SPRAWOZDANIE za 2016 rok
z działalności Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

I.

Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej okręgu

1.1.

Posiedzenia Zarządu Okręgu:

Zarząd Okręgu:
przewodnicząca – Małgorzata Furgał
wiceprzewodnicząca – Helena Bednarska
sekretarz – Paweł Pioterek
skarbnik – Małgorzata Byra
członkowie – Maria Bochan, Włodzimierz Grabowski, Henryk Janasek, Mariusz Polarczyk,
Krzysztof Taciak.
W 2016 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okręgu. 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 2016,

-

sprawy związane z organizacją stulecia SBP,

-

konkurs na Bibliotekarza Roku.

W posiedzeniach oprócz członków Zarządu uczestniczyli także członkowie honorowi SBP:
Bolesław Howorka i Franciszek Łozowski.
Zarząd Okręgu uchwałą dokonał wyboru nowego sekretarza Okręgu, którym został Paweł
Pioterek.

1.2.

Informacja o członkach organizacji

Ilość członków na koniec 2016 r. z podziałem na oddziały i koła
Oddziały

Koła

1.Kalisz

4 koła przy bibl. publicznych:

71

Kalisz

26

Kępno

22

Krotoszyn

2. Konin

3. Leszno

4. Ostrów Wlkp.

7

Pleszew

16

4 koła przy bibl. publicznych:

84

Koło

24

Konin

10

Słupca

19

Turek

31

4 koła przy bibl. publicznych:

153

Gostyń

21

Kościan

26

Leszno

72

Rawicz

34

2 koła przy bibl. publicznych:

31

Ostrów Wlkp.
Koło bibliotek gminnych powiatu ostrowskiego
5. Piła

Członkowie

8 kół przy bibl. publicznych:

9
22

171

Chodzież

21

Czarnków

18

Łekno (gm. Wągrowiec)

9

Piła

33

Trzcianka

23

Wągrowiec

11

Wyrzysk

26

Złotów

30

6. Poznań

16 kół:

356

8 przy bibl. publicznych: Bibl. Raczyńskich

201

(66),

WBPiCAK

Międzychód

(17),

(15),
Nowy

Gniezno

(24),

Tomyśl

(17),

Szamotuły (28), Śrem (20), Wolsztyn (14)

6 przy bibl. naukowych i akademickich:
Uniwersytet
Ekonomiczny

A.

Mickiewicza

(23),

131

(35),

Medyczny

(8),

Przyrodniczy (10), Politechnika Poznańska
(51), Wyższa Szkoła Bankowa (4)

1 przy Publicznej Bibl. Pedagogicznej

13

1 przy Bibl. Centrum Doskonalenia Wojsk

11

Lądowych
Razem

38

866

Ilość członków Okręgu SBP ze względu na miejsce zatrudnienia
Członkowie SBP wg miejsca zatrudnienia

Ilość członków

Biblioteki publiczne

570

biblioteki naukowe i akademickie

115

Biblioteki pedagogiczne

28

Biblioteki szkolne

16

Inne biblioteki

19

Emeryci, renciści

118

Ogółem

866

W 2016 r. zmniejszyła się ilość członków o 13 osób.

II.

Działalność merytoryczna Zarządu Okręgu:

2.1.

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Członkowie Zarządu Okręgu to w większości pracownicy bibliotek publicznych.

Członkowie Zarządu Okręgu współpracują z innymi bibliotekami, instytucjami i
organizacjami. Większość działań Zarządu jest tożsama z działaniami bibliotek w regionie.
Większość działań zawodowych jest wspólna z działalnością SBP.
Rola SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska

2.2.


XIII Wielkopolski Dzień Patrona św. Wawrzyńca organizowany przez Oddział
Poznański. – 17 września. Obchody odbyły się w Międzychodzie i Prusimiu. Udział
wzięło 180 osób ze wszystkich wielkopolskich oddziałów SBP.
Po uroczystej mszy (uświetnionej występem chóru "Lutnia"), w kościele parafialnym
pw. św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie, zaproszono wszystkich uczestników do
Centrum Animacji Kultury, gdzie odbyło się wręczenie nagród wyróżnionym
bibliotekarzom. Biorący udział w uroczystości zwiedzili również miasto i skansen
Olenderski w Prusimiu, gdzie uczestników zaproszono na obiad.



Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2016. Uroczystość odbyła się 18 maja
2016 r. w Gnieźnie. Gospodarzami imprezy byli: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
i Miejski Ośrodek Kultury, który gościł bibliotekarzy w swoich progach.
Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.

2.3.


Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego organizowany przez Zarząd Główny po raz
23 zorganizował dla wielkopolskich bibliotekarzy. Zwycięzcom przyznawane są
nagrody

finansowe

za

zasługi

w

dziedzinie

rozwoju

bibliotekarstwa

i

bibliotekoznawstwa. Są to: Nagrody Główne i Nagroda Młodych - przyznawana
bibliotekarzom do 35 roku życia.
W tegorocznej edycji zgłoszono czterech kandydatów do Nagród Głównych. Nie
zgłoszono natomiast nikogo do Nagrody Młodych. Decyzję o przyznaniu Nagród
podjęła Kapituła konkursu na posiedzeniu 11 października. W skład Kapituły wchodzą
przedstawiciele Zarządów Oddziałów i Okręgu SBP.

Nagrody Główne otrzymały następujące osoby: Grażyna Fąferek – kierownik MBP
w Czarnkowie, Dorota Kurzawska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sośniach oraz Paweł Pioterek z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 listopada 2016 roku, w Bibliotece
Raczyńskich w Poznaniu. 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


Konkurs SBP na Bibliotekarza Roku. Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku 2016
została Urszula Bochyńska, z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu. W konkursie ogólnopolskim Urszula Bochyńska zajęła
IV. miejsce.

2.4

Strona www
Nastąpiła aktualizacja strony www Okręgu SBP (sbp.wlkp.pl) , która działa od

czerwca 2014 r.
III.

Działalność merytoryczna struktur

3.1.

Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
Działania na rzecz integracji środowiska, w którym poszczególne Zarządy Oddziałów

i Kół działają , to przede wszystkim:


współpraca ze szkołami i bibliotekami innych sieci w zakresie wymiany wiedzy i
upowszechniania książek i czytelnictwa,



współpraca z placówkami kulturalnymi, takimi jak: muzea i domy kultury oraz z
towarzystwami regionalnymi i władzami samorządowymi w zakresie propagowania
wiedzy o swoim regionie, organizacji obchodów rocznic historycznych,



udział w jubileuszach bibliotek, bibliotekarzy i innych uroczystościach.

Dobre przykłady, najważniejsze wydarzenia zrealizowane w 2016 roku:

Oddział w Poznaniu


uruchomienie

strony

www

Oddziału

SBP

w

Poznaniu

(http://sbppoznan.up.poznan.pl/sbppoznan/).


Noc Muzeów (21.05.2016): Koło SBP przy Bibliotece Raczyńskich.



Noc Bibliotek (04.06.2016): Koło SBP przy WBPiCAK w Poznaniu.



Udział w ogólnopolskich akcjach: „Jak nie czytam, jak czytam” i „Uwolnij książkę”:
Koło SBP w Międzychodzie).



Udział w narodowym czytaniu „Quo vadis” - Koło SBP w Międzychodzie.



Wyjazd bibliotekarzy z Oddziału Poznańskiego do bibliotek w Pradze i Wiedniu
(organizatorem było Koło SBP przy Bibliotece Raczyńskich).



Wyjazd edukacyjny bibliotekarzy z Międzychodu do bibliotek i ośrodków kultury w
Międzyrzeczu i Łagowie (Koło SBP w Międzychodzie).



Wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy Biblioteki Politechniki Poznańskiej
do Biblioteki Politechniki Wrocławskiej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Cottbus
(8-10.09.2016) (Koło SBP przy Bibliotece PP).



Praca w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury działającej przy Wydziale
Kultury Miasta Poznania – sekretarz zarządu Oddziału p. Olimpia Małecka.



Kiermasz Poznańskich Wydawców organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich –
udział członków Koła SB przy Bibliotece Raczyńskich.



Spotkanie

świąteczne

bibliotekarzy

Oddziału

Poznańskiego

w

Bibliotece

Uniwersyteckiej (15.12).
Oddział w Lesznie


„XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka” (I– IX),



„XXVII Leszczyńskie Dni Literatury pt. „Barwy Polskiej Literatury” (02-18.03.),



„Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” (22.04.),



„XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek ph.”Biblioteka inspiruje” (08-15.05.),



„Noc Bibliotek” – II edycja ogólnopolskiej akcji (04.06.),



„Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem” (XI - XII).



Oddział otrzymał dofinansowanie (w ramach otwartych konkursów ofert na
organizację zadań z zakresu kultury i sztuki i wspierania działań kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego) z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Lesznie na
realizację zadań „Barwy Polskiej Literatury” oraz „XII Ogólnopolski Konkurs
Literacki im. Stanisława Grochowiaka”. Ponadto z Urzędu Miasta Leszna
dofinansowano, już po raz kolejny, zadanie realizowane przez Oddział pt.
„Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem”.



Halina Radoła, przewodnicząca Koła w Gostyniu przygotowała prezentację z podróży
pt. „Obrazki z Ziemi Świętej” którą przedstawiła na spotkaniach Gostyńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także dla młodzieży w Gimnazjum Nr 1 oraz
Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu.



Koło w Gostyniu wspólnie z BPMiG przeprowadziły konkurs dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych pt. „Jubileusz Chrztu Polski”.



Koło w Gostyniu przygotowało: wystawę i prezentację w ramach ,,Gostyńskiej Nocy
z PRL-em”. We współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy przygotowano
ekspozycje w ramach ,,Galerii Jednego Obrazu” oraz „Zwykłej Wystawy
Niezwykłych Ludzi”.



W wielu bibliotekach Koła uczestniczyły w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji
głośnego czytania dla najmłodszych dzieci.



Koła wspólnie z poszczególnymi bibliotekami organizowały spotkania literackie,
warsztaty oraz inne imprezy upowszechniające książkę i czytelnictwo, m.in. z Ewą
Rosolską, Kazimierzem Szymeczko, Grzegorzem Kasdepke.



Członkowie Koła w Lesznie uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym na Morawy,
podczas którego zapoznali się m.in. z działalnością Biblioteki w Havlickovej Borowej

oraz w Havlickuv Brod, a także zwiedzili Muzeum Jaroslava Haska w Lipnicy nad
Sazavou ( październik).


Oddział

wraz

z

Państwową

Wyższą

Szkołą

Zawodową,

III

Liceum

Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Publiczną

Biblioteką

Pedagogiczną

oraz

Miejską

Bibliotekę

Publiczną

współorganizował Konferencję naukową z okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich - „Zakochaj się w bibliotece”.
Oddział w Kaliszu


Zorganizowanie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki „Łyżka
Mleka”, Radą Osiedla Majków „Choinki poetyckiej” - z udziałem Ks. Adama Kraski,
autora książki „Pragnienie nie niedoczekań”, Jana Derbiszewkiego – pianista, Agaty
Plewińskiej i Małgorzaty Puchańskej – wokal, Jerzego Szukalskiego – recytacja – 16
grudnia 2016.



We współdziałaniu z Radą Osiedla Majków przygotowano Święto dzielnicy „Na
Majkowie w maju” - (9.05.2016).. W programie odbył się wykład Stanisława
Małyszki pt. „Majków na przestrzeni wieków” oraz zorganizowana została wystawa
fotograficzna „Dawny Majków”.



Ogólnopolski konkurs literacki „Wędrówki z piórem – XII edycja”. Zorganizowany
wspólnie z Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Kaliszu. Udział w pracach
jury (23.05.2016), Dniu Patrona szkoły (25.05.2016) oraz ufundowanie nagród.



Konkurs recytatorski „Strofy znad Prosny” - X edycja. Współdziałanie z Klubem
Kaliskim Spółdzielni Mieszkaniowej m. in. udział w pracach jury, ufundowaniu
nagród (czerwiec 2016).



„Zaduszki Polskie” (9.11.2016) – będące refleksją nad ludzkim losem i tajemnicą
śmierci m. in.: „Recytacja Trenów” J. Kochanowskiego. Współdziałanie z Gimnazjum
nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Kaliszu.



Warsztaty tradycji i ozdób bożonarodzeniowych (8.12.2016), wspólnie z Radą Osiedla
Majków.



„Spotkanie opłatkowe” - (14.12.2016) współdziałanie z Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa
Tysiąclecia.



Imprezy literackie tzw. „Czytania rocznicowe” przypominające twórczość nieżyjących
pisarzy, poetów”.



Współdziałanie ze stowarzyszeniem Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”.



Akcja „Cała Polska Czyta dzieciom” (cały rok) - wpółdziałanie z placówkami
gimnazjum m. in. z Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia.



Narodowe Czytanie „Quo Vadis” - H. Sienkiewicza (3.12.2016). Współdziałanie z
Radą Miejską miasta Kalisza i Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka w
Kaliszu.



Wystawa ekslibrisów z kolekcji z kolekcji Władysława Burdosza „Biblioteki
naukowe” (maj 2016) w czytelni Wydziału Politechnicznego PWSZ im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Oddział w Koninie


Organizacja „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2016” z udziałem Burmistrza Miasta
Turku, Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Powiatu Tureckiego oraz
bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu tureckiego. Podczas uroczystego
spotkania zostały wręczone listy gratulacyjne i upominki pracownikom obchodzącym
jubileusz pracy zawodowej. W ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
zorganizowana została wycieczka do Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie, w
powiecie kaliskim.



19 członkiń Koła SBP w Słupcy brało udział w wycieczce do BPMiG im. H.
Święcickiego w Śremie zorganizowanej z okazji „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”.



Koło terenowe w Kole wzięło udział w akcji „Wielkie Czytanie” - 16 maja - wraz z
Biblioteką

Pedagogiczną

w

Kole

oraz

Specjalnym

Ośrodkiem

Szkolno-

Wychowawczym w Kole oraz zorganizowało spotkanie pt. „Palący temat - niska
emisja”, podczas którego uczniowie pierwszych klas gimnazjum rozmawiali z

Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powiatu
kolskiego.


Koło terenowe w Turku w ramach PROGRAMU 50+, który ma na celu poprawę
jakości życia seniorów Biblioteka w Turku zorganizowała cykl wykładów „Zdrowie to
skarb Seniora”, które prowadzili lekarze, psycholodzy, dietetycy. W ramach programu
prowadzone są też warsztaty rękodzieła, kurs języka angielskiego oraz kurs
komputerowy dla początkujących i zaawansowanych.



Członkowie Koła SBP działającego w Koninie aktywnie włączają się w działalność na
rzecz czytelnika i środowiska współorganizując w organizacji cyklicznych imprez
takich jak: „Narodowe Czytanie”, lekcje edukacji czytelniczej, obchody „Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek”, spotkania autorskie, obchody „Dnia Patrona Bibliotekarzy
św. Wawrzyńca”; we wrześniu zorganizowano wydarzenie „Żywa Biblioteka”.



W ramach dobrych praktyk Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku w
roku 2016 zorganizowała i prowadziła oraz kontynuowała spotkania autorskie:
„Maraton Głośnego Czytania”; „Kamishibai – teatr ilustracji”; zabawy z tablicą
interaktywną;

„Dyskusyjny

Klub

Książki”;

„Biblioteczny

Klub

Filmowy”;

„Biblioteczny Klub Malucha”; spotkania autorskie we współpracy z Biblioteką
Publiczną Gminy Stare Miasto pt. „Czytasz… wiesz”.


W roku 2016 Biblioteka w Turku wydała 1 książkę w serii „Bibliotheca Turcoviana”
współpracując z Radą Programową serii.

Oddział w Ostrowie
 Konferencja metodyczna dla bibliotek powiatowych pt., „Nowe oblicza biblioteki” czerwiec, która odbyła się w „nKlubie nauka i edukacja” w Ostrowie Wlkp.
 Członkowie SBP – marzec, Biblioteka Gminy w Sieroszewicach - brali udział w
zebraniu sprawozdawczym Oddziału SBP w Ostrowie Wlkp. połączonym z
obchodami Dnia Kobiet.
 Dorota Kurzawska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach zorganizowała
dla przedstawicieli SBP Koła Bibliotek Gminnych Powiatu Ostrowskiego wyjazd do
wód termalnych w Uniejowie – kwiecień.

 Wyjazd integracyjny członków SBP do Drezna- wrzesień.
 Udział bibliotekarzy regionu w uroczystościach z okazji „Dnia Bibliotekarza” i
„Czytelnika Roku” w Ostrowie Wlkp. – maj
 Zebrania Zarządu Oddziału w sprawie uchwał – marzec, czerwiec, listopad. Obrady
odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach Wielkich.
 Udział w XI Patronalnym Święcie Wielkopolskich Bibliotekarzy w Międzychodzie.
 Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Narodowej i Mediateki oraz zwiedzanie Warszawy
– październik
 Odbyło się zebranie zarządu, na którym omówiliśmy zadania i plan na 2017 r. listopad
 Wigilia dla członków SBP w Sośniach - grudzień
Oddział w Pile


Konferencje: „Nowości w produktach firmy Sokrates Software” (4.03.) koło Wyrzysk,
„Biblioteka Pomysłów” ( 30.11) koło w Chodzieży.



Opracowanie biogramów Zofii Adamczewskiej i Józefy Tomaszewskiej do „Słownika
bibliotekarzy wielkopolskich”.



Udział w pracach przygotowujących nadanie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w
Szamocinie imienia Jana Jachowskiego – poszukiwania źródeł, rozmowy z rodziną,
uwagi do planowanej monografii.



Wyjazdowe i lokalne zebrania kół: spotkanie koła w Pile z bibliotekarzami szkolnymi
i czytelnikami osiedla Jadwiżyn, koło w Chodzieży – „Nowa biblioteka” w
Margoninie , koło w Wyrzysku – „Kultura w gminie Łobżenica” Biblioteka w
Wysokiej.



Udział 30 osób w XIII Wielkopolskim „Dniu Patrona św. Wawrzyńca” w
Międzychodzie.



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.



Wykłady „Światowe biblioteki cyfrowe”, „Nowy czytelnik, czy nowa biblioteka”
„Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz kształcenia kompetencji
informacyjnych”, „Polska książka obrazkowa”.
Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza

3.2.

Dobre przykłady:
Oddział w Poznaniu
W Oddziale w Poznaniu zorganizowano ogółem ok. 100 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.


Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zorganizowała seminarium
„Biblioteki świata” oraz konkurs fotograficzny „Bibliotekarz inny niż myślisz”.



XX Spotkanie z arcydziełem: „Elizabeth Blackwell, Herbarium Blackwellianum,
Norymberga 1750-1773”.



XIII Powiatowe Forum Bibliotekarzy w Nowym Tomyślu,10.05.2016.



lekcje biblioteczne np. dla młodzieży szkół średnich w ramach cyklu „Biblioteka
inspiruje”.



prezentacja: „Techniki motywowania dwóch pokoleń bibliotekarzy oraz ich znaczenie
dla nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką”.

Odznaczenia SBP
Zarząd Oddziału opiniował i przesłał wnioski do Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu
wnioski o przyznanie: medalu „W dowód uznania” – 6 wniosków
W roku 2016 medal „W dowód uznania” otrzymali:
 Helena Bednarska,

 Aldona Chachlikowska,
 Helena Olszewska,
 Domicylla Sierszchuła-Filipowska,
 Alicja Spaleniak.
List gratulacyjny otrzymał:
 Jan Janusz Tycner.
Oddział w Lesznie


Tydzień Bibliotek – XIII edycja pt. „Biblioteka inspiruje”. Oddział we współpracy
z MBP w Lesznie był organizatorem głównych obchodów „Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek”, który odbył się 12 maja 2016 r. w leszczyńskim ratuszu.
W spotkaniu wzięli udział pracownicy bibliotek rożnych typów z Leszna oraz
powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego i rawickiego, a także
przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy innych instytucji kultury, szkół,
organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.
Podczas uroczystości wręczone zostały:
 Nagroda im. Heleny Śmigielskiej, przyznaną przez leszczyński oddział SBP,
którą za działalność na rzecz środowiska, otrzymała Maria Biadalska,
dyrektorka Miejskiej Biblioteki w Bojanowie.
 Nagroda Liścia Miłorzębu, przyznaną przez Oddział SBP w Lesznie oraz
,,Panoramę Leszczyńską”, którą za wysiłek edytorski i wpływ na jakość
publikacji otrzymała Kościańska Oficyna Wydawnicza, jako wydawca książki
„Projekt PKS - Osiem dni z życia powiatu kościańskiego”. Opracowanie
edytorskie przygotował zespół autorów: Paweł Sałacki, Tomasz Zarzycki i
Bartosz Jankowski.
Wyróżnienie

otrzymało

natomiast

Towarzystwo

Miłośników

Ziemi

Kościańskiej za książkę Grzegorza Nowaka ,,Baronowie von Gernsdorff.
Rodowód i dzieje - od Santoka do Parska”.

Nagrodę dyrektora MBP w Lesznie otrzymało Nadleśnictwo Włoszakowice za
monografię ,,Dzieje Nadleśnictwa Włoszakowice. 90 lat historii” autorstwa
Ryszarda Łopusiewicza i Przemysława Kuchcickiego.
Oddział w Pile


Zarząd Oddziału i każde z kół współuczestniczyło w organizacji przedsięwzięć
bibliotek w

Tygodniu Bibliotek „Biblioteka inspiruje” i w akcji „Odjazdowy

Bibliotekarz” np. Koło w Czarnkowie wspólnie z Miejską Publiczną zaprosiło 4
czerwca, bibliotekarzy, czytelników, miłośników słowa pisanego i rowerów na rajd po
terenach leśnych wokół Czarnkowa i piknik integracyjny na terenie sołectwa
Bukowiec (30 uczestników). Natomiast koło w Złotowie zorganizowało rajd na trasie
Radawnica- Lipka- Zakrzewo


Spotkania w „Dniu Bibliotekarza i Bibliotek” w powiatach z przedstawicielami
lokalnego samorządu – Chodzież, Trzcianka.



Nagrody:
 Uhonorowanie Grażyny Fąferek przewodniczącej Koła w Czarnkowie –
Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego, Nagrodą Główną przyznaną przez
Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 Trzech członków otrzymało Odznakę Honorową SBP – Ewa Szczepańska
skarbnik Koła w Trzciance, Justyna Belter sekretarz Koła w Chodzieży i Beata
Walczak sekretarz Zarządu Oddziału w Pile oraz listy gratulacyjne Zarządu
Głównego.
 Nagrody otrzymały dwie biblioteki obchodzące jubileusze 70. lat działalności:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w
Trzciance i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w
Chodzieży.



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.



Na spotkaniach kół regularnie prowadzono wykłady dla członków nt. zmieniającego
się prawa instytucji kultury i prawa autorskiego, omawiano nowości portalu „sbp.pl”,
promowano nowości wydawnicze.

Oddział w Koninie


Delegacja Koła SBP w Koninie wzięła udział w „XIII Patronalnym Święcie
Bibliotekarzy Wielkopolskich” w Międzychodzie.



Podczas „Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” Dyrektor Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, pani Aleksandra Kowalska, otrzymała medal
„Labor Omnia Vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.



Prestiż społeczny zawodu bibliotekarza osiąga się i umacnia dzięki szerokiej
działalności na rzecz środowiska lokalnego i dzięki ocenie lokalnych władz
samorządowych, a przede wszystkim dzięki ocenie użytkowników bibliotek
publicznych. Władze samorządowe miasta Turku i powiatu tureckiego wysoko
oceniają pracę bibliotekarzy bibliotek publicznych o czym świadczy m.in. udział w
corocznych obchodach „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”. Na regionalnych portalach
internetowych, samorządowych, w prasie lokalnej i regionalnej zamieszczane są m.in.
artykuły o działalności kulturalno-edukacyjnej, o zmianach organizacyjnych bibliotek,
estetyki lokali bibliotecznych itp. Działalność bibliotekarzy bibliotek publicznych
miasta Turku i powiatu tureckiego oraz systematyczna współpraca z bibliotekami
szkolnymi przynosi z każdym rokiem efekty jakich oczekuje się od instytucji kultury
działających w środowiskach lokalnych w myśl naszego hasła „Bo współpraca się
opłaca”.

Oddział w Kaliszu


Uroczyste spotkania w Kołach: Kępno, Pleszew (11.05), Kalisz (19.05). W programie
obok części artystycznej wygłoszona została m.in. prelekcja Alicji Urbańskiej,
Instruktora WBPiCAK w Poznaniu pt. Biblioteki szwedzkie-inspiracje” (Pleszew)
oraz wystąpiło wielu z

zaproszonych gości. Wręczono podziękowania i listy

gratulacyjne.


Odjazdowy bibliotekarz” - współudział w organizacji rajdu rowerowego w Kołach.



Nagrody i wyróżnienia.
Opracowano wnioski o przyznanie odznaczeń wyróżniającym się w pracy (7 osób)
bibliotekarzom:
 „Medal w Dowód Uznania” - 2 osoby (A. Błaszczyk, M. Sobczak-Waliś).
 Odznaka Honorowa „Zasłużony dla kultury Polskiej” - 2 osoby (E. Bukowska,
Nabzdyk).
 Złoty „Medal za Długoletnią Służbę” – 2 osoby (W. Cichy, M. Matczak).
 Medal „Biblioteka Magna Perennisque” - 1 osoba (PBP Kępno).
Z wyżej wymienionych osób odznaczenia otrzymały 2 osoby ( „Medal w Dowód
Uznania”).



Przygotowano 15 listów gratulacyjnych z okazji Jubileuszy zawodowych.

