SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Poznaniu za 2015 rok
I. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej okręgu
1.1. Posiedzenia Zarządu Okręgu:
Zarząd Okręgu:
przewodnicząca – Małgorzata Furgał
wiceprzewodnicząca – Helena Bednarska
sekretarz – Bożena Król
skarbnik – Małgorzata Byra
członkowie – Maria Bochan, Włodzimierz Grabowski, Henryk Janasek, Paweł Pioterek,
Mariusz Polarczyk, Krzysztof Taciak
W 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Okręgu i 6 posiedzeń Prezydium ZO. Omawiane
tematy to m.in.:
- sprawy organizacyjne Zarządu Okręgu, m.in. elektroniczna baza członków,
- sprawozdanie (w tym za poprzednią kadencję) i plan pracy Zarządu Okręgu,
- organizacja kolejnej edycji Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego,
- sprawy związane z przepisami prawnymi dot. bibliotek,
- sprawy bieżące związane z działalnością Okręgu i Oddziałów,
- Sprawy związane z organizacją Tygodnia Bibliotek 2015,
- Konkurs na Bibliotekarza Roku.
W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli także członkowie honorowi SBP:
Bolesław Howorka i Franciszek Łozowski.
1.2. Informacja o członkach
Stan członków na koniec 2014 r. - ilość członków z podziałem na oddziały i koła
Oddziały
Koła
Członkowie
1.Kalisz
4 koła przy bibl. publicznych:
72
Kalisz
27
Kępno
22
Krotoszyn
7
Pleszew
16
2. Konin

4 koła przy bibl. publicznych:
Koło
Konin
Słupca
Turek

85
24
10
18
33

3. Leszno

4 koła przy bibl. publicznych:
Gostyń
Kościan
Leszno
Rawicz

151
21
26
71
33

4. Ostrów Wlkp.

2 koła przy bibl. publicznych:
Ostrów Wlkp.
Koło bibliotek gminnych powiatu ostrowskiego

30
8
22

5. Piła

8 kół przy bibl. publicznych:
Chodzież
Czarnków
Łekno (gm. Wągrowiec)
Piła
Trzcianka
Wągrowiec
Wyrzysk
Złotów
16 kół:
8 przy bibl. publicznych: Bibl. Raczyńskich
(67), WBPiCAK (15), Gniezno (24),
Międzychód (20), Nowy Tomyśl (17),
Szamotuły (30), Śrem (20), Wolsztyn (15)
6 przy bibl. naukowych i akademickich:
Uniwersytet A. Mickiewicza (39),
Ekonomiczny (22), Medyczny (9),
Przyrodniczy (9), Politechnika Poznańska (57),
Wyższa Szkoła Bankowa (4)
1 przy Publicznej Bibl. Pedagogicznej
1 przy Bibl. Centrum Doskonalenia Wojsk
Lądowych
38

167
21
16
9
32
23
11
26
29
374
208

6. Poznań

Razem

Ilość członków Okręgu SBP ze względu na miejsce zatrudnienia
Członkowie SBP wg miejsca zatrudnienia
Ilość członków
Biblioteki publiczne
626
biblioteki naukowe i akademickie
115
Biblioteki pedagogicznych
20
Biblioteki szkolnych
11
Inne biblioteki
11
Emeryci, renciści
96
Ogółem
879
W 2015 r. zmniejszyła się ilość członków o 17 osoby.

140

15
11
879

II. Działalność merytoryczna Zarządu Okręgu:
1. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Większość członków Zarządu Okręgu to pracownicy bibliotek publicznych. Większość
działań Zarządu Okręgu jest wspólna z działaniami bibliotek. Członkowie Zarządu Okręgu
współpracują z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami. Większość działań
zawodowych jest wspólna z działalnością SBP.
2. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
2.1. Udział członków ze wszystkich oddziałów SBP z Wielkopolski w XII Wielkopolskim
Dniu Patrona św. Wawrzyńca organizowanym przez Oddział Koniński. Odbył się on
19 września w Zagórowie, Ciążeniu i Kościołkowie. Udział wzięło 145 osób. O godz.
11:00 odbyła się uroczysta msza św. w zagórowskim kościele parafialnym pw. św. Ap.
Piotra i Pawła, podczas której wystąpił zagórowski chór mieszany "Cantabile",
następnie zaproszono wszystkich uczestników na projekcję filmu "Przyjaciółki" w
reżyserii Wandy Różyckiej-Zborowskiej i na zwiedzanie Dom Pracy Twórczej UAM w
Ciążeniu, gdzie niezwykle zajmująco o zbiorach literatury masońskiej opowiadał
kierownik placówki, pan Andrzej Bendziński. Na zakończenie odbyło się spotkanie
integracyjne bibliotekarzy w sali biesiadnej "Przy stajni".
3. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. Najważniejsze działania.
3.1. Zarząd Okręgu po raz 22 zorganizował Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla
wielkopolskich bibliotekarzy za całokształt zasług w dziedzinie bibliotekarstwa i
bibliotekoznawstwa. Zgłoszono pięciu kandydatów do Nagród Głównych i dwóch do
Nagrody Młodych. Decyzję o przyznaniu Nagród odpowiednim kandydatom podjęła Kapituła
nagród na posiedzeniu 10 października. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Zarządów
Oddziałów i Okręgu SBP. W konkursie przyznaje się nagrody finansowe: Nagrody Główne i
Nagrodę Młodych (dla bibliotekarzy do 35 roku życia). Nagrody Główne otrzymały
następujące osoby: Elżbieta Mielcarek – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w
Pleszewie oraz Mirosława Potkowska – dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej. Laureatką
Nagrody Młodych została Karolina Dąbrowska – pracownik Biblioteki Raczyńskich w
Poznaniu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 listopada 2015 roku, w Sali
Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu na Starym Rynku. Uroczystość wręczenia nagród
laureatom jest jednym z najważniejszych
dni dla bibliotekarzy wielkopolskich.
Nagrody wręczała Przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SBP, Małgorzata
Furgał. Na realizację konkursu została przyznana dotacja ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego
3.2. Konkurs SBP na Bibliotekarza Roku. Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku 2014
została Sylwia Mróz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila
Norwida w Złotowie, członek Zarządu Oddziału w Pile. Została uhonorowana na
uroczystości Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, która odbyła się 12.maja 2015 r.
w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto, powiat koniński. W konkursie ogólnopolskim
Sylwia Mróz zajęła II. miejsce.
3.3 Aktualizacja strony www Okręgu SBP sbp.wlkp.pl , która działa od czerwca 2014 r.

III. Działalność merytoryczna struktur
1. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska:
Zarządy Oddziałów i Kół współpracują z placówkami kulturalnymi, takimi jak muzea i domy
kultury, z towarzystwami regionalnymi, propagują wiedzę o swoim regionie, włączają się do
organizacji obchodów rocznic historycznych, upowszechniając książki i czytelnictwo
Współpraca ze szkołami, bibliotekami innych sieci, władzami samorządowymi. Udział w
jubileuszach bibliotek, bibliotekarzy i innych uroczystościach.
Dobre przykłady, najważniejsze wydarzenia zrealizowane w 2015 roku:
Oddział w Lesznie
 XXVI Leszczyńskie Dni Literatury ph. „Barwy Polskiej Literatury” (0318.03.)
 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23.04.)
 XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek ph.”Wybieram bibliotekę” (08-15.05.)
 Noc Bibliotek (29.05.)
 Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem (05.11-15.12.)
- Oddział otrzymał na realizację XXVI Leszczyńskich Dni Literatury oraz
Międzynarodową Jesień Poetycką w Leszczyńskiem dofinansowanie z Urzędu Miasta
i Starostwa Powiatowego w Lesznie, w ramach otwartego konkursu ofert na
organizację zadań z zakresu kultury i sztuki – wspierania działań kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego
- Otrzymał ponadto z Urzędu Miasta dofinansowanie na wydanie publikacji
regionalnej: ,,Szukając śladów Mieczysława Kudelli”, której autorem jest Janina
Małgorzata Halec (Koło Leszno). Członkowie koła leszczyńskiego włączyli się też w
przygotowanie do wydanej przez MBP publikacji "Przyjaciel Ludu 1834-1849 w 180
rocznicę ukazania się pierwszego numeru: materiały z konferencji naukowej pod red.
Janiny Małgorzaty Halec”.
Oddział w Kaliszu
 Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Fundacją Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu oraz Ośrodkiem OpiekuńczoPielęgnacyjnym „Salus” w Kaliszu w zakresie pomocy osobom starszym i
niepełnosprawnym (np. głośne czytanie, wspólne kolędowanie)
 współpraca z placówkami oświatowymi, w tym m.in.:
- z Biblioteką Uniwersytecką – przekazanie darów książkowych (wydawnictw
Calisiana) dla Filii MBP,
- z Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Kaliszu, w tym udział w pracy jury
VII Ogólnopolskiego konkursu literackiego „Wędrówki z piórem”(27. 05. 2015),,
Dnia Patrona szkoły (29.05.2015), spotkaniu opłatkowym (21.12.2015).

Oddział w Koninie
 - warsztaty literackie dla młodzieży piszącej;- Dyskusyjny Klub Książki; -Biblioteczny
Klub Filmowy; interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish” oraz dla
dorosłych; - w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w której biorą udział
wszystkie biblioteki publiczne miasta Turku i powiatu tureckiego

 Koła SBP w Turku i Kole przeprowadziły szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu ochrony
danych osobowych
 członkowie kół terenowych organizowali w swych placówkach we współpracy z
lokalnymi partnerami i mediami Światowy Dzień Książki oraz akcję Narodowe
Czytanie ; stała współpraca z mediami lokalnymi pozwala na informowanie
społeczności o działalności placówek bibliotecznych i inicjatywach SBP
Oddział w Ostrowie
 Konferencja metodyczna dla bibliotek powiatowych pt., Nowe oblicza biblioteki,
czerwiec – nKlub nauka i edukacja w Ostrowie Wlkp.,
Oddział w Pile
 Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej.
 a/Konferencja „Nowości w produktach firmy Sokrates Software” (7.03 ), „Biblioteka
Pomysłów” ( 30.11) koło w Chodzieży.
 Zaopiniowanie projektu organizacji dostępu do książki w gminie Tarnówka, koło w
Złotowie.
 Patronat nad uroczystościami otwarcia po remoncie Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Czarnkowie (koło w Czarnkowie) i jubileuszami pracy członków, koła w
Chodzieży i Czarnkowie.
 Patronat nad komputeryzacją bibliotek w powiecie chodzieskim i udostępnieniem
rozproszonego katalogu bibliotek publicznych na stronie www MBP w Chodzieży.
 Patronat nad digitalizacją zbiorów regionalnych w powiecie, koło w Chodzieży,
 Wyjazdowe zebrania kół : spotkanie koła w Pile z bibliotekarzami szkolnymi i
naukowymi miasta Piły, koło w Chodzieży – Nowa biblioteka w Budzyniu, koło w
Wyrzysku – Kultura w gminie Szydłowo i Biblioteka w Miasteczku Krajeńskim.
 Udział 18 osób w XII Wielkopolskim Dniu Patrona św. Wawrzyńca na Ziemi Konińskiej.
 Udział członków w formach doskonalenia zawodowego organizowanych w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek „Biblioteka Pomysłów” – Złotów, Chodzież, Trzcianka,
Piła i w pracach Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP – Chodzież.
Oddział w Poznaniu
 głośne czytanie książek dla dzieci (Koło SBP w Śremie);
 quizy, plebiscyty, imprezy czytelnicze np. „Z lietarurą za pan brat”, „Mój hit
książkowy”, „W bibliotece fajnie jest” (Koło SBP przy Bibliotece Publicznej Miasta
Gniezna)
 spotkania autorskie np.: Spotkanie z Tomaszem Rożkiem - fizykiem i dziennikarzem
naukowym, autorem książek: “Nauka - to lubię” i “Nauka - to lubię: od ziarnka piasku
do gwiazd” (Koło SBP przy Bibliotece Raczyńskich)

2. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
We wszystkich oddziałach w ramach „Tygodnia Bibliotek” były organizowane różne
przedsięwzięcia.
Dobre przykłady:
W Oddziale w Poznaniu zorganizowano ogółem ok. 80 imprez, w tym m.in. seminaria,
prezentacje i wykłady, różnorodne konkursy o tematyce bibliotecznej i literackiej, spotkania
autorskie, sztuki teatralne, warsztaty literackie,
tematyczne wystawy okazjonalne,
Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy po Poznaniu.
 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zorganizowała spotkanie pod hasłem: Blisko,
bliżej Afryki: ruszamy na Safari i zdobywamy Kilimandżaro – wykład i prezentację
mgr Rafała Michałowskiego
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn, Filia w Oborze: Raz, dwa, trzy, cztery,
piąć! Zawsze mam na książkę chęć! – cykl spotkań z przedszkolakami
 Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zorganizowała spotkanie z byłym
operatorem Wodnego Zespołu Bojowego JW. GROM, Andrzejem K. Kisielem
Oddział w Lesznie

Halina Radoła, przewodnicząca Koła w Gostyniu przygotowała prezentację z podróży
po Armenii, którą przedstawiła na spotkaniach z seniorami z Klubu Złotej Jesieni oraz
Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także dla dzieci i młodzieży w bibliotekach i
szkołach powiatu gostyńskiego

Koło w Gostyniu wspólnie z BPMiG przeprowadziły konkurs literacki dla uczniów
szkół podstawowych i licealnych ,,Z polszczyzną za pan brat”

Koło w Gostyniu przygotowało wystawę i prezentację w ramach ,,Gostyńskiej Nocy
ze Sportem” oraz wystawy w ramach ,,Galerii Jednego Obrazu” w Środowiskowym Domu
Samopomocy

Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej przyznawaną przez Oddział dla wyróżniającego się
w pracy zawodowej i działalności społecznej bibliotekarza otrzymała Katarzyna Braszak,
dyrektor Biblioteki Publicznej im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu
Oddział w Pile

Koło w Pile wspólnie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Pile zaprosili 10
maja, bibliotekarzy, czytelników, miłośników słowa pisanego i rowerów na rajd rowerowy po
terenach leśnych wokół Piły w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz”, 50
uczestników. Podobne spotkania zorganizowały także koła w Trzciance, Złotowie,
Czarnkowie.

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 strony domowe bibliotek i
urzędów gmin,

Spotkania w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek w powiatach z przedstawicielami lokalnego
samorządu – Chodzież, Trzcianka
Oddział w Koninie
 Organizacja Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2015 z udziałem Burmistrza
Miasta Turku, Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku oraz bibliotekarzy bibliotek
publicznych miasta Turek .Podczas uroczystego spotkania zostały wręczone listy
gratulacyjne i nagrody książkowe (wydawnictwa własne MBP w Turku) w plebiscycie
ogłoszonym wśród czytelników dorosłych „Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2014” oraz





podziękowania i nagrody książkowe (wydawnictwa własne MBP w Turku) osobom
angażującym się bezinteresownie w działania kulturalno-edukacyjne Biblioteki.
Bibliotekarze obchodzący jubileusze pracy otrzymali listy gratulacyjne i drobne upominki
ufundowane przez Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Kultury Miasta Turku i
Powiatu Tureckiego. W części artystycznej wystąpili uczniowie LO z Turku, prowadzeni
przez Hannę Choinkę.
19 września Koło SBP w Koninie we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w
Zagórowie zorganizowało XII Patronalne Święto Bibliotekarzy Wielkopolskich
„Wawrzyniec 2015” na trasie Zagórów-Ciążeń-Kościołków. W święcie wzięli udział
członkowie SBP oraz dyrektorzy bibliotek i bibliotekarze z województwa wielkopolskiego
(oddziały SBP Kalisz, Piła, Leszno, Ostrów Wlkp., Poznań, Konin) i zaproszeni goście
25 września inauguracja Roku Kulturalnego w Koninie 2015/2016, podczas której
członkini koła pani Lena Majewska-Dworzańska otrzymała odznaczenie za Zasługi dla
Miasta Konina

Oddział w Kaliszu





Kontynuowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” - współorganizator SBP
Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa- Janina Patysiak- Kępno
Czytania rocznicowe – comiesięczna, cykliczna otwarta impreza literacka.
Organizator: Stowarzyszenie Promocji Sztuki „Łyżka mleka”, współorganizator Koło
Kalisz, np.
Organizacja i współorganizacja konkursów:
o konkurs pięknego czytania „Czytanie jest sztuką” - zasięg powiatowy
(Pleszew);
o regionalny konkurs wiedzy ph. „Świątynie Ziemi Dobrzyckiej” (Dobrzyca).

Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2015
12 maja 2015 roku bibliotekarze z Wielkopolski spotkaliją się podczas swojego święta w
Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto, w Powiecie Konińskim. Obchody połączone były
z otwarciem nowej siedziby biblioteki.

