Kołodziej. Wydarzenie odbyło się w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2019 (filia nr 16 MBP).
Okręg zachodniopomorski
VII Sympozjum - Ludzie Książki Pomorza Zachodniego 2019, cykl w Tydzień Bibliotek 2019,
Książnica Pomorska w Szczecinie, 09.05.2019.
Koło 1 Szczecin / 1. VIII Przegląd Filmów o Górach, " O! Góry" 14-17.02.2019; współpraca - Książnica Pomorska, ZUT, Elitarny Klub Górski „Leśne Dziadki”, Szczecin Expo; współorganizacja, zakup
upominków (9x50 zł), uczestnictwo. 2. projekt Książnicowy Quest, Książnica Pomorska od 08.0531.12.2019, finansowanie z programu Mikrogranty Szczecińskiego Inkubatora Kultury, w tym nagrody
dla uczestników.

Koło 3 Szczecin / projekt "Z książką przeciwko przemocy" = „Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy?
Propozycje przydatnych książek”, ProMedia 23.05.2019 spotkanie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z Małgorzatą Strękowska-Zaremba autorką książki „Dom nie z tej ziemi”, ProMedia 10.05.2019.
Koło 3 Szczecin / akcja miejska „Kryminalny Szczecin” 09.2019: współpraca - MBP Szczecin, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Marek Stelar (pisarz); finasowanie Program Społecznik Urz.
Marsz. WZ; nagroda za projekt.
- wystawy, działania edukacyjne
Okręg wielkopolski
•

Koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało wystawę fotograficzną Mateusza Matysiaka
pn. Bieszczadzcy Mocarze,

•

Koło w Wolsztynie (Oddział poznański) zorganizowało wystawę pn. Pierwsze Wolne Wybory.
Wystawę przygotowano z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów. Zaprezentowane na
planszach dokumenty, zdjęcia, plakaty pochodziły ze zbiorów archiwalnych BPMiG
im. Stanisława Platera w Wolsztynie,

•

Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) brało udział w realizacji projektu edukacyjnego, którego
efektem było stworzenie i wydanie gry planszowej Pleszewianie na drogach wolności,

Okręg podlaski
Przedstawiciele SBP pozyskali finanse z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na realizację projektu
„Wydanie zbiorcze poezji Wiesława Kazaneckiego – etap I”. W ramach realizacji zadania wolontariusze
SBP
oraz
bibliotekarze
niezrzeszeni
dokonali
kwerendy
bibliotecznej
i archiwalnej, co pozwoliło zebrać rozproszone po licznych publikacjach, książkach
i czasopismach teksty ww. poety. Zawarto również umowę licencyjną ze spadkobiercami autora celem
udzielenia praw autorskich do utworów. Stowarzyszenie przekazało licencję instytucji kultury – Książnicy Podlaskiej, która po opracowaniu zebranych pozyskanych kwerend tekstów W. Kazaneckiego wyda je drukiem (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich będzie uwzględnione jako partner publikacji).
Oddział łomżyński Zorganizował dwie wystawy (w kole Łomża i Kole Kolno) pt. „Noc 10 lutego
1940” w oparciu o materiały wypożyczone z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Członkowie
Oddziału
Łomżyńskiego
brali
udział
w
uroczystościach
związanych
z: odsłonięciem Alei Pamięci Sybiru w Podgórzu oraz w otwarciu Sali Pamięci Rodziny Jabłonowskich
w Pniewie, a także w montażu słowno-muzycznym pt. „Muzyka, poezja, pieśń w hołdzie ofiarom II
wojny światowe” (impreza była wspólnie przygotowana przez Oddział Łomżyński SBP oraz władze
samorządowe gm. Łomża).
Okręg pomorski
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych (Oddział w Słupsku) współorganizował kurs języka angielskiego w ramach projektu Słupski Ośrodek Akademicki, zajęcia odbywały się w Bibliotece Uczelnianej
Akademii Pomorskiej w Słupsku (październik-grudzień 2019, szkolenie dla zainteresowanych członków
Koła).
Koło w Człuchowie uczestniczył w organizacji wystaw: „Pomorskie widoki” E. J. Kozłowski; „Sztuka
nie jedno ma imię”; „Koń ma duszę w sobie” D. Zduńska; „Zapal ciemność” T. Drozdowski; „Magia
morza” W. Buraczewska; wystawa fotografii M. Kozickiej; „Oko widziadło” wystawa fotografii J.
Szymanowskiej; „Wiosna demokracji” wystawa fotografii, plakatów, dokumentów z okazji 30. rocznicy

wolnych wyborów; wystawa akwareli A. Papke; plenerowa wystawa „M jak morze”; wystawa rękodzieła „Łapacze spojrzeń” A. Dybul.
Okręg śląski
Członkowie Koła przy MBP w Zabrzu współorganizowali akcję czytelniczą ”Kryminalne Zagadki
Śląska vol 2”, a także brali czynny udział w ogólnopolskich akcjach: „Cała Polska czyta dzieciom”
i „Tydzień Bibliotek” oraz w spotkaniach autorskich organizowanych przez MBP w Zabrzu
Koło przy MBP w Katowicach włączyło się w działania promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju
Agenda 2030 ONZ oraz COP24 – jesteśmy koordynatorem działań MBP Katowice.
Okręg świętokrzyski
Wernisaż wystawy P. Koguta pt. „Nothing Hill Carnival” (koło w Starachowicach).
Okręg małopolski

Oddział w Bochni był organizatorem i realizatorem projektu pt. Festiwal Literacki oKruch
(warsztaty, wykłady, spotkania autorskie i debata) w dniach od 4 do 11 czerwca 2019 r.
dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Bochnia w ramach Dni Bochni 2019.
W programie m.in. Nocne Spotkanie z Książką i Literaturą dla Dorosłych, Warsztaty
Twórczego Pisania dla Młodzieży, spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim.
Zorganizował również seminarium naukowego Spojrzeć w przyszłość, 14 października 2019 r.
Projekt dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Bochni Biblioteka.
Okręg łódzki
15 października 2019 r. w Mediatece 800-lecia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika
w Piotrkowie odbyła się konferencja biblioterapeutyczna "CZYTANIE BAWI, UCZY, LECZY"
o ogólnopolskim zasięgu. Patronatu wydarzeniu udzieliły: Zarządy Główne Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Centrum Kultury Młodych
w Łodzi. Konferencji towarzyszył kiermasz książek wydawnictwa Kocur Bury. Uczestnicy

wydarzenia mieli możliwość zwiedzenia piotrkowskiej Mediateki, której uroczyste otwarcie
nastąpiło zaledwie cztery miesiące wcześniej.
Okręg kujawsko-pomorski
Koło SBP w Barcinie, działające przy BPMiG Barcin, zorganizowało wystawę poplenerową BARCIN
MALOWANY - w 100-lecie odzyskania Niepodległości.
Koło Bydgoszcz zorganizowało wystawę obrazów Anny Kraszkiewicz „Akwarela wędrowna”
Koło w Sępólnie Krajeńskim
- w maju w Bibliotece Publicznej w Sępólnie odbył się wernisaż prac fotograficznych Jolanty Orzłowskiej.
„Grudzińscy – non omnis moriar” to tytuł wystawy poświęconej Franciszkowi i ks. Emanuelowi
Grudzińskim, wpływowym mieszkańcom Sępólna w okresie II RP
- „Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny” wernisaż przygotowany przez Ośrodek KARTA z Warszawy
między innymi we współpracy z Kołem SBP w Sępólnie Krajeńskim

- Wystawę „Karolewo 1939 – PAMIĘTAMY” świadectwo niemieckiej zbrodni oraz wspomnienie polskich
i żydowskich ofiar.

Okręg lubuski
Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze w
dniach 1-31 maja zorganizowało wystawę o charakterze edukacyjnym dla wszystkich odwiedzających
bibliotekę pt. #biblioteka. Ekspozycja mająca na celu promocję bibliotek, czytelnictwa oraz zawodu
bibliotekarza, zawierała plakaty i zbiory PBW w Zielonej Górze.
- konkursy
Okręg wielkopolski
•

Koła Oddziału kaliskiego zorganizowały konkursy: konkurs czytelniczy na Facebooku Co wiesz o
Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych
Witajcie w naszej bajce ,

•

Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) współpracując z wieloma partnerami lokalnymi w zakresie organizacji imprez było współorganizatorem: konkursu pięknego czytania o zasięgu powiatowym
Czytanie jest sztuką, konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych, konkursu recytatorski ego ph. Mój ulubiony…, konkursu oratorskiego Ulubiona
Książka Licealisty, regionalnego konkursu wiedzy ph. Żołnierze wyklęci ziemi Dobrzyckiej.

Okręg podlaski
Członkowie SBP aktywnie uczestniczyli w projekcie o zasięgu regionalnym „Z książką
w podróż muzyczną” w ramach „Partnerstwa dla książki”, skierowanym do wszystkich grup wiekowych. Przedstawiciele stowarzyszenia wzięli udział w pracach jury, promocji projektu. Program był
adresowany do czytelników i bibliotekarzy województwa podlaskiego. SBP Okręgu Podlaskiego było
współorganizatorem tego przedsięwzięcia (w terminach 1.09-16.11.2019).
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego było partnerem powiatowego konkursu literacko-plastycznego ph. „Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda
z Małej Ojczyzny”, realizowanym przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego Książnicy Podlaskiej. Wolontariusze stowarzyszenia wykonali korektę prac przesłanych przez uczestników. Stowarzyszenie
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i ich opiekunom merytorycznym (nauczycielom bibliotekarzom oraz bibliotekarzom).
Oddział suwalski przeprowadził konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem. Edycję XIII” przez członków SBP. Celem konkursu była popularyzacja poezji, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie
kulturalnej Polski, wspieranie talentów literackich.
Okręg pomorski
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych:
•

Konkurs Mikołajkowy (organizacja)

Koło Miejsko-Powiatowe:
•

Czytelnik Roku 2018 – nagrodzeni zostali czytelnicy, którzy w roku 2018 wypożyczyli największą liczbę książek i audiobooków przestrzegając regulamin (współorganizacja),

•

Konkurs historyczny z okazji 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej dla uczniów szkół
średnich (współorganizacja)

Koło w Bytowie:
•
•
•
•

podsumowanie XIX integracyjnego konkursu edukacyjnego „Wielkanocne palmy i pisanki”
(współorganizacja),
gminne eliminacje - Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”(organizacja),
Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô” – etap powiatowy (współorganizacja),
XIV edycja Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro” Starosty Powiatu Bytowskiego (współorganizacja)

Koło w Człuchowie:
•

Powiatowy Konkurs Literacki „A u nas w Człuchowie” (współorganizacja)

Koło w Lęborku:
•

Konkurs dla czytelników prasy „Zostań molem książkowym” (współorganizacja)

Okręg lubelski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu, Kol. Joanna Chapska, wchodziła w 2019 r. w skład zespołu roboczego
ds. wydawania opinii dotyczących zamiaru łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury
przy Krajowej Radzie Bibliotecznej. Zasiadała również w Jury konkursu na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach „Tygodnia Bibliotek” oraz w Jury konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa” organizowanego przez SBP.
Członkowie Zarządu Koła Lublin (ziemski) uczestniczyli w pracach komisji konkursowej „Wielcy Polacy.
Międzyszkolny konkurs literacki w Gminie Garbów” oraz jako współorganizator Powiatowego Dnia Bibliotekarza, 25 VI 2019 r.
Okręg łódzki

Zarząd Oddziału w Łodzi i Koło przy MBP w Ozorkowie uczestniczyły w organizacji XXVIII
Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
28 listopada 2019 r. na zaproszenie Pani Danuty Trzcińskiej, Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ozorkowie, Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu.
Okręg mazowiecki
Oddział w Ostrołęce po raz trzydziesty szósty zorganizował Konkurs „Kurpie Zielone w Literaturze”
w 3 kategoriach:
Recytatorski dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych (4 czerwca – Myszyniec),
Recytatorski dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum
(21 listopada – Lelis),
Poetycki dla dzieci i młodzieży (28 listopada – Kadzidło).
W konkursie wzięli udział uczestnicy reprezentujący 9 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj.
mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz z Ostrołęki.

Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej, przy współudziale pracowników MBP i bibliotek gminnych,
zorganizowało VII edycję konkursu literackiego „Tu jest moje miejsce”.
Koło SBP w Myszyńcu współorganizowało, z MGBP w Myszyńcu i GBP w Łysych, konkurs na najaktywniejszego czytelnika. W Myszyńcu, Lelisie i Kadzidle przeprowadzono finały Konkursu Kurpie
Zielone w Literaturze.
Oddział w Płocku był współorganizatorem XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU, XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Młodzi Twórcy Literatury”- pt. „Nie na końcu jest moje miejsce” oraz VII edycji konkursu „Śladami
Zygmunta Padlewskiego’’i konkursu plastycznego pod hasłem „Jestem ilustratorem książki” (koło
miejskie i Książnica Płocka).

Okręg śląski
Udział przewodniczącej Zarządu Oddziału w Częstochowie Katarzyny Parkitnej w jury Wojewódzkiego
Konkursu „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” – 11 grudzień 2019 r., organizowanego
przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.

Okręg zachodniopomorski
Oddział SBP w Jaśle współuczestniczył w przygotowaniu i realizacji organizowanego przez MBP
w Jaśle XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Krośnieński Oddział SBP współpracował w realizacji następujących zadań z KBP: VI Krośnieński Turniej Jednego Wiersza (70 osób), VIII edycja konkursu Krośnieński Mistrz Ortografii (88 osób).
Przemyskie Koło SBP współorganizowało następujące wydarzenia: konkurs recytatorski dla dzieci
i młodzieży „Horyzont słowa”, konkursy recytatorskie dla dzieci „Tęczowe rymy” i „Nie obejdzie się
bez misia” oraz konkurs plastyczno-literacki „Pocztówka do św. Mikołaja”.
Koło SBP w Stalowej Woli objęło patronatem konkurs poetycki „Godziny przy piórze” dla uczniów
klas IV-VIII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu stalowowolskiego – 18 edycja konkursu przebiegała ph. „Moja mała Ojczyzna”.
Okręg kujawsko-pomorski
Koło SBP Książnicy Kopernikańskiej i Koło Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zorganizowały
w 2019 r. I edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Polska książka obrazkowa oczami
młodego czytelnika”. Członkami komisji konkursowej byli członkowie SBP. Przyznano nagrody specjalne
SBP. Konkurs cieszył się dużą popularnością, toteż zorganizowane będą następne edycje.
Koło Barcin
- XVIII edycja konkursu „Barcin moje Miasto – Moja Mała Ojczyzna”, którego celem jest propagowanie
wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat historii, kultury i życia społeczno-samorządowego miasta
i gminy Barcin oraz powiatu żnińskiego.
- XIII edycja powiatowego konkursu „Gwara pałucka - ocalić od zapomnienia”
Koło Mogilno
- konkurs plastyczny dla uczniów z terenu miasta i gminy Mogilno- "Bohaterowie oper Stanisława
Moniuszki"

Koło w Sępólnie Krajeńskim
- W związku z przypadającym na 29 września Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania zaprosiliśmy
uczniów klas III-VIII do szóstej już edycji powiatowego konkursu Mistrz Pięknego Czytania
- Po raz trzynasty dzieci z powiatu sępoleńskiego spotkały się na Powiatowym Konkursie Recytatorskim
WIERSZYKARNIA. Tym razem przedszkolaki recytowały wiersze w których ukryły się dźwięki. Rok
2019 sejm ustanowił Rokiem Stanisława Moniuszki.
Okręg lubuski
Członkowie Koła w Gubinie uczestniczyli jako jurorzy w czytelniczym konkursie Życie
i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zorganizowanym w maju w czasie miejskiej imprezy
Wiosna nad Nysą.
- spotkania autorskie, promocja czytelnictwa;
Okręg wielkopolski
•

Koła w Koninie, Kole i Turku (Oddział koniński) współorganizowały wydarzenia promujące czytelnictwo: Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie,

•

Koło w Kole (Oddział koniński)było współorganizatorem spotkań autorskich, miedzy innymi z :
Andrzejem Markiem Grabowskim, Marcinem Koziołem, Michałem Rusinkiem, Jakubem Skworzem; współorganizowało akcję również głośnego czytania utworów Olgi Tokarczuk ,

•

spotkania literackie w ramach 42. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego współorganizowało
Koło w Śremie (Oddział poznański). Zaproszeni poeci spotkali się w Bibliotece Publicznej
z burmistrzem Adamem Lewandowskim i członkami Amatorskiego Klubu Literackiego. Następnie
poprowadzili lekcje poetyckie w śremskich szkołach.

•

Członkowie Koła w Nowym Tomyślu (Oddział poznański) przygotowywali, przeprowadzili
i uczestniczyli w imprezie plenerowej IX Przystanek Biblioteka, organizowanej pod hasłem: Trzy
dekady wolności,

•

Koło w Wolsztynie (Oddział poznański) współpracowało z BPMiG im. St. Platera w Wolsztynie
organizując promocje książek wydanych przez BPMiG im. St. Platera w Wolsztynie: książki Jacka
Piętki Wolsztyński Słownik Powstańców Wielkopolskich (seria Ocalić od zapomnienia):, książki
Zbigniewa Skowrońskiego Polem, lasem i torami oraz książki Tomasza Opaski Wolsztyn i okolice
w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,

•

Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) wraz z Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka
promowało książkę Jerzego Ziółkowskiego Pieniądz zastępczy Krotoszyna i powiatu
Krotoszyńskiego 1914-1945,

•

W ramach ogólnopolskiej kampanii Cała polska czyta dzieciom Koło w Kaliszu (Oddział kaliski)
zorganizowało akcję głośnego czytania.

Okręg pomorski
Oddział w Słupsku:
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych:
•

spotkanie autorskie z J. Orłowską autorką książki „Przemilczenie” o przymusowej pracy seksualnej kobiet w czasie okupacji (organizacja),

Koło Miejsko-Powiatowe (wybór):
•
•
•

„Czytanie na drugie śniadanie” – projekt oparty na cyklu aktywnych działań biblioterapeutycznych, inspirowanych literaturą biblioterapeutyczną, a także spotkania i warsztaty dla rodziców
ze specjalistami i znanymi autorami książek dla dzieci (współorganizacja),
„Mała książka – wielki człowiek” – pilotażowy projekt Instytutu Książki skierowany
do trzylatków. Akcja zachęcająca rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania
dzieciom (współorganizacja),
„Słuch, Dotyk, Książka” – projekt popularyzujący czytelnictwo wśród osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją wzroku, ukazanie różnych form książki, promocja nowych technologii związanych
z czytelnictwem osób niepełnosprawnych, zachęcenie niewidomych czytelników do udziału w
życiu kulturalnym biblioteki oraz uwrażliwienie dzieci na osoby niepełnosprawne (współorganizacja)

Koło w Bytowie (wybór):
•
•
•

•

promocja V tomu „Herbarza szlachty kaszubskiej” (współorganizacja),
promocja książki o Franciszku Leonie Kręckim, jednym z bohaterów kaszubskiej drogi
do Niepodległej Polski. Promocji towarzyszyła wystawa pt. O miejsce Franciszka Kręckiego w
katalogu „ojców niepodległości” (współorganizacja),
promocja dwóch książek, których współautorami są bytowiacy – prof. Cezary ObrachtProndzyński i mieszkający w Parchowie Piotr Zatoń. Pierwsza z prezentowanych to kolejna
część serii tzw. Vademecum Kaszubskiego. Kolejną pozycją, której poświęcono promocję, był
album „Znaki tożsamości. Wzór haftu kaszubskiego w przestrzeni publicznej” (współorganizacja),
spotkania autorskie z Jolantą Szwalbe, autorką ośmiu antologii cytatów, Mariną Hullią i Romualdem Koperskim, podróżnikiem (organizacja),

Koło w Człuchowie:
•

Spotkania autorskie z: Dorotą Schrammek, Justyną Szymańską, Romualdem Bławatem, Izabellą
Klebańską, Romanem Pankiewiczem, Ewą Gałat, Robertem Czerniakiem, Agnieszką Frączek
(współorganizacja)

Koło w Lęborku:
•

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Borzeszkowską autorką tomiku „Wpisani w pejzaż” (współorganizacja)

Okręg śląski
Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej 13 grudnia zorganizował spotkanie z Anną Jurksztowicz. Znana
i lubiana wokalistka, producentka muzyczna, autorka piosenek wystąpiła w nietypowej dla siebie roli –
autorki książki kucharskiej „IQuchnia czyli Jak inteligentnie jeść i pić”. Jak sama mówi „nie jest to typowa
książka kucharska, a raczej podręcznik dla świadomych konsumentów i domowych kucharzy.”
Okręg świętokrzyski

− „Skarżyskie Targi Książki” - wystawa książek twórców z regionu Skarżyska-Kamiennej zorganizowana w ramach Skarżyskich Dni Staffowskich (koło w Skarżysku-Kamiennej)

− Promocja książki Pawła Grudniewskiego Z kijowa przez Warszawę do Starachowic

(koło w Starachowicach).
Okręg lubelski
Spotkanie autorskie 31 V 2019 r. pt. „Nadbużańskie inspiracje Marii Kazimiery Sarnackiej” i promocja
tomików poetyckich "W zwierciadle życia" oraz „Wiosenna poezja i proza”. Główny organizator: Miejska
Biblioteka Publiczna we Włodawie, współorganizator Koło Włodawa.
Okręg łódzki

Członkowie Kół Oddziału Łódzkiego współorganizowali kolejną akcję głośnego czytania dzieciom z okazji ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom z cyklu Czytanie jest O.K. pod hasłem „Kurtyna w górę. Czytanie czas zacząć” 10.06.2019, którego organizatorem jest Sekcja
Edukacji Młodego Czytelnika działająca przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego.
Koło w Piotrkowie Trybunalskim
• współorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci chorych i niepełnosprawnych – konkurs plastyczny pt. „Zwierzaki – przytulaki, domowe i bajkowe” (maj);
• współorganizowanie XIX Powiatowego Konkursu Literackiego dla młodzieży
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Hejtu nie lansuję, hejt blokuję”; ufundowanie
przez SBP nagrody specjalnej (listopad);
• współorganizowanie XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Emocje zakute w słowa – Cztery pory roku” oraz ufundowanie
nagrody specjalnej (październik);
• udział w pracach jury w konkursach czytelniczych organizowanych przez Oddział
dla Dzieci MBP.
Okręg mazowiecki
Oddział w Ostrołęce. Koło SBP w Ostrołęce kontynuowało comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, którego inicjatorem byli członkowie koła. W 2019 roku odbyło się 11 spotkań
w ramach działalności Klubu.
Oddział w Płocku
Koło terenowe SBP i GBP w Starej Białej byli organizatorami warsztatów z Michałem Zawadką, spotkań autorskich z Justyną Bednarek i Joanną Olech. Koło terenowe i GBP w Brudzeniu organizowali
spotkania autorskie z Krzysztofem Petkiem i Zofią Stanecką.
Z kolei Koło miejskie i Książnica Płocka wspólnie organizowali spotkania autorskie z Tomaszem Samojlikiem, Roksaną Jędrzejewską-Wróbel i Ałbeną Grabowską.
Koło SBP przy BUW (Oddział Warszawa) było organizatorem cyklu „Autorskie czwartki w BUW”
skierowanych i dostępnych (wstęp wolny) dla szerokich rzesz odbiorców promowane były m.in. publikacje bibliotekarzy, wydawnictwa poświęcone książce, piśmiennictwu. W 2019 r. odbyły się:
a. 25 kwietnia – Piruz Mnacakanian, Ormianie polscy. Spuścizna rękopiśmienna – na podstawie zbiorów rękopisów Matenadaranu.
b. 6 czerwca – Paweł Dunin-Wąsowicz, Dzika biblioteka widmowa. O widmowych książkach w dzikiej
bibliotece dyskutował będzie z redaktorem Lampy i Iskry Bożej dr Henryk Hollender.
c. 5 grudnia – prof. Ryszard Koziołek, Wiele tytułów. Rozmowę prowadziła Justyna Sobolewska.

d. 19 grudnia – Dorota Bocian, prezentacja książki „Sercem i piórem”.

Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Kolbuszowej współuczestniczył w przygotowaniu spotkania autorskiego z Jackiem
Komudą, autorem powieści i opowiadań historycznych i z Heleną Domagalik, kolbuszowską poetką
oraz promocji książki A. Więch „Polityk, podróżnik, publicysta. Życie dr Jana Hupki” i promocji Rocznika Kolbuszowskiego nr 18.
Lubaczowskie Koło SBP współorganizowało z MBP w Lubaczowie spotkanie autorskie
z prof. Bohdanem Hudem promujące książkę pt. „Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu
i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku : zarys historii konfliktów społecznoetnicznych”.
Okręg kujawsko-pomorski
Koło Barcin (wybór)
- gawęda historyczna z Małgorzatą Jarocińską „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród - w 100 rocznicę Powstania
Wielkopolskiego”
- spotkanie z Błażejem Torańskim, autorem książki „Knebel. Cenzura w PRL-u”
- gawęda o Agnieszce Osieckiej z Małgorzatą Jarocińską
- spotkanie z Barbarą Rybałtowską
- spotkanie z Wojciechem Widłakiem i wiele innych
Koło SBP w Skępem
- podejmowało szereg działań promujących czytelnictwo i działalność biblioteki. Członowie SBP
włączyli się w akcję „Book Crosing” oraz zorganizowali szereg konkursów dla dzieci. SBP objęło
patronatem medialnym XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego zorganizowany
przez M-GBP i Koło SBP w Skępem.
Koło w Sępólnie Krajeńskim
- W 2019 r odbyły się spotkania dla dzieci i młodzieży z Magdaleną Zarębską, Renatą Piątkowską, Joanna
Jagiełło. Dla dorosłych z kolei z: Robertem Małeckim, autorem poczytnych kryminałów oraz spotkanie z
podróżnikiem Emilem Wittem
- O przekraczaniu granic rozmawialiśmy z Robertem Czerniakiem - podróżnikiem
- Na spotkaniu z Bożeną Ronowską szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: czy w okolicach Sępólna
odbywały się procesy o czary?
- Z Radosławem Sikorskim byłym ministrem spraw zagranicznych mogliśmy podyskutować przy okazji
jego promocji książki pt. „Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji”.
Koło w Tucholi
- spotkanie z Robertem Czerniakiem, podróżnikiem i dziennikarzem, autorem książki "Podróże do
granic".
Koło i Oddział SBP we Włocławku
- z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich ( 24 kwietnia) zorganizowały trzecią edycję akcji
„Mannequin chellenge”. W akcji udział wzięli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we
Włocławku wraz z opiekunem, członkowie Koła i Oddziału SBP oraz pracownicy Biblioteki Publicznej
im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.
Okręg lubuski
Członkini Koła przy Uniwersytecie Zielonogórskim, Magdalena Mańdziak, poprowadziła 11 listopada
spotkanie promujące czytelnictwo w Przedszkolu nr 40 w Zielonej Górze.

programy grantowe
Okręg zachodniopomorski (wybór):
Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego WZ:
- II edycja cyklu „Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze”, zrealizowany w 11 bibliotekach woj. zachpom. (5000 PLN)
- IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego, Szczecin-Koszalin (5000 PLN)
- Nagroda finansowa „Bibliotekarz Roku 2018” (5 tys. brutto) oraz 3 wyróżnienia (upominki) (5600
PLN).
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin:
- 1000 wizytówek OZ SBP dla kół z możliwością wpisania własnych danych kontaktowych oraz 1000
toreb i teczek SBP rozdanych w trakcie IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego, SzczecinKoszalin.

Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Oddziału w Elblągu zrealizował 3 projekty grantowe we współpracy z Biblioteką Elbląską:
„Strefa teatru” (odbiorcami byli dorośli i dzieci)
„Biblioteczne podwórko (odbiorcami były dzieci)
„Świąteczna biblioteka” (odbiorcami były dzieci)
Okręg kujawsko-pomorski
Koło w Barcinie
Projekty dofinansowane ze środków MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki:
- „Biblioteka ze smakiem”
- „Kto czyta nie pyta – książka na leżaku”
- „Literacko, teatralnie i muzycznie w bibliotece”
Projekty dofinansowane ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
- „Mała książka - wielki człowiek”
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska2019
- „Działaj - po pałucku!”
Koło w Bydgoszczy
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bydgoszczy w partnerstwie z WiMBP i Kołem SBP w
Bydgoszczy złożył w 2019 roku 2 wnioski na konkursy ogłaszane przez Urząd Miasta w Bydgoszczy
(Biuro Kultury Bydgoskiej). Oba otrzymały dofinansowanie:
1. „Literatura niepodległa - Polska czasu wojny”
Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz
Koszt całkowity: 5.000,00 zł
Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 5.000,00 zł
2. „Tydzień Bibliotek 2019”
Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz
Koszt całkowity: 6.000,00 zł
Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 6.000,00 zł
Koło w Sępólnie Krajeńskim
- „Bajkowe czwartki” na który otrzymano dofinansowanie w kwocie 3.800 zł. Projekt finansowany ze
środków Gminy Sępólno Krajeńskie. Do realizacji tego projektu zaprosiliśmy

15-osobową grupę w wieku 7 - 10 lat z Gminy Sępólno Krajeńskie.
Dzieci spotykały się co czwartek w sępoleńskiej bibliotece. Wszystkie działania opierały się na
powieściach dla dzieci. Mając na uwadze, że sam kontakt z książką może nie do końca wydawać się
atrakcyjną formą dla najmłodszych: zajęcia z tabletami, teatr Kamishibai oraz warsztaty plastyczne i
teatralne. W ramach projektu odbyło się 7 spotkań w okresie od 9 maja do 20 czerwca 2019 r.
Koło w Inowrocławiu
Zarząd Oddziału - Koło SBP przy BM w Inowrocławiu w roku 2019 jako organizacja pozarządowa
otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta Inowrocławia w wysokości 9000,00 zł na zorganizowanie
imprez kulturalnych pod wspólnym tytułem „Protokół Kulturalny XIII”. W ramach projektu
zorganizowano:
- spotkania autorskie dla dorosłych, dzieci i młodzieży
Okręg lubuski
W 2019 roku Zarząd Okręgu w Zielonej Górze we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką
Publiczną im. Cypriana Norwida przedłożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
projekt zadania pożytku publicznego w obszarze kultury i turystyki regionalnej: rozwój kultury, ochrony
i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji
i oświaty kulturowej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych
województwa, zadanie KULTURA pn. Urodziny Norwida. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
Okręg mazowiecki
Zarząd Okręgu Mazowieckiego otrzymał dofinansowanie (14 490,00 zł) na realizację projektu „Wiedza=sukces” (całkowity koszt zadania 22 790,00 zł). Projekt realizowany był wspólnie z Oddziałami
woj. mazowieckiego oraz Biblioteką Główną m.st Warszawy, Książnicą Płocką, MBP w Ostrołęce,
Radomiu, Siedlcach oraz Piasecznie. Zadanie obejmowało przeprowadzenie 12 szkoleń dla bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych. Szkolenia odbyły się w 6 miastach województwa mazowieckiego (Ostrołęka, Piaseczno, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa), aby ułatwić do nich dostęp bibliotekarzom, zwłaszcza z małych miejscowości. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie stosowania nowoczesnych form animacji i pracy z czytelnikiem (m.in. aktywnych metod
zachęcania do czytania dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, korzystania z nowych technologii).
Ponadto celem było także rozwijanie kreatywności bibliotekarzy, a przez to zwiększenie atrakcyjności
bibliotek. działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży.
Oddział w Ostrołęce. Zarząd Oddziału przystąpił w 2019 r. do - ogłoszonego przez Urząd Miasta
Ostrołęki - konkursu ofert na działania w zakresie kultury, edukacji i sztuki i uzyskał 2500 zł na cykl
spotkań „Ostrołęka czyta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”. Spotkania te poprowadzili historycy literatury, profesorowie: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz historyk sztuki z Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Łącznie w spotkaniach wzięło
udział 155 osób.
Oddział w Płocku wziął udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Projekt „Dotknąć przeszłości” o wartości 9928 zł, otrzymał dotacje z Gminy-Miasto Płock w wysokości 6000 zł. Głównym
celem projektu Dotknąć przeszłości była popularyzacja historii kraju i naszego miasta, jego przeszłości
wśród mieszkańców Płocka w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W ramach projektu
zostało przygotowane słuchowisko, które następnie zostało udostępnione słuchaczom w formie podcastu na stronie www.ksiaznicaplocka.pl oraz na nośnikach (płyta CD).

zbiórki publiczne, akcje charytatywne;
Okręg wielkopolski
Koła w Pile, Chodzieży, Wyrzysku (Oddział pilski) przeprowadziły zbiórkę książek, literatury popularnej
wydanej po roku 2010, w tym tekstów z dużą czcionką. Książki przekazane zostały domom pomocy społecznej w rejonie.
Okręg opolski
Koło w Strzelcach Opolskich zorganizowało akcję „Pomaganie przez czytanie”.
Okręg zachodniopomorski (wybór):
Koło 1 Szczecin / „Książka za 1 zł” (18-23.02.2019, 23.04.2019 -Międzynarodowy Dzień Książki i Praw
Autorskich, 06-11.05.2019- Tydzień Bibliotek, 16-21.09.2019, 05.10.2019-Noc Bibliotek; zbiórka publiczna „Bibliotekarze Dzieciom” (Kiermasz Różności i Kiermasz Pyszności 9-10.05.2019): zebrano 9844,11
zł, zakupiono - stare druki, druki muzyczne, mapy i rękopisy (archiwum prof. Henryk Lesińskiego) dla
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz książki dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie i Zespołu Szkół Przyszpitalnych, koszt zakupów-16480,45 zł.
Koło 7 Gryfino / „Książka za złotówkę”, 01.05.-30.11.2019, miejsca: BP Gryfino, Filia BP Wełtyń, Gryfiński Dzień Dziecka, Międzynarodowych Targach Przedsiębiorczości: zebrano 1871 zł, zakupiono nowości wydawniczych dla BP Gryfino.
Koło 8 Kamień Pom. / kiermasz książek na rzecz WOŚP, Dom Kultury Kamień Pom. 13.01.2019.
Koła 14 Świnoujście / „Książka dla serduszka” na rzecz WOŚP, Świetlica Filii MBP i MDK w Świnoujściu (dzielnica w Przytorze) 08.01.2019; "Promujemy książkę na promie", 24.04.2019: zebrano
621,00 zł, zakupiono nowości wydawniczych dla MBP Świnoujście.
Koło 17 Choszczno / kiermasz książki „Pociąg do książki- książka do pociągu”, Dworzec PKP
Choszczno 23.04.2019: zebrano 100 zł.
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Jaśle był partnerem realizowanego przez MBP w Jaśle projektu „Dziedzictwo Niepodległej”. Rolą Stowarzyszenia jako partnera była promocja działania na obszarze powiatu jasielskiego,
współpraca przy organizacji Dyktanda regionalnego oraz konsultacje merytoryczne do przygotowania
zagadek o regionie.
Jarosławskie Koło SBP było partnerem realizowanego przez MBP w Jarosławiu projektu współpracy
transgranicznej „Lądowanie Literackie”, które maiło na celu przybliżyć polskim czytelnikom twórczość
współczesnych pisarzy ukraińskich dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Okręg śląski
Koło w Bestwinie (Oddział Bielsko-Biała) włączało się w akcję charytatywną na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „ Centrum” działającego przy Parafii w Bestwinie. Akcja polegała na zebraniu
od mieszkańców i czytelników biblioteki materiałów potrzebnych w różnych pracowniach terapeutycznych ośrodka.

Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej po raz kolej przeprowadził zbiórkę publiczną środków na zakup zbiorów dla Książnicy Beskidzkiej – zebrano kwotę 32 026,02 zł.
Okręg lubelski

Oddział Biała Podlaska wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Azyl, MBP w Białej Podlaskiej zorganizował Charytatywny Kiermasz Książki na rzecz Schroniska Azyl w Białej Podlaskiej
(VIII 2019 r.)
Koło Sitaniec przyłączyło się do akcji charytatywnej na rzecz pogorzelców organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+.
Okręg kujawsko-pomorski
Koło w Barcinie
- w bibliotece w Barcinie zorganizowano we współpracy z Zespołem Szkół oraz firmą Imago Okna Drzwi
Rolety Noworoczny Turniej Szachowy, podczas którego członkowie SBP zorganizowali kiermasz książek
pod nazwą „Zagraj sercem za złotówkę lub więcej” na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy –
zebrano 1100,21zł
- kwestowali członkowie SBP z Łabiszyna organizując kiermasz książek, którego dochód 503 zł
przeznaczyli na WOŚP
- bibliotekarze z Łabiszyna włączyli się do akcji charytatywnej Pałucki Festyn Ludowy. Lipcowe Party na
rzecz Kacpra, który uległ wypadkowi.
Okręg lubuski
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przez cały rok przeprowadzał zbiórkę publiczną – dobrowolną
zbiórkę środków na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych WiMBP im. Cypriana Norwida i filii
miejskich w Zielonej Górze. W ramach zbiórki rozdawano symboliczne cegiełki zawierające logo
i nazwę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Nowości książkowe zakupione za cegiełki
stemplowane są na stronie tytułowej pieczęcią z logotypem i nazwą Stowarzyszenia. W 2018 r. zebrano
9.562,94 zł, kupiono 351 książek oraz 9 multimediów (1 audiobook, 6 filmów, 1 płyta muzyczna,
1 gra).
Koło w Sulechowie przeprowadziło kiermasz książek; dochód przeznaczono na WOŚP. Członkowie
Koła wzięli udział w loterii fantowej na cele WOŚP.
Okręg mazowiecki
Oddział w Warszawie zorganizował:
1) Zbiórkę charytatywną misiów i książeczek o misiach dla dzieci ze Szpitala na Niekłańskiej / Koło
SBP przy BP w Dzielnicy Bielany, Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, Koło przy
PBW (11.11.2019 r.)
2) Zbiórkę charytatywną na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie, przy ul.
Dickensa / Koło SBP przy WAT (18.11-13.12.2019 r.)
3) Zbiórkę publiczną darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach/ Koło SBP
przy BG PW .
4) Zbiórkę książek dla Polaków w Kazachstanie / Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany.

działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży:
Okręg wielkopolski
•

Koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało imprezę pn. III Dyktando dla młodzieży
i dorosłych w 100. rocznicę urodzin i 30. śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat,

•

Koło w Kole (Oddział koniński) było współorganizatorem warsztatów: Mini-Detektyw - to jest
to! z Dariuszem Rekoszem, warsztatów ilustratorskich z Danielem de Latour , warsztatów komiksowych z pisarzem - Zbigniewem Masternakiem,

•

Koła w Turku (Oddział koniński) współorganizowało działania dla seniorów w ramach prowadzonego przez MBP w Turku Programu 50+,

•

Koła w Koninie, Kole i Turku (Oddział koniński) współorganizowały działania dla dzieci i
młodzieży w ramach Ferii w mieście i Wakacji w mieście,

Okręg pomorski
Koło Miejsko-Powiatowe organizowało zajęcia w ramach Sekcji Literackiej dla Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkania prowadziła kol. Marianna Borawska w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ramach działalności Sekcji odbywają się programy literacko-filmowomuzyczne.
Koło w Bytowie było współorganizatorem działań edukacyjne z zakresu kompetencji cyfrowych dla
seniorów, m.in. warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia, szkolenia TIK oraz warsztaty z obsługi
urządzeń mobilnych z systemem Android. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyły się 74 spotkania
edukacyjne, w których udział wzięło 618 osób.
Koło w Człuchowie uczestniczyło w organizacji działań dla seniorów: Światowego Dnia Sybiraka –
17 września w literaturze Sergiusza Piaseckiego, spotkania z podróżnikami Julitą i Sławomirem Puciulami, spotkania z Edytą Barańską pn. „Powrót do korzeni. Wzmacniaj odporność pożywieniem”.
Członkowie Koła w roku 2019 zorganizowali zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych pn. „Świat gier
planszowych”.
Okręg małopolski

Zarząd Oddziału w Bochni 14.07.2019 r., już po raz szósty wraz z innymi bocheńskimi
organizacjami pozarządowymi, przygotował Rodzinną Niedzielę z NGO w Parku Uzbornia.
W namiocie SBP zorganizowano zajęcia dla uczestników: zabawy i konkursy czytelnicze.
Okręg mazowiecki
Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej (Oddział w Ostrołęce), wspólnie z sekcją literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zorganizowali Narodowe Czytanie. Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej zaowocowała organizacją „VI Ostrowskiego Festiwalu Piosenki
Odczarowanej”. Bibliotekarze z bibliotek w Andrzejewie, Broku, Nurze i Wąsewie współpracują z Klubami Seniora.
Oddział w Płocku zorganizował 5 imprez dla osób niepełnosprawnych:
11.02-„Po 100kroć Polska”- prezentacja multimedialna
08.04-„W świecie mitów” – spotkanie autorskie z Andrzejem Korczakiem
11.10-„Sztuka cenniejsza niż złoto” – spotkanie z Mirosławem Cegłowskim
18.11-„Cha!”- etiuda teatralna Krzysztofa Bienia

12.12-spotkanie wigilijne
Koło przy BUW zorganizowało zwiedzanie BUW dla chętnych w ramach Warszawskich Dni Seniora
(23 i 26 września). Lilianna Nalewajska przeprowadziła zajęcia dla dzieci pt. „Książki stare i nowe” w
Przedszkolu nr 41

Okręg łódzki
Oddział w Sieradzu
Prelekcje przewodniczącego Koła w Sieradzu Pawła Jezierskiego na temat komiksów: dwie dla
uczniów klasy IV SP w Złoczewie (30.01.2019) i jedna dla uczniów SP w Unikowie
(6.06.2019).
Trzy prelekcje Pawła Jezierskiego dla sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego:
Lodzie, Joasie i Violetty – najpiękniejsze aktorki polskiego kina przedwojennego. Prezentacja
multimedialna (7.03.2019), Amanci przedwojennego kina (13.06.2019), Polscy wynalazcy i ich
nieznane losy (z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 10.10.2019).
Prelekcja Pawła Jezierskiego Wojna i dzieci dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Sieradzu.
Warsztaty fotograficzne dla osób niewidomych i słabowidzących (1.04.2019) w MBP Zduńska
Wola.
Okręg opolski
Koło Seniorów nawiązało współpracę z Opolskim Centrum Edukacyjnym Seniorów.
Koło w Strzelcach Opolskich współorganizowało wyjazd do teatru z Klubem Aktywnego Seniora oraz
przygotowało prelekcje i bal karnawałowy dla seniorów, Koło współorganizowało również Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich.

Okręg zachodniopomorski (wybór):
- Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze / prelekcje dla seniorów i młodzieży: Koło 6 Gryfino - Liceum
Ekonomiczne; Koło 10 Nowogard – dwa spotkania - I LO Nowogard i Uniwersytet Trzeciego Wieku;
Koło 5 Sławno - Zespołu Szkół Agrotechnicznych Sławno, Koło 1 Koszalin - Środowiskowy Dom Samopomocy „Przyszłość” w Koszalinie, Dzienny Dom Pomocy „Złoty wiek”; Koło 5 Sławno - Zespół Szkół
Agrotechnicznych w Sławnie.
Koło 13 Stargard / Odjazdowa Sobota, Książnica Stargardzka 26.01.2019: spotkanie tematyczne dla
dzieci „Rower motywem powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.
Koło 14 Świnoujście / 1. III Piknik z książką, MBP Świnoujście 17.06.2019: współpraca z przedszkolem 10 Świnoujście, SP Świnoujście; ufundowanie nagród dla uczestników. 2. MBP Świnoujście - Urodziny najstarszej czytelniczki, 17.06.2019: ufundowanie upominków. 3. Wycieczka do Fabryki Bombek w Nacławiu, 30.11.2019: inicjatywa, współorganizacja.
Okręg kujawsko-pomorski
- spektakle teatralne dla dzieci prezentowane przez Teatr „Bajeczny” z Bydgoszczy, Teatr „Tandem”
z Poznania, Teatr „KRAK-ART” z Krakowa, Teatr „Katarynka” z Gdańska, Teatr „TAK” z Podhala,
- cykl warsztatów plastycznych,

- „Noc z Andersenem” – całonocna impreza dla dzieci w wieku 6-11 lat lubiących bajki, baśnie, konkursy
i zagadki
- koncert muzyczny zorganizowany w trakcie „Nocy Bibliotek”,
- „Wielka Gra” – konkurs literacki dla dzieci i młodzieży.
Koło w Tucholi
- "Nasza Mała Biblioteka" - od XI 2018-V 2019 cykl spotkań literackich z książką dla najmłodszych.
Koło Chełmno
- kontynuowanie współpracy z:
- Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmińskim Domem Kultury, szkołami wszystkich szczebli.
- Zarządem Okręgu Ogrodów Działkowych w Chełmnie.
- Redakcjami lokalnych gazet i telewizji kablowych.
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Warsztaty terapii zajęciowej).
- Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie – prowadzony punkt biblioteczny, cykliczne
wycieczki do biblioteki połączone z zajęciami świetlicowymi, udział w imprezach
Koło w Bydgoszczy
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. dr. Witolda Bełzy zaprosiły na cykl „Literatura niepodległa – Polska czasu wojny”
skierowany do osób w wieku senioralnym. Działania odbyły się w Filii nr 10 dla dorosłych z Odziałem
dla dzieci i młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w
Bydgoszczy, ul. Noakowskiego 4
- Wykładem Wiesława Trzeciakowskiego „Bydgoszcz 1939” rozpoczął się cykl spotkań dla seniorów.
Okręg lubuski
Członkowie Koła w Gubinie aktywnie współpracowali z Gubińskim Towarzystwem Kultury przy
organizacji spotkań z lokalnymi twórcami, m.in. z Czesławem Markiewiczem, Haliną Bohutą-Stąpel,
z twórcami gubińskimi z okazji XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora. Członkowie Koła uczestniczyli
w jury konkursu literackiego GTK „O Złote Pióro”. Koło współpracowało ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przy promocji książki „Zakłady Obuwia w Gubinie 1956-1997”, promocja
książki „Pelunia” i spotkania z jej autorką Hanną Bilińską-Stecyszyn. Współpracowało z Gubińskim
Domem Kultury i Klubem Kobiet Niezależnych w organizacji 30 sierpnia Wyspy Literackiej dla
mieszkańców miasta – spotkania z Arturem Andrusem i Haliną Bohutą-Stąpel.
Z inicjatywy Sekcji Emerytowanych Bibliotekarzy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach odbyło
się spotkanie poświęcone pamięci lubuskiego poety, Zygmunta Kowalczuka w Filii w Bieczu, jego
rodzinnej wsi.
- udział w organizacji imprez:
Okręg wielkopolski (wybór)
Koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało wraz z Burmistrzem Miasta Koła, Miejskim Domem
Kultury i Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą benefis Kazimierza Kasperkiewicza, zorganizowany z okazji jego 90. urodzin oraz 30. lecia działalności regionalistycznej,
Koło w Chodzieży (Oddział pilski) było wraz z MBP im. Stefana Michalskiego w Chodzieży współorganizatorem otwarcia szlaku literacko-turystycznego pn. Śladami pisarza Tadeusza Siejaka, w 25 rocznicę
śmierci pisarza.

Przedstawiciel Koła w Kościanie (Oddział leszczyński) był członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. rocznicy urodzin Adama Tomaszewskiego, pochodzącego
z Kościana dziennikarza, pisarza i działacza polonijnego, którego imię nosi Miejska Biblioteka Publiczna
w Kościanie,
Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) było współorganizatorem wraz z KBPw Krotoszynie
i Towarzystwem Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej prelekcji, warsztatów i spotkań w ramach
cyklu wykładów dra Jacka Kępy Wiara, nauka, sens. Kultura europejska wobec spraw ostatecznych,
W ramach obchodów 100. lecia Odzyskania Niepodległości i 100. lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) wspólnie z BP w Krotoszynie zorganizowało
wystąpienie Adama Zdunka (historyk, regionalista) pt. Powstanie Wielkopolskie; przyczyny, przebieg
i skutki zilustrowane zdjęciami z tego okresu oraz koncert Kuby Michalskiego pt. Śpiewana historia;
Okręg pomorski
Koło Miejsko-Powiatowe w Słupsku uczestniczyło w organizacji V Słupskiego Festiwalu Historycznego.
Okręg lubelski
Zgłoszenie w 2019 r. do konkursu Książka Roku oraz IKAR 2019 pozycji: „Aktywni i kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie” wydanej przez SBP w 2018 r.
Okręg łódzki

Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Sieradza na realizację projektu „Biblioteka otwarta” w ramach realizacji Zadania publicznego
nr 4 „Wzbogacanie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym” (zorganizowano 4 spotkania autorskie, w tym dwa dla dzieci, koncert i spektakl dla dzieci.
Koło SBP w Wieluniu (Oddział w Sieradzu) było współorganizatorem projektu „Czytanie
zbliża” (projekt literacki skierowany do czytelników Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznych),
na który pozyskano dotację z Fundacji PZU.
Okręg mazowiecki (wybór)
Oddział w Ostrołęce. Koło SBP w Ostrołęce było współorganizatorem piątej edycji Nocy Bibliotek
(5 października) pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Członkowie przygotowali m. in. Quiz Literacki oraz akcję wspólnego czytania „Niebieskiego Mundurka” Wiktora Gomulickiego.
Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało z hurtownią książek Edyp „IX Ostrowski Piknik z
Książką”.
Koło SBP w Wyszkowie uczestniczyło we współorganizacji „IX Parady Moli Książkowych” organizowanej z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza. Mole książkowe, ubrane w kolorowe, baśniowe stroje, wyposażone w różnego rodzaje instrumenty i przeszkadzajki,
z transparentami przeszły głównymi ulicami miasta.
Koło SBP w Rzekuniu współpracowało z bibliotekami, instytucjami i stowarzyszeniami z terenu pięciu
gmin (Rzekunia, Czerwina, Troszyna, Goworowa i Olszewa-Borek) przy organizacji różnorodnych
imprez popularyzujących bibliotekę i książkę, m. in. spotkań autorskich z twórcami literatury dziecięcej,
warsztatów twórczości ludowej, konkursów plastycznych i innych zajęć dla dzieci w ramach organizo-

wania im czasu wolnego. Koło aktywnie współpracowało z bibliotekami przy organizacji Narodowego
Czytania, Nocy Bibliotek, akcji Z Książką na Start, Wielkiej Ligi Czytelników.
Koło SBP przy BG PW we współpracy z BG PW oraz Web of Science zorganizowało (18.10.2019)
wydarzenie In Cites. Forum mające na celu wymianę doświadczeń związanych z bibliometrycznym
zastosowaniem narzędzi analitycznych. Podczas spotkania możliwa była rozmowa z ekspertami zajmującymi się oceną dorobku naukowego, poznanie dobrych praktyk odnośnie stosowania wskaźników
bibliometrycznych oraz poznanie planów wsparcia nowej parametryzacji z punktu widzenia firmy Web
of Science.

Okręg zachodniopomorski
Akcja Poczekalnia-Poczytalnia (realizowana w woj. zachodniopomorskim od 2017 zainicjowana
z okazji obchodów 100-lecia SBP) - 7 kół, 30 punktów, w tym m.in.: Koło 3 Szczecin, 4 – Przychodnia, Salon fryzjerski, Salon kosmetyczny, Oddział Dializ przy SPSK nr 2 Pomorzany; Koło 7 Gryfino, 2
- Gryfiński Dom Kultury, Prywatny Gabinet Stomatologiczny; Koło 11 Police, 3 - NZOZ „Polvita”
S. Z. O. O. Police,
Oddział Szczeciński / Wielki Piknik Pasji. XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” - stoisko NR 60 Okręgu Zachodniopomorskiego SBP, 19.05.2019: koordynacja
- Barbara Markowska, Marta Kurzyńska, Marta Kostecka; realizacja Koła O. Szczecińskiego SBP (1
przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie, 3 przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, 9 Bibliotek Instytucji Kultury).
Koło 1 Koszalin / udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych, Dolina Wodna w Koszalinie
13.05.2019: współorganizacja z KBP, współpraca z Urząd Miejski w Koszalinie, Stowarzyszenie
Pracownia Pozarządowa; atrakcje - częstowanie książką, ulotki / gadżety KBP, prezentacja wydawnictw
regionalnych i bibliotekarskich.
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Kolbuszowej brał udział w przygotowaniu imprez bibliotecznych takich jak Dzień Pluszowego Misia i Narodowe Czytanie.
Krośnieński Oddział SBP wspólnie z KBP po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję
Narodowe Czytanie
Koło SBP w Mielcu było współorganizatorem Narodowego Czytania zorganizowanego przez MBP
w Mielcu. Koło SBP w Leżajsku współuczestniczyło w przygotowaniu imprez kulturalnych z okazji
Tygodnia Bibliotek, Cała Polska Czyta Dzieciom, Książka na wakacjach.
Koło SBP w Stalowej Woli współuczestniczyło z MBP w Stalowej Woli w organizacji imprez związanych z promocją czytelnictwa i biblioteki: Cała Polska Czyta Dzieciom, Tydzień Bibliotek.
Okręg kujawsko-pomorski (wybór)
Koło w Barcinie
- włączenie się barcińskich bibliotekarzy – członków SBP w organizację Orszaku Trzech Króli
- Koło Barcin włączyło się w organizację Meczu Piłki Nożnej Samorządowcy kontra Polscy Pisarze
- Koło Barcin współorganizowało Noc Świętojańską
- Koło SBP w Barcinie, działające przy BPMiG Barcin, było współorganizatorem Pikniku pod Górą św.
Wojciecha oraz wystawy
- współorganizacja akcji Narodowe Czytanie 2019

- Koło w Łabiszynie współorganizowało Łabiszyński Bieg Świętojański
- Łabiszyńska Koło współorganizatorem Łabiszyńskich Spotkań z Historią 2019
Koło SBP Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
- przy organizacji Tygodnia Bibliotek, Koło współpracuje z Toruńskim Oddziałem Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, Programem Absolwent UMK, Klubem Studenckim Od Nowa w Toruniu. Ponadto Zarząd
Koła wspiera Dzienny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.
Oddział SBP we Włocławku
- kontynuował w 2019 r. współpracę z bibliotekami szkolnymi (Zespołu Szkół Ekonomicznych i Szkoły
Podstawowej Nr 3) oraz z bibliotekami innych sieci (Biblioteką Pedagogiczną i biblioteką Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej).
III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z najważniejszych celów jakie stawia przed sobą SBP.
Podejmowane działania, angażujące także bibliotekarzy niezrzeszonych mają za zadanie tworzyć więzi
między ludźmi, które pozwalają na podejmowanie nowych inicjatyw i projektów. Spotkania pozwalają
na dyskusję nad problemami nurtującymi środowisko, wymianę doświadczeń zawodowych, kreują także
wizerunek Stowarzyszenia i jego członków.
Takie działania to przede wszystkim:
1. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Okręg wielkopolski
Koła w Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie (Oddział pilski) wraz z przedstawicielami lokalnego samorządu organizowały spotkania w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek,
Koło w Koninie (Oddział koniński) z okazji Dnia Bibliotekarza redagowało tematyczne fotogazetki, na
temat bibliotek i bibliotekarzy. Rolę SBP podkreślano na uroczystościach 70. lecia bibliotek. Przedstawiciele Oddziału koniński ego uczestniczyli w 3 świętach : BPG w Budzyniu (październik), BPG w Szydłowie (listopad), BPMiG u Ujściu (grudzień) oraz na spotkaniach Kół.
29. marca Koło w Złotowie (Oddział pilski) zorganizowało spotkanie wiosenne członków i sympatyków
SBP z udziałem Reginy Korczak Honorowego Członka SBP.
Członkowie Kół z Piły i Wyrzyska (Oddział pilski) podjęli współpracę z Klubem Nauczyciela Bibliotekarza w Pile.
Okręg pomorski
W roku 2019 przyznano Bibliotece Politechniki Gdańskiej Medal Bibliotheca Magna Perennisque (Biblioteka Wielka i Wieczna), najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich organizacjom i instytucjom działającym w obszarze bibliotekarstwa i
upowszechniania książki za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa.
Uroczystość wręczenia medalu Bibliotece Politechniki Gdańskiej odbyła się 15 czerwca podczas obchodów Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Odznaczenie odebrała dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki
Politechniki Gdańskiej.
Okręg świętokrzyski

W 2019 r. zainicjowaliśmy akcję celebrowania Dnia Bibliotekarza w bibliotekach, w których pracują
członkowie Okręgu Świętokrzyskiego. W dniu 8 maja w bibliotekach w Starachowicach, Końskich, Jędrzejowie, Skarżysku-Kamiennej, Staszowie, Połańcu i WBP w Kielcach bibliotekarze przy zamówionym
przez przewodniczących kół torcie spotykali się, aby uczcić swoje święto.
Jednym z naszych działań była również wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Na 50 miejsc zgłosiło się ponad 80 bibliotekarzy. Jednym z warunków uczestnictwa była przynależność do
Stowarzyszenia (pierwszeństwo przy zapisie). W konsekwencji na wycieczkę pojechali głównie członkowie Stowarzyszenia, co sprawiło, że część bibliotekarzy niezrzeszonych zadeklarowała chęć przystąpienia
do SBP.
Okręg małopolski

Przedstawicielka Koła SBP w Bochni Bernadetta Macheta jest członkiem Zespołu DoradczoInicjatywnego ds. NGO przy Urzędzie Miasta Bochnia.
Okręg mazowiecki
Oddział w Siedlcach : 27 listopada 2019 r. odbył się Jubileusz 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w przygotowanie którego czynnie włączył się Oddział SBP w Siedlcach.
Z okazji 100-lecia MBP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał książnicy pamiątkowy dyplom. Otrzymały go również indywidualnie dyrektor Jadwiga Madziar i główna
księgowa Renata Ilińska. Odznaczeniem honorowym „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wyróżniono
Joannę Zielińską. Dyplomy wręczył poseł Krzysztof Tchórzewski. Biblioteka została wyróżniona również medalem „Pro Mazovia” przyznanym przez marszałka Województwa Mazowieckiego. Adam Struzik „dyplomami uznania” uhonorował też bibliotekarzy, kierowników działów specjalnych: Małgorzatę
Chromińską, Ewę Górzyńską, Agnieszkę Kanicką, Andrzeja Prządkę, Monikę Ryś i Magdalenę Sutryk.
Wyróżnienia w imieniu marszałka wręczał Dariusz Napiórkowski - dyrektor WORD w Siedlcach.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie uhonorował też MBP w Siedlcach
medalem „Bibliotheca Magna Perennisque”. Wręczyła go Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, prezes stowarzyszenia. Medal w dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa przyznano prof. Adamowi Bobrykowi
oraz Lidii Głuchowskiej i Annie Trandziuk.
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach z okazji Jubileuszu 100-lecia wyróżniła osoby i podmioty
z którymi współpracuje pamiątkowymi exlibrisami.

Okręg lubelski
Koło Lublin (ziemski) zorganizowało konkurs: „Wielcy Polacy. Międzyszkolny konkurs literacki w Gminie Garbów. Członkowie Zarządu Koła uczestniczyli w pracach komisji konkursowej” oraz 25.06.2019 r.
Koło współorganizowało też Powiatowy Dzień Bibliotekarza.
Koło Janów Lubelski zorganizowało dwa spotkania bibliotekarzy powiatu janowskiego
W dniu 27 marca 2019 r., w Gminnej Bibliotece Publicznej w Batorzu – oprócz spraw związanych
z działalnością Koła SBP w Janowie Lubelskim, miało miejsce wystąpienie na temat Biblioteki
w Hangzhou w Chinach, którą odwiedziła kol. Joanna Chapska z WBP Lublin, przewodnicząca Zarząd
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie; 11 grudnia 2019 r., w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Janowie Lubelskim spotkanie połączone z pożegnaniem pracow-

ników bibliotek a zarazem członkom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich koło Janów Lubelski odchodzącym na emeryturę.
Akademickie Koło SBP w Lublinie zorganizowało wykład Joanny Chapskiej "Biblioteka
w Hangzhou platformą współpracy bibliotek Europy Środkowo-Wschodniej i Chin" 28.10.2019 r. (organizatorzy: Akademickie Koło SBP w Lublinie, Biblioteka Główna UMCS).

Okręg łódzki
Wydarzenia promujące czytelnictwo w ramach projektu „Biblioteka otwarta” Zarządu Oddziału SBP w Sieradzu były szeroko promowane w lokalnych mediach: m.in. w rozgłośni Nasze
Radio, na portalach nasze.fm i nasze miasto.pl, na stronach internetowych bibliotek
i
urzędów miejskich, na stronie internetowej naszego oddziału, na portalu Facebook, a także na
stronie kampanii „Łódzkie czyta”, której sieradzki oddział jest partnerem.
Okręg zachodniopomorski
Wielki Piknik Pasji. XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” - stoisko NR 60 Okręgu Zachodniopomorskiego SBP, 19.05.2019: koordynacja - Barbara Markowska, Marta
Kurzyńska, Marta Kostecka; realizacja Koła O. Szczecińskiego SBP (1 przy Książnicy Pomorskiej w
Szczecinie, 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie, 3 przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, 9 Bibliotek Instytucji Kultury).
Okręg podkarpacki
29 maja 2019 r. w MBP w Jaśle odbył się Powiatowy Dzień Bibliotekarza połączony z seminarium
szkoleniowym dla bibliotekarzy z powiatu jasielskiego „Biblioteka w działaniu – dobre praktyki MBP
w Gorlicach”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, którzy złożyli życzenia bibliotekarzom z okazji ich święta. Małgorzata Sierżęga, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP
w Rzeszowie wręczyła dyplomy dwóm laureatom konkursu na najciekawsze wydarzenie realizowane
w ramach Tygodnia Bibliotek z powiatu jasielskiego: II miejsce zajęła GBP w Jaśle
z/s w Szebniach, a III miejsce MBP w Jaśle. Powiatowy Dzień Bibliotekarza był okazją do czerpania
inspiracji i dzielenia się ciekawymi pomysłami w zawodowym gronie, a także wspólnego świętowania.
Okręg warmińsko-mazurski
Działania w ramach Projektu grantowego „Biblioteczne podwórka” realizowany był
w przestrzeni miejskiej, w elbląskich ogólnodostępnych parkach miejskich i na osiedlowym placu zabaw. Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował projekt we współpracy z Biblioteką
Elbląską oraz dzięki życzliwości zarządcy parków oraz spółdzielni mieszkaniowej (Oddział elbląski).
Okręg lubuski
Koło w Bieniowie współuczestniczyło z MBP w Żarach i GBP Żary w Bieniowie w przygotowaniu
16. Wystawy Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy. Uroczysty wernisaż wystawy odbył się 10 maja
w MBP w Żarach. Później wystawa, nieco poszerzona, została pokazana także w bibliotece
w Wymiarkach. Prezentowano na niej prace 46 bibliotekarzy z całego kraju.
Koło w Strzelcach Krajeńskich – podczas koncertu charytatywnego „Strzelczanie dla strzelczan” (14.09.)
członkowie Koła wspólnie z Biblioteką zorganizowali kiermasz książek. Dochód ze sprzedaży (920 zł)
przeznaczony został na pomoc dla wybranych osób.

Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze prowadzi aktywną działalność
promującą działania Koła na rzecz środowiska bibliotekarskiego. Przy okazji organizowanych
przedsięwzięć Zarząd zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników PBW i bibliotekarzy szkolnych
do współpracy ze Stowarzyszeniem.
Okręg śląski
Zarząd Okręgu objął patronatem Festiwal Galla Anonima, organizowany w dniach 26.02-01.03. przez Firmę „Goldenmark S.A. , która przygotowała kolekcjonerskie wydanie „Kroniki” Galla Anonima , w związku ze 100. leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W efekcie plebiscytu wśród uczestników Festiwalu Biblioteka Śląska w Katowicach otrzymała 1 egz. Wydawnictwa.
Kol. Marzena Łykowska – przewodnicząca Zarządu Oddziału w Katowicach i Koła przy MBP w Dąbrowie
Górniczej była członkiem Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, składającego się z urzędników
i członków organizacji pozarządowych w Dąbrowie Górniczej. Weszła również w skład Komisji Regulaminowej opiniującej wnioski o doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, przyznawane przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza. Koło SBP
uczestniczyło w Festiwalu Ludzi Aktywnych, podczas którego swoją działalność prezentują dąbrowskie
lub działające w Dąbrowie G. ngo-sy. Przewodnicząca uczestniczyła w walnych zebraniach Dąbrowskiego
Forum Organizacji Pozarządowych, wzięła udział w forum wyjazdowym oraz w spotkaniu wigilijnych z
Prezydentem Miasta.
2. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza
- Konkurs SBP Bibliotekarz Roku 2018
Okręg wielkopolski
Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku 2018 został Paweł Pioterek z Koła przy Bibliotece Uczelnianej WSB
w Poznaniu(Oddział poznański).
Okręg podlaski
W 2019 roku Okręg podlaski wziął udział w ogólnopolskim konkursie na Bibliotekarza Roku 2018.
Do tytułu Bibliotekarza Roku kandydowało 6 kreatywnych bibliotekarzy, kapituła okręgowa wybrała
Bibliotekarza Podlaskiego – Małgorzatę Pieńczykowską.
Okręg świętokrzyski
Świętokrzyskim Bibliotekarzem Roku 2018 została Pani Beata Borcuch, nauczyciel-bibliotekarz
w Szkole Podstawowej nr 8 w Kielcach ( w tej edycji Konkursu uczestniczyło 3 kandydatów).
Okręg małopolski

ZO Małopolskiego przeprowadził I etap konkursu na Bibliotekarza Roku 2018 – wybory
Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2018. Kapituła, spośród pięciu kandydatów, wybrała pana
Leszka Szafrańskiego z Biblioteki Jagiellońskiej.
Honorowy patronat nad Konkursem objął Witold Kozłowski, Marszałek Województwa
Małopolskiego. Galę Bibliotekarza Roku zorganizowano w Muzeum AK w Krakowie
połączono z obchodami Dnia Bibliotekarza (29.05.).
Okręg mazowiecki

Zarząd Okręgu wybrał po raz 9-ty Mazowieckiego Bibliotekarza Roku – została nim Bogumiła Tobota
(Książnica Płocka, przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Płocku), która w ogólnokrajowym konkursie Bibliotekarz Roku 2018 zajęła III-cie miejsce. Wyróżnienie w Konkursie MBR otrzymała Renata
Zagożdżon

Okręg lubelski
Do konkursu Bibliotekarz Roku 2018 na etapie okręgowym zgłoszonych zostało siedem kandydatur: Monika Bogusz PBP Łęczna, Iwona Brodzik GBP Stare Kobiałki, Irena Bykowska MBP Krasnik, Ewa Matczuk BG UM Lublin, Ewa Nowaczek GOK Karczmiska, Anna Pietuch CHBP w Chełmie oraz Monika
Szmeichel-Zarzeczna MBP Lublin. Okręgowa Kapituła Konkursu Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2018
wybrała kol. Ewa Matczuk - kustosz w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie. Wręczenie Nagrody nastąpiło w czasie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
15 maja 2019 r., podczas IX Lubelskiego Forum Bibliotekarzy w siedzibie WBP w Lublinie. Kandydaturę
kol. Ewy Matczuk zgłosiło do konkursu Akademickie Koło SBP w Lublinie.
Okręg opolski
Opolskim Bibliotekarzem Roku 2018 została Teresa Hruby - kierownik Biblioteki Publicznej
w Namysłowie. Laureatkę uhonorowano w dniu inauguracji Tygodnia Bibliotek (7.05).
Okręg warmińsko-mazurski
Na Konkurs Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2018 wypłynęły trzy wnioski: Jadwigi Pijanowskiej – dyrektora MBP w Szczytnie; Haliny Kirjew – kierownika GBP w Świątkach oraz Kamili Radzimińskiej-Antczak – bibliotekarza MBP w Olsztynie filia Planeta 11. Laureatem konkursu została
pani Halina Kirjew wybrana większością głosów. Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu
odbyło się podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie 29 maja 2919.
Okręg śląski
W Konkursie „Bibliotekarz Roku 2018” zgłoszono 3 kandydatury: Kol. Kol. Pawła Dobrzeleckiego (MBP
Zabrze), Kariny Szołtysik (Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie), Łukasza Żywulskiego (MBP Piekary).
Kapituła okręgowa wybrała Kol. Pawła Dobrzeleckiego „Śląskim Bibliotekarzem Roku 2018”. Nagrodę
w tej części Konkursu wręczono 9 maja w trakcie obchodów Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek w MBP w Zabrzu. Kol. P. Dobrzelecki został wybrany „Bibliotekarzem Roku 2018”
w ogólnopolski etapie Konkursu. W rankingu okręgowym członkowie Zarządu Okręgu wskazali
Kol. Martę Kurzyńską z okręgu zachodniopomorskiego jako zwyciężczynię Konkursu.
Okręg kujawsko-pomorski
Z okazji Dnia Bibliotekarza w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie
odbyła się uroczysta gala, podczas której Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Pan Zbigniew Ostrowski wręczył nagrody Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Wyróżnione przez zarząd województwa osoby, zasłużone dla czytelnictwa i rozwoju bibliotek, to
pracownicy dwóch tego typu wojewódzkich placówek samorządowych – Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy – oraz wyróżniający się
bibliotekarze z mniejszych ośrodków.
Przewodnicząca Koła SBP przy WBP- Książnicy Kopernikańskiej Joanna Jeszke została odznaczona
Medalem SBP „W dowód uznania”.

Aleksandra Boryń z Koła SBP w Grudziądzu otrzymała List Gratulacyjny ZG SBP.
Przewodnicząca Koła SBP w Golubiu-Dobrzyniu Ewa Kaźmierkiewicz została ponownie nominowana
do udziału w plebiscycie „Osobowość Roku” za działalność społeczną i charytatywną, zajmując po raz
kolejny drugie miejsce w tej kategorii w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
Koło w Barcinie zajęło pierwsze miejsce w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez
Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”.
Koło w Inowrocławiu otrzymało Nagrodę Animatora Kultury 2019, przyznawana za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Okręg lubuski
25 marca 2018 r. Kapituła Okręgu w Zielonej Górze złożona z trzech przedstawicielek: przewodniczącej
Zarządu Okręgu w Zielonej Górze, sekretarz Zarządu Okręgu oraz przewodniczącej Koła Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w ZG przeprowadziła wybór Lubuskiego Bibliotekarza Roku 2018. Do
Konkursu zgłoszono jedną kandydaturę, reprezentantkę bibliotek publicznych z południowej części
województwa, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie – Ilonę Ratajczak.
Oficjalne przedstawienie Lubuskiego Bibliotekarza roku 2018 odbyło się 8 maja podczas uroczystości
Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który odbył się w WiMBP im. Cypriana Norwida
w Zielonej Górze. Laureatka otrzymała dyplom, kwiaty oraz nagrodę w postaci artystycznego szkła.
- lokalne konkursy
Okręg wielkopolski
Oddział kaliski był organizatorem XVI Wielkopolskiego Dnia Patrona Bibliotekarzy św. Wawrzyńca pod
hasłem Kalisz- dopisz swoją historię - 21 września. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej
w Katedrze św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu. Po mszy zaproszeni goście z przewodnikiem zwiedzali
Katedrę oraz centrum miasta i uczestniczyli w koncercie w Sali Recepcyjnej kaliskiego . W czasie spotkania w Ratuszu Kaliskim przekazano w darze, Adamowi Borowiakowi dyrektorowi Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Adama Asnyka, książki dla Filii nr 16, która uległa zniszczeniu latem 2019. Darczyńcami
byli członkowie koła w Pile.
20 listopada w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się po raz 26. uroczystość wręczenia Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego. W ramach tej edycji konkursu nagrody główne za wybitne osiągnięcia oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa otrzymali: Anna Pietruszka - starszy kustosz PiMBP w Kole, Hanna Szczygieł-Śliwińska - dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Lesznie i
Beata Walczak - dyrektor PB Pedagogicznej w Pile. Natomiast Nagrodę Młodych otrzymała Karolina Bartosz, kierownik Oddziału dla Dzieci
i Młodzieży MBP w Złotowie.
Oddział w Lesznie wręczył wydawnictwu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława. Grochowiaka
w Lesznie XVI Honorową Nagrodę Liścia Miłorzębu za wydanie książki Janiny Małgorzaty Halec,
członkini leszczyńskiego koła SBP pt. Pulsująca obecność. Biblioteki publiczne w dziejach Leszna
1920–2014. Nagrodę specjalną za książkę opublikowaną przez wydawnictwo z regionu leszczyńskiego
otrzymało Muzeum Okręgowe w Lesznie za Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel –
współistnienie wyznań: dziedzictwo pod redakcją naukową Kamili Szymańskiej,
Oddział w Lesznie przyznał już po raz siedemnasty regionalną nagrodę im. Heleny Śmigielskiej. Laureatką została Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak z MBP w Lesznie, sekretarz Zarządu Oddziału SBP w Lesznie.
Okręg podlaski

Okręg Podlaski objął patronatem konkurs wojewódzki oraz konkursy powiatowe i gminne, w tym m.in.
• konkurs powiatowy „Reklama-promocja-biblioteka” przeprowadzony przez Bibliotekę Publiczną
w Mońkach (Koło Monieckie);
• konkurs powiatowy „Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda z małej Ojczyzny” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego Książnicy Podlaskiej (Okręg Podlaski i
Oddział Białostocki);
• jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy (Koło Łapskie);
• jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej (Oddział Białostocki);
• konkurs wojewódzki „Biblioteka miejscem innowacji” przeprowadzony przez Książnicę Podlaską
(Okręg Podlaski i Oddział Białostocki);
• konkurs wojewódzki „Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena”
organizowany w GBP w Juchnowcu Kościelnym (Oddział Białostocki).
Okręg świętokrzyski

Zarząd Okręgu przeprowadził XIV ed. konkursu Biblioteka Roku 2019 województwa świętokrzyskiego. Nominacje w konkursie Biblioteka Roku 2018 województwa świętokrzyskiego:
•
•
•

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie, którą kieruje
dyrektor Jolanta Banach
Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy
Wielkiej, którą kieruje dyrektor Nina Turek-Kwiecień
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu, która kieruje dyrektor

Barbara Rożek
• Biblioteka Publiczna we Włoszczowie, którą kieruje dyrektor Anna Adamczyk
Biblioteką Roku 2018 województwa świętokrzyskiego została Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie.
Okręg lubelski
Zarząd Okręgu (8 VIII 2019 r.) wspólnie z WBP Lublin i Towarzystwem Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego przeprowadził XXV edycji Nagrody im. Anny Platto przyznawanej pracowniom
bibliotek publicznych z województwa lubelskiego wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięcomłodzieżowej oraz nowatorskich formach pracy z młodymi czytelnikami.
Kol. Edyta Pietrzak (sekretarz Oddziału Włodawa) otrzymała 12 VII 2019 r. główną nagrodę za projekt
„Centralne Biuro Czytelnicze” w Konkursie na najlepszy pomysł promujący czytelnictwo „Zwyrtała
2019”, organizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival
2019.
Okręg mazowiecki
Oddział w Płocku. Co roku przeprowadzany jest konkurs na Oddziałowego Bibliotekarza Roku. Zgodnie z regulaminem nagroda rzeczowa przyznawana jest za wkład pracy na rzecz SBP. Nagrodę Bibliotekarza Roku 2018 Zarząd Oddziału SBP w Płocku przyznał Łukaszowi Załęskiemu – Dyrektorowi
Biblioteki w Piasecznie.
Oddział w Radomiu. Wybór radomskiego „Bibliotekarza Roku” spośród pracowników merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. W roku 2019 ten zaszczytny tytuł przypadł kol. Kin-

dze Olbromskiej - Miłosz - kierownikowi filii nr 16 oraz skarbnikowi Zarządu Oddziału SBP w Radomiu.
Oddział w Warszawie. Koło SBP przy BUW. W ramach Klubu pod Otwartą Księgą odbywają się
spotkania prezentujące pracę i osiągnięcia bibliotekarzy. W 2019 r. były to dr Urszula Paszkiewicz,
Anna Ferris z University of Colorado, Boulder.
Okręg zachodniopomorski
Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2018. X. Konkurs im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego. Nagroda wręczana od 2009. Organizatorzy Konkursu - Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego, Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Laureatka zgłoszona do konkursu przez Zarząd Oddziału Szczecińskiego OZ SBP. Uroczyste wręczenie
nagrody miało miejsce w trakcie Zachodniopomorskiej Inauguracji XVI. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek 2019 - 07.05.2019 - w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Laureaci: Marta Kurzyńska (Koło 9
Szczecin); wyróżnieni: Andrzej Puławski (Koło 13 Stargard), Anna Rutkowska (Koło 3 Szczecin), Anna
Sagan (MBGBP Bobolice).
Okręg podkarpacki
W 2019 roku Okręg Podkarpacki brał udział w IX edycji Konkursu Bibliotekarz Roku 2018. Podobnie jak
w poprzednich latach, konkurs miał dwa etapy. W pierwszym etapie powołana przez Zarząd Okręgu SBP
w Rzeszowie Kapituła Okręgu dokonała wyboru Podkarpackiego Bibliotekarza Roku 2018.Podkarpackim
Bibliotekarzem Roku 2018 została Katarzyna Bednarz-Soja, kierownik Działu InformacyjnoBibliograficznego Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. I. Krasickiego w Przemyślu – przewodnicząca
Zarządu Oddziału SBP w Przemyślu.
- nagrody i uznanie dokonań bibliotekarzy;
Okręg wielkopolski
W styczniu 2019 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Marię Bochan (Oddział
pilski), przewodniczącą Oddziału pilskiego – Medalem Brązowym „Gloria Artis”,
Krystyna Jazdon (Oddział poznański) otrzymała Medal w dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa
oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Okręg podlaski
Na wniosek Zarządu Okręgu podlaskiego zasłużone długoletnie dyrektorki bibliotek publicznych kol.
kol. Ałłę Gryc z MBP w Hajnówce i Barbarę Bajdę z BPMiG Łapy uhonorowano za wieloletnią
kreatywną działalność i promowanie zawodu oraz zaangażowanie w racę społeczną.
W grudniu 2019 r. Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego Książnicy Podlaskiej wspólnie ze Starostwem Powiatu Białostockiego oraz SBP Okręgu Podlaskiego na ostatnim spotkaniu merytorycznym
wyróżniła 3 zespoły bibliotekarzy oraz 4 kreatywne bibliotekarki za aktywność. Wszyscy wyróżnieni
mieli duże doświadczenie zawodowe i staż pracy.
Uhonorowano zespół bibliotekarzy z: MBP w Choroszczy, MBP w Czarnej Białostockiej oraz GB
w Tykocinie oraz bibliotekarzy z: Filii Bibliotecznej w Uhowie, Filii Bibliotecznej w Sobolewie; Filii
Bibliotecznej w Kleosinie; Filii Bibliotecznej w Rybołach.
Okręg pomorski

Wyróżnienia oraz nagrody w roku sprawozdawczym otrzymali następujący członkowie Okręgu Pomorskiego:
•

•

Jacek Prądziński, kustosz Działu dla Czytelników Dorosłych Biblioteki Miejskiej w Bytowie,
decyzją Kapituły Konkursu Pomorski Bibliotekarz Roku, pod przewodnictwem Teresy Milewskiej, przewodniczącej Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP, został wybrany Pomorskim Bibliotekarzem Roku 2018. Nagrodę wręczono podczas wojewódzkich obchodów Pomorskiego Dnia
Bibliotekarza w Straszynie.
Gabriela Chamier Gliszczyńska oraz Teresa Milewska otrzymały srebrny medal za długoletnią
pracę.

Wręczone odznaczenia promują zawód bibliotekarza w środowisku. Uhonorowani medalami
i zaszczytnymi tytułami członkowie SBP wypowiadają się w telewizji oraz na łamach lokalnej prasy,
informacje o wręczeniu nagród i medali zamieszczane są na portalach społecznościowych,
co w konsekwencji promuje zawód bibliotekarza oraz zwiększa jego społeczny prestiż.
Członkinie Oddziału w Gdańsku: kol. Grażyna Miętkiewicz, Beata Rybitw oraz Barbara Tylek zredagowały biogram o śp. Marianie Skomro, który ukazał się w książce pt. Zostawili swój ślad. Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018. Seria: Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych.
Okręg świętokrzyski
Rok 2019 był szczególny dla bibliotek naszego województwa ze względu na obchodzony Jubileusz 110lecia bibliotek publicznych w regionie świętokrzyskim. 29 maja w siedzibie WBP Przewodnicząca Okręgu
poprowadziła uroczystość, której częścią było rozstrzygnięcie konkursów Świętokrzyskiego Bibliotekarza
Roku 2019 oraz Biblioteki Roku 2019 województwa świętokrzyskiego, a także wręczenie medali i odznaczeń SBP dla bibliotekarzy i bibliotek.
Podczas uroczystości z rąk Pani Przewodniczącej SBP medale W dowód uznania oraz Honorową Odznakę
SBP otrzymali:
1. Bożena Iwan, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach /członek SBP/
Renata Wójtowicz, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza
w Połańcu /członek SBP/
3. Andrzej Maćkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach /członek SBP/
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie, której dyrektorką jest Beata Satro
2.

/bibliotekarze oraz Pani Dyrektor są członkami Okręgu Świętokrzyskiego/
5. Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej,
której dyrektorką jest Nina Turek-Kwiecień /bibliotekarze oraz Pani Dyrektor są członkami Okręgu
Świętokrzyskiego/
Honorową Odznakę SBP otrzymała Maria Sałata, przewodnicząca Koła SBP działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie.
Odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej:
1. Aneta Strzępka, kustosz, kierownik Działu Digitalizacji i Zbiorów Cyfrowych
2. Paweł Surowiec, kustosz, pracownik Działu Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
2.3.2. Nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice
1. Bogusława Adamczyk – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach

Wyróżnienie w uznaniu zasług dla rozwoju bibliotek publicznych oraz czytelnictwa na terenie miasta
i gminy Daleszyce otrzymał Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Okręg łódzki

Okręg Łódzki współorganizował z Oddziałem Łódzkim – Okręgowy Dzień Bibliotekarza, który odbył się 09.05.2018 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi. W tym wyjątkowym, doniosłym miejscu zebrali się bibliotekarze z całego województwa i zaproszeni goście.
18 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim kol. Dorota Abramczyk, Dyrektor Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Zgierzu,, odebrała z rąk Wojewody Złoty Medal za wieloletnią służbę
nadawany przez Prezydenta RP. W uroczystościach uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Łódzkiego.
9 września w Urzędzie Wojewódzkim kol. Dorota Tarnowska, Przewodnicząca Oddziału
Łódzkiego, odebrała z rąk Wojewody Złoty Medal za wieloletnią służbę nadawany przez Prezydenta RP. W uroczystościach uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Okręgu Łódzkiego.
15 listopada br. Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w uroczystości wręczenia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego. Tego dnia w Teatrze Jaracza w Łodzi odbyła się
szczególna uroczystość, podczas której kol. Małgorzata Skwarek - Gałęska odebrała Nagrodę
Sejmiku Województwa Łódzkiego w Dziedzinie Kultury.
Dzięki staraniom Zarządu Okręgu w minionym Roku wyróżniono aktywnych bibliotekarzy
z naszego województwa:
Odznakę „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” otrzymały: Agnieszka Bednarska-Smuga, Urszula Derendarz, Joanna Kiełb, Ewa Maćkowiak, Izabela Kwiatkowska,
Anna Piekarz, Joanna Szymczak-Ryczel.
Medal Złoty Za Długoletnią Służbę przyznano Dorocie Abramczyk i Dorocie Tarnowskiej.
Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie upowszechniania kultury
otrzymała Małgorzata Skwarek-Gałęska.
Honorową Odznakę SBP otrzymały: Mirosława Chaba, Dorota Tarnowska, Agata Wrąbel.
Medal „W Dowód Uznania” przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie
Trybunalskim, Bogusławie Jankowskiej, Marii Kwiatkowskiej, Salomei Mandat, Agnieszce Stopczyk, Renacie Wojtczak
List gratulacyjne ZG SBP wręczono Szymonowi Brot, Barbarze Jabłońskiej, Annie Kowal, Iwonie Kozłowskiej, Krystynie Krasińskiej, Grzegorzowi Kuranowi, Paulinie Makowskiej, Irenie Marko, Ewie Nowak-Wawrzyniak, Iwonie Podeszwie.
Okręgowe Dyplomy uznania nadano następującym osobom: Barbara Bakuła, Longina Jakuszczonek, Magdalena Klikowska-Jaanik, A. Królak-Kawałek, Alina ModrzejewskaAbel, Iwona Rudnicka, Katarzyna Sztajnert, Jolanta Szymczak.
24 maja 2019 r. na Warszawskich Targach Książki, w sali Amsterdam PGE Narodowy
uhonorowano laureatów konkursów SBP. Wśród nagrodzonych, znalazła się Joanna
Szymczak-Ryczel z Okręgu Łódzkiego, która zajęła II miejsce w konkursie Bibliotekarz
Roku 2018; otrzymała ona również list gratulacyjny od Pani Prezydent Łodzi (19.06)

Kapituła Redakcji Dziennika Łódzkiego nominowała Dorotę Abramczyk Dyrektora Biblioteki
Publicznej w Zgierzu członka Koła SBP i Zarządu Oddziału do tytułu Człowieka Roku w kategorii Kultura.
Okręg opolski
Kol. Bogna Iwańska została laureatką nagrody indywidualnej Kreatorzy Kultury 2019 a Kol. Danuta
Łuczak nagrody dla Twórców i Animatorów Kultury Marszałka Województwa Opolskiego. Kol. Hanna Jamry otrzymała wyróżnienie w tej drugiej nagrodzie.
Okręg zachodniopomorski
Podziękowania w formie dyplomu za zaangażowanie i pracę włożoną w tworzenie „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” z okazji 60-lecia jubileuszu regionalnego czasopisma branżowego zachodniopomorskiego środowiska bibliotekarskiego – wśród uhonorowanych członkowie SBP.
List dziękczynny dla OZ SBP od Prezydenta Miasta Szczecina - Piotra Krzystka – za uczestnictwo w
Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” m. in. za wkład i zaangażowanie
w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
Patronat Honorowy Marszałka WZ - Olgierda Geblewicza – nad IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego, Szczecin-Koszalin.
Srebrna Odznaka Honorowa "Gryf Zachodniopomorski" dla OZ SBP na wniosek Biura Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie za wybitne zasługi przyczyniające się do kulturalnego i społecznego rozwoju
WZ.
I miejsce w I Konkursie "Pozarządowy Szczecin 2019" dla Oddziału Szczecińskiego SBP za projekt
„Kryminalny Szczecin” zrealizowany przez Koło 3 przy MBP Szczecin – nagroda finansowa 2 tys. na
dzielność organizacyjną.
Gryficki Bibliotekarz Roku 2018 – konkurs dyrektora MBP Gryfice - Bożena Oszuścik (Koło 6 Gryfice).
Laureatka Plebiscytu "Głosu Szczecińskiego" OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 w kategorii KULTURA Anna Lewicka (Koło 17 Choszczno).
Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" MKiDN - Renata T. Korek (Koło 18 Trzebiatów),
Helena Zwolska (Koło 8 Kamień Pom.).
Nominowanie w Konkursie IDOL 2019 w kategorii IDOL ŚRODOWISKA - Julita Zioło (Koło
1 Szczecin).
Okręg podkarpacki
Biblioteki Oddziału SBP w Przemyślu zostały laureatami konkursu zorganizowanego przez Zarząd
Okręgu SBP w Rzeszowie na najciekawsze wydarzenie realizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2019
– II miejsce zdobyła Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego, natomiast III miejsce Miejska
Biblioteka Publiczna im. J. Przybosia w Przeworsku.

MBP im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli została laureatką konkursu zorganizowanego przez Zarząd
Okręgu SBP w Rzeszowie na najciekawsze wydarzenie realizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2019
– zdobyła I miejsce i Puchar.
Okręg lubuski
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała: Regina Sańko – bibliotekarka z BPMiG w Strzelcach
Krajeńskich, pracująca w Filii w Bobrówku. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP dokonał
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, podczas uroczystości w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 22
maja.
Odznaczenia resortowe, lokalne, państwowe przyznane podczas Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza:
Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:
Elżbieta Gonet – MBP Nowa Sól, dyrektor; Teresa Górniak – BPMiG Małomice, dyrektor;
Teresa Kurzepa – MBP Gozdnica, kierownik biblioteki; Krystyna Pogorzelska – GBP Przyborów;
Teresa Zawalna – BP Sulechów, dyrektor.
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę odebrali: Beata Kłębukowska – MBP Żary, dyrektor.
Odznaką Honorową – Zasłużony dla Kultury Polskiej uhonorowano następujące osoby:
Anna Denczew, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą; Danuta Halicka,
starszy bibliotekarz, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera
w Drezdenku; Elżbieta Hopej – starszy bibliotekarz, Filia nr 1, WiMBP im. Cypriana Norwida; Jarosław
Głuszek – kustosz, Czytelnia Ogólna, WiMBP im. Cypriana Norwid; Agnieszka Mińska, dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach; Magdalena Śliwak – MBP Żagań, dyrektor;
Małgorzata Ryks – MBP Szprotawa, starszy bibliotekarz, Oddział dla dzieci.
Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrali: Dorota Andrzejczak, bibliotekarz,
Miejska Biblioteka Publiczna w Skwierzynie; Elżbieta Białek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bledzewie; Dagmara Bronk – MBP Szprotawa, młodszy bibliotekarz, Oddział dla dzieci; Małgorzata
Dobosz, bibliotekarz, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach; Anna Fabiańska, młodszy
bibliotekarz, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich – Filia
w Tucznie; Andżelika Przysiężna – MBP Szprotawa, starszy bibliotekarz, Filia Dzikowice i Leszno
Górne; Monika Pukszta, starszy bibliotekarz, Gminna Biblioteka Publiczna w Przytocznej; Marta
Rusakiewicz, kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach; Regina Sańko,
bibliotekarz, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich – Filia w Bobrówku,
Danuta Sowa, bibliotekarz, Biblioteka Publiczna w Sulęcinie – Filia w Ostrowie; Leszek Zając, młodszy
bibliotekarz, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku.
Dyplomy Marszałka Województwa Lubuskiego otrzymali: Małgorzata Cegielska – Dyrektor
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu; Janina Jurczak – główna księgowa Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Szprotawie; Ewa Klisowska – starszy bibliotekarz, pracownik Czytelni dla Dorosłych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie; Marta Perska – bibliotekarz w Ośrodku Kultury
i Biblioteki w Trzebielu; Aleksandra Rakoca – młodszy bibliotekarz, pracownik Zespołu Czytelń
WiMBP im. Zbigniewa Herberta; Katarzyna Tomaszewska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Bojadłach; Małgorzata Włodarkiewicz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach; Gabriela
Wysługocka – młodszy bibliotekarz, kierownik Filii w Bieczu Gminnej Biblioteki Publicznej w
Brodach.

Dyplomy Prezydenta Miasta Zielona Góra wręczono następującym osobom: Bogusław
Adamczewski – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego WiMBP im. Cypriana Norwida;
Mariola Piątkiewicz – kustosz, Wypożyczalnia Główna WiMBP im. Cypriana Norwida; Sylwia Załucka
– starszy bibliotekarz, Wypożyczalnia Główna, WiMBP im. Cypriana Norwida.
Dyplomy Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego otrzymali: Dorota Kalisz – młodszy
bibliotekarz, pracownik Filii nr 3 WiMBP im. Zbigniewa Herberta; Klaudia Makasów – młodszy
bibliotekarz, pracownik Wypożyczalni Zbiorów Naukowych WiMBP im. Zbigniewa Herberta; Marta
Szembek – bibliotekarz, kierownik Fili nr 3 WiMBP im. Zbigniewa Herberta.
Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uhonorowano następujące osoby:
Beata Toruńska – kustosz, kierownik Ośrodka Integracji i Aktywności WiMBP im. Zbigniewa Herberta;
Kazimierz Ligocki – młodszy bibliotekarz, pracownik Działu Zarządzania Procesami informatycznymi
WiMBP im. Zbigniewa Herberta.
Nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego przyznane przez dyrektora WiMBP
im. Zbigniewa Herberta odebrali: Marzena Wysocka – starszy kustosz, zastępca dyrektora;
Małgorzata Barczyńska-Kowańdy – starszy kustosz, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych; Dorota
Ciemniejewska – Główna Księgowa; Małgorzata Fidut – starszy bibliotekarz, kierownik Filii nr 5;
Dorota Kalisz – młodszy bibliotekarz, Filia nr 3; Grażyna Kostkiewicz-Górska – starszy kustosz,
kierownik Działu Zbiorów Regionalnych; Kazimierz Ligocki – młodszy bibliotekarz, Dział Zarządzania
Procesami Informatycznymi; Klaudia Makasów – młodszy bibliotekarz, Wypożyczalnia naukowa;
Mariola Merxmüller-Jakubik – starszy kustosz, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów; Aleksandra
Rakoca – młodszy bibliotekarz, Zespół Czytelń; Ilona Rodziewicz – bibliotekarz systemowy, Dział
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów; Monika Szadkowska-Konwa – kierownik Działu
Admnistracyjno-Gospodarczego; Marta Szembek – bibliotekarz, kierownik Filii nr 3; Beata Toruńska –
kierownik Ośrodka Integracji i Aktywności; Krzysztof Wasilewski – bibliotekarz, Dział Zbiorów
Regionalnych; Danuta Zielińska – starszy kustosz, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego.
Nagrody Marszałka Województwa
im. Cypriana Norwida otrzymali:

Lubuskiego

przyznane

przez

Dyrektora

WiMBP

Jarosław Głuszek – kustosz, Czytelnia Ogólna WiMBP im. Cypriana Norwida; Justyna Hak – kustosz,
specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych WiMBP im. Cypriana Norwida; Dorota
Kaczmarek – starszy kustosz, kierownik Działu Promocji WiMBP im. Cypriana Norwida; Izabella
Koperska – starszy kustosz – bibliotekarz systemowy, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
WiMBP im. Cypriana Norwida; Elżbieta Miężał – specjalista ds. pracowniczych WiMBP im. Cypriana
Norwida; Adam Rosa – starszy bibliotekarz, Dział Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych WiMBP im.
Cypriana Norwida; Małgorzata Świrgał – starszy kustosz, kierownik Działu Magazynów
i Zbiorów Zabezpieczonych WiMBP im. Cypriana Norwida.
Nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego przyznane przez Dyrektora
im. Cypriana Norwida za działalność naukową i popularyzatorską odebrali:

WiMBP

Monika Simonjetz – starszy kustosz – instruktor, Dział Badań, Analiz i Metodyki WiMBP
im. Cypriana Norwida.
3. Promocja bibliotek
- Tydzień Bibliotek

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek podejmowano różne działania w tym: organizowano spotkania, wykłady i warsztaty oraz inne organizowane cyklicznie imprezy, które odbywały się w dniach od 8
do 15 maja. Obchodom Dnia Bibliotekarza i Bibliotek towarzyszyły także inne organizowane cyklicznie
imprezy.
Okręg wielkopolski (wybór)
Wszystkie Koła Oddziału konińskiego brały udział w akcji promocyjnej wydarzeń, które odbywały się
w ramach Tygodnia Bibliotek poprzez rozwieszanie materiałów promocyjnych,
Koła w Koninie, Kole i Turku (Oddział koniński) współorganizowały w ramach Tygodnia Bibliotek
szereg wydarzeń takich jak: spotkania autorskie, warsztaty, mini konkursy dla czytelników,
Z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się zorganizowane przez Koło w Wolsztynie (Oddział poznański)
spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu wolsztyńskiego w Bibliotece Publiczno-Szkolnej we Wroniawach. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis, który złożył pracownikom bibliotek najlepsze życzenia. Bibliotekarki obejrzały również występ kabaretowy młodzieży szkolnej
z Wroniaw,
W czasie trwania Tygodnia Bibliotek koło w Złotowie (Oddział pilski) przy udziale sekretarza Gminy
Złotów, zorganizowało w 5-ciu złotowskich przedszkolach spotkania i zabawy z Lokomotywą Juliana
Tuwima. Spotkania odbywały się pod hasłami: dobry zwyczaj wypożyczaj, lubię moją bibliotekę, z
książką ci do twarzy i kto czyta nie błądzi oraz obrazy złotowskich malarzy do Lokomotywy,
W ramach Tygodnia Bibliotek Koło przy Uniwersytecie Medycznym (Oddział poznański) przygotowało
następujące imprezy: przeprowadzony przez dr. Olgierda Stielera z Zakładu Protetyki Słuchu Katedry
Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wykład Medycyna i fizyka w
nurkowaniu i wycieczka pracowników Biblioteki do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Okręg pomorski
Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych (Oddział gdański):
W ramach Tygodnia Bibliotek członkowie Koła zorganizowali m.in. spotkania, warsztaty literackie,
warsztaty plastyczne oraz prelekcje: „Język poezji językiem sztuki, czyli jak powstaje obraz?” – wiersze
Wisławy Szymborskiej pędzlem A. Osiczko; „Czytam, bo lubię: ulubione lektury młodzieży
z Elektryka”; „Oryginalna metoda tworzenia postaci z bajek” – autorskie zajęcia plastyczne Z. Nogi i A.
Demusiak; „Porozmawiajmy z robotem” – warsztaty M. Skrzypkowskiej i M. Mielewczyk; „Dworce i
pałace powiatu wejherowskiego w opowieściach R. Kamińskiego”.
Koło Miejsko-Powiatowe (Oddział w Słupsku)
•

•

Tydzień Bibliotek 2019 – współorganizacja ogólnopolskiej akcji w ramach, której obyły się
spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, gry, warsztaty dla dzieci i dorosłych, wystawy
oraz koncerty, m. in.: „Wiarusy” – koncert charytatywny na rzecz hospicjum w Słupsku; konkurs recytatorski „Poezja nad Słupią”; „Z Biblioteką mi po drodze” – cykl lekcji bibliotecznych
dla dzieci i młodzieży, „Z książką ci do twarzy” – wystawa fotograficzna, „Książka
za książkę” – wymiana książek, „Literackie portrety książek” – wystawa.
„Och Noc BibliotEko – Noc Biblioteki” – 18 maja w godz. 18-22 odbyła się ekologiczna Noc
Bibliotek, zorganizowana przez członków Koła.

Koło w Bytowie:

•
•

•

•

„Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja propagująca czytanie wśród dzieci
i młodzieży. Na zamkowym wzgórzu „Wyprawę zajączka” Tony'ego Wolfa przeczytali przedszkolakom głośno przeczytali członkowie Koła SBP oraz zaproszeni goście.
Narodowe Czytanie 2019 – 7 września na Dziedzińcu XIV-wiecznego Zamku Krzyżackiego w
Bytowie zaproszeni goście przeczytali oryginalne fragmenty ośmiu nowel. Przygotowana dekoracja pozwoliła przenieść się zgromadzonym gościom w świat bliski bohaterom nowel. Dodatkową atrakcją były specjalnie uszyte przez członków Koła historyczne stroje. Blisko 100 osób –
tylu mieszkańców i turystów wzięło udział w Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez
członków Koła SBP, pracowników Biblioteki Miejskiej w Bytowie pod kierunkiem Bożeny
Mazur, dyrektor bytowskiej książnicy.
Ogólnopolska Akcja Noc Bibliotek 2019 – 4 października w ramach wydarzenia odbyły się
m.in. warsztaty malowania piaskiem dla dzieci oraz tworzona na żywo z piasku autorska interpretacja „Kopciuszka” dla dzieci i dorosłych. Warsztaty oraz spektakl odbyły się dzięki dotacji
na „Bibliotekę ze sztuką” z programu Działaj Lokalnie, którym w Bytowie z ramienia PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, zajmuje się
Fundacja „Parasol”. Dotację na zorganizowanie wydarzenia pozyskali członkowie Koła – Alina
Werochowska oraz Jacek Prądziński.
VII Bytowskie Forum Animatorów Kultury – 5 października w Pracowni Orange odbyła się wizyta studyjna uczestników Bytowskiego Forum Animatorów Kultury. Spotkanie animatorów
kultury z powiatu bytowskiego poświęcone było projektom, które realizowane są członków bytowskiego Koła: „Bytowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - powstanie, działalność, perspektywa rozwoju”, Jacek Prądziński; „Bytowskie wydanie programu EtnoPolska, czyli Znane Kaszuby, poznane Kurpie”, Alina Werochowska.

Koło w Lęborku:
•

plenerowa akcja „Kolorowe podwórka” pod hasłem „Mamo, tato zapisz mnie do biblioteki” –
akcja zorganizowana przez członków Koła.

Okręg śląski
Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej był kolejny raz (19) we współpracy ze Starostą Bielskim, organizatorem
konkursu na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim. Głównym założeniem konkursu jest poprawa funkcjonowania i konkurencyjności usług samorządowych bibliotek publicznych w powiecie bielskim oraz
aktywizowanie bibliotekarzy do poszukiwania i wprowadzania inicjatyw służących użytkownikom placówek bibliotecznych. W roku 2019 zwyciężyła Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy.
Okręg świętokrzyski
Oddział Skarżysko-Konecki zorganizował m.in.:

− cykl imprez edukacyjnych dla przedszkolaków i uczniów promujących bibliotekę, książkę
i czytelnictwo,

−

„Jak powstają książki” - pokazy prezentacji multimedialnej dla grup przedszkolnych i uczniów
młodszych klas,
a Koło w Staszowie:

− VII edycję rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz” - rodzinny rajd rowerowy (na trasie Połaniec – Ruszcza).
Okręg lubelski

W ogólnopolską akcję włączyły się wszystkie oddziały, a przykładowo: Koło Łęczna dofinansowało
swoim członkom obchody Tygodnia Bibliotek w 2019 r.; Koło Janów Lubelski współorganizowało i
uczestniczyło w imprezach kulturalno-oświatowych w bibliotekach z terenu powiatu janowskiego w
ramach Tygodnia Bibliotek; Koło Lublin (miejskie) propagowało akcję Tydzień bibliotek – maj i Ogólnopolska Noc Bibliotek – październik 2019.
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu Podkarpackiego zorganizował konkurs na najciekawsze wydarzenie realizowane
w ramach programu Tydzień Bibliotek 2019 ph. ”#biblioteka”. Laureatom najciekawszych wydarzeń realizowanych w TB zostały przyznane nagrody: I miejsce (Puchar) – MBP im. M. Wańkowicza
w Stalowej Woli, II miejsce (Dyplom) – PBP im. I. Krasickiego w Przemyślu, III miejsce (Dyplom) –
MBP im. J. Przybosia w Przeworsku. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas XI konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych w Mielcu w 2020 roku.
W Oddziale w Kolbuszowej w ramach Tygodnia Bibliotek zostało zorganizowane spotkanie bibliotekarzy
z władzami gminy i powiatu, prelekcja Andrzeja D. Jagodzińskiego, przewodniczącego Zarządu Oddziału
nt. roli bibliotekarzy i bibliotek publicznych we współczesnym świecie, impreza
„W świecie starych rowerów’ – przed budynkiem Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej MiPBP
w Kolbuszowej przygotowano plenerową ekspozycję zabytkowych rowerów ze zbiorów Kolbuszowskiego
Towarzystwa Retrocyklistóworaz spotkanie „Wokół genealogii i historii”. Autorem spotkania był Andrzej
Kabała z Jasła, od lat tropiący ślady swoich przodków głównie w księgach metrykalnych, jak i w dostępnych w Internecie źródłach (listy pasażerów, którzy przypłynęli do USA dostępne na The Ellis Island Archive). Zorganizowano także gminny konkurs plastyczny ph. „Rusz głową – wymyśl grę planszową”.
W Tygodniu Bibliotek Koło lubaczowskie SBP współorganizowało wyjazd studyjno-szkoleniowy dla
bibliotekarzy i pracowników MBP w Lubaczowie do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas
II wojny Światowej w Markowej oraz do dawnej rezydencji magnackiej w Łańcucie.
Koło jarosławskie SBP zorganizowało z okazji Dnia Bibliotekarza spotkanie przy kawie i ciastku,
w którym wzięli udział wszyscy bibliotekarze oraz emerytowani pracownicy MBP w Jarosławiu. Spotkanie umilił występ jarosławskich zespołów wokalno-tanecznych.
Zarząd Oddziału SBP w Rzeszowie zorganizował z okazji Dnia Bibliotekarza wyjazd szkoleniowointegracyjny do MiPBP w Kolbuszowej, Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. W wyjeździe wzięło udział 38 bibliotekarzy, członków
Stowarzyszenia (14 maja 2019 r.).
Koło SBP w Leżajsku zorganizowało dla wszystkich swoich członków wycieczkę na kajaki do Obroczy
(24 maja 2019 r.).
Koło SBP w Łańcucie współorganizowało z MBP w Łańcucie Dzień Bibliotekarza (35 osób).
Z okazji Tygodnia Bibliotek Koło SBP w Czudcu przygotowało wyjazd integracyjny do filii bibliotecznych w Babicy, Pstrągowej i Nowej Wsi.
Okręg lubuski
Lubuski Okręg włączył się do obchodów Tygodnia Bibliotek 2018 wspólnie z Wojewódzką
i Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Obchody rozpoczęły się już
6 maja spotkaniem autorskim z kolumbijskim poetą Winstonem Moralesem Chavarro. Przez tydzień
w gmachu głównym Biblioteki oraz filiach organizowano szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży, doro-

słych, rodzin. Wśród wydarzeń m.in. spotkania autorskie, podróżnicze, kiermasze książek, gry i warsztaty dla dzieci, wiele interesujących wystaw oraz wieczorna obserwacja nieba. W Tygodniu Bibliotek
odbył się także Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze z udziałem Wiesława Komasy, znakomitego
aktora i Marii Ludwiki Gabryś, pianistki. Ponadto Turniej Jednego Wiersza ph. Ameryka! oraz Dzień
niemiecki.
Aktywnością wyróżniało się Koło przy PBW w Zielonej Górze, które oprócz wystawy #biblioteka
zorganizowało X Bibliotekarski Festiwal Kulinarny pod nazwą #Apetyczna Pedagogiczna oraz otwarte
warsztaty Decupage w ramach cyklu Bibliotekarskie Pasje.
Koło przy Uniwersytecie Zielonogórskim współuczestniczyło w organizacji Tygodnia Bibliotek, m.in.
w zorganizowaniu wystawy Grecja – od starożytności do współczesności, zorganizowaniu spotkania
z Donatą Wolską ph. Wspomnienia z podróży do Grecji, połączonego z prezentacją greckich zwyczajów,
tradycji, muzyki i degustacją greckich przysmaków. Koło współorganizowało spotkanie
z Zofią Mąkosą, popularną autorką książki Winne miasto z cyklu Wendyjska winnica.
- inne formy promowania bibliotek (np. konkursy na najlepszą bibliotekę, akcje, happeningi, itp.)
Okręg wielkopolski
Koło w Turku (Oddział koniński) współorganizowało happening pt. Cały powiat czyta, w ramach którego w jednoczesnym czasie swoje ulubione książki czytało 1740 osób,
Przewodnicząca Oddziału i członkowie koła w Pile brali udział w obchodach 30. lecia działalności Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
Koło przy PBP w Poznaniu (Oddziału poznański) miało stoisko na Targach Edukacyjnych,
Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) było współorganizatorem obchodów 70-lecia działalności BPMiG
w Pleszewie.
Okręg lubelski
Zarząd Okręgu

był współorganizatorem Nocy Bibliotek (koordynatorka – Joanna Chapska).

Oddział Opole Lubelskie współpracuje z PBP w Opolu Lubelskim przy organizacji konkursów i imprez
powiatowych. Koło Opole Lubelskie było współorganizatorem rajdu rowerowego organizowanego
przez PBP w Opolu Lubelskim i M-GBP w Poniatowej, w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy
Bibliotekarz, w rajdzie wzięło udział około 70 osób z różnych gmin powiatu.
Koło Krasnystaw współorganizowało (19.06.2019 r.) wraz z MBP Krasnystaw i PBP Krasnystaw rajd
w ramach akcji Odjazdowy Bibliotekarz 2019 – ph. „Krasnostawski Miejsko-Powiatowy Rajd

Bibliorowerowy".
Koło Janów Lubelski współorganizowało imprezy kulturalno-oświatowe w bibliotekach z terenu powiatu janowskiego, m.in.: „Co mały Patriota wiedzieć powinien” lekcja biblioteczna (MGBP Modliborzyce), „X Mały Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków” (MGBP Modliborzyce), Maluch w bibliotece XI edycja akcji „Od trzeciego roczku bez książeczki ani kroczku” (MGBP Modliborzyce), Dzień Bibliotekarza – spotkanie z władzami samorządowymi, XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania „Sportowcy czytają dzieciom”: młodzi sportowcy (piłkarze i judocy) czytali bajeczki maluchom z miejscowego przedszkola (MGBP Modliborzyce), „Noc w bibliotece” (MGBP Modliborzyce), „Odjazdowy
Bibliotekarz” (MGBP Modliborzyce), „Narodowe Czytanie” (MGBP Modliborzyce), „BohaterON –

włącz historię” - (pisemne podziękowanie za zaangażowanie w III edycję kampanii), (MGBP Modliborzyce).
Koło Chełm zorganizowało wraz z Chełmską Biblioteką Publiczną akcję pt. „Mikołaj w Bibliotece”
(grudzień 2019 r.)
Okręg lubuski
Przewodniczący Koła Młodych w Gorzowie Wlkp. Michał Słupczyński, aktywny członek SBP,
samodzielnie wymyślił, przygotował i wykonał projekt ph. „Polska Bajeczna”. W 2019 roku podczas
swojej kilkumiesięcznej wyprawy rowerowej dookoła Polski odbył 26 spotkań dla dzieci
w Bibliotekach w różnych regionach Polski (miastach, miasteczkach i wsiach). Tematem spotkań były
polskie baśnie i legendy, a celem promowanie czytelnictwa, wiedzy o kulturze i literaturze polskiej.
Projekt Polska Bajeczna jest wstępem do większego projektu związanego z podróżą Michała
Słupczyńskiego po Europie, gdzie ma zamiar również promować polską kulturę w bibliotekach
europejskich. Podróż po Europie rozpoczyna w kwietniu 2020 roku. Więcej informacji o projektach
i relacjach spotkań w bibliotekach można odnaleźć na prowadzonej przez M. Słupczyńskiego stronie
www.polskabajeczna.pl. Michał Słupczyński do czerwca 2019 r. pracował w BPMiG w Kostrzynie,
aktualnie nie jest pracownikiem żadnej biblioteki.
4. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej i społecznej środowiska bibliotekarzy
Okręg wielkopolski
Koło w Słupcy (Oddział koniński) było współorganizatorem, razem z Miejską i Powiatową Biblioteką
Publiczną w Słupcy, wyjazdu członków Koła do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z okazji
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
Koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Oprawę muzyczną
imprezy stanowił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole. Na spotkaniu gościli: Wicestarosta Kolski, przedstawiciele Radny Miejskiej, Przewodniczący Koła Przyjaciół Biblioteki oraz zaproszeni pracownicy bibliotek: publicznych szkolnych i pedagogicznej powiatu kolskiego bez względu
na przynależność do SBP,
Koło przy WBPiCAK (Oddział poznański) był współorganizatorem wykładu dla bibliotekarzy i członków Koła pt. Przekład powieści na obraz filmowy. Trudności, nieporozumienia i sukcesy na polskich
przykładach. Wykład prowadził: Wiesław Kot,
Wszystkie koła terenowe (Oddział koniński) współpracują z bibliotekami powiatowymi. Organizowane
są cyklicznie narady, na których poruszane są m.in. bieżące sprawy dotyczące SBP,
Oddział ostrowski wraz z bibliotekami regionu organizował spotkania z różnych okazji: m.in. z okazji
Dnia kobiet i świąt Spotkanie opłatkowe,
Członkowie kół i Zarządu Oddziału pilskiego w ramach integracji organizowali spotkania świątecznonoworoczne członków Stowarzyszenia oraz współuczestniczyli w przygotowaniu spotkań z okazji jubileuszy pracy oraz przejścia na emeryturę pracowników bibliotek.
Okręg podlaski
Oddział Białostocki zorganizował:

➢ 18.03.2019 – udział w spektaklu „Nerwica natręctw” w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (40 osób);
➢ 24.05.2019 – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Bibliotekarza, współorganizowane z Książnicą
Podlaską (80 osób);
➢ 15.06.2019 – spotkanie z emerytami zatrudnionymi w bibliotekach województwa podlaskiego ph.
„Ocalić
od
zapomnienia
nasze
wspomnienia”
w
ramach
koalicji
z Książnicą Podlaską, która użyczyła miejsca spotkania (45 osób);
➢ 29.06.2019 – wycieczkę edukacyjno-integracyjną ph. „Na bibliotecznym szlaku” (kierunek Bielsk
Podlaski, Narew, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne) (49 osób);
➢ 12-15.09.2019 – objazdową wycieczkę edukacyjną ph. „Polskimi śladami na kresach wschodnich”
(zwiedzanie: Grodna, Lidy, Miry, Brześcia, Mińska, Nieświeża) (34 osoby);
➢ 23.11.2019 i 7.12.2019 – udział w spektaklach do wyboru: „3x M czyli Moniuszko –miłość – miraże” lub „Końcówka – akt bez słów” w Białostockim Teatrze Lalek (55 osób).
Okręg pomorski
15.06.2019 roku członkowie Zarządu Pomorskiego zorganizowali obchody XXVI Pomorskiego Dnia
Bibliotekarza. Uroczystość odbyła się w Mediatece w Straszynie. W wydarzeniu udział wzięli m.in.:
Jarosław Zalesiński – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, przedstawiciele lokalnych bibliotek, przedstawiciele władz samorządowych. Podczas uroczystości wręczony został
medal SBP Bibliotheca Magna Perrenisque – Bibliotece Politechniki Gdańskiej, oraz tytuł Pomorskiego
Bibliotekarza Roku 2018, którym został kol. Jacek Prądziński z Biblioteki Miejskiej w Bytowie. Uroczystość prowadziła kol. Teresa Milewska, przewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego. Wydarzenie
uatrakcyjniła wycieczka autokarowa po atrakcjach okolicy poprowdzona przez Marka Kozłowa – historyka, dziennikarza, prezesa stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś i Jutro”.
Oddział w Gdańsku był organizatorem:
•

•

12.01.2019 roku Spotkania Opłatkowego dla członków i sympatyków Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej. Spotkanie odbyło się w Kartuzach w Domu Parafialnym Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. św. Kazimierza. Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale
pracowników kartuskiej Biblioteki.
W dniach 4-9.08.2019 roku wycieczki pn. „Ruś Czerwona”. Bibliotekarze podczas wyjazdu
zwiedzili m.in.: Krasnystaw, Przemyśl, Bolestraszyce, Kalwarię Pacławską, Krasiczyn oraz
Rzeszów. Wycieczka była kontynuacją wyjazdu zorganizowanego w roku 2018 na tzw. ścianę
wschodnią.

Oddział w Słupsku w ramach Oddziałowego Dnia Bibliotekarza zorganizował wyjazd integracyjny
do Bunkrów Blüchera w Ustce – Parku Historii i Rozrywki. W ramach wyjazdu bibliotekarze
i sympatycy SBP odbyli m.in. pieszą wycieczkę wzdłuż fortyfikacji morskiego brzegu wzniesionej
przez nazistów na przełomie lat 1938-1939.
Koło w Bytowie 27 czerwca współorganizował wyjazd studyjny bibliotekarzy powiatu bytowskiego do Muzeum Stutthof w Sztutowie. Głównym celem edukacyjnej wycieczki było powstałe w
1962 roku Państwowe Muzeum Stutthof, obejmujące zachowaną część budynków i wyposażenia. W
edukacyjno-integracyjnej wycieczce udział wzięło 31 osób z 13 bibliotek, bibliotekarki i bibliotekarze z terenu powiatu bytowskiego.
Koło w Lęborku było organizatorem rowerowego rajdu bibliotekarzy w ramach akcji „Odjazdowy
Bibliotekarz 2019”.
Okręg śląski (wybór):
Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizował uroczystość dla
bibliotekarzy, w której uczestniczyli posłowie, senatorowie, władze miasta i powiatu. Wybrani biblioteka-

rze otrzymali z rąk Prezydenta Miasta listy gratulacyjne. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście oraz
bibliotekarze wysłuchali recitalu w wykonaniu sopranistki Joanny Jatkowskiej.

Członkowie koła, pracownicy MBP w Gliwicach współpracowali przy organizacji imprezy
z cyklu Odjazdowy Bibliotekarz we współpracy MBP w Zabrzu.
Członkowie Koła przy Bibliotece Śląskiej wybrali się do Teatru Śląskiego na spektakl „Drach”
(16.04.2019).
Koło SBP przy MBP w Dąbrowie Górniczej zorganizowało dla swoich członków i pracowników
MBP wycieczkę do Wrocławia. Uczestnicy odwiedzili wybrane wrocławskie biblioteki, zwiedzali
miasto i uczestniczyli w spektaklu w Teatrze Polskim.
Dla bibliotekarzy z koła w Piekarach Śląskich zorganizowano wyjazd bibliotekarzy oraz czytelników na
Międzynarodowe Targi Książki w Katowicach. Zorganizowano spotkania dla bibliotekarzy
i czytelników z okazji „Dnia Bibliotekarza” oraz Świąt Bożego Narodzenia. Zorganizowano projekt
Biblioteki Centralnej „Biblioteka złapana w sieć (bibliotek)”.
Oddział w Częstochowie był organizatorem spotkania integracyjnego dla bibliotekarzy z powiatu
częstochowskiego w Olsztynie koło Częstochowy w dniu 27.05. i spotkania wigilijnego 16.12.2019 r.
Koło w Bielsku-Białej w dniach 23-25 maja we współpracy z Książnicą Beskidzką zorganizowano
wyjazd integracyjny do Trójmiasta. Kolejną propozycją był zorganizowany 5 października wyjazd do
Opola. Bibliotekarze mieli możliwość zwiedzanie kompleksu zamkowo pałacowego w Mosznej, Wieży
Piastowskiej oraz Muzeum Piosenki Polskiej.
Koło w Bestwinie z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizowało dla swoich członków wyjście do kręgielni
mieszczącej się w Czechowicach- Dziedzicach w klubie Chachania, które zakończyło się uroczystą
kolacją, wyjazd do Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej, na sztukę „Prywatna Klinika”, a także
spotkanie świąteczne.
Koło w Łodygowicach zorganizowało 24 maja wyjazd bibliotekarzy do biblioteki w Starym Sączu.
W godzinach popołudniowych zwiedzano Klasztor Klarysek w Starym Sączu i Muzeum Miejskie oraz
Ośrodek Edukacyjno-Kulturalny im. Jana Pawła II w Starym Sączu (uczestniczyło 26 osób).
Okręg świętokrzyski
Spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza w bibliotekach, w których pracują członkowie SBP.
W dniu 8 maja w bibliotekach w Starachowicach, Końskich, Jędrzejowie, Skarżysku-Kamiennej, Staszowie, Połańcu i WBP w Kielcach bibliotekarze organizowali spotkania okolicznościowe.
18 listopada Zarząd Okręgu zorganizował wyjazd dla 50 bibliotekarzy do Muzeum Powstania Warszawskiego. WBP w Kielcach sfinansowała koszt wynajęcia autokaru, SBP dofinansowało częściowo
koszty biletów, przewodników i obiadu.
18 grudnia Oddział Kielecki przygotował spotkanie opłatkowe w siedzibie WBP. Wzięło w nim udział
ponad 70 bibliotekarzy.
Okręg lubelski
Oddział Lublin zorganizował wycieczki: Morawy na liście UNESCO 26-28 IV 2019 r. oraz Ukraina –
Mołdawia 29 VI.2019 r. – 08 VII 2019 r.

Koło Świdnik z okazji Dnia Kobiet w marcu 2019 roku zorganizowało spotkanie integracyjne w Masters
bowling, podczas którego bibliotekarze zmagali się w turnieju; w czerwcu Koło było współorganizatorem
wyjazdu bibliotekarzy do Hrubieszowa; w październiku Koło było współorganizatorem wystawy z okazji
jubileuszu 65 lat Świdnika i towarzyszących jej 2 imprez – Konkursu „Rozkoduj historię Świdnika” i
flashmoba „Świdnik to my”.
Uroczyste spotkanie bibliotekarzy Powiatu Lubartów z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowane 8 maja 2019 r. przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie i Koło w Lubartowie.
W tym roku było to spotkanie wyjazdowe do Muzeum Historii Kocka. Wzięło w niej udział ok. 40 bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu. Na terenie muzeum odbyła się oficjalna część obchodów
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
Akademickie Koło zorganizowało 31 maja 2019 r. doroczne spotkanie integracyjne przy ognisku
w Botaniku, jest to działanie coroczne, mające na celu integrację członków Akademickiego Koła
Okręg łódzki

Koło przy WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego zorganizowało dla swoich członków wyjście na
wystawę do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Brali udział w cyklu gier terenowych, oraz
wspólnym wyjściu do Teatru im. S. Jaracza, zorganizowali także spotkanie wigilijne. Członkowie Koła wzięli także udział w imprezach zewnętrznych takich jak: Mixer Regionalny, Salon
Ciekawej Książki.
Koło przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej współorganizowało VI edycję spaceru
z cyklu Bibliotekarz na chodzie pod hasłem „Historycznie i kulturalnie po łódzkim…..”.
Koło przy Zgierskiej Bibliotece włączyli się w prace nad organizacją XV jubileuszowego
Zgierskiego Kaziuka oraz w 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W 2019 r Oddział w Skierniewicach organizował 3 wyjazdy integracyjne do teatru ( w lutym
do Teatr Polonia – Boże mój. W październiku do Kino-teatru Polonez w Skierniewicach na
koncert pn. Gdybym był bogaczem Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy oraz w grudniu do teatru Kamienica na spektakl Blef połączony ze zwiedzaniem Ogrodu świateł w Wilanowie) oraz wyjazdy dla bibliotekarzy i przyjaciół Bibliotek do Nysy, Opola i okolic; Starego
Sącza; Rumii ; Zielonej Góry oraz Szwecji.
Okręg mazowiecki (wybór)
Członkowie Oddziału w Ostrołęce uczestniczyli w wyjeździe turystyczno-integracyjnym do Druskiennik i na Grodzieńszczyznę zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książek.
Bibliotekarze z poszczególnych kół, którzy uczestniczyli w wycieczce otrzymali dofinansowanie z
Oddziału.
Brali też udział w jednodniowych wyjazdach integracyjnych organizowanych przez MBP w Ostrołęce
i SPBiK: do Pułtuska (śladami Wiktora Gomulickiego) i Opinogóry; na Świętą Górę Grabarkę i Drohiczyna.
W roku 2019 Zarząd Oddziału zorganizował dla użytkowników bibliotek i bibliotekarzy pięć wyjazdów do teatrów warszawskich i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. (na przedstawienia: Żołnierz
Królowej Madagaskaru, Straszny Dwór, Jezioro Łabędzie, Doktor Żiwago, Upiór w Operze).
Dla bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało wyjazd
do Filharmonii w Łomży. W imprezie uczestniczyło 38 osób.

Oddział w Siedlcach 8 maja 2019 r. zorganizował w Saloniku Literackim Siedleckiej Książnicy spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Gośćmi spotkania byli: Prezydent Miasta Siedlce Andrzej
Sitnik i Naczelnik Gabinetu Prezydenta Ewelina Raczyńska.
17 maja 2019 w MBP w Mińsku Mazowieckim Koło SBP w Mińsku Maz. zorganizowało uroczysty
Dzień Bibliotekarza. W spotkaniu uczestniczyło 35 bibliotekarzy z powiatu mińskiego oraz zaproszeni
goście, przedstawiciele samorządu miasta i powiatu. Zarząd SBP przyznał nagrody jubileuszowe dla:
- Stanisławy Laskowskiej z okazji 30-lecia pracy w GBP w Jakubowie
- Anny Niedek z okazji 25-lecia pracy w GPB w Latowiczu
Gościem specjalnym była Ewa Karwan- Jastrzębska- autorka literatury dla dzieci i młodzieży, scenarzystka, dziennikarka radiowa i telewizyjna.
Oddział w Warszawie. Zarząd Oddziału ogłosił KONKURS NA Koło ROKU 2019 w OW SBP.
8 maja 2018 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego odbyły się uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i wręczenia Nagrody Mazowieckiego
Bibliotekarza Roku 2018, które organizowane były we współpracy z Zarządem Okręgu Mazowieckiego
SBP. W programie znalazły się m.in. prezentacja laureatów konkursu Mazowiecki Bibliotekarza Roku
2018, wręczenie nagród i wyróżnień, w tym Nagrody dla laureata Konkursu Koło Roku 2018, oraz
Koncert pt. „Justyna Bacz solo z gitarą” i spotkanie okolicznościowe.
Koło SBP przy APS 9 maja 2019 r. zaprosiło bibliotekarzy na wycieczkę do Muzeum Marii Grzegorzewskiej oraz Instytutu Edukacji Artystycznej.
Koło SBP przy BUW 13 listopada 2019 r. zorganizowało zwiedzanie Filharmonii Narodowej dla bibliotekarzy z BUW oraz członków Koła.
Koło SBP przy BP w Dzielnicy Bielany 12 luty 2019 r. – zorganizowało prelekcję i pokaz multimedialny Pani Eweliny Wajs-Baryły pt. „Bronisława Dłuska. Doktor wszech nauk lekarskich”. Spotkanie
zorganizowane dzięki współpracy z Towarzystwem Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.
Koło również było organizatorem cyklu wykładów Pani Katarzyny Węglickiej , historyka sztuki, polonisty, autorki wielu książek i artykułów popularno-naukowych o tematyce kresowej.

Okręg opolski
Koło Miejskie w Opolu zorganizowało wyjazd do Rogowa Opolskiego połączony ze zwiedzanie zamku i wykładem przybliżających historię książki.
Koło w Kędzierzynie-Koźlu współorganizowało wyjazd bibliotekarzy na trzydniową wycieczkę do Międzybrodzia Bialskiego.
Koło w Strzelcach Opolskich zorganizowało rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz.
Okręg zachodniopomorski (wybór):
Prace nad listem intencyjnym - „Dobry klimat” dla organizacji NGO przy bibliotece - „Zrealizowanie
pomysłu z 2017 przygotowania i rozesłania przez Zarząd OZ SBP w I kwartale 2019 listów dziękczynnych / intencyjnych do bibliotek macierzystych kół oraz ich samorządowych organizatorów w sprawie
stwarzania „dobrego klimatu” dla działalności organizacji pozarządowej – czyli danego koła OZ SBP –
zawierające indywidualne wskazanie na zrealizowane inicjatywy w 2019; konieczne po zamianie władz
samorządowych w 2018.” – dotąd niezrealizowane.

Zachodniopomorski Dzień Bibliotekarza, Drawsko Pom. 21.09.2019: SBP – finansowanie dojazdu;
uczestnicy SBP - Koło 1 Szczecin, Koło 9 Szczecin, Koło 11 Police, Koło 17 Choszczno, Koło 2 Białogard, Koło 1 Koszalin.
List gratulacyjny Zarządu OZ SBP dla MGBP Bobolice z okazji 70-lecia.
Oddział Szczeciński - Odjazdowy Bibliotekarz 2019, 8. edycja szczecińska - akcja miejska,
25.05.2019; współpraca Koło 1, 2, 3 Szczecin oraz MBP Szczecin, Biblioteka Centrum Kształcenia
Sportowego w Szczecinie, Biblioteka SP 71 Dąbie; ok. 96 osób / bibliotekarze, dorośli, dzieci, seniorzy,
młodzież.
Koło 1 Szczecin / oprowadzanie kuratorskie dla szczecińskich bibliotekarzy po wystawie "Lubinus
mniej znany", Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 23.05.2019: współorganizator Koło 1 OZ SBP.
Koło 9 Szczecin / oprowadzanie kuratorskie dla bibliotekarzy i osób zaprzyjaźnionych po wystawie
MNS "Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999”, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 24.10.2019 – inicjatywa, współorganizacja z Koło 1 Szczecin, relacje.
Koło 17 Choszczno / udział 2 os. w XII Forum Młodych Bibliotekarzy „Bibliotekarz do Poznania”,
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 12-13.09.2019.
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Kolbuszowej zorganizował wspólny wyjazd bibliotekarzy do Filharmonii Rzeszowskiej.
Zarząd Oddziału SBP w Krośnie zorganizował wyjazd na Targi Książki w Krakowie dla bibliotekarzy
KBP i powiatu krośnieńskiego. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznać się z najnowszą ofertą
wydawców, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i spotkaniach z autorami książek.
W dn. 21-22 września Oddział SBP w Przemyślu wraz z Przemyską Biblioteką Publiczną zorganizował
dwudniowy wyjazd studyjno-integracyjny. W pierwszym dniu wycieczki bibliotekarze zwiedzili
z przewodnikiem Państwowe Muzeum na Majdanku, XIV-wieczną Kaplicę Trójcy Świętej
i najciekawsze zakątki lubelskiego Starego Miasta oraz odwiedzili WBP im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie. W drugim dniu zwiedzili zespół pałacowo-parkowy w Puławach, zamek Czartoryskich,
renesansowe kamieniczki i malowniczy rynek w Kazimierzu Dolnym. Finalną częścią wyjazdu
było odwiedzenie uzdrowiskowego miasteczka Nałęczów, gdzie mogli skorzystać z Pijalni Wód Mineralnych i pospacerować wśród słynnych nałęczowskich willi oraz zwiedzić Muzeum Stefana Żeromskiego, które mieści się w dawnej pracowni pisarza.
Zarząd Oddziału SBP w Rzeszowie był współorganizatorem z Zarządem Okręgu SBP w Rzeszowie
wyjazdu na 23. Targi Książki w Krakowie (25.10.2019 r.). Wyjazdy zorganizowały również Koło SBP
w Łańcucie i Koło SBP w Czudcu na Targi Książki w Rzeszowie (22-23.11.2019 r.).
Okręg warmińsko-mazurski
Oddział w Bartoszycach zorganizował wyjazd członków Oddziału do Teatru im. Stefana Jaracza
w Olsztynie na spektakl „Wszystko w rodzinie” (luty 2019), spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet oraz udział w spektaklu „Mój boski rozwód” - monodram Krystyny Podleskiej
w Bartoszyckim Domu Kultury (marzec 2019), uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza (maj
2019).

Oddział w Olsztynie zorganizował spotkania noworoczne i wigilijne dla członków SBP (Koło Miejskie
w Olsztynie i Szczycieńskie). Odbyły się też Wojewódzkie i Powiatowe Dni Bibliotekarza. Koło w
Szczytnie zorganizowało spotkanie integracyjne w czerwcu.
Okręg lubuski
Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. zorganizował 18 stycznia noworoczne spotkanie przy kominku
w willi Hansa Lehmanna w WiMBP w Gorzowie Wlkp.
Koło przy WiMBP w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału zielonogórskiego współpracowały przy
zorganizowaniu 18 maja turystycznego wyjazdu do Drezna z okazji Dnia Bibliotekarza.
Koło przy WiMBP w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału zielonogórskiego wspólnie zorganizowały
8 marca z Okazji Dnia Kobiet wyjście na koncert „Mistrzowskie smyczki” w Filharmonii
Zielonogórskiej. Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich bibliotek w południowej części
województwa.
Koło w Bieniowie zorganizowało 4 grudnia przedświąteczne spotkanie integracyjne.
Koło w Strzelcach Krajeńskich wspólnie z GBP w Zwierzynie zorganizowały 6 maja uroczystość Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek dla członków Koła i bibliotekarzy z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Spotkanie świąteczne 19 grudnia przygotowano dla członków Koła i pracowników bibliotek w
Strzelcach Krajeńskich, Dobiegniewie, Starym Kurowie, Zwierzynie.
Koła w Sulechowie i Gubinie zorganizowały dla bibliotekarzy i czytelników imprezy Odjazdowy
Bibliotekarz.
Koło przy Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowało 27 września imprezę integracyjną dla
wszystkich pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej – „Zakończenie lata przy grillu” w Przylepie.
9 grudnia zorganizowało przedświąteczne spotkanie dla członków Koła.
IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
- szkolenia, warsztaty, konferencje;
Okręg wielkopolski (wybór):
Koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało spotkanie branżowe pracowników bibliotek publicznych. W spotkaniu udział wzięli pracownicy bibliotek publicznych Koła i powiatu kolskiego, kolskiej Biblioteki Pedagogicznej oraz poloniści. Program obejmował wykłady: prof. dr hab. UW Grzegorza Leszczyńskiego pt. Najnowsza proza wobec dylematów młodzieży. Problemy obyczajowe i moralne,
poszukiwanie tożsamości, życie na krawędzi śmierci oraz dr UW Michała Zająca pt. Praca z czytelnikiem opornym w bibliotece,
W ramach 12 Forum Młodych Bibliotekarzy (Poznań 13 września), członkowie koła w Złotowie (Oddział pilski) Sylwia Mróz i Małgorzata Klimek prowadziły warsztaty Bum bum rurkowe granie – muzyczne animacje dla każdej grupy wiekowej, a Karolina Bartosz Programowanie online, czyli Ozoboty w
bibliotece,
Zarząd Oddziału pilskiego zorganizował cykl wykładów dla członków kół: Regionalne biblioteki cyfrowe, Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej, Blog bibliotekarski, poradnik czy pasja, Sketchnoting dla
bibliotekarza, Internetowe narzędzia korekty tekstów, Lokalne portale wiedzy,
Dla członków Koła w Lesznie warsztaty fotograficzne poprowadził Andrzej Przewoźny, członek SBP.
Celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom, w jaki sposób nowoczesne technologie oraz urzą-

dzenia mobilne ułatwiają dokumentowanie życia społecznego. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z
zasadami tworzenia fotografii zarówno poprzez aparaty cyfrowe, jak i sprzęt mobilny (smartfony, tablety),
Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) wspólnie z BMiG w Pleszewie opracowało projekt szkoleniowy pn.
Nowe kompetencje – nowe możliwości, który otrzymał dofinansowanie w programie dotacyjnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu zorganizowano 8. szkoleń dla bibliotekarzy
oraz 1. wyjazd studyjny do bibliotek w Śremie i Kościanie
Koło w Kępnie (Oddział kaliski) organizowało seminaria dla bibliotekarzy połączone ze spotkaniem
Koła SBP Odbyły się dwa spotkania: Porozmawiajmy o książkach prowadzone przez Anna Sabiłło i
Małgorzata Bochińska instruktorki z Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, dotyczyły odpowiedniego doboru książek w zależności od wieku i preferencji czytelników oraz . Gry w bibliotece prowadzone przez Ewę Szalek z Kępińskiego Klubu Planszostrada, dotyczyły gier planszowych w bibliotece, ich doboru i ważności w integracji czytelników,
Okręg podlaski
W ramach partnerstwa trzech Oddziałów SBP (białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego)
w województwie podlaskim zorganizowano 15.05.2019 r. konferencję branżową w ramach Tygodnia
Bibliotek i Bibliotecznej Ligi Powiatowej ph. „Bibliotekarz we współczesnym świecie”. Spotkanie zorganizowano w Urzędzie Miejskim i Bibliotece Publicznej w Czarnej Białostockiej, w którym uczestniczyło 65 osób (w tym przewodnicząca Zarządu Głównego SBP – Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska).
Głównym pomysłodawcą przedsięwzięcia była Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego Książnicy
Podlaskiej i Zarząd Okręgu Podlaskiego SBP.
Oddział Białostocki w ramach rozwoju osobistego i poszerzenia kompetencji zawodowych bibliotekarzy, zaprosił zainteresowane osoby na cykl spotkań z Jowitą Trzaską (autorką książek, coachem).
Przeprowadzono bloki tematyczne:
➢ 13.03.2019 – „Perfekcjonizm – koń trojański w
(85 uczestników),
➢ 14.03.2019 – „Kreowanie rzeczywistości – motywacją
blicznej w Bielsku Podlaskim (20 uczestników),
➢ 14.03.2019 – „Kreatywne rozwiązywanie problemów
Miejskiej
Bibliotece
Publicznej
im.
dr
(25 uczestników).

naszej pracy” w Książnicy Podlaskiej
do działania” w Miejskiej Bibliotece Pu– omówienie kilku technik myślenia” w
T.
Rakowieckiego
w
Hajnówce

Szkoleniom towarzyszyła ekspozycja fotograficzna
ph. „Reminiscencje biblioteczne
w ramach działań SBP w latach 2016-2019” oraz przedstawiona prezentacja multimedialna
o ważniejszych wydarzeniach w Oddziale przez wytypowanego reprezentanta tej struktury.
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w Podgórzu wspólnie z Oddziałem Łomżyńskim i wójtem Gminy
Łomża
zorganizowała
4.04.2019
–
konferencję
pt.
„Dogonić
współczesność
w małych bibliotekach samorządowych” pod patronatem honorowym Biblioteki Narodowej oraz
współpracy z Okręgiem Podlaskim SBP, w której uczestniczyło ok. 50 osób.
Okręg pomorski
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych (Oddział w Słupsku):

•
•
•

Szkolenie z nowej wersji programu obsługi bibliotecznej PROLIB (moduł WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA, GROMADZENIE, OPRACOWANIE, SKONTRUM) – wrzesień 2019
(współorganizacja).
Szkolenie z obsługi urządzeń zainstalowanych w Strefie Wolnego Dostępu (wrzutnia
do książek, stanowisko samodzielnego wypożyczania), szkolenie poprowadził przedstawiciel
firmy ARFIDO – październik-listopad 2019 (współorganizacja).
Zajęcia dydaktyczne z zakresu naukowej informacji medycznej dla studentów kierunków medycznych Akademii Pomorskiej – prowadzenie Teresa Milewska.

Koło w Bytowie:
Zarząd Koła SBP w Bytowie był współorganizatorem następujących szkoleń i warsztatów
dla bibliotekarzy:
•
•

29.01.2019 – Aplikacje do quizów i ankiet na żywo
(w szkoleniu wzięło udział 9 bibliotekarzy z 5 bibliotek powiatu bytowskiego),
25.03.2019 – Obliczenia statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym
(w szkoleniu wzięło udział 10 bibliotekarzy z 5 bibliotek powiatu bytowskiego).

Szkolenia z zakresu ICT dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego to już stały element działalności Koła SBP w Bytowie. Warsztaty poprowadził Jacek Prądziński - Mobilny Doradca ICT Sektora 3.0.
Laureat „Listy 100” – listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia
umiejętności cyfrowych w Polsce.
Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP;
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka
Biblioteka
Pedagogiczna
w
Słupsku;
Biblioteka
Uczelniana
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku współorganizowali VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji pod hasłem "Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata". Konferencja odbyła się
27 września 2019 roku w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Okręg świętokrzyski
Oddział Skarżysko-Konecki zorganizował seminarium dla pracowników bibliotek publicznych z terenu
powiatu koneckiego:
w programie m.in.:
o
o
o

premiera książki M. Chochowskiego Przeminęło w czasie, wydanej nakładem Wydawnictwa Biblioteki Publicznej w Końskich
spotkanie z G. Dukat, autorką tomiku pt. Limeryki, wydanego przez BPMiG Końskie
wystawa prac Piotra Wypycha 100 PRAC Z ŻYCIA FOTO/GRAFIKA

Okręg małopolski

Zarząd Okręgu był organizatorem Małopolskiego Forum Bibliotek 2019 pod hasłem Po
drugiej stronie lustra: AI, UX, UI w Bibliotekach 23 -25 października.
Współorganizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut
Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego.
Tematyka Forum koncentrowała się wokół :

Oddział SBP w
limanowskiego.

Nowym

Sączu

zorganizował

konferencję

bibliotekarzy powiatu

Koło Grodzkie (Oddział w Krakowie) było organizatorem cyklicznych wykładów
„O książce” odnoszące się do historii książki i literatury oraz aktualnych problemów
bibliotekarstwa. Mają one charakter otwarty i przyciągają nie tylko pracowników bibliotek.
Zorganizowało również pokazy zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej oraz Archiwum
Uniwersytetu Jagiellońskiego i obiektów kolekcjonerskich osób prywatnych. Było również
organizatorem zwiedzania krakowskich bibliotek, połączone zwykle z prelekcją lub pokazem
zbiorów.
Oddział w Bochni zorganizował, wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną
w Bochni, szkolenie rejonowe dla bibliotekarzy bocheńskich. Członkowie koła brali udział
w szkoleniach NGO organizowanych w Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym.
Okręg mazowiecki (wybór)

W ramach projektu Wikiprojekt:Biblioteka https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka i kampanii #1Lib1Ref (1 bibliotekarz – 1 przypis) Zarząd Okręgu i Oddział Warszawski SBP, Stowarzyszenie Wikimedia Polska wraz z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA zorganizował otwarte warsztaty edycji haseł w Wikipedii wraz z dodawaniem przypisów do artykułów Wikipedii (4 lutego 2019), a w ramach Wiosennego Porządkowania Wikpedii zorganizowanego z okazji Tygodnia Bibliotek (15 maja 2019) uczestnicy, m.in., wstawiali przypisy, nadawali
kategorie, wstawiali szablony (infoboxy) w hasłach Wikipedii.
W ramach projektu „Wiedza=sukces” współfinansowanego ze środków programu Partnerstwo dla
książki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zrealizowano w okresie czerwiec -listopad 2019 cykl 12 szkoleń dla bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych.
Oddział w Ostrołęce. Zarząd Oddziału SBP był współorganizatorem następujących form szkoleniowych w 2019 r.:
1. szkolenie z edytowania Wikipedii. Szkolenie prowadził p. Tadeusz Rudzki ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska
2. szkolenie „Bibliotekarz animatorem kultury i czytelnictwa w XXI wieku”. Celem szkolenia było
pokazanie kreatywnych form animacji kultury i zachęcanie do czytania dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów. Szkolenie prowadziła dr Wanda Matras (szkolenie w ramach projektu „Wiedza=Sukces”,
do którego przystąpił ZO wraz z MBP w Ostrołęce)
3. „Aplikacje mobilne i webowe w pracy bibliotekarza”. Szkolenie prowadził Karol Baranowski, bibliotekarz– nauczyciel w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w agendzie Arteteka (szkolenie w ramach projektu „Wiedza=Sukces”).
Formy kształcenia przygotowane we współpracy Biblioteki Pedagogicznej i bibliotekarzy zrzeszonych
w kole Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych
1. „Rola biblioteki szkolnej w kontekście realizacji nowej podstawy programowej”
2. „Rola bibliotekarza w rozwijaniu kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”

3. „Kreatywne metody pracy z książką”.
Oddział w Płocku. Zarząd Oddziału SBP wraz z Książnicą Płocką przystąpili do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wiedza = Sukces”. We wrześniu oraz w październiku 2019 w
ramach projektu odbyły się w książnicy Płockiej 2 warsztaty szkoleniowe: „Promocja biblioteki w internecie nie musi kosztować! – Bezpłatne narzędzia online do promocji biblioteki. Aplikacje webowe i
programy rozwijające kreatywność” oraz Wirtualna rzeczywistość w bibliotece. Prowadził je Karol
Baranowski.
Oddział w Radomiu. Zarząd Oddziału SBP wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu przystąpili do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wiedza = Sukces” do którego aplikował Zarząd Okręgu SBP w Warszawie. W ramach programu odbyło się jedno szkolenie pod nazwą
„Biblioteka aktywna przestrzeń w świecie kultury i nauki”.
Oddział w Siedlcach. 19 września 2019 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu SBP
w Warszawie, Oddział SBP w Siedlcach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprosiły bibliotekarzy na szkolenie pt. „Biblioteka jako źródło wiedzy o planowaniu kariery, czyli jak przyciągnąć
więcej klientów…”. Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Wiedza=sukces” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury . Warsztaty poprowadził Wojciech Kreft.

Oddział w Warszawie. Zarząd Oddziału. W ramach peojektu „Wiedza=sukces” w Warszawie (Biblioteka na Koszykowej) odbyły się 2 szkolenia:
1) Grywalizacja jako nowoczesna i efektywna metoda animacji czytelnictwa, w dniu 17 czerwca 2019 r.
.W szkoleniu udział wzięło wzięły 22 osoby;
2) Biblioteka jako źródło wiedzy o planowaniu kariery, czyli jak przyciągnąć więcej klientów, w dniu 26
listopada 2019 r.. W szkoleniu udział wzięło 25 osób.
Zajęcia prowadził p. Wojciech Kreft
Do głównych form wspierania rozwoju zawodowego bibliotekarzy, należy cykliczne organizowanie
przez Koło SBP przy BUW prezentacji w Klubie pod Otwartą Księgą. Podczas szkoleń zagranicznych
w ramach programu Erasmus+ prezentowana jest działalność SBP w Polsce, m.in. w bibliotece Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach. Także przy okazji wizyt zagranicznych bibliotekarzy w BUW także prezentowane są formy działań SBP. W 2019 r. działalność BUW poznali
pracownicy bibliotek z Izraela, Algierii, Słowenii.

Okręg lubelski
Zarząd Okręgu zorganizował i sfinansował Wiki- warsztaty dla członków SBP (22 i 29 III 2019 r.) –
tworzenie i edytowanie haseł w Wikipedii, zajęcia dla członków SBP
Koło Opole Lubelskie było współorganizatorem szkolenia, które odbyło się 16 grudnia 2019 roku w PBP
w Opolu Lubelskim. Było to spotkanie zorganizowane przez PBP w Opolu Lubelskim dla dyrektorów i
kierowników bibliotek publicznych.
Akademickie Koło SBP w Lublinie zorganizowało następujące warsztaty i wykłady: „Prawo autorskie w
edukacji, kulturze i bibliotekach” – warsztaty 30.01.2019 r. (organizatorzy: AK SBP w Lublinie, Teatr NN
Ośrodek Brama Grodzka, TechKlub Lublin), wykład Joanny Chapskiej "Biblioteka w Hangzhou platformą
współpracy bibliotek Europy Środkowo-Wschodniej i Chin" 28.10.2019 r. (organizatorzy: Akademickie

Koło SBP w Lublinie, Biblioteka Główna UMCS); „Prawo autorskie w szkole i bibliotece szkolnej”
warsztaty 21 listopada 2019 r. (organizatorzy: Teatr NN Ośrodek Brama Grodzka, Akademickie Koło SBP
w Lublinie, Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Odział Lublin, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

Okręg łódzki
Pod patronatem Oddziału SBP w Skierniewicach 10 maja 2019 r. odbyła się konferencja #biblioteka zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach, Bibliotekę Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną
w Skierniewicach. Konferencja skierowana była do nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotekarzy,
bibliotekarzy i osób zainteresowanych książką i czytelnictwem.
Okręg opolski
Członkowie Koła Seniorów uczestniczyli w specjalnie przygotowanym dla nich wykładzie opolskiego
historyka i bibliofila Romana Sękowskiego pt. Góra św. Anny; członkowie Koła Seniorów zwiedzali wystawy: „Zabytkowe grafiki i zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” oraz „Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu w latach 2017-2019”.
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie był współorganizatorem z Zarządem Oddziału SBP w Rzeszowie
wyjazdu na 23. Targi Książki do Krakowa (25.10.2019 r.).
Oddział SBP w Kolbuszowej był współorganizatorem VII Podkarpackiego Spotkania Użytkowników
MAK+.
23 stycznia 2019 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. I. Krasickiego odbyło się szkolenie „Metody i formy pracy z czytelnikiem trudnym”, w którym uczestniczyli bibliotekarze z przemyskiej biblioteki oraz z bibliotek gminnych w powiecie przemyskim.
Koło SBP w Haczowie było współorganizatorem szkolenia dla bibliotekarzy z GBP w Haczowie, MBP
w Brzozowie, GBP w Rymanowie, GOKiW w Haczowie i GOKiW w Rymanowie. Szkolenie zostało
zorganizowane w ramach projektu „Razem odkryjmy świat programowania” z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.
Okręg warmińsko-mazurski
Oddział Bartoszyce: „Jak zaprojektować plakat, zaproszenie lub dyplom w Canvie, czyli
o internetowej aplikacji umożliwiającej tworzenie projektów graficznych” - szkolenie przeprowadzone
przez przewodniczącą Koła SBP w Bartoszycach w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach w ramach współpracy sieci bibliotekarzy (marzec 2019).
Okręg lubuski
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze wspólnie z WiMBP im. Cypriana Norwida byli organizatorami
8. edycji konwersatoriów bibliotekoznawczych. Odbyło się 5 wykładów połączonych z dyskusją,
z udziałem specjalistów z różnych ośrodków w kraju. W konwersatoriach wzięło udział ok. 260 osób.
Okręg śląski
W roku 2019 Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych kontynuowała organizację tradycyjnych form
doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, m.in. zorganizowała kolejne trzy fora. Były to:

a) XLII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, 4 kwietnia 2019 r. Konferencja „70 lat – drukiem i bitami spisane” zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Obrady
uświetniły dwie okolicznościowe wystawy: „Nadal młoda – Biblioteka 70+. Jubileusz 70lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej” oraz „70 lat – drukiem i bitami spisane. Jubileusz 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej”
b) XLIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sekcja Bibliotek Naukowych ZG SBP, 28 maja 2019 r. Konferencja „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian” odbyła się z
okazji jubileuszu dziesięciolecia istnienia czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”. Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytania dotyczące roli czasopism w nauce w momencie zapoczątkowania reformy szkolnictwa wyższego.
c) XLIV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Katowicach, Filia w Zabrzu, 26 września 2019 r. Konferencja „Biblioteka dla dydaktyki
III” – jej celem było pogłębienie wiedzy na temat technologii, form i metod pracy z użytkownikami; omówienie zagadnień dydaktyki we współczesnej bibliotece zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.
- wyjazdy edukacyjne;
Okręg wielkopolski
W maju odbył się wyjazd bibliotekarzy z powiatu nowotomyskiego w tym członków Koła SBP
w Nowym Tomyślu (Oddział poznański) do Biblioteki w Oświęcimiu. Wizytę studyjną zorganizowano
w ramach projektu edukacyjnego dla bibliotekarzy dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki,
Koło przy Bibliotece CSWLąd (Oddział poznański) było współorgnizatorem wyjazdu edukacyjnoturystycznego dla pracowników Resortu Obrony Narodowej i Bibliotekarzy .W programie uczestnicy
wysłuchali wykładu pt. Ochrona zasobów muzealnych na wypadek konfliktu zbrojnego” oraz zwiedzili
Muzeum Pałacu w Rogalinie,
Koło przy Politechnice Poznańskiej (Oddział poznański) zorganizowało wyjazd integracyjny bibliotekarzy PP do Będlewa.
Oddział ostrowski zorganizował w październiku 2019 wyjazd integracyjny do Polanicy i Skalnego
Miasta w Czechach,
Członkowie Oddziału leszczyńskiego w listopadzie uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Pałacu
Muzeum w Rogalinie,
Okręg opolski
Zarząd Okręgu zorganizował wyjazd na Targi Książki w Krakowie.

Członkowie Koła Miejskiego uczestniczyli w wymianie zagranicznej wyjeżdżając do Biblioteki Naukowej w Ołomuńcu (2 osoby), Środkowoczeskiej Biblioteki Naukowej w Kladnie (1 osoba), Obwodowej Publicznej Bibliotece Naukowej w Iwano-Frankowsku (1 osoba).

Okręg zachodniopomorski
Zarząd OZ SBP
- IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego. Organizacja pozarządowa przy bibliotece i pożytki z
tego płynące, Szczecin 4.06.2019, Koszalin 6.06.2019: zdobycie dofinansowania, organizacja, zebranie
materiały poforumowych do druku w „Bibliotekarzu Zachodniopomorskim 1 / 2020.
- Popularyzowanie w kanałach komunikacyjnych OZ SBP:
1. Oferta szkoleń, warsztatów, sympozjów tematycznych m.in.: Konferencja Oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich: Lokalność – Regionalność – Narodowość (Szczecin
18-19.06.2019); BiblioLAB Szczecin - zjazd lokalny bibliotekarzy z woj. zachodniopomorskiego (Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 10.10.2019).
2. Ofert dla NGO: Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego, koszalińskiego i
stargardzkiego; Sektora 3 Szczecin; Biura ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ
3. Warsztatów i kursów SBP.
Oddział Szczeciński
Koło 6 Gryfice / inicjowanie wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych: 24.05.2019 (Książnica Pomorska
w Szczecinie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu), 25-27.10.2019 (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski).
Koło 3 Szczecin / szkolenie - Bibliotekarz liderem lokalnej społeczności, współpraca - MBP Szczecinie,
Sektor 3 Szczecin, Stowarzyszenie Oswajanie Sztuki, 15 os.
Koło 11 Police, TB 13.05.2019, X Spotkanie Kulturalno-Oświatowe dla bibliotekarzy / szkolenie - Wolontariat lokalny i międzynarodowy, czyli o działalności, warsztatach kulturowych i tematycznych w
Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie; 19 os. - bibliotekarze gminy i powiatu polickiego.
Koło 5 Sławno / spotkania tematyczne dla bibliotekarzy powiatu sławieńskiego: dr. Łukasz Trzeciak
(Akademia Pomorska w Słupsku) „Czy bibliotekarz może być genealogiem”, TB 08.05.2019; dr hab.
Bernadetta Żynis (Akademia Pomorska w Słupsku) „Kobiece sacrum w twórczości Olgi Tokarczuk na
przykładzie utworu „Prawiek i inne czasy””, 10.12.2019 - współorganizacja.
Okręg lubelski
Podkarpackie inspiruje – wyjazd szkoleniowo - integracyjny bibliotekarzy do bibliotek Przemyśla
i Jarosławia współorganizowany z Książnicą Zamojską im. S. K. Zamoyskiego (Oddział Zamość).
Wycieczka szkoleniowa Krasiczyn-Przemyśl 28-29 VI 2019 r. (Oddział Chełm).
Wyjazd edukacyjno – integracyjny do Lublina 31 III 2019 r. (Oddział Biała Podlaska).
Wyjazd integracyjny bibliotekarzy powiatu radzyńskiego 24 V 2019 r. na Warszawskie Targi Książki
(Koło Radzyń Podlaski).
Wyjazd szkoleniowy na 23. Targi Książki w Krakowie (Koło Lublin (miejskie).

Współorganizacja wyjazdu szkoleniowego dla bibliotekarzy powiatu janowskiego do
Sandomierza i Ujazdu, 18 VI 2019 r., (Koło Janów Lubelski).
Okręg lubuski
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze i zielonogórska WiMBP były organizatorami wymiany kulturalnej
bibliotekarzy z Zielonej Góry i Nitry w Słowacji. We wrześniu odbyła się 5-dniowa wizyta studyjna
partnerów w Zielonej Górze, a w październiku wizyta studyjna bibliotekarzy z Zielonej Góry
w Nitrze. W czasie wizyty w Nitrze m.in. poznawano dorobek kulturalny miasta, formy szkolenia
zawodowego bibliotekarzy, warsztat pracy bibliotekarskiej, różne formy aktywności bibliotekarzy,
szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Koło przy WiMBP w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału współpracowały przy zorganizowaniu wyjazdu
na 23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 24-27 października.
Koło przy Bibliotece Uniwersyteckiej zorganizowało 2 marca wyjazd na Targi Książki do Poznania.
- wydawnictwa: wydawane lub wydawane z innymi instytucjami/organizacjami czasopisma, książki
opublikowane w roku 2019 z udziałem struktur SBP, dotyczące działalności SBP;
Okręg wielkopolski
Oddział kaliski kontynuuje wydawnictwo Bibliotekarze Polscy we wspomnieniach współczesnych pod
redakcją J. Patysiaka.
Okręg zachodniopomorski
„Bibliotekarz Zachodniopomorski”, kwartalnik, red. Lucjan Bąbolewski; Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek, Koszalińska Biblioteka im. Joachima
Lelewela w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg w Szczecinie, ISSN 0406-1578.
Okręg podlaski
Bibliotekarze członkowie stowarzyszenia z województwa podlaskiego zamieszczali artykuły
w czasopismach branżowych m.in. „Poradniku Bibliotekarza” (nr 3); „Bibliotece Publicznej” (nr 1, nr 2,
nr 3) oraz w „Głosie Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego” nr 1 (19) – 16 artykułów. Teksty opublikowane miały charakter informacyjno-metodyczny (w sumie zamieszczono 20 artykułów),
które miały na celu upowszechnienie informacji o działaniach bibliotecznych, zaprezentowanie „prężnych” placówek działających w województwie podlaskim.
Katarzyna Hryniewicka (członek Zarządu Podlaskiego SBP, prowadzi bazę członków SBP na Podlasiu)
jest autorką książki „Baśń w życiu dziecka. Cechy, funkcje, rola baśni w życiu dziecka, baśnioterapia”.
Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP z serii Biblioteczki Poradnika Bibliotekarza nr 33.
Okręg pomorski
Marianna Borawska (Koło BNiF) w ramach współpracy z czasopismem ASYSTENT – pismem Nauczyciela Polonijnego w Ameryce wydawanym w Słupsku, opracowała w numerach 13,14,15,16/2019
recenzje 9 nowości książkowych oraz kilka artykułów.

Jacek Prądziński (Koło w Bytowie) publikował artykuły na łamach „Poradnika Bibliotekarza” oraz
tekst: „Social medialne hejtowanie. Rozrywka, norma, czy nieświadomość? Źródła i skutki hejtu wśród
dzieci i młodzieży”. [W:] Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży. Red. TARASZKIEWICZ Beata. Słupsk 2018, s. 68-73.
Okręg podkarpacki
Z inicjatywy Zarządu Okręgu Podkarpackiego zakończono prace związane z przygotowaniem do wydania „Kalendarium działalności Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie
w latach 1998-2017” / Andrzej Jagusztyn, Gabriela Radomska (wersja drukowana i elektroniczna).
W 16. tomie serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” pt. „Zostawili zwój ślad…
Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018”, wydanym przez Wydaw. Naukowe i Edukacyjne SBP zamieszczony został biogram Ewy Lis, autorstwa Katarzyny Bednarz-Soi (Oddział w Przemyślu).
W „Monografii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie” autorstwa dra Zygmunta Kubraka jest
rozdział poświęcony działalności lubaczowskiego Koła SBP. Wszystkie informacje na temat i tekst
o działalności koła przygotowany został przez przewodniczącą lubaczowskiego Koła SBP (Oddział
w Przemyślu).
Ewa Jankisz i Krystyna Serwatko opracowały 2 tomy Kroniki SBP przy BUR, które zostały przekazane
do Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Okręg śląski
Kol. Maria Kycler – przewodnicząca Zarządu Sekcji BSW przy Zarządzie Okręgu zainicjowała prace redakcyjne przy publikacji „Bibliotekarze śląscy we wspomnieniach”, obejmującej sylwetki zasłużonych,
zmarłych bibliotekarzy, pracowników śląskich bibliotek różnych typów (publikacja tomu wspomnień nastąpi w serii „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych” Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu w roku 2019 kontynuowała prace nad kolejnymi numerami kwartalnika „Bibliotheca Nostra”. Wydano zeszyty tematyczne za okres 2018-2019:
Nr 1 (51) 2018: Z teorii, historii i metodyki bibliografii, red. Agnieszka Bajor, Bogumiła Warząchowska,
Nr 2 (52) 2018: Biblioteka, technologia, informacja – kontekst edukacyjny, red. Hanna Batorowska,
Maria Kycler,
Nr 3 (53) 2018: Zagadnienia prawne w bibliotece, red. Marta Kunicka, Błażej Mądrzycki,
Nr 4 (54) 2018: Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis, red. Jolanta Gwioździk,
Nr 1 (55) 2019: Dokumenty życia osobistego jako źródło informacji w badaniach naukowych. Wybrane
aspekty, red. Katarzyna Tałuć,
Nr 2 (56) 2019: Biblioteki – historia, zbiory, usługi, red. Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska.
Zmiany wprowadzone w związku z reformą szkolnictwa wyższego i nauki zasadniczo wpłynęły
również na system ewaluacji czasopism. Nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego pisma.
Funkcję tę, po dr hab. Jolancie Gwioździk, prof. UŚ przejęła dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. UŚ.

Okręg lubuski
„Bibliotekarz Lubuski”, półrocznik, red. Andrzej Buck; Pro Libris – wyd. Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich –
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„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, Z.11, wyd. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze wspólnie
z WiMBP. Przygotowanie projektu w 2019 r., kontynuacja (druk) w 2020 r.
Okręg mazowiecki
Zarząd Oddziału w Radomiu jest współwydawcą periodyku „Bibliotekarz Radomski”, gdzie zamieszcza artykuły związane z książką, biblioteką, nowymi technologiami informatycznymi, mediami społecznościowymi, prawem bibliotecznym. Wszystkim co dotyczy szeroko rozumianego bibliotekarstwa
i bibliotekoznawstwa. Redaktor naczelna, sekretarz redakcji oraz członkowie zespołu to członkowie
Koła SBP w Radomiu
V. Współpraca międzynarodowa
Okręg śląski
Kol. Magdalena Gomułka – sekretarz Zarządu Okręgu w roku 2019 uczestniczyła w Kongresie IFLA
w Atenach (24-30 sierpnia). Na udział w Kongresie IFLA M. Gomułka otrzymała stypendium konferencyjne IFLA (koszty pobytu i dojazd opłaciła Biblioteka Śląska w Katowicach).
Kol. M. Gomułka była koordynatorem wolontariuszy w grupie IFLA New Professionals Special Interest
Group (2017-2019). W Trakcie Kongresu została wybrana na przewodniczącą (convenor) New Professionals Special Interest Group (NPSIG) na kadencję 2019-2021 i włączenie do grupy oficerów IFLA.
Zorganizowała IFLAcamp#7 w Atenach: warsztaty z Information Literacy w Bibliotece Miejskiej
w Ilioupoli, I. Olimpiada Bibliotekarzy w Megalo Kavouri: kontakt z prelegentami, przygotowanie materiałów dla uczestników, kontakt z organizatorem (Biblioteką w Ilioupoli), pomoc
w opracowaniu strony internetowej iflacamp.wordpress.com;
Uczestniczyła w organizacji otwartej sesji Library Love Stories na Kongresie IFLA w Atenach, oficjalnych spotkań dla wolontariuszy, happy hours; w zebraniu sekcji IFLA Management of Library Associations Section (MLAS); w realizacji projektu International Advocacy Programme; w spotkaniach online
z zespołem (NPSIG), MLAS i koordynatora ILFA Division IV.
Okręg lubelski
Aktywny udział w Międzynarodowym Kongres „Biblioteka jako fenomen kultury” 16-17 października
2019 r. w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku. Referaty wygłosiły Joanna Chapska i dr Anastazja
Śniechowska-Karpińska.
Okręg mazowiecki
1. Udział w IFLA 2019 w Atenach - członek Koła SBP przy Bibliotece Narodowej, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP,
2. Udział w pracach sekcji Library Theory and Research (IFLA) w kadencji 2019–2023 – członek Koła
SBP przy BUW, Zuza Wiorogórska;
3. Udział w pracach Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML w
kadencji 2017–2021 – członek Koła SBP przy BUW, Ewa Hauptman-Fischer, wiceprzewodnicząca
zarządu.
4. Udział 2 członków Koła SBP przy BG AWF w wyjeździe do Alexandru Ioan Cuza University of
Iasi, Romania, w ramach wymiany Staff Mobility for Training Mobility Agreement w roku akademickim 2019/2020. Pobyt został zrealizowany zgodnie z założeniami programu Erasmus i zapisami umowy
zawartej z Uczelnią. Tydzień szkoleniowy Librarians' Staff Training Week Programme Iasi trwał od

dnia 07 do 11 października 2019 roku. Obie uczestniczki przedstawiły prezentację i film promujący
Bibliotekę Główną AWF Warszawa oraz Uczelnię. Poza bibliotekarzami z Rumunii, nawiązano kontakty z bibliotekarzami z Grecji, Holandii, Hiszpanii, Anglii, Belgii, Danii i Chorwacji, Portugalii.
VI. Podsumowanie/ uwagi/wnioski
Ważniejsze sukcesy, porażki, problemy.
Okręg wielkopolski
Największa porażką jest rezygnacja bibliotekarzy i emerytów z członkostwa SBP oraz likwidacja niektórych kół.
Jako sukces można wymienić zwiększenie kwoty na nagrody im. A. Wojtkowskiego z 10 tys. Na 20 tys.
oraz organizację Forum Młodych Bibliotekarzy, które dzięki uczestnikom z Ukrainy zyskało szerszy
zasięg.
Okręg podlaski
Podobnie jak w ubiegłym roku, nadal pracownicy z krótkim stażem zawodowym niechętnie identyfikują się ze stowarzyszeniem. Z dezaprobatą opiniują SBP (pomimo przekazywanych argumentów
w obronie SBP przez Zarząd
Okręgu i Oddziałów Podlaskich). Aktywność
i zaangażowanie części członków w działania SBP jest niewielka. Najczęściej bibliotekarze z większym doświadczeniem brali udział w zaplanowanych przedsięwzięciach.
Prosimy o uproszczenie rozliczeń finansowych, które dla nas stanowią duży problem. Robimy to metodą prób i błędów. Nie mamy wsparcia księgowych.
Okręg małopolski

W Okręgu małopolskim były w roku 2019 trudności z założeniem kont bankowych, co spowodowało duże trudności ze zbieraniem składek. Z tego też powodu nie udało się ujednolicić
składek w Okręgu.
Okręg łódzki
Sieradzki oddział ma problemy ze zorganizowaniem spotkań integracyjnych, z tych samych
powodów: brak czasu, natłok obowiązków, szczególnie w małych placówkach w powiecie,
gdzie bibliotekarze są zaangażowani w wiele lokalnych inicjatyw, działają w stowarzyszeniach
związanych ze swoim regionem.
Nadal rośnie niezadowolenie z powodu braku samodzielności jednostek terenowych, szczególnie wobec faktu podniesienia wysokości składek.
Dalej nie ma zainteresowania konkursami, które są dedykowane dla bibliotekarzy. Tłumaczone
jest to małą atrakcyjnością i dodatkową pracą, która jest z nimi związana, ale też faktem, że na
sukces danego przedsięwzięcia zwykle pracuje się zespołowo.
Nie ma nowych członków (zapisała się jedna osoba do Koła w Wieluniu, ale to właściwie powrót do stowarzyszenia). Przyczyny te same: „skostnienie” SBP, brak samodzielności jednostek terenowych. Druga ważna przyczyna także bez zmian: struktura wiekowa pracowników
naszych bibliotek. ¼ członków oddziału to emeryci, nie ma młodych bibliotekarzy, z których
można by „rekrutować” nowych członków.

Okręg lubuski
Zarząd Okręgu Lubuskiego
W 2019 r. zmniejszyła się liczba członków i kół. Spowodowane jest to głównie przechodzeniem
bibliotekarzy na emeryturę i nie kontynuowaniem członkostwa w SBP.
Oddział w Gorzowie Wlkp.
W 2019 roku nie zrealizowano planowanego wyjazdu do Gołuchowa w Województwie Wielkopolskim,
powodem był brak odpowiedniej ilości chętnych.
Okręg mazowiecki
Niepokojące jest słabnące zainteresowanie bibliotekarzy działalnością SBP, jak również niewielka aktywność samych członków Koła. Należy zastanowić się, w jaki sposób unowocześnić działalność Stowarzyszenia, a przede wszystkim, w jaki sposób uczynić ją bardziej widoczną, atrakcyjną oraz adekwatną do potrzeb środowiska bibliotekarskiego.

Sporządziła Sylwia Błaszczyk

