Sprawozdanie
z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół)
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w roku 2011

I. Informacje organizacyjne
Na koniec 2011 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich liczyło 7.517 członków, to jest mniej o 570
członków mniej niż w roku 2010 (-7%). Różnica wynika z przeprowadzonej we wszystkich okręgach
weryfikacji liczby członków, w związku z pracami nad tworzeniem bazy danych. Największą różnicę
(-233) odnotowano w okręgu pomorskim oraz warmińsko-mazurskim (-117) a także wielkopolskim
(-47). Jednocześnie w okręgach zachodniopomorskim (+32) i lubelskim (+15). Członkowie zrzeszeni
byli w 306 kolach (+3) i 58 oddziałach (+1). Nowy oddział powołano w okręgu warmińsko-mazurskim.
Liczba kół zwiększyła się w okręgach : dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim a
zmniejszyła w okręgach kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim (Załącznik 1). Podobnie jak w latach poprzednich największa liczba członków pracuje w bibliotekach publicznych – 4891 (65%), dalej 567 w bibliotekach naukowych (7,5%), 183 w szkolnych i 159 w pedagogicznych, kolejnych 158 w bibliotekach szkół wyższych. Okręgi wykazały 539 członków – emerytów
(7,1%). Zestawienie członków wg rodzaju bibliotek nie jest pełne – brak danych z okręgów łódzkiego i
warmińsko-mazurskim (Załącznik 2).
Poniżej szczegółowe informacje organizacyjne w poszczególnych okręgach.

(Białystok) Podczas zbierania danych do bazy członków ponad 20 osób z Okręgu
Podlaskiego nie podało swoich danych. Część osób zrezygnowała z członkostwa
w stowarzyszeniu ponieważ nie chciała udostępniać wymaganych danych.
(Gdańsk) Cały czas trwają prace nad elektroniczną bazą danych członków SBP . W związku
z tym nastąpiło urealnienie przynależności do Stowarzyszenia. Weryfikacja nastąpiła na
podstawie wpływu składek-osoby, które rok i dłużej nie płaciły składek zostały wykluczone.
Zgodnie ze Statutem SBP osoby nie płacące składek będziemy skreślać z listy członków,
jednak wszyscy którzy nie zalegają tak długo, zostali powiadomieni aby podjąć decyzję
o swej przyszłości organizacyjnej do końca pierwszego kwartału 2012 roku. W wyniku
dotychczasowej weryfikacji skreślono z listy członkowskiej 233 osoby. W 2011 r. w Okręgu
Pomorskim zapisano 7 nowych członków.
W związku z odejściem na emeryturę kol. Elżbiety Banasiak, zlikwidowane zostało Koło
Emerytowanych Bibliotekarzy działające przy Oddziale SBP w Gdyni. Pomimo tego
członkowie koła brali czynnie udział w organizowanych w spotkaniach i uroczystościach.
Szczególnie licznie uczestniczyli w działaniach organizowanych przez Duszpasterstwo
Bibliotekarzy, czyli pielgrzymce do Częstochowy i dniach skupienia.
(Katowice) Nie wszyscy członkowie zaakceptowali pomysł utworzenia bazy danych, jej
przeznaczeniu i wykorzystaniu. Zdaniem członków, informacje zbierane do bazy były zbyt
szczegółowe. Część członków nie ujawniła np. danych o dacie urodzenia
(nie podając nawet roku!), dopiero pismo wyjaśniające z Zarządu Głównego uspokoiło
sytuację i pozwoliło zakończyć zbieranie danych.
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Bazę w obecnej postaci udało się zbudować na podstawie posiadanych deklaracji
członkowskich, które przekazano do Kół, w celu zweryfikowania i uzupełnienia danych.
Obecnie trwają dalsze prace, mające na celu weryfikację i poprawę zebranych danych o
członkach (zgodnie z informacją Biura ZG, takie prace „czyszczące” powinny zakończyć się
do końca marca br.).
W roku sprawozdawczym w okręgu śląskim powstały Koła przy Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Gliwicach i przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
Jednocześnie zakończyły działalność Koła w Siemianowicach i w Tychach. Zawiesiło
działalność Koło w Bytomiu (jeszcze liczone w roku 2011).
(Kielce) W ciągu 2011 roku w strukturze organizacyjnej Świętokrzyskiego Okręgu SBP nadal
brak kół w 6-ciu miastach powiatowych w: Busku - Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Opatowie
Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie oraz Sandomierzu.
W związku z tworzoną przez Zarząd Główny elektroniczną bazą członków, Zarządy Kół
zweryfikowały stan liczebny. Liczba członków w Okręgu zmniejszyła w stosunku do 2010 r.
się o 17 osób mimo, że w 2011 roku zapisały się do Stowarzyszenia 2 osoby (ubyło 19, w tym
3 odeszły z pracy). W Okręgu Świętokrzyskim około 20 % członków stanowią bibliotekarze
do 35 roku życia.
(Kraków) W strukturach Okręgu na koniec 2011 roku zrzeszonych było 506 członków, w
tym do 35. roku życia – tylko 64 osoby!
Powyższe dane mogą ulec zmianie, ponieważ nie zakończono jeszcze w niektórych
oddziałach i kołach prac nad bazą członków. W wielu strukturach terenowych mamy do
czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami w prowadzeniu kartotek członków, uaktualnianiu
deklaracji członkowskich itp. Z dużym oporem ze strony członków SBP spotykają się
wszelkie działania zmierzające do ustalenia adresów, numerów telefonów, adresów
mailowych. Należy się liczyć z tym, że części osób, zwłaszcza starszych, nie uda się do tego
przekonać.
Ze względu na długotrwałą nieobecność spowodowaną chorobą kol. Elżbiety RogozińskiejBień - przewodniczącej Zarządu Oddziału i Zarządu Koła w Tarnowie wystąpiły trudności
w bieżącej działalności tych struktur.
(Łódź) W porównaniu z rokiem ubiegłym rozwiązaniu uległo Koło w Poddębicach (Oddział
Sieradzki).
Uwagi dotyczące bazy członków SBP:
•

Baza wymaga dopracowania np. w Oddziale Łódzkim jest dość dużo emerytów,
przy wpisywaniu których podawano ich byłe miejsce pracy jako kontakt,
nie zweryfikowano danych dotyczących emerytów powyżej 70 roku, którzy są
zwolnieni z płacenia składek, a czasami nie wiadomo czy jeszcze żyją. Poza tym,
nie wszystkie Koła informują o zmianach nazwisk niektórych członków, przejściach
na emeryturę czy odejściach z pracy w bibliotece. Dlatego dopracowując bazę,
2

z pewnością liczba członków w Oddziale Łódzkim ulegnie pewnemu zmniejszeniu.
•

W bazie członków SBP pole „data urodzenia” nie jest obowiązkowe ale system
automatycznie uzupełnia na "1999-11-30".

•

Jeżeli chodzi o pole dotyczące wykształcenia: zakwalifikowano wspólnie
wykształcenie bibliotekoznawcze i inne, co powoduje chaos i czasami nie wiadomo co
wpisać, np. co z osobami, które posiadają wykształcenie "wyższe magisterskie
bibliotekarskie", a które "studia podyplomowe" ( przy innym kierunku)?

•

brak kategorii "bibliotekarz / dokumentalista dyplomowany".

(Olsztyn) Ze względu na niekompletne dane przesłane z oddziałów, dotyczące struktury
członków SBP nie jesteśmy w stanie uwzględnić owych danych w niniejszym sprawozdaniu.
Przyjmuje się liczbę członków w okręgu – 316 . Prace nad bazą w okręgu trwają nadal
(korekta bazy, uzupełniane danych).
Zarząd Okręgu podjął uchwały w sprawie:
• powołania Oddziału w Bartoszycach (16.11.2011 r.), w wyniku wydzielenia
z Oddziału Olsztyn Koła Miejskiego SBP w Bartoszycach i Koła SBP w Lidzbarku
Warmińskim;
• likwidacji Oddziału w Iławie.
W roku sprawozdawczym powstały nowe Koła w:
• Giżycku (21.03.2011 r.);
• Lidzbarku Warmińskim (13.04.2011 r.).\

(Opole) Liczba członków na koniec 2011 roku wyniosła 194 osoby i jest mniejsza w stosunku
do roku 2010 o 31 osób. Różnica wynika z rozwiązania Koła w Krapkowicach (-17) oraz
aktualizacji listy członków w Kołach (-13) z chwilą budowy elektronicznej bazy członków,
przejścia na emerytury pracowników bibliotek i wniosków o rezygnację z członkostwa.
Przy tworzeniu bazy danych pojawiły się problemy z danymi osobowymi, większość osób
nie widziała potrzeby umieszczania tak szczegółowych informacji (dotyczących np.
wykształcenie, zainteresowań czy przebiegu kariery). Brak danych o roku urodzenia
członków uniemożliwia policzenie członków do 35 roku życia
(Poznań) W 2011 roku sprawozdawczym liczba członków zmniejszyła się o 47 osób
(niektórzy zrezygnowali z członkostwa wraz z zakończeniem pracy w zawodzie
bibliotekarza, zmiany miejsca zamieszkania).
Prace nad tworzeniem Bazy Członków SBP w Wielkopolsce nie sprawiały dużych
problemów. Podana liczba członków w bazie nie jest jednak zgodna z liczbą w sprawozdaniu
(nie wszyscy wpisali się do bazy). Nie podano liczby członków do 35 roku życia, ponieważ
nie wszystkie Oddziały podały te informacje.
(Toruń) W okręgu kujawsko-pomorskim działają 3 Oddziały SBP w: Bydgoszczy, Toruniu,
Włocławku obejmujące 18 Kół SBP. W 2011 roku liczba kół zmniejszyła się o 2 w:
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Koronowie (członkowie przeszli do Koła w Bydgoszczy) oraz w Rypinie.
(Warszawa) – Dokonano zmiany siedziby Zarządu Okręgu Mazowieckiego (od IV kw. 2011
siedzibą ZOM jest Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Główna Biblioteka Województwa
Mazowieckiego (Warszawa ul. Koszykowa).
Prezydium Zarządu Okręgu powierzyło Ewie Stachowskiej-Musiał funkcję okręgowego
administratora bazy członków SBP odpowiedzialnego za koordynację prac w oddziałach oraz
weryfikację i aktualizację danych w bazie. Do końca roku 2011 wprowadzono do bazy
większość danych, przeprowadzono w oddziałach aktualizację i weryfikację informacji
o członkach. W wyniku weryfikacji danych liczba członków w okręgu mazowieckim
zmniejszyła się o 51 osób, co jest wynikiem weryfikacji członków w trakcie tworzenia bazy
członków . Skreślono z listy członków 85 osób, z tego najwięcej w Oddziale Ostrołęckim (57)
oraz Warszawskim (16). Optymistyczne jest to, że w roku 2011 przybyło 34 nowych
członków, z tego 23 w Oddziale Warszawskim. Łączna liczba członków na koniec 2011 roku
wyniosła 943 członków.
W 2011 roku zmniejszyła się także liczba kół. Z powodu braku jakiejkolwiek aktywności
potwierdzono wykreślenie koła w Przasnyszu (procedurę rozpoczęto jeszcze w roku 2010
(Oddział w Ostrołęce).
(Wrocław) W stosunku do roku ubiegłego zmianie uległa liczba członków, skreślono 44
a przystąpiło 22 nowych członków. Spadek ogólnej liczby jest wynikiem uaktualnienia
realnego stanu w poszczególnych kołach w procesie tworzenia bazy członków.
Na początkowym etapie nastręczało to wiele problemów z powodu braku formularza
z danymi oraz oporu niektórych osób przed podawaniem danych. Sytuacja unormowała się po
opublikowaniu szablonu oraz wyjaśnieniu kwestii ochrony danych osobowych.
W Oddziale Wrocławskim powstało nowe Koło przy Bibliotece Instytutu Psychologii
i Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
(Zielona Góra) W 2011 r. członkowie zrzeszeni w Kole przy GiMBP w Słubicach na
zebraniu postanowili zawiesić działalność koła. Na zebranie nie zostali zaproszeni członkowie
Zarządu Oddziału Gorzowskiego.
Stan członków w bazie na koniec 2011 r. nie zgadza się z informacją w sprawozdaniu.
W styczniu 2012 r. baza została uzupełniona o 3 osoby. Różnica wynika z przypadkowego
pominięcia w 2011 r. trzech członków jednego z kół.
II.
Działalność ogniw terenowych (wg celów strategicznych SBP) Zarządy Okręgów
(z otrzymanych sprawozdań okręgowych poniżej przytoczono informację o działaniach podejmowanych przez poszczególne zarządy okręgów w poszczególnych celach strategicznych SBP)
1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej.
Białystok
20-21.06.2011 – Warsztaty „Aspekty prawne funkcjonowania Bibliotek” zorganizowane
wspólnie z Zarządem Głównym SBP. Zajęcia prowadził mec. Rafał Golat oraz dr Barbara Budyńska.
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W spotkaniach uczestniczyła koordynatorka projektu Elzbieta Górska. W spotkaniu uczestniczyło 25
członków SBP.
29.08.2011 r. przewodnicząca Zarządu Okręgu Podlaskiego wraz z przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Książnicy Podlaskiej wystosowały do Dyrektora Książnicy Podlaskiej pismo o zabezpieczenie w budżecie Książnicy Podlaskiej na 2012 rok kwoty z
przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracownikom Książnicy Podlaskiej.
Gdańsk
Przyczyniając się do promowania dobrych standardów i praktyk bibliotecznych Oddział
w Słupsku zorganizował warsztaty dla bibliotekarzy z naszego regionu. Odbyły się one pod hasłem:
Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności.
Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie (Oddział w Gdańsku) zorganizowało spotkanie
informacyjno-szkoleniowe skierowane do nauczycieli awansujących (osobno dla każdego stopnia
awansu). Cz.1 - omówienie i rozdanie oferty biblioteki. Cz.2 – szkolenie Awans zawodowy nauczycieli.
Zarząd Okręgu Pomorskiego i Oddziału w Słupsku poparł też petycję pracowników Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Słupsku skierowaną do Prezydenta Miasta w sprawie cięć budżetowych
w placówce planowanych na rok 2012.
Oddział SBP w Gdyni wydał pozytywną opinię w sprawie kandydatury Pana Piotra Widza na
stanowisko dyrektora instytucji kultury - Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.
Okręg Pomorski SBP opiniował również kandydaturę na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewinie.
Katowice
Przewodnicząca Zarządu Okręgu konsultowała z ogniwami terenowymi drogą mailową zmiany
w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej. Następnie przesłała swoje uwagi
i opinie do Zarządu Głównego.
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego „Bibliotekarza” (S. Błaszczyk, 13.04.2010).
Kol. Wiesława Szlachta (członek Zarządu Okręgu) brała udział w spotkaniach z Przewodniczącymi Zarządów Okręgu (11-12.04. i 29-30.11. Warszawa).
W VII Forum SBP (Kiekrz k. Poznania ( 2-3.09.) wzięły udział Przewodnicząca Okręgu i Przew. Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej (S. Błaszczyk, D. Malczewska-Stus)
Zarząd Okręgu opiniował kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poraju (24.04).
Zarząd Okręgu prosił o opinię prawną mec. B. Howorkę nt. organizowanych wyjazdów zagranicznych dla bibliotekarzy (Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych).
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Zarząd Okręgu negatywnie zaopiniował kandydaturę Anny Fałat na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (26.08.), a następnie przedstawiciele Zarządu Okręgu uczestniczyli w komisji konkursowej na to stanowisko (12.12. s. Błaszczyk, Dorota Kowalczyk).
Zarząd Okręgu był reprezentowany w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach (S. Błaszczyk 15-16.11)
Zarząd Okręgu zaopiniowała Panią Izabelę Kulę – dyrektorkę MBP w Cieszynie, w związku
z przedłużeniem umowy o pracę na tym stanowisku (grudzień 2011).
Kraków
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w pracach komisji konkursowych:
- na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie (na wniosek burmistrza
Andrychowa, 28 luty 2011),
- na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (na wniosek Zarządu Województwa, 20 czerwca 2011).
Zarząd Okręgu sporządził opinie w następujących sprawach:
- na prośbę Marszałka Województwa opinię na temat odwołania Artura Paszki ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (2 maja 2011),
- na prośbę Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej opinię na temat nowego Regulaminu Organizacyjnego tej Biblioteki (31 grudnia 2011).
Łódź
Okręg Łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP m.in. wypowiadał się nt. nowych projektów
legislacyjnych z zakresu prawa bibliotecznego.
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Skubała oraz kilku innych członków zrzeszonych
w Okręgu uczestniczyło w VII Forum w Kiekrzu.
Olsztyn
W maju i w grudniu 2011 r. Zarząd Okręgu zajmował stanowisko w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w Gminie Purda.
Na bieżąco w ciągu całego roku sprawozdawczego przekazywano bibliotekarzom z bibliotek
publicznych informacje na temat stanu zaawansowania prac legislacyjnych nad nową ustawą „O działalności kulturalnej”. Zachęcano bibliotekarzy do dyskusji na temat nowych przepisów, które zaczną
obowiązywać od 2012 r. Zarząd Okręgu kilkakrotnie wysyłał oficjalne stanowisko w sprawie propozycji zmian zapisów w przygotowywanej ustawie.
W dniu 10.10.2011 r. na zebraniu członków SBP z wszystkich okręgów wiceprzewodnicząca
E. Budnik omówiła niektóre tematy statutowej działalności odnośnie oddziałów i kół oraz prawa i
obowiązków członków SBP.
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Członkowie zarządu okręgu mając wpływ na budowanie programu szkoleń dla bibliotekarzy
z małych ośrodków w ramach Programu Biblioteka+ zaproponowali moduł szkoleniowy dla bibliotekarzy z zakresu prawa bibliotecznego, który zrealizował R. Gollat z MKiDN.
Wielokrotnie Dyrektor WBP w Olsztynie konsultował z przewodniczącą ZO SBP w sprawie
wydania opinii na temat likwidacji filii bibliotecznych lub osób ubiegających się o stanowiska kierownicze w bibliotekach. Opiniowano różnego rodzaju dokumenty dotyczące zmian organizacyjnych
w różnego typu bibliotekach, w tym pedagogicznych i szkolnych. Przygotowano opinie i uwagi odnośnie działalności bibliotek, zawodu bibliotekarza dla potrzeb BN, UM, FRSI, IK.
Przedstawiciele Zarządu Okręgu wzięli aktywny udział w pracach zespołu ds. budowania strategii WBP w Olsztynie, przyjętej do realizacji na lata 2011-2015.
Przewodnicząca Zarządu Okręgu została zgłoszona do udziału w sekcji zawodu bibliotekarza
przy ZG SBP.
Opole
Zarząd Okręgu Opolskiego w roku 2011 zorganizował dla przedstawicieli Kół spotkanie
z Przewodniczącą Zarządu Głównego SBP – Elżbietą Stefańczyk, przy okazji otwarcia nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
Zarząd Okręgu przygotował również w roku 2011, w grudniu, dla przedstawicieli Kół szkolenie „Komunikacja wewnętrzna”, przeprowadzone przez Agatę Szczotkę-Sarnę. Szkolenie umożliwiło
usystematyzowanie nurtujących problemów identyfikacji z Stowarzyszeniem i próby rozwiązania tego
zagadnienia.
Poznań
Zarząd Okręgu był współorganizatorem VII Forum SBP „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
w Narodowym Programie Czytelnictwa” (2-3 września w Kiekrzu k. Poznania)
Zarząd Okręgu wydał dwie opinie o kandydatach na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dusznikach i Książu Wlkp.
Toruń
Zarząd Okręgu SBP przeprowadził konsultacje ze środowiskiem bibliotekarskim nt. łączenia
bibliotek z innymi instytucjami kultury w projekcie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Opinię negatywną przesłano do Zarządu Głównego SBP.
Zebrano i opracowano informację o obiektach zmodernizowanych, remontowanych w Okręgu SBP woj. kujawsko-pomorskiego w latach 2008 – 2010. Informację przesłano do ZG SBP.
Zaopiniowano ankiety dotyczące:
- badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie polityki lokalowej Miasta Toruniu
- informacji związanej ze szkoleniem dotyczącym komunikacji wewnętrznej w organizacji SBP
7

- informacji dot. I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2010
Wrocław
16-17 listopada 2011r. - wspólnie z Zarządem Głównym i Dolnośląską Biblioteką Publiczną
zorganizowano warsztaty dla członków SBP poświęcone kwestiom prawnym działalności bibliotek
pod hasłem „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek”, które prowadzone były przez Rafała Golata
– radcę prawnego w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W programie warsztatów była również prezentacja projektu zmian w ustawie o bibliotekach.
W dniu 3 marca 2011 roku Zarząd Okręgu podjął uchwałę w sprawie proponowanych zmiany
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, popierając stanowisko Zarządu
Głównego SBP w sprawie projektu nowelizacji ustawy.
W związku z zamiarem odwołania ze stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chocianów, przewodnicząca Zarządu Okręgu i zastępca dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej spotkały się z burmistrzem w celu wyjaśnienia powodów decyzji o odwołaniu. Wizyta w bibliotece
i spotkanie z burmistrzem zakończyły się wydaniem opinii w kwestii sytuacji w bibliotece.
Zielona Góra
Zarząd Okręgu przesłał na adres posła Jerzego Fedorowicza pismo dot. poparcia działań Zarządu Głównego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
Rzeszów
Zarząd Okręgu w Rzeszowie i Oddział SBP w Tarnobrzegu wystosowały protesty przeciwko
projektowi ustawy „o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej…”
w kształcie proponowanym przez rząd a popierające stanowisko ZG SBP wyrażającego sprzeciw.
Warszawa
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego J. Pasztaleniec-Jarzyńska opiniowała dokument opracowany przez ekspertów na zlecenie Biura Kultury Urzędu Miasta st. Warszawy pt. „Miasto
kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Etap.I”. W opinii zwróciła
uwagę na większe wykorzystanie potencjału bibliotek i bibliotekarzy w programie rozwoju kultury w
Warszawie.
Warsztaty „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek”
Zarząd Główny i Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP zorganizował w dniach 20-21 września
2011 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie dwudniowe warsztaty
„Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek”, finansowane z grantu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W warsztatach, które prowadził mec. Rafał Golat – pracownik departamentu Prawnego
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzięło udział 20 bibliotekarzy z województwa
mazowieckiego, reprezentujących wszystkie typy bibliotek, najwięcej z bibliotek publicznych. Warsz8

taty zostały wysoko ocenione w anonimowej ankiecie przeprowadzonej na zakończenie szkoleni,
stając się jednym z przejawów większego udziału bibliotekarzy w kształtowaniu polityki i praktyki
bibliotecznej.
Szczecin
Udział przedstawicieli Zarządu Okręgu w konsultacjach społecznych „Planów Działań na rok
2012 w ramach Priorytetów VI-IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
Lublin
1. Zarząd Okręgu wspólnie z WBP w Lublinie zorganizował II Lubelskie Forum Bibliotekarzy –
12.05.2011r. pod hasłem Wykład J. Chapskiej „Biblioteki w Norwegii”
2. Promocja IV edycji wojewódzkiego konkursu WBP w Lublinie „Książka Roku” 2010 na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.
2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Białystok
17.05.2011 - Przewodnicząca Zarządu Okręgu Podlaskiego poinformowała pisemnie Starostę
Powiatu Białostockiego, Wójta Gminy Poświętne, Prezydenta Miasta Suwałki, Burmistrza Miasta Hajnówka, Prezydenta Miasta Łomża, Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Burmistrza Suraża oraz Burmistrza Moniek o bibliotekarzach zatrudnionych przez poszczególne jednostki wyróżnionych w konkursie na Bibliotekarza Roku.V
27.10.2011., 08.11.2011., 16.11.2011 – Przewodnicząca Zarządu Okręgu Podlaskiego w ramach współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Radą Oddziału Białostockiego uczestniczyła kolejno w spotkaniu autorskim z Joanną Olech, była członkiem jury w konkursie
„Czy znasz twórczość Joanny Olech?”, uczestniczyła w Konferencji podsumowującej obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2011-”Biblioteki szkolne przygotowują uczniów do życia”.
Gdańsk
W minionym roku Okręg Pomorski SBP w Słupsku współpracował jak zwykle z samorządem
lokalnym, instytucjami państwowymi, kulturalnymi i organizacjami pozarządowymi. Wymienić należy
tu projekt wydawniczy zrealizowany przez Oddział SBP w Słupsku: Książk@ elektroniczna : przyszłość czy przeszłość?. Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu Oddziału SBP przez Wydział
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz wsparcia udzielonego przez rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Katowice
Przewodnicząca Zarządu Okręgu z ramienia Zarządu Głównego uczestniczyła w 77 Kongresie
IFLA i Zgromadzeniu Ogólnym IFLA (S. Błaszczyk – 13-19.08. San Juan Portoryko).
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Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w centralnej inauguracji X Ogólnopolskiego i I
Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom (Cieszyn / Czeski Cieszyn, 1.06 – S. Błaszczyk).
Łódź
Okręg Łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP m.in. propagował ankietę dotycząca postulowanych kierunków doskonalenia bibliotekarzy.
Olsztyn
Członkowie SBP, a w szczególności Zarząd Okręgu korzysta z każdej możliwej okazji by współpracować z organizatorami bibliotek, w tym z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego,
szczególnie w ramach rzecznictwa w sprawie środowiska bibliotekarskiego. Bardzo dobrze układa się
współpraca z WBP w Olsztynie, gdzie Zarząd Okręgu ma swoją siedzibę. Dyrektor WBP A. Marcinkiewicz umożliwił prezentację dokonań SBP na Warmii i Mazurach w wydawnictwie jubileuszowym pt.
60 stron Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Wydawnictwo w załączeniu do sprawozdania.
Na konferencji dyrektorów bibliotek publicznych ph.: „Co za nami co przed nami” w dniu
2 marca 2011 r. przewodnicząca W. Borkowska-Nichthauser poinformowała o konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dotyczącym wyboru Bibliotekarza Roku.
Współpracowano z bibliotekami wszystkich sieci (konferencje, warsztaty, spotkania okolicznościowe). Znaczącą rolę wśród instytucji i osób współpracujących ze stowarzyszeniem oraz WBP
przeznaczono dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na czele z dr Danutą Konieczną. Dzięki jej
inicjatywie w kolejnych numerach „Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego” opublikowano artykuły
pracowników naukowych, bibliotekarzy dotyczące m.in. zawodu bibliotekarza.
Opole
Zarząd Okręgu współpracował z opolskimi bibliotekami, i przygotowując obchody Tygodnia
Bibliotek.
Toruń
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła 26 X 2011 r. w VIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych. Na zaproszenie Starosty Toruńskiego brała udział w spotkaniu Twórców Kultury i
Sztuki Powiatu Toruńskiego / 14.V./
2.VI 2011 r. odbyło się seminarium dla bibliotekarzy powiatu toruńskiego, na którym Przewodnicząca ZO SBP przedstawiła realizację Strategii SBP na lata 2010 – 2021 oraz nowy wizerunek
SBP.
Zielona Góra
Elementami wspierania rozwoju społeczeństwa wiedzy była m. in. współpraca Stowarzyszenia z bibliotekami i samorządem , owocujące następującymi działaniami:
1. Współpraca Zarządu Okręgu z WiMBP w Zielonej Górze:
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- Zarząd Okręgu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze byli
organizatorami przedsięwzięcia pn. „Pora poetów” – 6-8 grudnia.To trzydniowe święto poezji, podczas którego nie tylko środowisko bibliotekarskie, ale również miłośnicy poezji w regionie mieli okazję
uczestniczyć w spotkaniach autorskich i widowiskach multiinstrumentalnych, skupionych wokół znaczących poetów: Bohdana Zadury, Marcina Świetlickiego, Tadeusza Różewicza. 6 grudnia odbyły się
dwa spotkania: Miłosz we wspomnieniach pisarzy lubuskich – spotkanie z Januszem Koniuszem oraz
spotkanie z Marcinem Świetlickim. 7 grudnia – spotkanie z Bohdanem Zadurą oraz wieczorny koncert
multiinstrumentalistki Karoliny Cichej z okazji 90. rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza. 8 grudnia
natomiast w ramach Czwartku Lubuskiego wieczór twórczości Zbigniewa Masternaka oraz prezentacja filmu fabularnego pn. Księstwo. Festiwal „Pora Poetów” zrealizowano z pozyskanych środków z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. - dotacja w kwocie 13.000 zł.
- Wydanie „Antologii dramatu lubuskiego” – publikacja w sposób przekrojowy prezentuje stan lubuskiej dramaturgii. Stanowi wybór utworów dramatycznych, powstałych w ciągu ostatnich kilkunastu
lat. Antologia jest cennym źródłem wiedzy o dramacie lubuskim, kompendium wiedzy dla wielu środowisk. Publikacja dofinansowana przez Zarząd Województwa Lubuskiego z „Programu współpracy
Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku – wspieranie inicjatyw wydawniczych z dziedziny kultury i sztuki”. Promocja publikacji odbyła się 21 grudnia. Dotacja 4.800 zł.
2. Współpraca z samorządami
Zarząd Okręgu składał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wnioski o dofinansowanie imprez organizowanych wspólnie z zielonogórską WiMBP. Zarząd Województwa Lubuskiego dofinansował Festiwal „Pora Poetów” w kwocie 13.000 zł oraz publikację „Antologia dramatu
lubuskiego” w kwocie 4.000 zł, w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. – wspieranie inicjatyw wydawniczych z dziedziny kultury i sztuki”.
Urząd Marszałkowski dofinansował również konferencję „Biblioteka multimedialnym oknem na
świat” w wysokości 3.000 zł.
Kielce
W ramach obchodów Tygodnia z Internetem z inicjatywy Zarządu Okręgu i Kieleckiego Oddziału - 4 lutego zorganizowano wspólnie z WBP i w siedzibie Biblioteki warsztaty dla seniorów pt.
Pomyszkuj w bibliotece. Uczestnikom spotkania wręczono dyplomy.
Szczecin
Udział przedstawicielek Zarządu Okręgu - C. Judek i L. Marcinkiewicz- w debacie i warsztatach oraz w konferencji dotyczącej Zachodniopomorskiego Programu Edukacji Cyfrowej dla Pokolenia 50+, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ramach Zachodniopomorskiego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej;
Członkowie Zarządu Okręgu SBP w Słupsku i Przewodnicząca Oddziału SBP w Słupsku brali
udział w warsztatach nt. kreowania wizerunku w organizacji w Koszalinie 30.09.2011 r.
Warszawa
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I Salon Bibliotek na XX Targach Książki Historycznej
Z inicjatywy Porozumienia Wydawców Książki Historycznej Zarząd Główny SBP zorganizował
po raz pierwszy Salon Bibliotek podczas XX Targów Książki Historycznej w dniach 24-27 listopada
2011 w Warszawie ( w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim). Koordynatorem całego przedsięwzięcia była J. Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego .
W seminarium „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa bibliotek” prezentowane były Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Podkowie
Leśnej. W seminarium uczestniczyli członkowie ZOM.
Laureatami konkursu na najciekawsze akcje popularyzujące książkę historyczną zdobyły Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie.
Na stoisku I Salonu Bibliotek w Arkadach Kubickiego po raz pierwszy odbyło się 8 spotkań
z autorami książek historycznych wydanych przez biblioteki, w tym jednej przez MKiDN. Dzięki I Salonowi Bibliotek osobne nieodpłatne stoiska na TKH miały Biblioteka Narodowa, Centralna Biblioteka
Wojskowa oraz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy.
Na stoisku I Salonu Bibliotek swoje publikacje prezentowały PBP w Ciechanowie, Książnica
Płocka, MBP w Radomiu.
Wszystkie powyższe inicjatywy przyczyniły się do lepszego postrzegania SBP przez biblioteki.
„Biblioteki kulturalną wizytówką Mazowsza”. Spotkanie wyjazdowe Zarządu Okręgu Mazowieckiego do Płocka
Celem spotkań wyjazdowych organizowanych przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego jest zarówno lepsza integracja środowiska bibliotekarzy jak i wzmocnienie znaczenia Oddziału SBP w bibliotekach, w których działają.
Spotkanie zorganizowane wspólnie przez ZOM, Zarząd Oddziału w Płocku oraz Koło SBP
w Książnicy Płockiej miało charakter zarówno integracyjny jak i szkoleniowy. Główny referat wygłosił
mec R. Golat („Własność intelektualna w praktyce bibliotek w świetle przepisów prawa autorskiego”).
W części drugiej przedstawicielka Książnicy Płockiej przedstawiła sytuację bibliotek płockich („Książnica Płocka i biblioteki powiatu płockiego dziś”). Z kolei J. Pasztaleniec-Jarzyńska przybliżyła działalność
SBP („Działania SBP na rzecz rozwoju bibliotek i zawodu bibliotekarza”), przewodnicząca Oddziału
Płockiego Bogumiła Tobota omówiła wyniki badania ankietowego mieszkańców Płocka („Wizerunek
bibliotekarza w oczach społeczności Płocka – wyniki badania ankietowego”). W spotkaniu uczestniczyła nowa dyrektor Książnicy Płockiej Joanna Banasiak, 6 członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego
oraz ok. 80 bibliotekarzy z powiatu płockiego.
Szczecin
8.czerwca 2011 roku w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - Zarząd Okręgu zorganizował
pierwsze Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego.
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Temat dyskusji podczas Forum: "Jak pozyskać, jak nie stracić czytelnika. Strategie pracy z użytkownikiem w bibliotece publicznej". Zaprezentowano wypowiedzi, prezentacje, komunikaty (10-15 minut),
podczas których autorzy przedstawili własne refleksje, doświadczenia, pomysły, prognozy, obawy,
nadzieje.
Lublin
Uruchomienie strony www Okręgu SBP http://hl.wbp.lublin.pl/sbp/
Organizacja 5-dniowego wyjazdowego seminarium szkoleniowego dla kadry kierowniczej bibliotek
województwa lubelskiego „Szlakiem Miłosza” włączając się w krajowe obchody Roku Miłosza, do
miejsc związanych z polskim noblistą oraz do bibliotek na Litwie i Łotwie, uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek (28.06 – 2.07.2011)
Pilotowanie grupy bibliotekarzy z województwa wielkopolskiego odwiedzających MGBP w Kazimierzu
Dolnym, MGBP w Nałęczowie, MBP w Lublinie, WBP w Lublinie, Książnicę Zamojską (6-9.09.2011)
3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
Białystok
14.12.2011 – Warsztaty aktywizujące „Trening twórczego rozwoju i poprawy pamięci” zorganizowane
wspólnie z Kołem Białystok. W spotkaniu uczestniczyło 23 członków SPB.
Gdańsk
Największą imprezą integracyjną w naszym regionie był Pomorski Dzień Bibliotekarza.
W minionym 2011 roku zorganizowany był wspólnie przez ZO Pomorskiego oraz Zarządy Oddziałów
w Gdyni i Słupsku. Uroczystość odbyła się 21-go maja w Zespole Szkól Leśnych w Warcinie. Piękne
otoczenie i zabytkowe wnętrza pałacu, w którym mieści się zespół szkół dopełniły uroczystego charakteru tego spotkania. Wzięło w nim udział ok. 100 bibliotekarzy, z czego połowa uczestników przyjechała z Trójmiasta. Z okazji naszego święta wręczono zasłużonym bibliotekarzom odznaczenia Wojewody Pomorskiego, Zarządu Głównego SBP a także Prezydenta Miasta. Słupska. Takie spotkania
pozwalają nie tylko wymienić się wiadomościami i nowinami, ale także zbliżają do siebie bibliotekarzy
z całego regionu. Towarzysko można było spędzić czas na przechadzkach, zwiedzaniu siedziby Bismarcka i innych atrakcji szkoły, a także ugościć się w karczmie Pod puchaczem na świeżym powietrzu.
Okręg Pomorski aktywnie włączył się w miejskie obchody Miesiąca Godności Osób
Niepełnosprawnych w Słupsku. Członkowie Okręgu Pomorskiego SBP uczestniczyli w pikniku miejskim
(stoisko SBP z książką dla niewidomych) oraz byli współorganizatorami wystawy rękodzieła podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych Ich Prace, która została
wyeksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku . Była to jubileuszowa X edycja wystawy
i na jej uroczystą inaugurację ZO pozyskał środki od indywidualnych sponsorów. Za długoletnią
współpracę z WTZ PZN, za promowanie biblioteki i SBP ZO Pomorskiego zwrócił się do ZG
z wnioskiem o wyróżnienie dyrektora tej placówki Medalem W Dowód Uznania.
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Uroczysty charakter miały również pożegnalne spotkania z koleżankami odchodzącymi na
emeryturę. W minionym roku pięknie wypadły przyjęcia z tej okazji zorganizowane dla koleżanek:
Marii Stolnickiej, Haliny Zubkowskiej, Urszuli Niklas i Elżbiety Wisławskiej
Katowice
Zarząd Okręgu wspólnie z Biblioteką Śląską zorganizował wojewódzkie obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza (26.05. w MBP w Mikołowie).
Kraków
Zarząd Okręgu zorganizował wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie (październik 2011).
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w uroczystościach związanych z jubileuszami
65-lecia bibliotek: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni (maj 2011), Dąbrowie Tarnowskiej (październik 2011), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie (grudzień 2011) oraz uroczystości oficjalnego oddania do użytku nowego budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzesku (czerwiec 2011), wzięła też udział w seminarium dla bibliotekarzy powiatu tarnowskiego
(28.05.2011- prelekcja: rola SBP w promowaniu zawodu bibliotekarza).
Łódź
Powołano Administratora Bazy Danych członków Okręgu, który zebrał od Przewodniczących
Oddziałów informacje i opracowywał je na strony zgodnie z wytycznymi ZG SBP.
Na oficjalnej stronie Okręgu Łódzkiego oraz w odpowiednich działach ogólnopolskiego portalu SBP propagowano inicjatywy i aktualne informacje dotyczące działalności Okręgu, Sekcji, Oddziałów i Kół.
Olsztyn
Zarząd Okręgu przygotował ankietę skierowaną do bibliotekarzy pracujących 5 lat w zawodzie. Opracowanie badania w toku.
Wykorzystujemy potencjał tkwiący w SBP jako platformę do załatwiana trudnych spraw z jakimi borykają się bibliotekarze lub instytucje którymi zarządzają.
Opole
Zarząd Okręgu, jak co roku, przygotował wyjazd na Targi Książki do Krakowie, w którym
uczestniczyli także młodzi pracownicy bibliotek Opolszczyzny.
Przedstawiciele Zarządu Okręgu włączyli się (uczestnicząc) w przedsięwzięciach organizowanych przez Koła SBP, m.in. wyjazd integracyjny, do Brzegu organizowany przez Koło Bibliotek Naukowych.
Przedstawiciele Zarządu Okręgu uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych opolskich bibliotek (w tym Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna).
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Poznań
VIII Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy odbyło się w Poznaniu 17. września.
Patronem bibliotekarzy jest św. Wawrzyniec. Uczestniczyło w nim prawie 230 bibliotekarzy z całej
Wielkopolski (ze wszystkich Oddziałów SBP). Najważniejsze punkty spotkania to: msza św. w intencji
bibliotekarzy w kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Grobla, spacer z przewodnikiem po Starym
Poznaniu (pokazał inny klimat miasta) i wspólny obiad.
Pomoc w organizacji VI Forum Młodych Bibliotekarzy „OtwarciBibliotekarze.eu” – Poznań,
15-16 wrzesień.
Udział członków Zarządu Okręgu w II Kongresie Bibliotek Publicznych „Biblioteka więcej niż
myślisz” – Warszawa, 13-14 październik.
Toruń
W maju odbywało się szereg spotkań bibliotekarzy z okazji Dni Bibliotekarza i Bibliotek, spotkań jubileuszowych. Na zaproszenie dyrektorów i władz samorządowych przewodnicząca ZO SBP i
członkowie Zarządu Okręgu uczestniczyli w uroczystościach : z okazji Jubileuszu 50. lecia GBP w Radziejowie z/s w Płowcach /17.V./; pożegnaniu dyrektora Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Radziejowie ; jubiileuszu 90. lecia powstania Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu ;jubileuszu 65. lecia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie..
5 grudnia 2011 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyło się szkolenie poświęcone
komunikacji wewnętrznej w SBP „Między nami”. Zajęcia prowadziła p. Agata Szczotka – Sarna .
Uczestniczyli przewodniczący Kół i członkowie Oddziałów SBP, którzy po szkoleniu otrzymali certyfikaty.
Zielona Góra
Przedstawiciele Zarządu Okręgu uczestniczyli w jubileuszu 60-lecia Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz jubileuszu 60-lecia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Szprotawie.
Działając na rzecz młodych bibliotekarzy Zarząd Okręgu dokonując wyboru osób do wyróżnienia medalem „W dowód uznania” (wręczanym z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek) kierował się
zasadą, aby szczególnie uwzględnić tę grupę pracowników bibliotek.
Kielce
16 czerwca ZO wraz z WBP w Kielcach zorganizował w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek
seminarium dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, na którym miał m.in. wykład prof.
Jacka Wojciechowskiego nt. Po co komu biblioteka? Podczas seminarium ogłoszono wyniki VI edycji
konkursu na Bibliotekarza oraz Bibliotekę Roku 2010.
Zarząd Okręgu zorganizował 17 listopada dla grupy bibliotekarzy z WBP wycieczkę do Biblioteki Jagiellońskiej oraz WBP w Krakowie oraz zwiedzenie siedziby WBP przez grupę bibliotekarzy z
Warszawy.
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Warszawa
Okręg Mazowiecki na portalu sbp.pl
Zarząd Okręgu Mazowieckiego przekazywał informacje do zamieszczenia na portalu
www.sbp.pl., zachęcał także wszystkie struktury Stowarzyszenia działające na terenie Mazowsza oraz
biblioteki do promowania swojej działalności na portalu Stowarzyszenia. Chociaż efekty nadal są niezadowalające, Okręg Mazowiecki pod względem liczby informacji zamieszczonych na portalu zajmował drugie miejsce wśród 16 okręgów.
Udział Okręgu Mazowieckiego w Forum SBP
Po raz pierwszy w VII Forum SBP, które odbyło się we wrześniu 2011 r. w Kiekrzu pod Poznaniem wzięli udział nie tylko przewodniczący okręgów, ale także przedstawiciele wszystkich oddziałów
z całej Polski. Zarząd Okręgu Mazowieckiego zachęcał wszystkie oddziały do uczestniczenia w Forum,
na którym była szczegółowo omawiana realizacja „Strategii SBP na lata 2010-2021”.
Warsztaty nt. zmiany wizerunku SBP oraz poprawy komunikacji wewnętrznej w Stowarzyszeniu
ZG SBP kontynuował spotkania warsztatowe z przedstawicielami okręgów poświęcone poprawie wizerunku SBP i lepszej komunikacji wewnętrznej wśród członków Stowarzyszenia. W roku
2011 przewodnicząca ZOM brała udział w dwóch warsztatach (w dniach 11-12.04.2011 r. oraz 2930.11 2011 r.).
Kwietniowe spotkanie było poświęcone konsultacji nt. projektu nowego logo dla SBP (który został
wprowadzony uchwałą ZG SBP w czerwcu 2011), przydzieleniu członkom ZG SBP oraz okręgom adresów korporacyjnych poczty elektronicznej (mazowiecki@sbp.pl).
Drugie listopadowe spotkanie było podsumowaniem skuteczności działań wizerunkowych w roku
2011 (sukcesy i porażki) oraz promocji bazy danych członków i portalu SBP jako narzędzi poprawy
komunikacji wewnętrznej SBP.
W wyniku obu spotkań prowadząca warsztaty Agata Szczotka-Sarna przygotowała szablon tablicy
informacyjnej o działalności SBP do wykorzystania w bibliotekach, podręcznik ułatwiający bardziej
profesjonalne kontakty z mediami. ZG SBP przygotował do wykorzystania w strukturach SBP ulotki
zachęcające do wstąpienia do Stowarzyszenia przeznaczone dla młodych bibliotekarzy, nowe ulotki
dla partnerów SBP, specjalne logo informujące o 95-leciu SBP, które przypada w roku 2012. Przewodnicząca ZOM rozesłała do oddziałów przygotowane podręczniki i szablony oraz informacje o stosowaniu nowego logo w wydawnictwach lokalnych SBP oraz w materiałach informacyjnych o imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia (plakaty, zaproszenia).
Udział członków ZOM w wydarzeniach bibliotekarskich
Przewodnicząca Okręgu oraz członkowie Zarządu brali udział w imprezach organizowanych
w całym województwie z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza (w Mińsku, Chudku, gmina
Kadzidło i Warszawie), w otwarciu siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach po gruntownym
remoncie, w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Oddział Warszawski SBP w Centralnej
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Bibliotece Wojskowej w Warszawie, w lutowym posiedzeniu Zarządu Oddziału SBP w Warszawie, w
konferencjach i imprezach organizowanych w bibliotekach.
SBP w mediach
Przewodnicząca Okręgu J. Pasztaleniec-Jarzyńska w maju wzięła udział w spotkaniu na żywo
w „Radiu dla Ciebie”, podczas którego wypowiadała się na temat problemów bibliotek i czytelnictwa
w województwie mazowieckim. Redakcji tego regionalnego Radia przekazywała też informacje
o ciekawszych wydarzeniach związanych z bibliotekarstwem na Mazowszu i działalnością SBP.
Z okazji XX Targów Książki Historycznej ukazał się specjalny dodatek do „Gazety Wyborczej”
informujący o imprezach towarzyszących Targom. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przygotowała informacje
o I Salonie Bibliotek i imprezach towarzyszących (seminarium, spotkaniach z autorami).
Lublin
1. Podjęcie inicjatywy konkursu „Bibliotekarza Roku 2010”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłoszono 14 kandydatur. Nagrodą był nowoczesny laptop sfinansowany ze środków ZO i prywatnego sponsora. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło podczas Tygodnia Bibliotek na II Lubelskim Forum Bibliotekarzy w obecności władz wojewódzkich i samorządowych z udziałem lokalnych
mediów
2. Promocja konkursu Zarządu Głównego SBP „Mistrz Promocji Czytelnictwa” wśród bibliotek województwa. Efektem były: Nagroda specjalna Poradnika Bibliotekarza dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Aleksandrowie, Wyróżnienie dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu oraz Specjalne wyróżnienia za utrzymywanie od wielu lat wysokiego poziomu i różnorodności
działań promujących czytelnictwo dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
3. Współorganizacja konkursu wojewódzkiego na najlepszą bibliotekarkę pracującą z dziećmi Nagroda im. Anny Platto (8.08.2011)
4. Współpraca przy typowaniu i ocenie bibliotek w ramach wojewódzkiego programu Wzorowa Biblioteka 2011 roku na najlepszą bibliotekę województwa lubelskiego spełniającą wysokie standardy
bibliotekarstwa. Przyznano tytuł MBP w Piaskach.
4. Zwiększanie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
Gdańsk
Bibliotekarze naszego Okręgu wszechstronnie korzystali z tej opcji, biorąc udział w przedsięwzięciach
na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym. Oto ważniejsze z nich:
•

VII Forum SBP – Narodowy Program Czytelnictwa (3-4 IX2011r. Kiekrz k. Poznania, kol. T. Milewska i A.Buczkowska-Pawlik, K. Kulesza, M. Skomro)

•

Kilka przygód w krainie komunikacji (13 IX 2011, Koszalin MBP, T. Milewska i A BuczkowskaPawlik).
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•

Metody komunikacji wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia
– dwudniowe warsztaty zorganizowane przez ZG SBP dla Przewodniczących Okręgów
(11-12.04.) –Anna Buczkowska-Pawlik

•

Udział kol. K. Kuleszy w warsztatach na temat tworzenia nowej bazy członków SBP zorganizowanych przez ZG SBP (jako administrator bazy Okręgu Pomorskiego)

•

Między dzieciństwem, a dojrzałością – udział członka SBP Okręgu Pomorskiego (kol. Kingi
Dziwisz) – 28-29.03.2011

•

Wielkie Pomorze – konferencja zorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku zgromadziła 13 X 2011 r. wielu członków SBP.

•

Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności ( 14 XII 2011 Słupsk,
szkolenie w formie warsztatów metodycznych – 26 uczestników, bibliotekarzy Oddziału
Słupskiego)

Katowice
Zarząd Okręgu wystosowała pismo do p. Hanny Batorowskiej (IINiB Akademii Pedagogicznej
w Krakowie) nt. współpracy przy redagowaniu czasopisma recenzowanego „Bibliotheca Nostra”, wydawanego przez AWF w Katowicach, którego patronem jest Zarządu Okręgu w Katowicach a w redakcji uczestniczą członkowie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP.
Łódź
Wsparcie finansowe i organizacyjne Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w przygotowywaniu warsztatów „Komunikacja z trudnym klientem biblioteki”.
Olsztyn
•

Zorganizowano w dniu 20.07 – warsztat dla grupy 16 bibliotekarzy z różnych sieci pt.:
„Komunikacja zewnętrzna, wewnętrzna komunikowanie zmian i kształtowanie wizerunku organizacji poprzez elementy wizualne” w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece
Pedagogicznej. Tematyka szkolenia została powtórzona w MBP w Bartoszycach.

•

Wzięto udział (członkowie zarządu) w VII FORUM SBP oraz konferencji organizowanej
przez SBP w Kiekrzu koło Poznania pt. „SBP w narodowym programie czytelnictwa”.

•

Współpracowano przy organizacji konferencji jubileuszowej 60 lecia WBP w Olsztynie
(05.2011 r.).

•

Współuczestniczono w spotkaniach członków Partnerstwa Regionalnego, podczas
Konferencji Regionalnej ”Biblioteka z dobrym klimatem społecznym” (7.12.2011 r.).

•

Promowano i zachęcano podczas wizyt w bibliotekach terenowych do zakupu wydawnictwa SBP oraz prasy branżowej j i do systematycznego przeglądania strony
www.sbp.pl.
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•

Uczestniczono w promowaniu dorobku literackiego twórców regionalnych zachęcając
np. moderatorów DKK do zapraszania na spotkania autorskie twórców regionalnych.

Opole
Przedstawiciele Zarządu Okręgu mieli możliwość uczestniczyć w VII Forum SBP w Kietrzu
k. Poznania (2-3 września 2011 - Katarzyna Pawluk i Mariola Urbaniak).
Przewodnicząca ZO – Elżbieta Kampa brała udział w warsztatach „Komunikacja wewnętrzna
w organizacji”.
W warsztatach „Cała naprzód” brała udział sekretarz ZO – Katarzyna Pawluk.
Sekretarz ZO uczestniczył również w warsztatach dla administratorów bazy członków oraz w
Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO w Katowicach, „Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki
w strategii i działalności uczelni wyższej” (wrzesień, Gliwice), gdzie omawiano m. in. zagadnienia
potrzeb i satysfakcji użytkownika bibliotek oraz nowe technologie w pracy biblioteki.
Poznań
Szkolenie (warsztaty) z zakresu rozwoju osobistego dla bibliotekarzy (członków SBP ze
wszystkich Oddziałów).
Warsztaty prowadzone przez Agatę Szczotkę-Sarnę w siedzibie WBPiCAK w Poznaniu (24 listopada). Udział 35 osób.
Pomoc w organizacji konferencji „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Trzy lata po Kielcach – najnowsze realizacje”. Poznań, 1-2
września.
Toruń
Udział przewodniczących Zarządu Okręgu SBP i Zarządów Oddziałów w VII Forum SBP w Kiekrzu k/Poznania / 3.IX./.
Udział w :
- w spotkaniu przewodniczących Okręgów SBP w Warszawie (11-12.04),
- w szkoleniu administratorów okręgowych Bazy Członków SBP w Warszawie (26.09),
- w spotkaniu przewodniczących Okręgów SBP pod hasłem „Cała naprzód”(29-30.11).
Wrocław
22 października 2011 r. zorganizowano warsztaty pod hasłem „Między nami – szkolenie poświęcone komunikacji wewnętrznej w organizacji” dla członków Zarządu Okręgu, Komisji oraz przewodniczących Oddziałów. Warsztaty miały za zadanie wskazanie sposobów usprawnienia przepływu
informacji między nami, co zmienić, aby komunikacja wewnętrzna była skuteczna. Spotkanie prowa19

dziła pani Agata Szczotka-Sarna, która bardzo sugestywnie zwracała uwagę na najczęściej popełniane
błędy w porozumiewaniu się.
Zielona Góra
- Konferencje
Zarząd Okręgu oraz WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze zorganizowali 5-6 października
konferencję wojewódzką bibliotekarzy pn. „Biblioteka multimedialnym oknem na świat”. W konferencji uczestniczyli lubuscy bibliotekarze, którzy wysłuchali 7 referatów wygłoszonych przez specjalistów w zakresie pracy z młodzieżą i edukacji. Przeprowadzono warsztaty dotyczące bezpieczeństwa
w sieci oraz zastosowania gier komputerowych w bibliotekach. Zorganizowano także spotkanie z
przedstawicielami Wydawnictwa „Dwie siostry” oraz panel dyskusyjny „Multimedia w Bibliotekach”.
Efektem konferencji było podniesienie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy dotyczących
umiejętności animowania czytelnictwa i zajęć dla młodzieży oraz poszerzenie działalności lubuskich
placówek bibliotecznych o nowe atrakcyjne formy pracy, rozrywki i nauki. Konferencja zorganizowana została dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wysokość dotacji 3.000 zł.
- Publikacje
Wydany został jeden numer „Bibliotekarza Lubuskiego”, w którym opublikowano artykuły na
temat zielonogórskiego bibliotekoznawstwa oraz stanu czytelnictwa, eseje, rozmowy, prezentacje
wartościowych przedsięwzięć, a także książek i oczywiście porcja relacji z wydarzeń, które miały miejsce w lubuskich bibliotekach w pierwszej połowie roku.
Wydano również książkę „Antologia dramatu lubuskiego” dofinansowana przez Zarząd Województwa Lubuskiego z „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku – wspieranie inicjatyw wydawniczych z dziedziny kultury i sztuki”.
- Promocja literatury
W elektronicznej wersji "Bibliotekarza Lubuskiego" w cyklu "Warto przeczytać" prezentowane są książki fachowe, wydawane m.in. przez Wydawnictwo SBP, polecane bibliotekarzom .
Kielce
Zarząd Okręgu uczestniczył w pracach związanych z promocją publikacji WBP w Kielcach
w ramach Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2011 w Kielcach (marzec) oraz I Salonu Bibliotek na
Targach Historycznych w Warszawie (listopad).
Zarząd Okręgu współorganizował z WBP:
- wystawę fotografii A. Załęskiego pn. Ostaszków, Twer, Miednoje - Na nieludzkiej ziemi
(04.04.-05.05);
- partycypował w kosztach organizacji dwóch spotkań z cyklu Podróże bez paszportu
(termin: marzec i wrzesień);
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- współorganizował spotkanie autorskie dla czytelników dorosłych z poetą księdzem
prof. B. Miązkiem (25 października); przy współpracy z Muzeum Historii Kielc ZO zorganizował w
siedzibie WBP wystawę w rocznicę powstania „Solidarności”.

Warszawa
Warsztaty i seminaria
Zarząd Okręgu Mazowieckiego współorganizował spotkanie o charakterze seminaryjnym
w Książnicy Płockiej „Biblioteki kulturalną wizytówką Mazowsza” oraz dwudniowe warsztaty „Aspekty
prawne funkcjonowania bibliotek” .
Spotkania z cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki” zostały w roku 2011 zawieszone, m. innymi ze
względu na trudności w synchronizacji terminów akceptowanych przez prelegentów z grafikiem sali
konferencyjnej Biblioteki na Koszykowej oraz podobieństwem tematyki wykładów organizowanych
przez inne instytucje.
Szkolenia
Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę o problemach ochrony i konserwacji
zbiorów Ewa Stachowska-Musiał przygotowała konspekt praktycznych szkoleń w zakresie profilaktyki
ochrony zbiorów i przeprowadziła dwa szkolenia: w Pedagogicznej Bibliotece w Siedlcach oraz w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Warszawa Bielany m. st. Warszawy. W szkoleniach wzięli udział liczni
bibliotekarze z bibliotek publicznych i szkolnych.
5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
Białystok
13.04.2011 – posiedzenie komisji, która wybrała Bibliotekarza Roku województwa podlaskiego
w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Podlaskiego.
Gdańsk
Ukazujemy naszą pracę poprzez działania promujące biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek,
w tym kiermasze książek, wystawy, konkursy, wykłady i inne.
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w roku 2011 zorganizowaliśmy w Zespole Szkól Leśnych
w Warcinie ( w dawnym pałacu Bismarcka). Zasłużeni Bibliotekarze odznaczeni zostali medalami Wojewody Pomorskiego, nagrodami i gratulacjami Prezydenta Miasta Słupska oraz Odznaczeniami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W 2011 roku następujące osoby i struktury zostały odznaczone:
• Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku : medal SBP „W
dowód uznania”;
• Maria Stolnicka : medal SBP W Dowód Uznania
• Danuta Zarzycka : medal SBP W Dowód Uznania
• Teresa Gawlik : Medal Wojewody Pomorskiego SINT SUA PRAEMIA LAUDI
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•
•
•

Elżbieta Wisławska : Honorowa Odznaka SBP;
Maria Chamier-Gliszczyńska: Nagroda Prezydenta Miasta Słupska;
Urszula Chojnowska, Regina Radzio, Alina Jasiocha: - dyplomy uznania od Prezydenta Miasta
Słupska;
Ponadto ZO Pomorskiego wystąpił o odznaczenie medalem SBP W Dowód Uznania dla dyrektorów instytucji od wielu lat współpracujących ze Stowarzyszeniem.
Katowice
Przeprowadzenie etapu okręgowego I edycji Konkursu SBP „Bibliotekarz Roku” (styczeń
2011). W związku z konkursem w Okręgu powołano okręgową Komisję Konkursową, pod kierunkiem
Małgorzaty Witowskiej (sekretarza Zarządu Okręgu). Na potrzeby konkursu utworzono specjalne
konto poczty elektronicznej , w celu nadsyłania zgłoszeń do konkursu (regulamin opracowany został
przez Zarząd Główny ). W podanym terminie nie wpłynęły żadne zgłoszenia (nie było też zainteresowania konkursem w postaci maili, pytań itp.). Informacja o przebiegu etapu okręgowego została
przesłana do Zarządu Okręgu, zgodnie z Regulaminem.
Wniosek o nadanie Medalu „W Dowód Uznania” – dla 4 członków Oddziału w Bielsku-Białej
(wniosek Zarządu Oddziału)oraz Przewodniczącej ZO Doroty Malczewskiej-Stus (wniosek Zarządu
Okręgu). Medale wręczone zostały w trakcie uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
w Wilamowicach (Oddział w Bielsku-Białej) oraz w Mikołowie (okręgowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek).
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w konferencji prasowej i posiedzeniu Forum
Dyrektorów Samorządowych Bibliotek Publicznych województwa śląskiego, przyznającym Nagrodę
Dyrektora Biblioteki Śląskiej im. J. Lompy (S. Błaszczyk 9.maja)
Zarząd Okręgu zgłosił Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej do konkursu o zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” (wniosek Koła SBP przy MBP w Dąbrowie Górniczej).
Na wniosek Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach Zarząd Okręgu wystąpił o nadanie medalu „Bibliotheca Magna Perennisque” dla Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Medal zostanie wręczony w trakcie posiedzenia Zarządu Okręgu 21. marca 2012 r.
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w III powiatowej konferencji regionalnej dla
bibliotekarzy (współorganizowanej przez Zarząd Oddziału SBP w Katowicach i PBP w Gliwicach),
w trakcie której wręczyła (w imieniu Zarządu Głównego) Kol. Krystynie Wołoch honorowej odznaki
„Zasłużony dla kultury polskiej” (wnioskodawcą był Zarząd Okręgu SBP) – 22.09.2011.
Przewodnicząca Zarządu Okręgu wystosowała listy gratulacyjne do MBP w Czechowicach –
Dziedzicach i MBP w Siewierzu, z okazji zdobyci przez te biblioteki I i II miejsca w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki.
Kraków
Konkurs na Bibliotekarza Roku stał się okazją do nawiązania kontaktów z władzami samorządowymi różnych szczebli. Zabiegi o objęcie konkursu patronatem Marszałka wzbudziły zainteresowanie Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich jako organizacją zawodową. Uroczystość wręczenia
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Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” w dn. 7 czerwca 2011 przyczyniła się
w sposób widoczny do zwiększenia prestiżu zawodu i wypromowania bibliotekarzy, którzy w Konkursie wzięli udział. Podkreślają to na każdym kroku władze samorządowe Chrzanowa i innych bibliotek.
Wyrazem tego jest także decyzja Marszałka Województwa o objęciu Konkursu stałym patronatem
i udział jego przedstawiciela w składzie Kapituły Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego”.
Łódź
Dwukrotnie ( 11-12.04 i 29-30.11 2011) Przewodnicząca Okręgu E. Grzelakowska i członek Zarządu Okręgu Izabela Gajda uczestniczyły w konferencjach i szkoleniach organizowanych w Warszawie - w ramach tworzenia nowego wizerunku Stowarzyszenia.
Zarząd Okręgu wziął udział w organizacji konkursu na Bibliotekarza Roku na terenie Okręgu,
a także zapewnił wsparcie finansowe i organizacyjne imprezy integracyjnej Odjazdowy Bibliotekarz.
Olsztyn
Podejmowano działania zachęcające biblioteki do obchodów „Tygodnia Bibliotek”, szczególnie wyjazdy i udział członków Zarządu Okręgu w oficjalnych uroczystościach odbywających się w siedzibach bibliotek. Wystosowywano oficjalne listy i przesłania dla bibliotekarzy i korzystano
z możliwości bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami samorządów.
Zarząd Okręgu przeprowadził w skali województwa konkurs „Bibliotekarz Roku”. Przewodnicząca wraz z Zarządem Okręgu bardzo aktywnie zachęcała środowisko bibliotekarzy do przesyłania
kandydatur do konkursu, efektem podjętych działań było zgłoszenie kandydatki do nagrody ogólnopolskiej Anity Romulewicz z WBP w Olsztynie.
Opole
Zarząd Okręgu Opolskiego dbał o wizerunek SBP w opolskich mediach informując o” Tygodniu
Bibliotek”, konkursie na „Bibliotekarza Roku” oraz o kampanii na rzecz pozyskiwania nowych, młodych ludzi do Stowarzyszenia, udzielając wywiadów do radia i lokalnej prasy. Informacje o „Tygodniu
Bibliotek”, konkursie na „Bibliotekarza Roku” były również zamieszczanie na portalach społecznościowych bibliotek, np. MBP w Opolu oraz na stronach internetowych poświęconych kulturze.
Zarząd Okręgu był koordynatorem „Tygodnia Bibliotek”, organizowanego w różnych typach bibliotek,
w tym w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Bibliotece Głównej Politechniki Opolskiej,
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu .
W wojewódzkim etapie konkursu na „Bibliotekarza Roku 2010” zwyciężyła dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Elżbieta Kampa (Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP). W plebiscycie ogólnopolskim zajęła wysokie trzecie miejsce.
Poznań
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Zarząd Okręgu po raz 18. zorganizował Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla wielkopolskich bibliotekarzy za całokształt zasług w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 3. listopada 2011 r. tradycyjnie w Pałacu Działyńskich na Starym
Rynku w Poznaniu. Nagrody Główne otrzymali Janusz Ambroży – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
Gniezna, Halina Kozak – pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Danuta Wańka – kierownik Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Laureatem Nagrody
Młodych została Magdalena Marcinkowska - pracownik Biblioteki Kórnickiej PAN. Uroczystość zgromadziła bibliotekarzy z całej Wielkopolski, uczestniczyło w niej około 130 osób. Wśród zaproszonych
gości byli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Nagrody
laureatom wręczył pan w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego pan Tomasz Bugajski –
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Na realizację konkursu została przyznana dotacja ze
środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Zarząd Okręgu występował z wnioskami o odznaczenia wyróżniających się członków Wielkopolskiego Okręgu SBP.
Przedstawiciele Okręgu opracowywali artykuły na temat SBP do kolejnych numerów Panoramy Wielkopolskiej Kultury wydawanej przez WBPiCAK w Poznaniu (strony dla SBP). W 2011 r. ukazało się 6 numerów, na bieżąco przesyłane do wszystkich Oddziałów i Kół SBP oraz bibliotek publicznych w Wielkopolsce.
Kontynuowano prace nad zakończeniem opracowania dodatku do Słownika bibliotekarzy
wielkopolskich 1918-2000. Wszystkie Oddziały przygotowały biogramy znanych bibliotekarzy ze swojego regionu, którzy zmarli po 2000 roku.
Toruń
16.V. odbył się we Włocławku oddziałowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, w którym uczestniczyły władze miasta, instytucje kultury, bibliotekarze i przedstawiciele Zarządu Okręgu SBP. Przewodnicząca uczestniczyła również 24 maja w wojewódzkim Dniu Bibliotekarza, który odbył się w Ośrodku
Chopinowskim w Szafarni.
Zarząd Okręgu SBP przeprowadził okręgowy etap konkursu „Bibliotekarz Roku 2010” .
Zasłużeni bibliotekarze i biblioteki zostali w 2011 roku uhonorowani odznaczeniami i medalami przyznanymi prze Komisję Wyróżnień i Odznaczeń ZG SBP, w tym :
•

Odznaczenie Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Kol. Marii Czarneckiej, dyrektora GBP w Lubiczu;

•

Odznaki Honorowe SBP otrzymały: Kol. Halina Paczkowska, dyrektor Biblioteki Powiatowej w Radziejowie, która zakończyła pracę zawodową i przeszła na emeryturę oraz Kol.
Ewa Charyton z MBP w Lipnie;

•

Medale „ W Dowód Uznania” dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, z okazji 65 lecia
powstania biblioteki oraz GBP w Radziejowie z/s w Płowcach z okazji 50 lecia Jubileuszu.

Wrocław
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Już po raz ósmy przygotowano uroczyste obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, które miały miejsce 11 maja 2011 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.
Honorowy Patronat nad obchodami objął Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński. Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu, Zarządy
Oddziałów w Kłodzku, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu oraz Dolnośląska Biblioteka
Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie.
W uroczystości wzięli udział m. in. Małgorzata Jędrzejowska-Skrzypczyk - Dyrektor Biura Poselskiego
Moniki Wielichowskiej; przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych, w tym
Jacek Gawroński dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Tomasz Kiliński - Burmistrz Miasta Nowa Ruda, Andrzej Behan - Przewodniczący Rady Miejskiej w
Nowej Rudzie, Urszula Panterałka - Zastępca Wójta Gminy Kłodzko, Kazimierz Pachura - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bardzie, Irena Styga - Pełnomocnik Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Mariusz Skrzypczyk - Dyrektor Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego w Kłodzku, Leszek Wójcik - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej oraz Radni
Miasta Nowa Ruda - Regina Wałęsa, Irena Caryk, Halina Gajcy, Piotr Postrożny, Jacek Cichański. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich reprezentowała Sylwia Błaszczyk – opiekun okręgu.
Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie
oraz Zarządu Okręgu – Dolnośląski Bibliotekarz Roku.
W czasopiśmie „Książka i Czytelnik” nr 2/2011 wydawanym przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną zamieszczony został obszerny artykuł poświęcony świętu dolnośląskich bibliotekarzy przygotowany przez przewodniczącą okręgu.
Zielona Góra
- Tydzień Bibliotek
W ramach Tygodnia Bibliotek Zarząd Okręgu wraz z WiMBP im. C. Norwida zorganizowali:
Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Majowy Kiermasz Książek, spotkania z autorami
– lubuskimi poetami, prozaikami, publikującymi w wydawnictwie Biblioteki "Pro Libris", warsztaty
Poznajemy elektroniczne katalogi WiMBP: OPAC dla dorosłych oraz DZIECIOOPAC dla dzieci, naukę
korzystania z Antykwariatu Internetowego oraz z zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, konkurs na tekst hymnu zielonogórskich bibliotek dziecięcych, warsztaty szybkiego czytania, koncert
muzyki polskiej z okazji święta 3 Maja z udziałem uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej
w Zielonej Górze, cykl spotkań popularnonaukowych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
ph. „Co można zobaczyć na zielonogórskim niebie?”, zakończony nocnymi obserwacjami nieba przez
cztery teleskopy. Zorganizowano także dla najmłodszych głośne czytanie bajek przez znanych zielonogórzan. Koło SBP przy WiMBP włączyło się do ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz i zorganizowało rajd rowerowy bibliotekarzy, miłośników książek, bibliotek i rowerów.
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
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Zarząd Okręgu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej
Górze byli organizatorami wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, która odbyła się
6 maja w WiMBP w Zielonej Górze. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich
i miasta Zielonej Góry oraz bibliotekarze lubuscy. Wielu z nich uhonorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz medalami SBP. Uroczystość wzbogacił występ laureatów Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs „Bibliotekarz Roku”
W 2011 r. Zarząd Okręgu otrzymał tylko 1 zgłoszenie kandydatury do konkursu – z Oddziału
Gorzowskiego. Po przeanalizowaniu kandydatury członkowie Zarządu Okręgu zdecydowali nie zgłaszać jej do Zarządu Głównego. Na spotkaniu z przewodniczącymi Oddziałów i Kół omawiano sprawę
konkursu, zaproponowano Kołom typowanie po 1 kandydacie, a spośród tych kandydatur Zarząd
Oddziału wybierze 1 osobę. Poza tym Zarząd Okręgu przyjmie zgłoszenia od innych instytucji czy osób
zgodnie z regulaminem. Koła zachęcano do zapoznania się z regulaminem konkursu i rzetelnego wyboru wyróżniających się bibliotekarzy.
- Nagrody i wyróżnienia dla bibliotekarzy
Zarząd Główny SBP na wniosek Zarządu Okręgu oraz Oddziału w Zielonej Górze przyznał
w 2011 roku odznaczenia za osiągnięcia w bibliotekarstwie i Stowarzyszeniu 1 Honorową Odznakę
SBP oraz 11 medali "W dowód uznania". Nagrody wręczano podczas wojewódzkiej uroczystości Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek
- Artykuły/informacje w mediach
Wszystkie informacje o organizowanych imprezach przekazywano lokalnym mediom, zorganizowano konferencję prasową przekazując dziennikarzom prasowym, radiowym oraz stacjom telewizyjnym szczegółowy harmonogram Tygodnia Bibliotek w WiMBP, na stronie www Biblioteki oraz
„Bibliotekarza Lubuskiego” zamieszczano ciekawsze propozycje bibliotek terenowych. Lokalne telewizje – TVP Gorzów Wlkp., TV Odra, Regionalna Telewizja Lubuska zamieszczały zapowiedzi oraz relacje z organizowanych przedsięwzięć.
- Działania na rzecz zmiany wizerunku Stowarzyszenia
Sekretarz Zarządu Okręgu uczestniczyła 11-12 kwietnia (Warszawa) w spotkaniu organizowanym przez ZG SBP nt. komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz zmian wizerunku SBP. Uczestniczyła też 29-30 listopada (Warszawa) w spotkaniu organizowanym przez ZG SBP nt. ewaluacji strategii
SBP na lata 2010-2020, tworzenia bazy członków SBP, zmiany wizerunku Stowarzyszenia – propozycji
tablicy informacyjnej w bibliotekach oraz podręcznika kontaktów z mediami, portalu sbp.pl oraz
ustawy o bibliotekach.
2 czerwca 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej
Górze odbyło się spotkanie członków lubuskiego okręgu SBP z przewodniczącą Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbietą Stefańczyk, która uczestniczyła w tym dniu w Zielonej
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Górze w konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. W spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, członkami Kół SBP przy
Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej im. M. Grzegorzewskiej, Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze oraz przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida Elżbieta Stefańczyk
przedstawiła stanowisko ZG SBP w sprawie nowelizacji ustawy o bibliotekach, zapraszała do wzięcia
udziału w VII FORUM SBP, które odbędzie się we wrześniu 2011 r., zachęcała także do zorganizowania w Zielonej Górze warsztatów dotyczących komunikacji wewnątrz organizacji i zmian wizerunkowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a także warsztatów na temat prawnych aspektów funkcjonowania bibliotek. Spotkanie, które przebiegało w merytorycznej, ale i bardzo sympatycznej atmosferze zakończyliśmy uhonorowaniem naszej koleżanki Małgorzaty Janickiej, wiceprzewodniczącej
Zarządu Oddziału w Zielonej Górze medalem „W dowód uznania”, który otrzymała z rąk naszego gościa.
Na spotkaniu Zarządu Okręgu z przewodniczącymi Oddziałów i Kół przekazano informacje nt.
działań Zarządu Głównego dot. zmiany wizerunku Stowarzyszenia, zaprezentowano nowe logo. Przesłano też Kołom i Oddziałom materiały z nowym logo SBP. Zarząd Okręgu wykorzystał je w plakatach
o imprezach bibliotecznych, Oddziały w pismach korespondencyjnych. Przekazywano też Kołom informacje o portalu sbp.pl, adresach poczty elektronicznej z domeną sbp.pl.
Rzeszów
Po raz szósty zorganizowano konkurs na najlepiej zrealizowany „Tydzień Bibliotek”. Zarząd
Okręgu doceniając stały, wysoki poziom merytoryczny pracy z czytelnikiem postanowił przyznać Honorowe Dyplomy dla Bibliotek, które od wielu lat zajmują czołowe miejsca w konkursie. Ufundowano
puchar i dyplomy dla wyróżnionych bibliotek. 10.05.2011 r. Zarząd Okręgu zorganizował konferencje
prasową z okazji ‘Tygodnia Bibliotek”- wzięli w niej udział członkowie Zarządu Okręgu.
Warszawa
Konkurs „Bibliotekarz Roku Województwa Mazowieckiego”
Po raz pierwszy Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs na „Bibliotekarza Roku
Województwa Mazowieckiego”. Zgłoszono 4 kandydatów do nagrody.
Na posiedzeniu kapituły konkursu w dniu 4 kwietnia 2011 r., pod przewodnictwem Janiny Jagielskiej, członka honorowego ZOM, w tajnym głosowaniu tytuł „Bibliotekarza Roku Województwa
Mazowieckiego 2010” przyznano Barbarze Bielastej (Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie,
kierownik Biblioteki Regionalnej).
Pozostałe trzy nominowane osoby otrzymały ex aequo II miejsce - Barbara Ewa Michałek –
nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie, Teresa Niewczas – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży oraz Anna Skubisz-Szymanowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
Zarząd Okręgu Mazowieckiego ufundował specjalne dyplomy oraz statuetkę dla laureatki
głównej nagrody. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas gali Dni Kierbedziów organizowanej dla bibliotekarzy województwa mazowieckiego przez Bibliotekę na Koszykowej. Uroczystość od27

była się 6 czerwca w Auli Akademii Leona Koźmińskiego Warszawie. Laureatka nagrody - Barbara
Bielasta brała udział w drugim ogólnopolskim etapie konkursu organizowanym przez ZG SBP na portalu Stowarzyszenia (głosowanie internetowe), zajmując szóste miejsce (na 10 nominowanych). Barbara Bielasta została dodatkowo uhonorowana przez ZG SBP dyplomem oraz nagrodą pieniężną podczas VII Forum SBP we wrześniu 2011.
Konkurs był okazją do promowania laureatów w środowisku bibliotekarzy, w mediach i wśród
samorządowców. Specjalne listy informujące o nagrodach zostały wysłane przez przewodniczącą
ZOM do odpowiednich władz samorządowych – organizatorów bibliotek, w których pracują laureatki.
Cykl „Sylwetki ludzi książki”
W ramach cyklu pt. „Sylwetki ludzi książki” organizowanego we współpracy z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy – Główną Biblioteką Województwa Mazowieckiego oraz z Kołem SBP przy
Bibliotece w dniu 27 października odbyło się spotkanie z Janem Wołoszem, byłym przewodniczącym
SBP i wieloletnim redaktorem naczelnym „Bibliotekarza”, zatytułowane „Dwadzieścia lat z „Bibliotekarzem” wśród bibliotekarzy”. Dorobek zawodowy J. Wołosza przedstawiła dr hab. Jadwiga Sadowska.
Szczecin
Pismo gratulacyjne Zarządu Okręgu do Marii Hudymowej, b.wicedyrektor Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, wieloletniego członka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z okazji nadania Jej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koszalina (w dn. 21. Lipca 2011 r.).
POZOSTAŁE OGNIWA TERENOWE (Zarządy Oddziałów, Koła)
(z otrzymanych sprawozdań okręgowych poniżej przytoczono informację o działaniach podejmowanych przez zarządy oddziałów i kół w poszczególnych celach strategicznych SBP)
1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej.
Okręg podlaski
Białostocki Odział SBP napisał projekt i po otrzymaniu dotacji z Miasta Białystok wydał „Bibliografię
województwa podlaskiego za lata 2005 – 2006”.
Białostocki Oddział SBP był partnerem w projekcie Biblioteka – Informacja – Terapia realizowanym
wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Członkowie SBP aktywie uczestniczyli w 16 spotkaniach zdobywając nową wiedzę.
W dniach 15-16 października 2011 r. Koło Białystok było partnerem projektu „Żywa Biblioteka”, które miało miejsce w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Członkowie SBP aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.
Suwalski Oddział SBP współorganizował z kadrą Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach warsztaty MAK+ w miesiącu maju. Członkowie SBP byli aktywnymi uczestnikami.
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W październiku Kolo Suwałki współorganizowało z Biblioteką Publiczną im. Mari Konopnickiej w Suwałkach uroczystości upamiętniające Jadwigę Towarnicką w 25 rocznicę śmierci. Została zorganizowana wystawa dokumentująca jej życie i dorobek zawodowy, wystawa „Biblioteka im. Ignacego Domeyki w Argentynie”, koncert akordeonowy. Sala oświatowa Biblioteki otrzymała imię Jadwigi Towarnickiej – zasłużonej suwalskiej bibliotekarki.
Członkowie Oddziału SBP w Suwałkach w grudniu 2011 r. uczestniczyli w warsztatach „Zmiany w
ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jeleniewie połączonych z wymiana doświadczeń zawodowych.
Okręg pomorski
•

Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności. – warsztaty zorganizowane przez Oddział Słupski

•

Zarząd Oddziału Słupskiego poparł petycję pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Słupsku skierowaną do Prezydenta Miasta Słupska w sprawie cięć budżetowych w placówce
planowanych na rok 2012.

•

Oddział SBP w Gdyni wydał opinię w sprawie kandydatury Pana Piotra Widza na stanowisko
dyrektora instytucji kultury - Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie. Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Gdyni uznał, że osoba Pana Piotra Widza wydaje się
odpowiednim kandydatem na to stanowisko.

•

Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie (Oddział w Gdańsku) zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do nauczycieli awansujących (osobno dla każdego stopnia awansu). Cz.1 - omówienie i rozdanie oferty biblioteki. Cz.2 – szkolenie Awans zawodowy
nauczycieli

•

Koło Trójmiasto przygotowało prezentację dr Anny Walczak z Biblioteki Gdańskiej Polskiej
Akademii Nauk na temat Architektoniczne adaptacje budynków na potrzeby bibliotek. Koło
pomimo dosyć bogatych planów na 2011 rok niestety nie zrealizowało swoich zamierzeń,
jednak poszczególni członkowie koła brali czynny udział w działaniach stowarzyszenia w ramach oddziału i duszpasterstwa

Okręg małopolski
Oddział w Krakowie
dr Jerzy Krawczyk (przewodniczący Oddziału Krakowskiego SBP) reprezentował SBP w Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (czerwiec 2011 r.)
oraz w Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie
(wrzesień 2011 r.),
Oddział w Tarnowie
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Kol. Ewa Jasiewicz Kargól i Barbara Witek zasiadały w komisji konkursowej- wybór dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Nowym dyrektorem została p. Ewa Stańczyk, kierownik Działu Informacyjno-Wydawniczego
Okręg lubelski
Udział przedstawicieli Zarządu Oddziału w rozmowach z Dyrekcją MBP w Białej Podlaskiej na temat
podwyżek wynagrodzenia dla pracowników (Oddział Biała Podlaska).
Okręg łódzki
Oddział Łódzki opiniował powołanie pani Doroty Abramczyk na stanowisko dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu.
Oddział Piotrkowski opiniował powołanie pani Magdaleny Wnukiewicz na stanowisko dyrektora MBP w Wolborzu.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału i Koła Piotrkowskiego pani Renata Wojtczak wzięła udział
w VII Forum SBP.
Zarząd Oddziału Sieradzkiego wysłał swoja opinię na temat dotyczący łączenia bibliotek z
innymi instytucjami kultury jako niekorzystny dla bibliotek. Zaproponowano pomoc dla Koła w Poddębicach ( np. w formie pisma). Ze strony dyrekcji MiGBP temat
nie został podjęty.
Okręg warmińsko-mazurski
Na prośbę Prezydenta Miasta Zarząd Oddziału w Olsztynie udzielił rekomendacji w sprawie dalszego
zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie p. Danuty Pol-Czajkowskiej.
Elbląski oddział składał oferty do Prezydenta Miasta na zdania publiczne i otrzymał dotacje na warsztaty, spotkania autorskie, koncerty oraz konkursy. Zadania były realizowane przez członków SBP w
bibliotekach na terenie miasta. „Edukacja kulturalna”, ze szczególnym uwzględnieniem programów
skierowanych do dzieci i młodzieży; „Tajemnice natury , bliskie spotkanie z przyrodą” - cykl zajęć w
tym konkursy literackie, plastyczne, zajęcia edukacyjne oraz gry i zabawy logiczne. Wspieranie wydarzeń kulturalnych popularyzujących wiedzę o Czesławie Miłoszu „Potyczki
z Miłoszem” – w ramach zadania odbyły się warsztaty literackie, konkurs recytatorski oraz wiedzy
o Czesławie Miłoszu.
Okręg kujawsko-pomorski
Zarząd Oddziału w Toruniu przygotował opinię dotyczącą Ustawy o działalności kulturalnej placówek
w szczególności części dotyczącej łączenia bibliotek publicznych z domami kultury. Opinię przewodnicząca Oddziału przekazała do Zarządu Głównego SBP.
Na wspólnym posiedzeniu Zarządu Oddziału i przewodniczących kół przekazano uwagi dotyczące programu „Biblioteka +”. Oceny programu były pozytywne, ale bibliotekarze sugerowali, że
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wzrastała częstotliwość zamykania bibliotek szczególnie przy jednoosobowej obsłudze, co jest niekorzystne dla czytelników.
Zarząd Oddziału we Włocławku wspólnie z powstałym Związkiem Zawodowym wystosował
w styczniu pismo do Prezydenta i Rady Miasta Włocławek o zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, a także podwyżki płac dla bibliotekarzy. Drugie pismo w tej sprawie
zostało wystosowane w sierpniu 2011r.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału włocławskiego wraz z przewodniczącą Związków Zawodowych
uczestniczyła w rozmowach z przewodniczącym Rady Miasta i przewodniczącym Komisji Kultury
i Sportu na temat dofinansowania działalności biblioteki publicznej i płac bibliotekarzy we Włocławku.
Okręg mazowiecki
Oddział w Ostrołęce przekazał do MKiDN opinie w sprawie nowelizacji ustaw dotyczących działalności
bibliotek oraz opiniował kandydata na kierownika GBP w Rzekuniu. Jednakże w pozostałych trzech
przypadkach zatrudniono na stanowiska dyrektorów GBP osoby bez konsultacji z Oddziałem SBP w
Ostrołęce i związkiem zawodowym.
Oddział w Płocku opiniował kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Płockiej.
Okręg dolnośląski
Wystąpienie przewodniczącej Oddziału Jeleniogórskiego do nowego starosty lwóweckiego
z prośbą o usamodzielnienie Biblioteki Pedagogicznej. Nowa rada powiatu nie zaakceptowała jednak
działań podjętych przez radę ubiegłej kadencji.
Wystosowanie do władz Gminy Nowa Ruda stanowiska Zarządu Oddziału Kłodzkiego w sprawie planów reorganizacji struktury Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz wchodzącej w jego skład Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda. W piśmie podkreślono zasadność rozdziału obu instytucji, co skutkowałoby usamodzielnieniem formalno – prawnym biblioteki publicznej gminy Nowa Ruda. Niestety
pomimo takiego stanowiska gmina nie podjęła działań w celu reorganizacji Centrum Kultury.
Wydanie opinii przez Zarząd Oddziału w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku, w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Polanicy Zdroju oraz w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.
Wydanie opinii przez Zarząd legnicki na prośbę burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w sprawie
odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chocianów oraz powołania na w/w stanowisko nowego kandydata.
Wydanie opinii przez Zarząd Oddziału w Wałbrzychu w sprawie powołania dyrektora MiejskoPowiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.
Koło przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej współdziałało z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”
w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim dotyczących zasad wynagradzania pracowników zatrud31

nionych w instytucjach kultury, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.
Koło prowadziło negocjacje z Dyrekcją Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sprawie podwyżek dla
pracowników. Opiniowało także zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.
Okręg lubuski
Zarządy Oddziałów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz Koła wysyłały na adres posła Jerzego Fedorowicza pisma dot. poparcia działań Zarządu Głównego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze zwrócił się z prośbą do wójta Gminy Trzebiechów o rozpatrzenie
możliwości powierzenia p. Jolancie Kaczorowskiej stanowiska dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzebiechowie, dn. 29.12.2011 r. Prośba została rozpatrzona pozytywnie.
2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Okręg podlaski
Białostocki Odział SBP napisał projekt i po otrzymaniu dotacji z Miasta Białystok wydał „Bibliografię
województwa podlaskiego za lata 2005 – 2006”.
Białostocki Oddział SBP był partnerem w projekcie Biblioteka – Informacja – Terapia realizowanym
wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Członkowie SBP aktywie uczestniczyli w 16 spotkaniach zdobywając nową wiedzę.
W dniach 15-16 października 2011 r. Koło Białystok było partnerem projektu „Żywa Biblioteka”, które miało miejsce w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Członkowie SBP aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.
Suwalski Oddział SBP współorganizował z kadrą Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach warsztaty MAK+ w miesiącu maju. Członkowie SBP byli aktywnymi uczestnikami.
W październiku Kolo Suwałki współorganizowało z Biblioteką Publiczną im. Mari Konopnickiej w Suwałkach uroczystości upamiętniające Jadwigę Towarnicką w 25 rocznicę śmierci. Została zorganizowana wystawa dokumentująca jej życie i dorobek zawodowy, wystawa „Biblioteka im. Ignacego Domeyki w Argentynie”, koncert akordeonowy. Sala oświatowa Biblioteki otrzymała imię Jadwigi Towarnickiej – zasłużonej suwalskiej bibliotekarki.
Członkowie Oddziału SBP w Suwałkach w grudniu 2011 r. uczestniczyli w warsztatach „Zmiany w
ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jeleniewie połączonych z wymiana doświadczeń zawodowych.
Okręg pomorski
•

wydawnictwo zaplanowane i zrealizowane przez Oddział SBP w Słupsku: Książk@ elektroniczna : przyszłość czy przeszłość w której opublikowano artykuły kol. G. Konstańczak, T. Milewskiej, E. Różalskiej, B. Taraszkiewicz i B. Zlot-Sobierajskiej.
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•

Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie zorganizowało spotkanie informacyjnoszkoleniowe dla bibliotekarzy szkolnych powiatu wejherowskiego, w celu przedstawienia m. in. projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Okręg śląski
1. Bibliotekarze z Raciborza (w tym członkowie Koła SBP) na stałe współpracują
z bibliotekarzami Knihovny Petra Bezruce w Opawie. W maju 2011 roku zorganizowali w bibliotece Dzień Czeski. Na spotkaniu zaprezentowano prelekcje i prezentacje
multimedialne dot. Opawy, „Obszarów chronionych Opawy i okolic”, „Programu Natura 2000”. Dokonano także wymiany książek między bibliotekami. W listopadzie w
Opawie odbyły się uroczystości Dnia Polskiego.
2. Koło przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach było organizatorami III Powiatowej Konferencji Regionalnej pt. Śląsko-kaszubskie klimaty regionalnej kultury i
literatury
3. Przedstawiciel Zarządu Oddziału wziął udział w IX Forum Częstochowskich Organizacji
Pozarządowych – 28.09.2011 r.
4. Zarząd Oddziału w Częstochowie współorganizował VIII Regionalne Forum Bibliotekarzy: „Biblioteki mobilne, biblioteki otwarte”. Przygotowano prezentację: „Kultura i
edukacja w bibliotece publicznej” – 18.10.2011 r.
Okręg świętokrzyski
1. Koło Terenowe w Końskich Oddziału Skarżysko-Koneckiego współorganizowało z PiMBP
w Końskich szkolenie dla bibliotekarzy powiatu koneckiego nt. Opis bibliograficzny artykułów
w formacie MARC21 na potrzeby bibliografii regionalnej.
2. 16 czerwca ZO wraz z WBP w Kielcach zorganizował w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek
seminarium dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, na którym miał m.in. wykład
prof. Jacka Wojciechowskiego nt. Po co komu biblioteka? Podczas seminarium ogłoszono
wyniki VI edycji konkursu na Bibliotekarza oraz Bibliotekę Roku 2010.
3. Cykl wykładów dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku min. nt. Wykus – serce wolnej Polski , Twórczość Cz. Miłosza (prof. St. Żak) – zorganizowało Koło i MBP w Starachowicach.
Okręg małopolski
Oddział w Nowym Sączu – współudział w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych, takich jak:
spotkania autorskie, wieczory poetyckie, wystawy, konkursy np. „Nowy Sącz w obiektywie”, „O Wawrzyn Sądecczyzny”, „Sądeckie Duety Literackie”, „Zaduszki literackie”, „Moja recenzja książki” (Gorlice), Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka Pogórza” (Stary Sącz), „Teatr a literatura” (Limanowa).
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Koło w Tarnowie - Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie współpracuje z: Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie – realizowany jest wspólny projekt „Otwieramy drzwi”,
warsztaty terapii zajęciowej, współpraca z Zakładem Karnym, Tarnowskim Oddziałem Polskiego
Związku Niewidomych, Tarnowskim Oddziałem Polskiego Związku Głuchych, Wojewódzkim Szpitalem
im. Św. Łukasza, Specjalistycznym Szpitalem im. T. Szczeklika, Klubem Inteligencji Katolickiej.
Koło w Bochni - współpraca z władzami samorządowym w zakresie przygotowania projektów związanych z jubileuszem 65-lecia Biblioteki, udział w organizacji akcji promującej czytelnictwo „Cała Polska
czyta dzieciom, cała Bochnia czyta dzieciom” z udziałem przedstawicieli władz samorządowych w
charakterze lektorów - akcja zorganizowana w ramach obchodów 65-lecia Biblioteki, wakacyjne akcje
plastyczne („Zostań grafikiem..”), udział w jury konkursów recytatorskich, teatralnych, plastycznych
Koło w Brzesku – udział w organizacji warsztatów dziennikarskich dla młodzieży „Media bez tajemnic” realizowanych w ramach PRB, oprowadzanie wycieczek po nowym budynku Biblioteki w ramach
tygodnia otwartego: ”Biblioteka jakiej nie znacie”, organizowanie nowych działów – Działu Multimedialnego, Działu Bibliograficzno-Informacyjnego, kursów komputerowych dla seniorów, warsztatów
językowych dla trzech grup wiekowych, wystawy ”Bóg bogaty w miłosierdzie” (poświęcona III Pielgrzymce Jana Pawła II), spotkań autorskich z okazji Międzynarodowej Literackiej Jesieni Galicyjskiej.
Okręg lubelski
1. Udział przedstawicieli Zarządu Oddziału w Zamościu w szkoleniach dla organizacji pozarządowych organizowanych przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.
2. Współpraca Zarządu Oddziału w Białej Podlaskiej z Klastrem Bibliotek Bialskich
m. in. przy organizacji Tygodnia Bibliotek.
Okręg łódzki
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
Ogromnym przedsięwzięciem było zorganizowanie drugiej edycji rajdu rowerowego „Odjazdowy
Bibliotekarz”. W 2011 roku akcja zdobyła ogólnopolską popularność. Koordynacją całości działań zajmowała się sekretarz Sekcji BNSW w Łodzi. Rajd rowerowy bibliotekarzy, miłośników słowa pisanego
i rowerów odbył się w 19 miejscowościach.
O popularności i atrakcyjności Odjazdowego Bibliotekarza niech poświadczą poniższe liczby:
•

łączna liczba uczestników – 738

•

łączna liczba bibliotekarzy – 208

•

łączna liczba przejechanych kilometrów – 293,5

•

łączny czas trwania imprez – 60,5 godziny

•

łączna liczba uwolnionych przy okazji rajdów książek – 388

•

łączna liczba rozdanych przy okazji rajdów nagród – 329
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Odjazdowego Bibliotekarza popularyzowano w mediach elektronicznych (m.in. portale sbp.pl, bibliosfera.net.pl, EBIB, ISBNik, Moje Miasto Łódź, Moje Miasto Lublin, Plaster Łódzki, blogi biblioteczne i
strony wielu bibliotek), lokalnych gazetach i radiostacjach. Wszystkie informacje o akcji oraz relacje z
wydarzeń zamieszczane są na oficjalnej stronie www.odjazdowy-bibliotekarz.pl.
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawych
Członkowie Sekcji w dalszym ciągu starali się propagować działalności Sekcji
i literaturę o walorach biblioterapeutycznych na różnego typu spotkaniach i szkoleniach
w środowisku bibliotekarzy:
•

2 projekty skierowano do pensjonariuszy DPS Włókniarz:

 Konkurs literacki pt. „Mój pamiętnik” skierowany do wszystkich pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu Łodzi i województwa łódzkiego,, w którym również wzięli udział
czytelnicy jej biblioteki,
 „Czesław Miłosz - Antologia osobista" – cykl spotkań z książką mówioną, na których pensjonariusze słuchali w/w utworu naszego Noblisty (Barbara Wachowicz).
•

XIII edycja Konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam” pod hasłem „W krainie czarów” zorganizowany we współpracy Z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej
i z Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych (Kinga Siekierska).

•

„ Historia pisanki – opowiastki, ciekawostki i nie tylko...” – dla czytelników biblioteki PZN Oddziału Łódzkiego (Barbara Appel).

•

przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego z niewidomą pisarka Hanną Pasterny– Filia nr 14 MBP Łódź – Polesie (Barbara Appel)

Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika
a. Konkurs New Look na Druk” w ramach projektu WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego i Pubu
Biblioteka „Dni Gutenberga” (3-4 czerwca 2011);
b. Organizacja imprezy głośnego czytania w dniu 19 maja 2011 pt. „Za mundurem książki sznurem – czytanie jest OK”;
c. Pomoc w organizacji spotkań autorskich z Joanną Olech i Marcinem Pałaszem;
d. Opracowanie projektu „Łódzkie Biblioparty. 90. urodziny bibliotek dla dzieci”, który został
przesłany przez WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego do MKiDN w formie wniosku o dofinansowanie zadania. Na projekt składa się cykl imprez w okresie 16.04 - 5.06. 2012 z okazji 90.
rocznicy powstania pierwszych publicznych bibliotek dla dzieci. Projekt przygotowany został
wspólnie z Miejskimi Bibliotekami Publicznymi. Jako partnerzy do projektu również weszli
właściciele kilku łódzkich sal zabaw dla dzieci, Oddział Łódzki i Okręg Łódzki SBP. Nad projektem pracowano w październiku 2011 roku, spotkania grupy roboczej odbywały się w FB1
Łódź-Śródmieście.
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Wszystkie Oddziały brały udział w działaniach promujących czytelnictwo, różnego rodzaju konkursach
targach itp., np. Oddział Łódzki był współorganizatorem następujących szkoleń:
•
Warsztaty „Wykorzystanie form teatralnych w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym” we współpracy z „Małym Miłośnikiem Teatru” (33 osoby).
•
Warsztaty „Zastosowanie elementów dramy i techniki teatru cieni w procesie aktywizacji
grupy” we współpracy z „Małym Miłośnikiem Teatru” (60 osób).
•

Koło w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej współdziałało przy organizacji spotkania dla nauczycieli z terenu Zgierza „Trudne tematy czyli o terapeutycznej roli
książki”;

•

Koło w MBP Łódź-Górna włączyło się w aktywizację seniorów w bibliotece warsztatami „By jesień była pogodna”.

Zarząd Oddziału w Sieradzu we współpracy z Powiatowa Biblioteką Publiczną oraz Urzędem Miasta
Sieradza realizował zadanie „W poszukiwaniu wartościowej literatury współczesnej”. Celem zadania
było zaprezentowanie mieszkańcom Sieradza a w szczególności młodzieży dorobku polskiej literatury
współczesnej poprzez spotkania z jej twórcami. Zadanie spełniało też ogromną funkcję edukacyjną
dla bibliotekarzy oraz sprzyjało integracji środowiska czytelniczego wokół biblioteki.
Koło w Łasku od lat ściśle współpracuje z „Muzeum Historii Łasku” przy organizacji wystaw, wernisaży
i konkursów. We wszystkich bibliotekach w których są koła działają Dyskusyjne Kluby Książki, które są
jedną z form integracji ze środowiskiem. Bibliotekarze
z Łaskiej Książnicy organizują wyjazdy do łódzkich teatrów, kin i filharmonii.
Członkowie Koła w Zduńskiej Woli współorganizowali wystawę prac przedszkolaków oraz
spotkanie z cudzoziemcami – słuchaczami Studium Języka Polskiego pod hasłem „Język polski łatwy
czy trudny”
Członkowie Oddziału Skierniewickiego włączyli się w organizację tradycyjnego skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, Jarmark Wojewódzki i Powiatowe Dożynki w Makowie. Przygotowywano stoiska eksponujące dorobek poszczególnych gmin i korso „sadownicze”.
W ramach współpracy z władzami lokalnymi, organizacjami i instytucjami organizowano też
m.in. : Dzień Reymonta, Karnawał Makowski, Makowska Majówka, Dni Bolimowa, Dni Bełchowa, Dni
Głuchowa „Na przydrożku”, Imieniny św. Rocha w Nieborowie (Nieborów), „Antyk A! Kapella” Teatr
Muzyczny Chorea - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski- Pałac Radziwiłłów w Nieborowie i Park w Arkadii czy Festyn Rekreacyjny – Turniej wsi(Kocierzew).
Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Oddziału w Olsztynie był organizatorem m. in.
- wykładu dr Anity Frankowiak z cyklu „Rola kobiety w społeczeństwie” pt. „Savoir-vivre w pracy i
kontaktach służbowych” w ramach współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
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Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie;
- spotkania poświęconego bibliotekarzom tworzącym biblioteki naukowe w Olsztynie, z okazji jubileuszu Biblioteki Uniwersyteckiej;
- promocji książki, której współautorką jest Elżbieta Borajkiewicz, długoletni członek Zarządu Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego.
Członkowie Oddziału ostródzkiego włączali się w sporządzanie zestawień bibliograficznych i wystaw
tematycznych skierowanych do członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Okręg opolski
Koło SBP w Głubczycach przy Filii Pedagogicznej Bibliotece zorganizowały:
•

Wystawę „Zabytki regionu w Twoim obiektywie” połączona z promocją XV górnośląskiej edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży „Experience” w MOK;

•

warsztaty „Ruszę głową zmierz się z mową – warsztat profilaktyki logopedycznej” dla nauczycieli szkół podstawowych powiatu głubczyckiego, którym towarzyszyła wystawa publikacji Filii PBW w Głubczycach „Wspieranie rozwoju mowy dziecka” w MOK w Głubczycach.

Koło SBP wspólnie z Biblioteką w Gogolinie w 2011 r. zorganizowało 4 lekcje biblioteczne dla dzieci ze
szkół oraz przedszkoli gminy Gogolin. Promując dobre działania w bibliotece członkowie Koła zorganizowali pasowanie na czytelnika dla dzieci z gogolińskich przedszkoli. Dzięki temu GBP wzbogaciło
się o kilkunastu nowych czytelników
Gogolińskie Koło SBP w 2011 wspólnie z Akademią Trzeciego Wieku zorganizowało m.in. ;
•

poetycki wieczór andrzejkowy,

•

instruktaż komputerowy dla seniorów – działanie samodzielne,

•

dwa spotkania z podróżnikiem - działania samodzielne,

•

spotkanie mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych z gminy Gogolin – działania
wspólne z stowarzyszeniem „Okaż serce innym”.

•

w ramach współpracy z Kołem DFK w Gogolinie odbyły się cztery zajęcia dla dzieci w
języku niemieckim w ramach projektu "Szkółka Sobotnia”.

Okręg podkarpacki
Koło SBP w Kolbuszowej było współorganizatorem spotkań z pisarzami, oraz imprez literackich ( XXI
Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka);
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Członkowie SBP w Krośnie byli organizatorami XII edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego. Zarząd Oddziału ufundował jedną z nagród konkursowych.
Koło w Tarnobrzegu zorganizowało seminarium w ramach bloku „Łamiąc milczenie – emocje dobre,
emocje złe”.

Okręg kujawsko-pomorski
Członkowie SBP w Oddziale bydgoskim w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy uczestniczyli w spotkaniach nt. np.
•

Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych

•

szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych

„Zakładamy Młodzieżowe Kluby Filmowe” – kurs internetowy (Koło SBP w Sępólnie Krajeńskim)
„Młodzi Menadżerowie Kultury w Bibliotekach” – realizacja projektu w ramach mikro grantu „Podaj
dalej” przyznanego Bibliotece w Sępólnie Krajeńskim przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
zorganizowano warsztaty m.in.
•
„Komunikacja wewnętrzna w SBP” warsztaty szkoleniowe w Toruniu (Koło SBP w Nakle, Koło
SBP w Barcinie, Koło SBP w Szubinie)
•

„Zintegrowany system zarządzania bibliotek SOWA 2” (Koło SBP w Tucholi,Koło SBP w Nakle)

Koła SBP pozyskiwały środki na realizację projektów, z których najciekawsze to:
-

„Pamięć o przodkach powinniśmy, czy chcemy” – wykłady i warsztaty. Projekt finansowy ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu
Równać Szanse 2010 Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (Koło SBP w Tucholi)

-

sfinansowanie opłaty za Internet oraz kursu komputerowego dla seniorów przez Fundację Orange w ramach Akademia Orange dla Bibliotek. (Koło SBP w Tucholi)

-

„Biblioteka uczy i bawi”, finansowanego ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
(Koło SBP w Bydgoszczy)

-

„Protokół kulturalny V” – cykl imprez upowszechnieniowych finansowanych ze środków Urzędu Miasta w Inowrocławiu (Koło SBP w Inowrocławiu).

Okręg mazowiecki
Zarząd Ciechanowskiego Oddziału SBP wspólnie z pracownikami Biblioteki Regionalnej PBP
w Ciechanowie zorganizował pięć spotkań „Z bibliotecznej półki...” poświęconych historii Ziemi Ciechanowskiej
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Oddział w Ostrołęce zorganizował wspólnie z MBP w Ostrołęce oraz ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce debatę literacką pod hasłem „Poeci małych ojczyzn” oraz
konferencję literacką „Czytanie Miłosza”. Wspólnie z Kołem SBP w Myszyńcu oraz bibliotekami publicznymi organizuje od 1984 roku konkurs recytatorski i poetycki dla dzieci i młodzieży „Kurpie Zielone w literaturze” Konkurs organizowany jest na terenie 11 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w
woj. mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim.
Oddział w Płocku wspólnie z Zarządem Okręgu Mazowieckiego przygotował seminarium „Biblioteki kulturalną wizytówką Mazowsza”. Członkowie SBP uczestniczyli w realizacji wielu konkursów
i przedsięwzięć jak: XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Liść Dębu”; regionalny Konkurs
Recytatorski im. Janusza Korczaka dla dzieci młodzieży „Pięknie być człowiekiem”, Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury” na temat Kiedy babcia była mała;
impreza plenerowa o charakterze rodzinnym „Piknik literacki” z Ewą Chotomską i Andrzejem Grabowskim („Ciotka Klotka i Pan Tik-Tak w Płocku”), impreza (plenerowy happening) podsumowująca
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pt. „Czytać wypada, książek parada” zorganizowany na placu
przed Ratuszem Płocka.
W Oddziale w Radomiu - Koło w Iłży wspólnie z MGBP w Iłży oraz we współpracy z Centrum
Edukacji Obywatelskiej zorganizowało cykl działań z młodzieżą ukazujących iłżeckie tradycje rękodzielnicze w ramach projektu „Tradycja duszą narodu” Programu Rozwoju Bibliotek, jednym z efektów programu było wydanie broszury pt. „Rękodzieło to moja pasja”. Członkowie SBP uczestniczyli
także w realizacji projektu „A w sercu zostanie czytanie”, w ramach programu „Aktywna biblioteka”
(zakończeniem akcji było opracowanie i wydanie folderu pocztówek o Iłży).
Iłżańscy członkowie SBP uczestniczyli także w projekcie „Zabawa kluczem do wiedzy”(program
„Równać Szanse” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży), w wyniku którego opracowano
i wydano edukacyjną grę planszową „Iłżeckie tajemnice”.
W Oddziale w Siedlcach członkowie Koła SBP wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim zorganizowali wystawę ze zbiorów mińskiego regionalisty Mariusza Dzienia poświęconą historii mińskich księgozbiorów. Członkowie Koła SBP działającego przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach byli organizatorami konkursów (w ramach Tygodnia Bibliotek) „Wydajemy własną
książkę” oraz „Historie rodzinne” – Jesteśmy twórcami książki elektronicznej”.
W Oddziale Warszawskim członkowie SBP (Koło przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota
m. st. Warszawy) współorganizują takie imprezy jak Mironalia, Tydzień Otwartego Dostępu do Wiedzy Open Access, Entropia Słowa – Literacka Mapa Warszawy.
W roku 2011 czterech członków SBP było członkami sekcji IFLA: Sekretarz koła BUW Z. Wiorogórska
jest członkiem komisji Information Literacy (Edukacji Informacyjnej), dwie inne członkinie koła SBP w
BUW także działają w strukturach IFLA: Matylda Filas (Sekcja Czasopism i innych Wydawnictw Ciągłych= Serials and Other Continuing Resources) oraz Liliana Nalewajska (Sekcja Usług Informacyjnych
= Reference and Information Services)). Tomasz Makowski (Koło SBP w Bibliotece Narodowej) jest
członkiem Komitetu Stałego Sekcji Bibliotek Narodowych.
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Koło przy BUW współorganizowało w 2011 roku razem z ZG SBP i Komisją Edukacji Informacyjnej
przy ZG SBP oraz BUW międzynarodowe warsztaty Training the Trainers in Information Literacy.
Okręg dolnośląski
Udział przewodniczącej Oddziału jeleniogórskiego w pracach komisji tworzącej Strategię Rozwoju
Jeleniej Góry ( w części dotyczącej kultury, sportu i turystyki).
Udział członków Koła Lwóweckiego w przygotowaniach do otwarcia Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego w Gryfowie Śląskim.
Patronat SBP(Oddział Kłodzki) podczas imprezy „Bieguny Kultury” organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Rudzie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału została powołana przez prezydenta Miasta Legnicy do Miejskiej
Rady działalności Pożytku Publicznego, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady.
Koło Nauczycieli Bibliotekarzy wspólnie z Zarządem Oddziału we Wrocławiu i Dolnośląską Biblioteką
Pedagogiczną zorganizowało już piąty raz konferencję naukową z cyklu „Szkolne Centra Multimedialne – nowoczesne technologie w bibliotekach, zastosowanie nowoczesnych narzędzi informacyjno –
komunikacyjnych”. Członkowie koła także czynnie włączyli się w prowadzenie warsztatów, które towarzyszyły kolejnej konferencji „Biblioteki dla społeczeństwa informacyjnego – z okazji 65-lecia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.
Okręg lubuski
Koło w Dębnie współpracuje z Urzędem Gminy w wydawaniu lokalnego biuletynu „Merkuriusz Dębnowski”.
W ramach Dni Książki Historycznej Biblioteka Główna PWSZ w Gorzowie Wlkp. i gorzowski Zarząd
Oddziału zorganizowali spotkanie z dr. Leszkiem Kanią, autorem opartej na faktach fabularnej powieści "Na odsiecz Lwowa" (24.11) oraz spotkanie z autorami i wydawcą książki "Od Moczarowskiego do
Sładkowskiego. Gabinet Polski Odrodzonej 1918-1939".
Gorzowski Odział SBP razem z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Gorzowie Wlkp.
skierowały wniosek do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. dotyczący uhonorowania Witolda Karpyzy
nadaniem jego imieniem nazwy jednej z ulic. Witold Karpyza jest legendarnym gorzowskim pedagogiem, wiele lat pracował w Bibliotece Pedagogicznej w dziale opracowania zbiorów.
18 Międzynarodowy Plener Malarski „Spotkania Twórcze Dębno 2011”.
Członkowie Koła SBP w Dębnie uczestniczą w projekcie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego (w
2011 odbyła się 18 edycja), współtworząc wydawnictwo stanowiące jego część. Głównym organizatorem jest BPMiG w Dębnie, która zaprasza niezrzeszonych artystów z Niemiec, Grecji, Czech i Polski
Koło dębieńskie uczestniczyło też w Międzynarodowym polsko – niemiecko – czesko - ukraiński projekcie historycznym pt. „Kozaki – Pyrzany. Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców i Ukraińców”, rejestrującym i dokumentującym europejski wielogłos
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wspomnień, dotyczących tematu utraty rodzinnych stron, wygnania i deportacji pod rządami Hitlera i
Stalina w latach 1939-47.
Udział w VI Sulechowskim Tygodniu Literackim – Biesiada Literacka (Koło w Sulechowie).
Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego oraz konkursu Mały Talent (Koło w Bieniowie).
Turniej Wiedzy o J. Tuwimie (Koło w Bieniowie).
3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
Okręg podlaski
Członkowie Łomżyńskiego Oddziału SBP integrowali się na wyjeździe do Olsztyna Zwiedzili tam Bibliotekę ABECADŁO oraz obejrzeli spektakl „Kiedyś szło lepiej” w Tatrze im. S. Jaracza. Świętowali tez
wspólnie Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Bibliotekarze z Oddziału w Suwałkach zorganizowali w maju, przy okazji Dnia Bibliotekarza, rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz w Suwałkach”. Włączyli się się w ten sposób w ogólnopolską akcję
promującą czytelnictwo, zdrowy wypoczynek na rowerze, a zwłaszcza aktywizującą bibliotekarzy i
czytelników.
Bibliotekarze z Oddziału Białystok18.06.2011 r. integrowali się na wyjeździe do Augustowa Odbyli rejs
po jeziorach augustowskich i odwiedzili Sanktuarium w Studzienicznej.
22.06.2011 r. członkowie Koła Powiatu Białystok poznawali walory turystyczne Moniek i Okolic.
Zwiedzili między innymi Dom Piaseckich w Knyszynie.
W dniach 7 – 11 września 2011 r. bibliotekarze z Oddziału Białystok zorganizowali wyjazd integracyjny do Zamku Devin, Bratysławy, Wiednia i Zamku Orawskiego
We wrześniu członkowie Oddziału Suwałki zorganizowali wyjazd integracyjny aby obejrzeć spektakl
„Nędznicy” w warszawskim teatrze Roma
Bibliotekarze z Oddziału Białystok zwiedzili Wilno i obejrzeli operetkę „Wesoła Wdówka”
(11.12.2011r.)
Okręg pomorski
•

Pomorski Dzień Bibliotekarza-wspólna impreza Okręgu i Oddziałów; uroczyste spotkanie z
okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek-Oddziały i Koła

•

dyktando Bibliotekarz mistrz ortografii- Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych (Oddział
Słupski SBP)

•

Praca metodą projektu w bibliotece szkolnej - szkolenie zorganizowane przez Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie
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•

Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie zorganizowało szkolenie dla polonistów
i kaszubistów oraz innych nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną
i międzykulturową

•

Zabawy stare i nowe w pracy z dziećmi i młodzieżą (Lębork, organizacja i udział w dwudniowych warsztatach metodycznych) – koło SBO w Lęborku (Oddział Słupsk)

•

Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności. – warsztaty zorganizowane przez Oddział Słupski

•

spotkanie opłatkowe - Duszpasterstwo Bibliotekarzy (14.01.2011) –Pruszcz Gdański ; udziała
w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bibliotekarzy na Jasną Górę – Duszpasterstwo Bibliotekarzy (13-15.05.); We wrześniu grupa 28 bibliotekarzy z duszpasterstwa zorganizowała wyjazd
wakacyjny do Hiszpanii. Celem tej „PIELGRZYMKI MARZEŃ”, był ESCURIAL. W drodze do celu
bibliotekarze zwiedzili Lourdes i uczestniczyli w nabożeństwie maryjnym.

•

Tydzień Bibliotek –organizacja zajęć dla dzieci – wszystkie koła SBP w bibliotekach publicznych

•

W ramach akcji działań sekcji Pozytywnie Zakręconych Bibliotekarzy, której głównym celem
jest integracja środowiska bibliotekarskiego, 24 września 2011 r. odbyło się
Grzybobranie w Strzebielinie Morskim, w którym udział wzięło bibliotekarzy z Trójmiasta i
okolic – Pozytywnie Zakręceni Bibliotekarze.

Okręg śląski
1. Kilka Kół SBP w roku 2011 zorganizowało wyjazdy integracyjne dla członków SBP,
emerytów i innych osób, m.in.: Koła w Bytomiu, Chorzowie, Czeladzi, Piekarach Śląskich i Rudzie Śląskiej, Sosnowcu.
2. Członkowie Koła w Sosnowcu wspólnie z biblioteką prowadzą akcję współpracy z
Domami Pomocy Społecznej. Dla pensjonariuszy są przygotowywane różnego rodzaju
prelekcje, prezentacje multimedialne, „głośne czytanie” , spotkania muzyczne oraz
spotkania literacko-filmowe. Spotkania te odbywają się w siedzibach pensjonariuszy
(4 domy) i cieszą się dużą popularnością.
3. Koło w Bytomiu kontynuowało współpracę z Domem Opieki Społecznej „Kombatant”
, proponując pensjonariuszom prelekcje i gawędy historyczne.
4. Koła współpracują z bibliotekami szkolnymi, publicznymi i innymi placówkami oświatowymi, jak przedszkola, szkoły życia, warsztaty terapii zajęciowej, z placówkami kulturalnymi z terenu miasta i gminy – teatry, kina, muzea, centra kultury, kluby i ośrodki kultury.
5. Koła w Łazach i Mierzęcicach współpracują z Radami Sołeckimi, sołtysami i innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
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6. W Raciborzu nawiązano współpracę ze Strażą Miejską, Komendą Policji oraz Stowarzyszeniem „Persona” na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu. Zorganizowano 2 spotkania pod hasłem „Poezja bez barier”. Gośćmi spotkania
byli podopieczni Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu oraz
poeci z grupy Raciborskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Horyzont”. W miesiącach wakacyjnych odbywały się przedstawienia z cyklu „Letni Teatr na schodach”,
organizowane Koło SBP przed budynkiem biblioteki. Akcja ta ma już swoją stałą publiczność.
7. W Bibliotece w Czeladzi członek SBP realizuje swój autorski projekt Komputer bez barier wiekowych, adresowany do osób 50+. Informacje o akcjach prowadzonych w bibliotece podawane są do wiadomości mieszkańców Czeladzi na łamach lokalnego
Echa Czeladzi. Po raz kolejny członkowie Koła wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy – 9 osób pracowało w sztabie akcji.
8. Zarząd Oddziału w Częstochowie zorganizował wycieczki do Tyńca i Krakowa (uczestniczyło 50 osób) – 04.06.2011 r. oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie (41 osób) – 10.09.2011 r.
9. Zarząd Oddziału w Częstochowie patronował i aktywnie uczestniczył w obchodach
TYGODNIA BIBLIOTEK przebiegających pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie
mijam, wchodzę!”, w tym : poprzez współorganizację :
- zabaw, zajęć, spotkań dla dzieci, m.in.: Mali bibliotekarze, Jak pracuje bibliotekarz?, Podwieczorek z
książką, Tajemnice regałów i katalogów bibliotecznych, Poczytaj mi babciu, poczytaj mi dziadku, Podchody w bibliotece;
- spotkań i warsztatów dla dorosłych i seniorów, np.: Klub czytelników 50+, Z gitarą na ty, „Wieczór
poezji i ballad” – recital Andrzeja Kuśnierczyka.
Okręg świętokrzyski
Ze sprawozdań Kół i Oddziałów wynika, że coraz częściej włączają się one bądź sama inicjują różne
formy działalności, które organizują wspólnie z macierzystymi bibliotekami oraz stowarzyszeniami,
klubami, szkołami, świetlicami itp. Uczestniczą w organizowaniu obchodów Dni miast, jubileuszy,
rocznic. Są partnerami bibliotek i wspierają ich działania.
Organizują wspólnie wystawy (książek, fotograficzne i malarskie), konkursy literackie i plastyczne,
seminaria, promocje książek, koncerty i występy artystyczne dzieci i młodzieży. Współorganizują także spotkania z pisarzami oraz ciekawymi ludźmi nie tylko z regionu. Uczestniczą w przygotowaniach
prestiżowych imprez organizowanych pod patronatem prezydentów miast oraz burmistrzów. Współpracują ze środowiskiem lokalnym – są obecni w działaniach bibliotek w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych jak i wydarzenia organizowanych na rzecz czytelników w różnym wieku.
Ponadto organizują spotkania, wieczory integracyjne dla bibliotekarzy, wyjazdy studyjne oraz wycieczki do innych bibliotek w ramach wymiany doświadczeń.
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Od kilku lat Koło w Końskich wspólnie z macierzystą biblioteką oraz samorządem miasta organizuje
Dni Końskich oraz konkurs fotograficzny pn. Zanurzeni w przyrodzie (VIII edycja konkursu), Bajkowe
poranki dla dzieci, Ciekawe dlaczego…; współorganizuje każdego roku (podobnie jak i inne koław
województwie) w ramach ogólnopolskiej akcji Cala Polska Czyta Dzieciom – głośne czytanie wybranych bajek, baśni i bajeczek; Koło w Skarżysku-Kamiennej zorganizowało wspólnie z Biblioteką: II
edycję konkursu pn. Najlepszy czytelnik biblioteki, obchody patrona PiMBP ks. prof. W. Sedlaka oraz
wystawę pn. Biblioteka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; - Koło Miejskie przy WBP współorganizowało imprezy w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka, w tym konkurs dla najmłodszych
czytelników Mediateki,
Ponadto Zarząd Okręgu zorganizował 17 listopada 2011 r. dla grupy bibliotekarzy z WBP wycieczkę do
Biblioteki Jagiellońskiej oraz WBP w Krakowie oraz zwiedzenie siedziby WBP przez grupę bibliotekarzy
z Warszawy.
Zarząd lubelski
- „Kulig bibliotekarski w roztoczańskich lasach” (6.02.2011) (Oddział Zamość);
- Dzień Bibliotekarza – plenerowe spotkanie integracyjne na terenie rekreacyjnym Wod-Kan w Białej
Podlaskiej (4.06.2011) (Oddział Biała Podlaska);
- Impreza z okazji odejścia na emeryturę wieloletniego dyrektora MBP w Białej Podlaskiej
(18.06.2011);
- Spotkanie bożonarodzeniowe (19.12.2011).
Okręg łódzki
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
Strona internetowa znajdująca się pod adresem ww.biblioteka.wsp.lodz.pl/sekcja.html, jest platformą informacyjną i komunikacyjną Sekcji, służącą integracji środowiska bibliotekarzy. Jest na bieżąco
aktualizowana. Podjęto także ścisłą współpracę z administratorem strony internetowej Łódzkiego
Okręgu SBP. Znajduje się na niej przekierowanie do witryny Sekcji BNSW. W dziale aktualności zamieszczane są wszelkie nowinki dotyczące działań bibliotekarzy ze szkół niepaństwowych.
W 2011 roku uruchomione zostało forum internetowe Sekcji, które nie cieszyło się zbytnią
popularnością. Wobec zaistniałego faktu postanowiono założyć zamkniętą grupę na portalu Facebook, która jest częściej odwiedzana przez członków i sympatyków Sekcji.
W spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Sekcję BNSW uczestniczą także osoby
formalnie z nią nie związane. Są to bibliotekarze reprezentujący różne typy bibliotek (publiczne, pedagogiczne, naukowe), chcące poszerzyć swoją wiedzę fachową i nawiązać kontakty zawodowe.
Szczegóły dotyczące spotkań Sekcji znaleźć można na stronie internetowej.
Oddział łódzki we współpracy z Okręgiem zorganizował „Jesienne spotkanie bibliotekarzy Łodzi i regionu”. Program spotkania obejmował: odznaczenia zasłużonych bibliotekarzy Medalami SBP, prezentację multimedialną dr Iwony Sójkowskiej o marketingu bibliotecznym, wręczenie nagród laure44

atom konkursu Oddziału „Moja biblioteka”
oraz poczęstunek.
Na przełomie czerwca i lipca Zarząd Oddziału w Skierniewicach zorganizował 4-dniowy wyjazd integracyjny bibliotekarzy do Niemiec.
Okręg warmińsko-mazurski
Członkowie Koła SBP w Działdowie, bibliotekarze z powiatu działdowskiego i członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali 29.05. powiatowy Dzień Bibliotekarza w Leśniczówce Pranie. Zwiedzano Muzeum K.I. Gałczyńskiego, kustosz Muzeum poeta Wojciech Kass czytał przy ognisku swoje wiersze. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Mazurski Dom Pracy Twórczej Igora Newerlego w Zgonie.
Wspólnie z Książnicą Polską w Olsztynie zorganizowano spotkanie autorskie z Janem Burakowskim
(byłym wicedyrektorem WBP w Olsztynie oraz długoletnim członkiem SBP) promujące jego książkę
„Świt i zmierzch”.
Systematyczne organizowanie spotkań Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy i
Koła SBP w celu integrowania środowiska bibliotekarskiego bibliotekarzy gminy Morąg i Miłakowo
(Oddział Ostróda).
Okręg opolski
Koło Bibliotek Naukowych przygotowało wyjazd studyjny do Brzegu (10 września 2011), zwiedzanie z
przewodnikiem m.in.: gotyckiego kościoła św. Mikołaja z XIV/XV w., barokowych
i klasycystycznych kamieniczek, XVI-wiecznego ratusza, barokowego kościoła p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego, żelaznego mostu kratownicowego z XIX w. Celem wyjazdu była integracja międzypokoleniowa oraz międzybiblioteczna opolskiego środowiska bibliotekarzy.
Okręg wielkopolski
Oddział w Lesznie zorganizował dla członków wyjazd szkoleniowy – Głogów-Zielona Góra jako przykład miast rewitalizujących obiekty
kultury materialnej i wyjazd integracyjny do Leśniczówki Błotkowo oraz - XXXIV Międzynarodowy
Listopad Poetycki – XVII Dzień Leszczyński (4.11.)
Okręg zachodniopomorski
Koło nr 11 w Policach
•

Organizacja spotkań i warsztatów (wikliniarstwo, wyroby z gliny, decoupage, i inne )
w ramach integracji z osobami niepełnosprawnymi – w Wypożyczalni Głównej - Warsztaty
Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

•

9.05 odbyło się II Spotkanie Kulturalno-Oświatowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i
szkolnych z gminy i powiatu polickiego.

Bibliotekarskie Mikołajki w Sławnie i w Koszalinie, zorganizowane przez Zarządy kół SBP.
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Koło w Białogardzie zorganizowało we wrześniu wycieczkę do Biblioteki w Pelplinie. Wyjazd miał na
celu nie tylko względy poznawcze, ale także integrację środowiska bibliotekarskiego;
Organizacja Wojewódzkiego Święta Bibliotekarzy (Oddział Koszaliński) w plenerze w ośrodku Ranczo
w Rosnowie – 28.05.2011 r.
Koło przy Książnicy Pomorskiej było organizatorem w dniach 01-08.10 wycieczki do krajów Beneluxu.
W wyjeździe udział wzięło 40 bibliotekarzy z Książnicy Pomorskiej oraz innych bibliotek województwa zachodniopomorskiego;
Koło nr 17 w Choszcznie zorganizowali 7 maja 2011 r., w ramach powiatowego Dnia Bibliotekarza,
sesję wyjazdową bibliotekarzy do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Udział w imprezie wzięli
bibliotekarze z powiatu choszczeńskiego.
Koło w Goleniowie zorganizowało m. in. wyjazd integracyjny bibliotekarzy na trasie: Goleniów-Praga
– Wiedeń – Wrocław - Goleniów ( lipiec 2011) oraz spotkanie sylwestrowe pracowników z nestorami
goleniowskiego bibliotekarstwa: 31.12.2011 – (uczestniczyło 20 osób);
Okręg kujawsko-pomorski
W Ośrodku Chopinowskim w Szafarni (Oddział w Bydgoszczy) odbyły się centralne obchody z okazji
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego przybyli bibliotekarze z całego województwa. Podczas spotkania wicemarszałek województwa Edward Hartwich wręczył wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym w upowszechnianiu książki i rozwoju czytelnictwa.
Członkowie Kół SBP podejmowali szereg inicjatyw na rzecz integracji środowiska . Do ciekawszych
można zaliczyć m.in.
-

Festyn „Na Wyspie” zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy w Łabiszynie oraz Łabiszyński Dom Kultury. Podczas festynu najmłodsi obejrzeli pokaz tradycyjnego garncarstwa w wykonaniu firmy „Garniec” Tomasza
Pronińskiego z Koronowa oraz spektakl teatralny pt. „Złota rybka” Studia Teatralnego ART. RE z Krakowa. kiełbasek. (Koło SBP w Barcinie)

-

„Noc Kupały-wirtualny koncert życzeń”. Spotkanie miało na celu zachęcenia osób
starszych do korzystania z Internetu i przybliżenia jego wszechstronnych możliwości.
(Koło SBP w Bydgoszczy)

-

„Czwartkowe biesiady kulturalne – zrozumieć artystę, pokochać sztukę” – cykl imprez, których celem było propagowanie i pobudzanie zainteresowania sztuką oraz
poznanie dziedzictwa kulturowego regionu (Koło SBP w Nakle)

-

„Noc Kupały” – po raz 11 zorganizowano piknik, podczas którego dzieci dowiedziały
się o tradycjach i obyczajach Nocy Świętojańskiej, uczestniczyły w zabawach i
konkursach rekreacyjnych, puszczały wianki na wodzie. (Koło SBP w Nakle)

W Oddziale toruńskim :
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1. bibliotekarze i członkowie koła SBP w Brodnicy zorganizowali wyjazd do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, zwiedzono również Bibliotekę UMK w Toruniu.
2. członkowie Koła grudziądzkiego uczestniczyli w organizacji wyjazdu do: Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie oraz do Lublina, Sandomierza i Zamościa.
3. W maju bibliotekarze z PiMBP w Brodnicy uczestniczyli w szkoleniowej wycieczce do MBP
im S. Żeromskiego na Helu. Dołączyli do nich bibliotekarze z Bobrowa i Jabłonowa.
Okręg mazowiecki
Akcje integrujące środowisko bibliotekarzy należą do mocniejszych stron działalności struktur SBP w
Okręgu Mazowieckim. Najczęstsze formy tej działalności to wycieczki, wspólne zwiedzanie wystaw
lub miast śladami sławnych osób, spotkania opłatkowo – noworoczne, z okazji Dnia Bibliotekarza,
honorowanie zasłużonych bibliotekarzy danego regionu, spotkania z seniorami zawodu bibliotekarza.
Wiele takich imprez organizowano w każdym oddziale. Część z nich miała także charakter edukacyjny.
Oddział w Ostrołęce oraz Koła SBP brały udział i współorganizowały Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w
wielu bibliotekach objętych działaniem Oddziału Ostrołęckiego. Powiatowe obchody odbyły się tym
razem w Chudku (gm. Kadzidło). Inne spotkania integracyjne bibliotekarzy zorganizowali bibliotekarze z powiatu makowskiego w Filii Bibliotecznej w Amelinie (gm. Krasnosielc); w Wyszkowie po raz
czwarty obchody miały charakter powiatowy (MGBP w Wyszkowie uzyskała status Biblioteki Powiatowej) i zorganizowane były w formie wycieczki do Kazimierza nad Wisłą; w Ostrowi Maz. obchody
Dnia Bibliotekarza odbyły się w plenerze w Broku nad Bugiem z udziałem władz samorządowych.
Oddział w Płocku czynnie zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza w Muzeum
Archidiecezji, a członkowie SBP uczestniczyli w projektach związanych z Tygodniem Bibliotek: zorganizowali we współpracy z Książnicą Płocką dwie wystawy (Znakomite płocczanki oraz Marie jego życia
z okazji 95. rocznicy śmierci i 165. urodzin Henryka Sienkiewicza), spotkania autorskie, spotkanie dla
dzieci Co Unia Europejska robi, aby…, rodzinne warsztaty plastyczne - Chwila na wypranie motyla i
inne imprezy.
Oddział w Radomiu wspólnie z MBP organizował uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz wydarzenia związane w Tygodniem Bibliotek: konkursy dla młodzieży, spotkania
z młodymi czytelnikami, inscenizacje bajek, występy bibliotecznego teatrzyku „Nastolatki z F-16”,
spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne. Zarząd Oddziału uczestniczył w pracach organizacyjnych
i był fundatorem nagród.
Oddział w Siedlcach poszczególne Koła jak co roku włączyły się w realizacje wielu cyklicznych
imprez czytelniczych, w tym np. w przygotowanie kolejnej edycji „Tygodnia Bibliotek”. Z tej okazji
Koło SBP działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim zorganizowało ciekawe imprezy tematyczne dla dzieci, m.in: Dzień piracki w bibliotece, Dzień indiański, Dzień z dinozaurami, Dzień ze skrzatami. Zabawom towarzyszyły liczne konkursy, czytanie książek, spotkania
z ciekawymi ludźmi. Odbyły się też spotkania z mieszkającymi lub pochodzącymi z Mińska pisarzami,
m.in. z Dorotą Berg, Pawłem Goźlińskim, Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, Marcinem Pietraszkiem.
W bibliotekach powiatu mińskiego odbył się kiermasz książek (BGP w Dębem Wielkim); spotkanie
z wróżką dla przedszkolaków oraz spotkania autorskie z Barbarą Rybałtowską i Anna Onichimowską
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(GBP w Cegłowie); spektakl Teatru Moralitet, spotkanie autorskie i warsztaty literackie ze Stanisławą
Gujską (GBP w Jakubowie). Wszystkie działania były realizowane wspólnie z MBP w Mińsku Mazowieckim. Członkowie Koła SBP działającego przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach w Tygodniu
Bibliotek w byli organizatorami konkursów:- „Wydajemy własną książkę” oraz „Historie rodzinne –
Jesteśmy twórcami książki elektronicznej”.
Oddział w Ostrołęce zorganizował dwie wycieczki: wyjazd studyjny do Transylwanii, w programie
którego było zwiedzanie najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej tego regionu, w
tym zwiedzanie Biblioteki w mieście Alba, oraz trzydniowy wyjazd do Sandomierza, Kozłówki, Kazimierza Dolnego.
Zarząd Oddziału SBP w Płocku zorganizował dla swoich członków wyjazd studyjny obejmujący trasę
Wrocław – Karpacz - Książ. Oddział Warszawski zorganizował tematyczne spacery po Warszawie,
wyjazd edukacyjny połączony ze zwiedzaniem bibliotek kieleckich, zwiedzanie z przewodnikiem
Cmentarza Żydowskiego w Warszawie.
Szczególnie cenną inicjatywę realizuje Oddział w Płocku współorganizując działania kierowane do
osób starszych i niepełnosprawnych: cykl „Muzyka terapią dla każdego” (adresowany głównie do
pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Szpitala św. Trójcy w Płocku oraz do członków Stowarzyszenia Przeciwdziałania Patologii Społecznej ”Między ludźmi” w Płocku.) oraz spotkania
„W kręgu dziewięciu muz” adresowane do osób starszych, niepełnosprawnych
Okręg dolnośląski
Dobrą formą integracji środowiska jest organizowanie wyjazdów szkoleniowo-turystycznych lub wycieczek krajoznawczych. Członkowie oddziałów i kół współdziałali w zakresie przygotowania szkoleń i
konferencji z macierzystymi bibliotekami, w których pracują na co dzień:
•

Oddział Jeleniogórski zorganizował regionalną wycieczkę dla członków kół z Jeleniej Góry i
Lwówku Śląskim oraz bibliotekarzy powiatu zgorzeleckiego do Goerlitz na wystawę VIA REGIA
zorganizowaną przez Muzeum w Dreźnie.

•

Koło w Wałbrzychu zorganizowało wyjazdy studyjne do MBP we Wrocławiu i Saksońskiej Biblioteki Krajowej i Uniwersyteckiej Slub.

•

koło w Dzierżoniowie zorganizowało wyjazdy studyjne do bibliotek w Pszczynie i Berlinie

•

Zarząd Oddziału we Wrocławiu zorganizował wycieczkę zagraniczną dla członków
i sympatyków do Ołomuńca i Bratysławy

•

Koło przy MBP we Wrocławiu zorganizowało wycieczkę do Opola, Mosznej i Rogowa. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Oddział Rękopisów i Starodruków WBP w Opolu z siedzibą
w Rogowie, nową siedzibę MBP w Opolu oraz zamek w Mosznej.

Koło przy MBP we Wrocławiu zorganizowało prezentacje na temat budownictwa ekologicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii pod hasłem „Zielona architektura”, którą przedstawiła
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Anna Bac architekt i projektant. Spotkanie odbyło się w nowoczesnej bibliotece, która została wybudowana w takiej technologii. Cieszyło się dużym zainteresowaniem członków Oddziału Wrocławskiego.
Koło przy GBP Długołęka (Oddział wrocławski) zorganizowało dwa szkolenia dla bibliotekarzy
w zakresie wspierania edukacji wczesno-szkolnej.
Koło Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych zorganizowało kilka spotkań – prezentacji o różnorodnej tematyce, m.in. „Fora Młodych Bibliotekarzy, jako narzędzie budowania tożsamości zawodowej”
– wykład Piotra Marcinkowskiego (członek Zarządu Głównego).
Koło przy PiMBP w Oleśnicy (Oddział wrocławski) było organizatorem szkolenia dla bibliotekarzy powiatu pod hasłem „Budowanie relacji z czytelnikiem”, które przeprowadziła Urszula Cimoch – trener
Fundacji Wsparcie Bibliotek z Poznania.
Okręg lubuski
Imprezy organizowane wyłącznie przez struktury SBP:
•

Wycieczka zorganizowana przez Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wlkp. do Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego oraz na Winobranie do Zielonej Góry (10.09).

•

Spotkanie w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. poświęcone legendarnemu
gorzowskiemu pedagogowi oraz bibliotekarzowi Witoldowi Karpyzie. Patronat honorowy objął Oddział SBP w Gorzowie Wlkp. (29.06).

•

29.06.2011 – spotkanie towarzyskie na bulwarze nad Wartą – Koło przy Bibliotece Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.,

•

Spotkanie jesienne - Koło przy Bibliotece Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (22.11).

•

Turnieje bibliotekarskie zorganizowane 3 razy na kręgielni - Koło przy WiMBP w Zielonej Górze.

•

Autorskie przedstawienie członków Koła w Dębnie, pt. „Mole książkowe”, uświetniające wielokrotnie uroczystości bibliotekarskie w roku 2011.

4. Zwiększanie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Okręg podlaski
Bibliotekarze Oddziału Łomża biorą udział w szkoleniach organizowanych w ramach programu Biblioteka+, na których zdobywają wiedzę, wymieniają doświadczenia oraz integrują się.
Dwóch członków Oddziału Białystok wzięło udział w seminarium „Badanie funkcjonalności bibliotek
publicznych” zorganizowanym przez ZG SBP w dniach 18-19 kwietnia 2011 r.
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18.05.2011 r. Odział Białystok wspólnie z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego współorganizował szkolenie „Elementy retoryki praktycznej w bibliotece”. W spotkaniu uczestniczyło 65% bibliotekarzy zrzeszonych w SBP na Podlasiu.
19 członków Oddziału w Białymstoku promowało działalność zawodową w „Bibliotekarzu Podlaskim”
(6 artykułów), „Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego” (53 artykuły), „Poradniku Bibliotekarz” (2
artykuły)
Informacje o niektórych przedsięwzięciach Oddziałów w Suwałkach, Łomży i Białegostoku zamieszczane są na stronach www bibliotek, urzędów: województwa, starostwa, powiatów i innych instytucji.
Okręg pomorski
•

Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności ( 14 XII 2011 Słupsk, szkolenie w formie warsztatów metodycznych – zorganizowane przez Oddział Słupski SBP)

Okręg śląski
1. Członkowie Koła w Chorzowie przygotowali warsztaty dla bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu nt. „Nocne imprezy w bibliotece”. Z kolei członkowie Koła
w Zabrzu przedstawili bibliotekarzom chorzowskim w czasie warsztatów swoje formy
pracy z dziećmi
w bibliotece.
2. Koło przy MBP w Piekarach Śląskich współtworzyło biblioteczny kwartalnik online „BiblioFan”.
3. Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu zorganizowała wyjazdy studyjne dla bibliotekarzy – do bibliotek rumuńskich i do bibliotek Danii (2-7.12.). W wyjazdach uczestniczyło łącznie …. bibliotekarzy z różnych typów bibliotek z terenu całej Polski.
Okręg małopolski
Oddział w Nowym Sączu
Koło Limanowa - cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych powiatu limanowskiego (postęp
prac nad serwisem: Katalog Rozproszony Limanowszczyzny, prezentacja/warsztaty dotyczące programu bibliotecznego MAK+ - kwiecień/maj 2011);
Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, połączony z wykładem: ”Czasopisma przyrodniczo-ekologiczne źródłem informacji w bibliotece” oraz „Przegląd nowości
z zakresu literatury fachowej, poświęconej sadownictwu i ogrodnictwu”.
Koło Nowy Sącz – wyjazd studyjny do Wrocławia (Mediateka, Biblioteka Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich, Biblioteka i Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (maj 2011). Wyjazd na targi książki
dla bibliotekarzy Sądeckiej Biblioteki Publicznej i bibliotekarzy z powiatu nowosądeckiego (listopad
2011).
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Okręg lubelski
Wykład Pawła Dobrzyńskiego z firmy Libranova (Koło Akademickie, Oddział Lublin).
Współudział w organizowanym przez Książnicę Zamojską seminarium „Działalność Książnicy Zamojskiej w zakresie animacji i upowszechniania czytelnictwa w Zamościu i powiecie zamojskim w 2010
r.(19.04.2011) oraz ogólnopolskiej konferencji „Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie” (19.05.2011)
(Oddział Zamość).
Organizacja seminarium wyjazdowego do największych bibliotek Warszawy i na XX Targi Książki Historycznej (25-26.11.2011) (Oddziała Zamość)
Organizacja wyjazdu szkoleniowego do Sandomierza (Koło Radzyń Podlaski)
Organizacja wyjazdu szkoleniowego do BUW i Centrum Nauki Kopernik (5.05.2011)oraz wyjazdu szkoleniowego na 15. Targi Książki w Krakowie i do Galerii Książki w Oświęcimiu (3-5.11.2011) (Koło Miejskie Lublin).
Organizacja wyjazdu szkoleniowego do Chełma i Krasnegostawu (14.02.2011) oraz wyjazdu szkoleniowego na trasie Śląsk-Czechy-Saksonia (5-10.09.2011) (Koło Akademickie, Oddział Lublin)
Organizacja wyjazdu szkoleniowego do Sandomierza (30.05.2011) oraz wyjazdu szkoleniowego do
Mediateki we Wrocławiu i Biblioteki Miejskiej w Pradze (29.09-1.10.2011) (Koło Puławy, Oddział Lublin).
Okręg łódzki
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
Sekcja BNSW prowadzi działania zmierzające do rozwoju zawodowego jej członków. Realizowane są
wycieczki do innych bibliotek w celu zapoznania się z ich działalnością, podpatrzenia dobrych praktyk,
zapoznania się ze specyfiką pracy różnego typu placówek.
W 2011 roku zorganizowano:
•

spotkanie połączone z wizytą w Dziale Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi.

Na podniesienie kwalifikacji Członków Sekcji wpływ mają także organizowane przez nią
warsztaty i szkolenia. W 2011 roku zorganizowano:
•

warsztaty „Komunikacja z trudnym klientem biblioteki”, które przeprowadzone zostały
w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

•

panel dyskusyjny "Tworzenie materiałów promocyjnych w instytucjach non-profit".

Okręg łódzki
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Członkowie wszystkich Kół uczestniczyli w szkoleniu „Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek” zorganizowanym przez Zarząd Oddziału w Sieradzu. Prelegentem był z-ca dyrektora Instytutu Książki w Krakowie Ryszard Skrzypczak.
Okręg wielkopolski
W Oddziale pilskim organizowano :
- VIII Forum Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego (22 września), z udziałem przedstawicieli lokalnych
władz, osób wspierających MBP w Złotowie, bibliotekarzy subregionu oraz wolontariuszy. Program
forum podkreślał, że biblioteka jest miejscem szeroko pojętej kultury.
- II Forum Bibliotekarzy Powiatu Chodzieskiego (9 maja) pod patronatem starosty chodzieskiego Juliana Hermaszczuka, z udziałem burmistrzów i wójtów powiatu. Tematem, hasło „książka to nobilitacja”, w ramach ,którego zastanawiano się nad sposobami docierania do młodych, czytelników i
uzmysłowienia im wartość książki i słowa pisanego. Forum połączono z obchodami Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek.
Członkowie Oddziału uczestniczyli w III Forum Bibliotekarzy Regionu Pilskiego pt. „Mobilna biblioteka” (24 listopada), zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Publiczną oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile.
Zarząd Oddziału w Lesznie wydał publikację Biblioteki Leszna cz. II.
Okręg podkarpacki
W Kole w Przemyślu przedstawiono prezentację pt.”Internet źródłem wiedzy bibliotekarza”, skierowaną do bibliotekarzy bibliotek gminnych powiatu przemyskiego.
Koło SBP Rzeszów miasto zorganizowało wyjazd do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
Koło Łańcut współorganizowało wyjazd szkoleniowy do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Kolbuszowej i skansenu
Koło Bibliotek Naukowych w Rzeszowie we wrześniu zorganizowało wycieczkę do Leżajska. Zwiedzono m.in. przyklasztorną bibliotekę, oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Członkowie Koła Biblioteki Politechniki Rzeszowskiej uczestniczyli w szkoleniu nowego programu
ALEPH, zorganizowali także wyjazd edukacyjny do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
w Krośnie i do jej oddziału w Iwoniczu-Zdroju. Zwiedzili także Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie.
Okręg zachodniopomorski
Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie
styczeń – grudzień – cykliczne, comiesięczne „Wykłady otwarte dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej”. Celem spotkań jest pogłębianie fachowej wiedzy i przygotowanie się do egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego.
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Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej, Oddział Szczeciński, Zarząd Okręgu,
8 czerwca 2011 roku odbyło się I Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego pod
hasłem „Jak pozyskać, jak nie stracić czytelnika? Strategie pracy z użytkownikiem w bibliotece publicznej”.

Okręg kujawsko-pomorski
Członkowie SBP w Bydgoszczy uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do warszawskich bibliotek – Multicerntrum, Mediateka START-META, Przystanek Książka oraz Biblioteka Uniwersytecka. Członkowie z
Kół w : Barcinie, Mogilnie, Nakle, Szubinie uczestniczyli w warsztatach „Między nami” na temat komunikacji wewnętrznej w organizacji SBP.
Koła SBP w Oddziale bydgoskim uczestniczyły w wydaniu n/w pozycji:
-

„Tuchola. Od pradziejów do współczesności” praca zbiorowa pod red.
prof. dra hab. Włodzimierza Jastrzębskiego i dra Jerzego Szwankowskiego (Koło SBP w Tucholi)

-

„Komu słowo, a komu ciszę? – almanach poetów Borów Tucholskich
(Koło SBP w Tucholi)

-

„Zapiski Tucholskie” nr 5/6 2009 – 2010 (Koło SBP w Tucholi)

-

Janina Anna Komierowska „Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy …” (Koło SBP w Sępólnie Krajeńskim)

-

„Baśnie legendy regionu bydgoskiego” (Koło SBP w Bydgoszczy)

Członkowie Koła przy UMK (Oddział w Toruniu) zorganizowali wyjazd studyjny do Płocka. Celem wyjazdu było zapoznanie z działalnością Towarzystwa Naukowego, z cennymi zbiorami biblioteki, zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego. W warsztatach, które odbyły się w Toruniu „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek uczestniczył członek SBP każdego koła oddziału toruńskiego.
W grudniu członkowie kół Oddziału Toruń uczestniczyli w warsztatach „Między nami” na temat komunikacji wewnętrznej. Bibliotekarze Oddziału toruńskiego uczestniczą w programie „Biblioteka+”
Biblioteki Miejskie i Powiatowe przy aktywnym udziale członków organizowały szkolenia powiatowe np. w Radziejowie szkolenia dla bibliotekarzy przeprowadzone przez Jakuba Salomona
z Instytutu Książki na temat programu Mak+. W Brodnicy zorganizowano warsztaty szkoleniowe
w Formacie MRC21 i zmian UKD.
Okręg mazowiecki
Oddział w Ciechanowie współorganizował trzy seminaria szkoleniowe i narady dla kierowników bibliotek publicznych z terenu powiatu ciechanowskiego (m. innymi w Grudusku, zob. II.2.3.d). Na każdym szkoleniu omawiane są bieżące sprawy warsztatowe bibliotek, polecane są nowości regionalne
dotyczące zarówno powiatu ciechanowskiego, jak i Mazowsza Północnego. Na szkoleniach omawiano
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wiele artykułów z czasopism bibliotekarskich, mi. inn. „Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza” oraz
prezentowano książki wydane przez SBP.
Oddział w Ostrołęce zorganizował wspólnie z MBP w Ostrołęce seminarium dla kierowników
bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego. SBP było też inicjatorem i współorganizatorem form
szkoleniowych w 2011 r. Część spotkań była współfinansowana ze środków SBP (głownie drobne
poczęstunki, w przypadku wyjazdów studyjnych niewielka ulga dla członków SBP).
Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zorganizował dwa szkolenia: „Konserwacja
zbiorów w bibliotece” – prowadzone przez p. Ewę Stachowską-Musiał oraz „Prawo autorskie w bibliotece” – wykład prowadził p. Dariusz Skrzyński.
Oddział w Warszawie zorganizował warsztaty na temat literatury dla młodzieży Proste odpowiedzi na trudne pytania prowadzone przez krytyka literackiego Dorotę Koman; szkolenie Ochrona
zbiorów we współczesnej bibliotece (prowadząca Ewa Stachowska-Musiał); wspólnie z kołem SBP przy
CBW - warsztaty na temat asertywności i pracy z tzw. trudnym czytelnikiem; wspólnie z kołem SBP
przy BN wykład poety i literaturoznawcy D.T. Lebiody Miłosz i rzeka Heraklita, czyli o przemijaniu
ludzi i rzeczy, wieczór poetycki Wiesławy Papieskiej, emerytowanej bibliotekarki, poetki, malarki,
prezeski Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, prelekcję i
pokaz multimedialny Kraje Beneluxu – biblioteki i …(prowadząca Jolanta Przybylska).
Koło przy BUW zorganizowało 8 spotkań Klubu pod Otwartą Księgą – cyklu otwartych zebrań na tematy związane z działalnością BUW, a członkowie Koła współorganizowali międzynarodowe warsztaty Training the Trainers in Information Literacy.
Koło SBP przy BN w ciągu minionego roku zorganizowało 3 spotkania (Biblioteki muzyczne, Czesław
Miłosz, Biblioteka jutra w projektach ACADEMICA i SYNAT/PASSIM).
Członkowie koła SBP przy Centralnej Bibliotece Statystycznej brali udział w pracach Sekcji Bibliotek
Naukowych SBP .
Działalność wydawnicza ogniw SBP w okręgu mazowieckim:
Zarząd Oddziału w Płocku jest współwydawcą czasopisma fachowego „Bibliotekarz Płocki” zawierającego materiały metodyczne i sprawozdania z pracy Książnicy Płockiej i bibliotek powiatu płockiego. W
roku sprawozdawczym ukazał się jeden numer czasopisma oraz przygotowano do druku kolejny zawierający materiały metodyczne.
Oddział w Radomiu jest współwydawcą "Bibliotekarza Radomskiego. Kwartalnika Informacyjno-Publicystycznego Biblioteki Publicznej w Radomiu". W 2011 r. zostały wydane 3 numery.
Oddział w Warszawie wydał 4 numery „Komunikatu Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP”
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski działający przy Oddziale Warszawskim opublikował 12.
tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach” pt. „Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa”. Trwają prace nad 13 tomem dedykowanym bibliotekarzom polonijnym.
5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
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Okręg podlaski
Działania promujące biblioteki „Tydzień Bibliotek”, „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, organizowane są
we wszystkich strukturach SBP.
17.05.2011 w Książnicy Podlaskiej w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich nagrodzono
biblioteki publiczne z Tykocina ,Wasilkowa i Knyszyna za całokształt działań na rzecz społeczeństwa
lokalnego oraz wręczono nagrody w konkursie Bibliotekarz Roku.
W konkursie Bibliotekarz Roku wyróżniono 8 osób, Bibliotekarka z Podlasia Barbara Kuprel została
też laureatką konkursu ogólnopolskiego.
Oddział SBP w Łomży zorganizował Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, w którym udział wzięli przedstawiciele społeczności lokalnej, władze gminne i powiatowe oraz bibliotekarze z bibliotek szkolnych i publicznych. Zarząd Oddziału przyznał nagrody dla bibliotekarzy za ich aktywną działalność.
Koło Powiat Białystok wraz z Biblioteką Publiczną w Mońkach zorganizowało spotkania „Żyj z pasją”,
które miały na celu pokazanie dzieciom, młodzieży i dorosłym, ciekawych , twórczych i akceptowanych społecznie form spędzania wolnego czasu oraz zachęcić wszystkich do szukania sposobów wyrażania samego siebie.
Koło Suwałki wraz z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zorganizowało cykl koncertów „Granie za czytanie” w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Suwałkach. W „Koncercie Wiosennym” prezentowane były np. utwory J. S. Bacha, D. Scalattiego, F. Chopina.
Koleżanka Małgorzata Rokicka została uhonorowana przez Zarząd Główny SBP Medalem w Dowód
Uznania.
Koleżanka z Koła Białystok uczestniczyła w Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu 15-16 września
2011 r.
Okręg śląski
1. Przeprowadzenie etapu okręgowego I edycji Konkursu SBP „Bibliotekarz Roku” (styczeń 2011). W związku z konkursem w Okręgu powołano okręgową Komisję Konkursową, pod kierunkiem Małgorzaty Witowskiej (sekretarza Zarządu Okręgu). Na potrzeby konkursu utworzono specjalne konto poczty elektronicznej , w celu nadsyłania zgłoszeń do konkursu (regulamin opracowany został przez Zarząd Główny ). W podanym
terminie nie wpłynęły żadne zgłoszenia (nie było też zainteresowania konkursem w postaci maili, pytań itp.). Informacja o przebiegu etapu okręgowego została przesłana do
Zarządu Okręgu, zgodnie z Regulaminem.
2. Wniosek o nadanie Medalu „W Dowód Uznania” – dla 4 członków Oddziału w BielskuBiałej oraz Przewodniczącej Doroty Malczewskiej-Stus (wniosek Zarządu Okręgu). Medale wręczone zostały w trakcie uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w
Wilamowicach (Oddział w Bielsku-Białej) oraz w Mikołowie (okręgowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek).
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3. Zgłoszenie MBP w Dąbrowie Górniczej do konkursu o zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” (wniosek Koła SBP przy MBP w Dąbrowie Górniczej).
4. Wniosek o nadanie medalu „Bibliotheca Magna Perennisque” dla Biblioteki Głównej
Politechniki Śląskiej w Gliwicach (wniosek Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych). Medal zostanie wręczony w trakcie posiedzenia Zarządu Okręgu 21. marca 2012 r.
5. Włączenie Kol. Marzeny Łykowskiej (Sekretarza Zarządu Oddziału w Katowicach) do
Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
6. Udział w III powiatowej konferencji regionalnej dla bibliotekarzy (współorganizowanej
przez Zarząd Oddziału SBP w Katowicach i PBP w Gliwicach). Wręczenie Kol. Krystynie
Wołoch honorowej odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej” (wnioskodawcą był Zarząd
Okręgu SBP) – 22.09.2011 r.
7. Udział Koła SBP w Dąbrowie Górniczej w organizacji V Festiwalu Ludzi Aktywnych.
8. Listy gratulacyjne dla MBP w Czechowicach –Dziedzicach i MBP w Siewierzu, z okazji
zdobyci I i II miejsca w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej i Instytutu Książki.
9. Kol. Małgorzata Michalczyk – przewodnicząca Zarządu Koła w Raciborzu została uhonorowana jako wyróżniający animator życia kulturalnego Raciborza.
10. Kol. Ewa Ambroży z Koła w Czeladzi otrzymała Nagrodę Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia
w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury za rok 2010.
11. Reprezentant Koła SBP w Dąbrowie Górniczej wszedł w skład Prezydium Dąbrowskiego
Forum Organizacji Pozarządowych oraz do Rady Pożytku Publicznego w Dąbrowie Górniczej jak również w skład Komisji przyznającej organizacjom pozarządowym dotacje z
Urzędu Miasta na realizację zadań.
Okręg lubelski
3 członkowie Koła Lubartów (Oddział Lublin) otrzymali odznaki honorowe MKiDN „Zasłużony dla kultury Polskiej”oraz „Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego;
- 4 członkowie Koła Lubartów (Oddział Lublin) otrzymali medale ZG SBP „W dowód uznania”;
- 5 członków SBP otrzymało odznaki MKiDN Zasłużony dla Kultury Polskiej (Oddział Zamość);
- 5 członków Oddziału SBP w Zamościu i 1 członek SBP z Oddziału Chełm Koło Włodawa otrzymali
Medale Wojewody Lubelskiego (Oddział Zamość);
- przedstawiciel Oddziału w Białej Podlaskiej uczestniczył w pracach jury konkursu „Ocalić od zapomnienia – Zapomniane historie, ciekawe miejsca (16.11.2011) i w uroczystym finale (7.12.2011 r.) .
Okręg warmińsko-mazurski
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Zarząd Oddziału wspólnie z MBP w Ostródzie zorganizowały obchody „Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek”- 9 maja 2011r. w czytelni MBP na ostródzkim zamku. Uczestniczyli bibliotekarze
z wszystkich bibliotek działających w mieście oraz bibliotek publicznych powiatu ostródzkiego
i władze samorządowe.
Zarząd Oddziału ostródzkiego współpracował z grupą literacką UTW i Dyskusyjnym Klubem Książki,
wspólnie przeprowadzono 6 przeglądów i 17 prezentacji książek, oraz spotkania autorskie.
Okręg opolski
Konkurs „Photo Day” w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (14 maja 2011), wzięły udział 2 członkinie Koła Bibliotek Naukowych. Celem działania była promocja biblioteki jako tzw. „trzeciego miejsca”, tj. ukazanie jej poprzez zdjęcia jako miejsca przyjaznego i atrakcyjnego oraz konkurencyjnego
sposobu spędzania wolnego czasu z rodziną, dziećmi czy samemu oraz praca na rzecz obalania stereotypu bibliotekarza i biblioteki poprzez pokazanie miejsc niedostępnych czytelnikowi.
Okręg wielkopolski
We wszystkich oddziałach w ramach „Tygodnia Bibliotek” były organizowane różne przedsięwzięcia
(spotkania integracyjne, uroczyste, koncerty, wystawy, konkursy, zwiedzanie bibliotek, spotkania z
ciekawymi ludźmi).
Oddział Leszno:
- Na uroczystości Dnia Bibliotekarza (11 maja) wręczenie corocznej Nagrody im. Heleny Śmigielskiej,
którą otrzymała Halina Radoła z biblioteki publicznej z Gostynia. Nagroda przyznawana jest bibliotekarzom wyróżniającym się w pracy zawodowej i za współpracę ze środowiskiem. Wręczono także
Nagrody Liścia Miłorzębu (dla regionalnego wydawcy), którą otrzymało Leszczyńskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk za publikację Rocznik leszczyński 2010, natomiast wyróżnienie przyznano Urzędowi
Miejskiemu w Kościanie
za książkę Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie. Historia-Tradycja-Przyroda
- XXII Leszczyńskie Dni Literatury (15.02.- 2.03.) Imprezy w ramach Leszczyńskich Dni Literatury zorganizowano wspólnie z MBP w Lesznie.
Oddział Piła
- Nagrodą im. Zofii Narkiewicz przyznawaną przez Oddział Pilski (18 maja) uhonorowano Bogusławę
Dembińską z biblioteki publicznej z Trzcianki. Nagrodę przyznano po raz trzeci bibliotekarzowi szczególnie aktywnemu w środowisku, członkowi SBP, którego praca ma istotne znaczenie dla rozwoju
teorii, praktyki bibliotecznej w środowisku lokalnym przyczynia się do promocji książki i czytelnictwa,
- O działaniach podejmowanych przez Koła i Oddział regularnie informowały media lokalne tradycyjne i elektroniczne, np. Tygodnik Nowy, Gazeta Regionalna Powiat, Tygodnik Notecki, portale: dziennikowy.pl, asta24.pl, zycie.pila.pl oraz na stronach domowych bibliotek i urzędów gmin.
W Oddziale Poznańskim we wszystkich kołach zorganizowano w Tygodniu Bibliotek łącznie kilkadziesiąt imprez (spotkania integracyjne, pokazy, prezentacje, wystawy, konkursy).
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Okręg zachodniopomorski
Kol. Małgorzata Wojtaluk z koła w Kołobrzegu otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego im. Stanisława. Badonia oraz zajęła II. miejsce w ogólnopolskim konkursie SBP „Bibliotekarz Roku”.
Tydzień Bibliotek w Książnicy Pomorskiej – organizator Oddział Szczeciński, koło nr 1 przy KP i Zarząd
Okręgu Zachodniopomorskiego SBP. Działania obejmowały m. in. :
- 5.05 Inauguracja Tygodnia Bibliotek, na której przedstawiono prezentację Tygodnia Bibliotek w
bibliotekach w województwie oraz prezentację sylwetek finalistów konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz Roku”;
- organizację kiermaszu książki używanej na Dworcu PKP „Szczecin Główny” pt. Pociąg do książki książka do pociągu;
- akcje zewnętrzne pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam, wchodzę!”, której celem
było „przypomnienie” lokalnej społeczności o istnieniu danej biblioteki poprzez umieszczenie na
chodnikach strzałek poziomych, kierujących do biblioteki. Akcja połączona z rozdawaniem ulotek,
informujących o bibliotece, z hasłem i programem Tygodnia Bibliotek;
- ”Mruczę więc jestem - impreza skierowana do dzieci (I-IV klasa), mająca na celu edukację ekologiczną dzieci, uwrażliwiającą na losy zwierząt;
- przystanek książka – książka w dziejach. - lekcje edukacyjne o historii książki;
-„Księga dopisywania...” – otwarta duża księga w Informatorium, w której czytelnicy dopisywali ciąg
dalszy do zamieszczonego tam hasła tegorocznego Tygodnia Bibliotek.
Koło w Policach zorganizowało m. in. II Spotkanie Kulturalno-Oświatowe bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych z powiatu polickiego. W trakcie spotkania wręczono 3 nagrody dla gimnazjalistów Konkursu plastycznego „Oblicza mojego miasta”, organizowanego przez Dział Regionalny;
W roku 2011 Książnica Stargardzka i tamtejsze koło SBP po raz kolejny organizowały akcję „Książka
do pociągu - pociąg do książki”. Zbiórkę książek przeprowadzono we wszystkich działach Książnicy
Stargardzkiej w dniach 18.04 – 06.05.2011 r. Zebrane książki, były rozdawane podróżnym,
w
zamian za dobrowolne datki pieniężne, na dworcu kolejowym w Stargardzie Szczecińskim w dniu
09.05.2011; W czasie trwania akcji do nowych właścicieli trafiły 293 woluminy, uzyskaliśmy za nie 424
zł. Akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego miasta, a także
tych podróżnych, którzy zupełnie przypadkowo znaleźli się w Stargardzie. W związku z tym akcja została powtórzona podczas IX edycji Festynu na Ulicy Magicznej, pod zmienionym hasłem „Zabierz
książkę na wakacje”.

Okręg kujawsko-pomorski
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W ramach obchodów VIII Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”we wszystkich ogniwach stowarzyszenia (Oddziały, Koła) odbywały się liczne działania propagujące czytelnictwo i prace bibliotek.
W poszczególne ogniwa SBP w Oddziale bydgoskim włączały się w organizację następujących działań:
-

„Wielkie czytanie – dziś polecam moją ulubioną książkę z dzieciństwa” – znani bydgoszczanie
głośno czytali ulubione książki swojego dzieciństwa. (Koło SBP w Bydgoszczy)

-

„Noc w Bibliotece”, podczas której odbyło się szereg imprez kulturalnych łączących kilka
dziedzin sztuki – literaturę, teatr, film, muzykę i taniec (Koło SBP w Bydgoszczy, Koło SBP w
Sępólnie Krajeńskim, Koło SBP w Barcinie, Koło SBP w Nakle, Koło SBP w Szubinie, Koło SBP w
Tucholi)
- internetowy konkurs poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza (Koło SBP w
Barcinie)
- spektakl poetycki oparty na prozie i poezji Czesława Miłosz Pt. „Urojenie” w wykonaniu
aktorów teatru „Trójka” w Bydgoszczy – Wandy i Eugeniusza Rzyskich (koło SBP w
Tucholi, Koło SBP w Barcinie)
- wystawa fotografii Jarosława Kani pt. „Wniebowzięty”, przedstawiająca maszyny latające (Koło SBP w Tucholi)

Członkowie Koła SBP w Bydgoszczy aktywnie włączyli się w organizację VIII Międzynarodowego Festiwalu Książki – Bydgoskiego Trójkąta Literackiego. W jego ramach brali udział w kiermaszu taniej książki podarowanej przez bibliotekarzy i czytelników.
Okręg mazowiecki
Tylko trzy oddziały w Ciechanowie, Radomiu i Warszawie zgłosiły kandydatów do tytułu Bibliotekarz
Roku Województwa Mazowieckiego. Żadna z bibliotek naukowych nie zgłosiła nikogo do tej nagrody.
Złotą Odznakę „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki” dyrektorowi MBP w Ostrołęce Mieczysławowi Romanikowi (członek SBP) i Sabinie Malinowskiej (przewodniczącej Zarządu Oddziału w Ostrołęce) przyznała Rada Miasta Ostrołęka.
Maria Zalewska-Mikucka, b. dyrektor książnicy Płockiej i b. przewodnicząca Oddziału Płockiego SBP otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Płocka razem pięcioma innymi bibliotekarkami z Książnicy Płockiej.
Okręg dolnośląski
Koło przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej przygotowało wystawę „Biblioteka zawsze po drodze nie mijam wchodzę”. Ekspozycja została przygotowana w związku z obchodzonym corocznie Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich oraz Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek. Wystawa informowała o historii książki (od rysunków naskalnych do najnowszych nośników – książek elektronicznych
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m.in. playaway) oraz prezentowała oferty działów udostępniania. Cieszyła się dużym zainteresowaniem czytelników.
Okręg lubuski
Działania promujące biblioteki „Tydzień Bibliotek” i Dzień Bibliotekarza i Bibliotek :
•

Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników zorganizowany szlakiem
filii WiMBP w Zielonej Górze (8.05) - Koło przy WiMBP.;

•

Odjazdowy Bibliotekarz w Krośnie Odrz. z udziałem bibliotekarzy powiatu krośnieńskiego, na
trasie Krosno-Bielów-Budachów-Bytnica-Łochowice-Krosno - Koło w Krośnie Odrzańskim oraz
Odjazdowy Bibliotekarz w Bieniowie - Koło w Bieniowie.

•

Zorganizowanie przez Oddział Zielonogórski w ramach Dnia Bibliotekarza wyjazdu seminaryjnego na trasie Międzyrzecz – Pniewy - Łagów Lubuski (21.05) - dla wszystkich kół Oddziału
Zielonogórskiego.

•

Z okazji Tygodnia Bibliotek oraz Dnia Bibliotekarza w lokalnej prasie - "Gazecie Lubuskiej"
oraz lokalnym dodatku do "Gazety Wyborczej" ukazywały się informacje o imprezach i bibliotekarskim święcie.

•

Spotkanie integracyjne przy ognisku w Porcie Rzecznym w Cigacicach (11.06). Zarząd Oddziału w Zielonej Górze zaprosił również wszystkich niezrzeszonych pracowników bibliotek południowej części województwa lubuskiego.

•

„Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy” - wystawa w filii GBP w Mirostowicach Dolnych, organizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Żarach - Koło w Bieniowie.
*

Podobnie jak w latach poprzednich zapoznanie się ze sprawozdaniami okręgowych SBP pozwala
stwierdzić, że cała organizacja, we wszystkich jej ogniwach, realizuje przyjętą na poprzednim Krajowym Zjeździe Delegatów „Strategie rozwoju na lata 2010-2021”. W roku 2011 jednym z najtrudniejszych zadań było rozpoczęcie prac nad komputerową bazą danych członków organizacji. Za nami
najtrudniejsza część tego zadania, zweryfikowanie dotychczasowych baz danych w formie papierowych kartotek i przekonanie członków o konieczności wykorzystania nowoczesnej technologii. To
drugie zadanie okazało się prawdziwym wyzwaniem, powodując w wielu przypadkach opór członków,
w ekstremalnych przypadkach zakończony rezygnacją z członkostwa. Część dotychczasowych członków SBP nie pozwoliła na przetwarzanie swoich danych osobowych w komputerowej bazie danych,
obawiając się ich niekontrolowanego ujawnienia. Prace nad bazą danych będą kontynuowane
a członkowie dostaną dostęp do swoich danych, co pozwoli im na dokonanie uzupełnień i poprawek.

Opracowała Sylwia Błaszczyk
Katowice, luty-marzec 2012 r.
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