
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W ROKU 2017 

 

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

Okręg Wielkopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na koniec 2017 roku liczył 798 

członków, działających w 6 Oddziałach i 34.Kołach (Załącznik nr 1).  

W stosunku do roku 2016 liczba kół zmniejszyła się o 4 koła (zakończyły działalność koła w : 

Łęknie, Wągrowcu, Rawiczu i Gostyniu).  

W roku sprawozdawczym odeszło z organizacji 98 osób. Jednocześnie zapisało się 30 

nowych. W sumie liczba członków zmniejszyła się  o 68 osób. Spadek nastąpił głównie na 

skutek likwidacji kół w Rawiczu (34 os.), Gostyniu(21 os.), Wągrowcu (21 os.) i Łęknie (9 

os.). Z informacji kół wynika, że zmiany liczby członków spowodowane są także skreśleniem 

członków niepłacących składek lub rezygnacją z członkostwa. 

Największy wzrost liczby członków nastąpił w kole Gm.Ostrów (9 os.). 

Podobnie jak w latach poprzednich najliczniejszą grupą są bibliotekarze bibliotek publicznych 

(ponad. 500 os.) i bibliotek naukowych (ok. 220 os.). W skład poszczególnych kół wchodzą 

także pracownicy bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Niestety brak danych uniemożliwia 

dokładne podanie tych wartości.  

Zauważono wzrost liczba członków – emerytowanych pracowników bibliotek (ok. 124 os.). 

Niepełne dane w bazie członków uniemożliwiają podanie liczby członków, którzy nie 

ukończyli 35 roku życia.  

Informacje organizacyjne  

W roku 2017 (29 czerwca) odbył się Zjazd Okręgowy w trakcie, którego został wybrany 

nowy Zarząd Okręgu. 

Skład Zarządu:  

Przewodnicząca  - Małgorzata Furgał 

Zastępca przewodniczącego  - Maria Bochan 

Sekretarz  - Paweł Pioterek 

Skarbnik  - Aleksandra Mikołajska 

Członkowie - Dagmara Dąbrowska, 

  Ewelina Derucka, 

  Małgorzata Jędrzejak, 

  Karol Pietrzak, 



  Mariusz Polarczyk, 

  Krzysztof Taciak  

Komisja Rewizyjna Okręgu Wielkopolskiego 

Przewodnicząca - Maria Piaskowska 

Zastępca - Grażyna Fąferek 

Sekretarz - Ewa Bartkowiak Nabzdyjak 

Członkowie - Barbara Rymarowicz, 

 - Janina Patysiak 

Sąd koleżeński Okręgu Wielkopolskiego 

Przewodniczący - Henryk Janasek 

Zastępca - Dorota Grewling 

Sekretarz - Renata Palczewska. 

 

W 2017 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okręgu, w których brał również udział Bolesław 

Howorka (członek Honorowy SBP). Na posiedzeniach omawiano bieżące sprawy 

Stowarzyszenia m in.: dyskutowano i analizowano plany pracy i działania Zarządu Okręgu i 

jego oddziałów w najbliższym roku, udział w obchodach 100 lecia SPB oraz udziałem 

bibliotek regionu w programach operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 

Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

2. SPRAWY MERYTORYCZNE WG CELÓW STRATEGICZNYCH: 

Cel 1 : Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na 

kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

Członkowie Zarządu Okręgu Wielkopolskiego jak i wszystkich jego struktur to w większości 

pracownicy bibliotek publicznych. Ma to wpływ na zakres i prace całej organizacji. Polega 

ona głównie na współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami społecznymi na 

danym terenie oraz z innymi bibliotekami. Większość działań Zarządu jest tożsama z 

działaniami bibliotek w regionie. Większość działań zawodowych jest wspólna z 

działalnością SBP.  

 Sprawy dotyczące spraw zawodowych i Stowarzyszenia są omawiane szczegółowo na 

spotkaniach poszczególnych kół i Zarządu Okręgu.  

Sprawy bibliotek regionu omawiane są na spotkaniach z władzami lokalnymi. 

Kontynuowana jest też współpraca ze wszystkimi jednostkami administracji i 

samorządem w zakresie realizacji zadań w zakresie budowy społeczeństwa 

informacyjnego.  



Przykładem tego jest cykliczny udział Kół w Chodzieży i Złotowie (Oddz. Piła) w 

dyskusjach z przedstawicielami gmin, na których omawiano programy i projekty 

adresowane do bibliotek i dotyczące bibliotek regionu. 

Poszczególni członkowie starają się współuczestniczyć w pracach na rzecz wspólnot 

lokalnych. 

Przykłady takich działań w 2017 r.: 

 Małgorzata Furgał (Oddz. Poznań) jest wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego 

SBP, 

 Olimpia Małecka (Oddz. Poznań) była przedstawicielem Oddziału SBP w 

Poznaniu w Komisji Dialogu Obywatelskiego działającej przy Wydziale Kultury 

miasta Poznania, 

 Marlena Nabzdyk (Oddz. Kalisz) była koordynatorem Fundacji ABC XXI „Cała 

Polska czyta dzieciom”, 

 Monika Sobczak-Waliś (Oddz. Kalisz) działająca na rzecz regionu,  redaktor 

naczelna „Rocznika Kaliskiego”, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk i Kaliskiego Towarzystwo Genealogicznego KALISIA, 

 Kilku członków SBP z Okręgu Wielkopolskiego m in. z  Oddziału w Pile, Koło w 

Złotowie i Oddziału poznańskiego brało udział w Międzynarodowym Kongresie IFLA 

we Wrocławiu, 19-25.08. 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i Miejska Biblioteka 

Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w ramach współpracy partnerskiej z 

Krajską Knihovną Vysociny w Havlickowym Brodzie przystąpiło do realizacji 

projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach”. To 

zadanie na na celu promocję kultury i dziedzictwa narodowego Polski za granicą oraz 

poznanie innych kultur i jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017.  

Na realizację projektu Oddział uzyskał dotację w wysokości 44 684, 25 zł. 

Nawiązanie współpracy umożliwiło obu bibliotekom i Oddziałowi SBP m.in.: 

organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, realizację międzynarodowych 

projektów wspierających czytelnictwo, a także organizację staży dla pracowników 

bibliotek obydwu państw. Podczas wizyt studyjnych i wydarzeń upowszechniających 

przeprowadzonych w obu państwach w okresie maj – listopad, bibliotekarze, w tym 

członkowie SBP, wymieniali się doświadczeniami, efektami swoich prac, 

prezentowali dwujęzyczne wystawy dotyczące twórców literackich i artystycznych. 

Uczestniczyli w koncertach muzycznych zespołów obu stron popularyzujących 

narodowe i regionalne dzieła.  

 Oddział Leszno otrzymał od władz Miasta Leszna i Starostwem Powiatowego w 

Lesznie, w ramach otwartych konkursów ofert na organizację zadań z zakresu kultury 

i sztuki oraz wspierania działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego 13 000 zł. 

Zostały one przeznaczone na realizację zadań: „Barwy Polskiej Literatury”, 

„Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem” i „Leszczyńskie Dni Książki”  



 

Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w 

tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

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. Działania na rzecz tworzenia 

społeczeństwa wiedzy i współdziałania z organizacjami działającymi na danym terenie, 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 oraz działań dla poszczególnych grup np. przedszkolaków, 

seniorów, 

 udział w promocji wydawnictw regionalnych i akcjach społecznych,  

 udział w jubileuszach bibliotek, bibliotekarzy i innych uroczystościach, 

 promocja bibliotek i czytelnictwa. 

Przykłady działań w tym zakresie: 

AKCJE SPOŁECZNE 

 Odbyła się SPOŁECZNA ZBIÓRKA KSIĄŻEK DLA SZPITALI pn. „100 książek na 

100-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. Brały w niej udział wszystkie koła. 

 W Kościanie książki zbierane były w Miejskiej Bibliotece Publicznej i przekazane 

6 listopada 2017 r. na oddział dziecięcy kościańskiego Szpitala ZOZ. W Lesznie 

książki odbierano w kilku punktach miasta: Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

Bibliotece Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, 

Księgarni Żak, Empiku w Galerii Leszno oraz Księgarni Osiedlowej. Zebrane 250 

książek zostało przekazanych 31 października 2017 r. na oddział dziecięcy 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. 

 W Oddziale Pilskim w 12 punktach zebrano 1400 książek, które przekazano 6 

szpitalom, a także dzieciom ziemi grodzieńskiej na Białorusi. 

 W Oddziale Poznańskim książki zebrane podczas tej akcji trafiły do: Zespołu 

Szkół Specjalnych Nr 110 przy Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera 

Uniwersytetu Medycznego W Poznaniu i  Szpitala Dziecięcego Przy Ul. 

Krysiewicza w Poznaniu 

 Kościańskie koło SBP (Oddział Leszno) włączyło się w ogólnopolską akcję 

Szlachetna Paczka, która została przygotowana dla rodziny z Gostynia.  



NOC BIBLIOTEK  

Coroczną akcję Noc Bibliotek zorganizowano 3 czerwca 2017 r.. W Oddziałach odbywała się 

ona pod różnymi hasłami np. w Oddziale Pilskim pod hasłem „Czytanie porusza”, a w 

Oddziale Poznańskim (Koło SBP przy Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu) 

„Czytanie to podróż”. 

PROGRAMY SKIEROWANE DLA WYBRANYCH GRUP 

 Tworzono też programy skierowane do konkretnych grup np. koło terenowe w Turku 

(Oddz. Konin) i Biblioteka w Turku w ramach PROGRAMU 50+, który ma na celu 

poprawę jakości życia seniorów zorganizowała cykl wykładów dotyczących różnych 

dziedzin życia oraz spotkań autorskich. W ramach programu prowadzone były 

warsztaty rękodzieła, kurs języka angielskiego, kurs komputerowy dla początkujących 

i zaawansowanych. Uczestnicy Programu czytali książki dzieciom w lokalnych 

przedszkolach.  

 W ramach pracy na rzecz dzieci w Oddziale Konińskim odbył się konkurs plastyczny 

„Miś” oraz konkursy multimedialne i konkursy plastyczne.  

 Koło SBP przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w 

Śremie (Oddz. Poznań) było organizatorem przeznaczonego dla najmłodszych 

czytelników spektaklu muzycznego Teatru BLUM  pt “Blumowe piosenki”. 

SPOTKANIA AUTORSKIE 

 W ramach „dobrych praktyk” Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w 

Kole (Oddz. Konin) zorganizowała i prowadziła spotkania autorskie, akcje 

głośnego czytania, konkursy literackie i promocje książek dla różnych grup 

odbiorców. 

 W ramach „dobrych praktyk” Miejska Biblioteka Publiczna w Turku (Oddz. 

Konin) zorganizowała oraz kontynuowała spotkania autorskie w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Książki; Bibliotecznego Klubu Filmowego. Obok tego 

Maraton Głośnego Czytania; Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 

Realizowała także program nauki programowania i robotyki dla dzieci i 

młodzieży oraz prowadziła Biblioteczny Klub Malucha- Bibliosmyki. 

 Koła w Krotoszynie i Kaliszu (Oddz. Kalisz) organizowały spotkania Klubów 

Miłośników Książki. Na spotkaniach m in. z Moniką Jagodzińską,  Marcinem 

Kydryńskim, Jerzym Fedorowiczem, Krzysztofem Piersą, Jolantą Bartoś, 

Magdaleną Ludwiczak, Magdaleną Kordel, Łukaszem Wróblem, Józefem 

Zdunkiem, Piotrem Kowalczykiem zgromadziły zarówno bibliotekarzy jak i 

czytelników. Młodzież uczestniczyła w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu 

Książki.  

NARODOWE CZYTANIE  

 Narodowe Czytanie członkowie Kół terenowych organizowali w swych placówkach 

we współpracy z lokalnymi partnerami i mediami. W ramach programu czytano 

„Wesele” Wyspiańskiego.  



 W Oddziale Kaliskim odbył się spektakl w wykonaniu Teatru Seniora 

działającego przy Klubie Seniora w Koźminie Wlkp.  

 Narodowe Czytanie Koło w Kole (Oddz. Konin) organizowało wspólnie z 

Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, Zespołem Szkół 

Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu oraz Miejskim 

Domem Kultury w Kole. W programie wydarzenia, nad którym patronat 

honorowy objęli: Burmistrz Miasta Koła oraz Starosta Kolski, znalazło się: 

wspólne czytanie z podziałem na role oraz wiele innych atrakcji takich jak: 

składanie pamiątkowego stempla na przyniesionym egzemplarzu „Wesela”; 

wystawa książek; loteria; konkurs wiedzy o dramacie itp. Czytali: dyrektorzy i 

pracownicy jednostek kultury, przedstawiciele wielu organizacji, instytucji i 

stowarzyszeń, nauczyciele i uczniowie szkół średnich i podstawowych z terenu 

miasta i powiatu. W czasie imprezy można było próbować regionalnych 

przysmaków i tworzyć pod okiem Teresy Brzoskiej ozdoby z bibuły.  

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM   

 Koła wszystkich Oddziałów uczestniczyły w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji 

głośnego czytania dla najmłodszych dzieci często we współpracy z innymi 

organizacjami: 

 w Oddziale Kaliskim akcję czytania dzieciom przeprowadzono wspólnie z  

placówkami oświatowymi. Projektowi towarzyszyły zajęcia takie jak: zajęcia 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie. 

 Lekcje edukacji czytelniczej prowadzono w kołach Oddziału w Koninie.  

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI.  

 Obchody Światowego Dnia Książki Członkowie kół terenowych organizowali w 

swych placówkach we współpracy z lokalnymi partnerami i mediami. 

KONFERENCJE I KONKURSY 

W roku sprawozdawczym zorganizowano też kilka konferencji:  

 Konferencja – „Zaczytaj się” (21.04.) – zorganizowana została przez Bibliotekę 

Uczelnianą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie z okazji Światowego 

Dnia Książki i Praw Autorskich, przy współudziale Oddziału Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich,  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka, 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. W konferencji wzięli udział 

bibliotekarze z różnych typów bibliotek w Lesznie i powiecie, nauczyciele i uczniowie 

z leszczyńskich szkół, pracownicy innych instytucji kultury, przedstawiciele władz 

samorządowych. Oddział Leszno  

 Konferencja – „Wkład Polski w historię, kulturę i dziedzictwo Europy, ze 

szczególnym uwzględnieniem kwestii czeskiej” (7.11.). Konferencję zorganizowano 

w ramach projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach”, 

Odbyła się ona w nowo otwartej Bibliotece Ratuszowej z udziałem polskich i czeskich 



bibliotekarzy oraz mieszkańców Leszna. Towarzyszyła jej wystawa pt. „Jaroslav 

Hasek”, a w kościele pw. św. Mikołaja zaprezentowano „Czeskie arcydzieła 

Santiniego”. Rezultatem projektu było wydanie dwujęzycznej publikacji „W zaułkach 

historii. Legendy miejskie Havlickovego Brodu i Leszna”, którą przygotowali do 

druku członkowie SBP w Lesznie. 

 Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” zorganizował Oddział w Koninie w ramach 

współpracy z bibliotekami publicznymi powiatu tureckiego i bibliotekami szkolnymi 

miasta Turku i powiatu tureckiego. 

PUBLIKACJE 

 We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lipiej Góry i Okolic oddział w Pile brał 

udział w promocji monografii Edwarda Jelińskiego, pt. „Jan Jachowski księgarz i 

wydawca z Jaktorowa”, 18 sierpnia Oddział Piła.   

WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI TERENOWYMI  

 Organizacja corocznego święta dzielnicy „Na Majkowie w maju” (soboty majowe), 

gdzie Koło SBP Kalisz współdziała z Radą Osiedla Majków.  

 VII edycja ;Akcja miasto-,, Święto ulicy Rawickiej’’ promująca ulicę i dorobek 

Krotoszyna miasta, organizowana przez koło w Krotoszynie (Oddz. Kalisz) wspólnie 

z organizacjami pozarządowymi ,instytucjami i placówkami oświatowymi.  

 Koła Oddziału w Koninie współpracują z władzami samorządowe miasta Turku i 

powiatu tureckiego. Przejawia się to w udziale władz 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.  

WYSTAWY: 

 Dwie wystawy ekslibrisów (Oddz. Kalisz) pierwsza z kolekcji Władysława Burdosza 

„Biblioteki naukowe” i druga z kolekcji Marii Kubackiej-Gorweckiej. 

 Prezentacja ekslibrisu bibliotek regionu na wystawie „Ekslibrisy stulecia”, 

zorganizowanej  w Bibliotece Politechniki Poznańskiej.  

 Wystawa okolicznościowa „Karel Havlíček Borovský” zorganizowana przez Oddział 

Leszno. 

POZOSTAŁE 

 Koncert Wieczór Wigilijny, XVI z kolei pn. ,,Śpiewamy kolędy” zorganizowała 

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (Oddz. Kalisz) przy współudziale członków Koła 

SBP Krotoszyn oraz Społecznego Ogniska Muzycznego. 

 Wieczorek przedświąteczny pn. „Choinka Poetycka” odbył się w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, która zorganizowała go wspólnie z: Kołem 

SBP w Kaliszu i Radą Osiedla Majków. Uczestnicy spotkania wysłuchali utworów 



muzycznych w wykonaniu Agaty Plewińskiej przy akompaniamencie Przemysława 

Olka i Jana Derbiszewskiego oraz poezji bożonarodzeniowej zaprezentowanej przez 

członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki „Łyżka Mleka” i uczniów Zespołu Szkół 

Techniczno-Elektronicznych.  

 Oddział Leszno był organizatorem corocznych imprez:  

 XXVIII Leszczyńskie Dni Literatury ph. „Barwy Polskiej Literatury” (23.02.–

23.06.),  

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (21.04.),  

 „Leszczyńskie Dni Książki” (10-11.06.),  

 „Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem” (20.09.–15.12.),  

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji, Koło SBP w Międzychodzie (Oddz. 

Poznań) 21. marca 2017 rozdawało ulotki dotyczące tego święta z wybranymi 

wierszami polskich poetów, 

 Spotkanie Koła w Pile z  Klubem Podróżnika .  

 

Cel 3 : Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz 

integracji środowiska 

Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z najważniejszych celów jakie stawia przed 

sobą SBP. Podejmowane działania mają za zadanie tworzyć więzi międzyludzkie, które 

pozwolą na wymianę doświadczeń, doskonalenie zawodowe, współdziałanie i podejmowanie 

nowych inicjatyw i projektów. W swoich działaniach członkowie wychodzą także poza 

organizację, angażując w swoje prace bibliotekarzy niezrzeszonych, zapraszając na spotkania 

kół i prowadząc wspólne dyskusje nad problemami zawodowymi. 

W 2017 wszystkie Oddziały i Koła prowadziły działania na rzecz integracji pracowników 

bibliotek różnych typów. Były organizatorami m.in. spotkań i konferencji, w których 

uczestniczyli nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale także pozostali pracownicy bibliotek 

oraz instytucji kultury działających w poszczególnych powiatach. 

O działaniach podejmowanych przez Koła i Oddziały regularnie informowane były media 

zarówno lokalne tradycyjne i elektroniczne. Przykładem takiego działania może być Oddział 

w Pile, który regularnie współpracuje z: Tygodnikiem Nowym, Gazetą Regionalną Powiat, 

Tygodnikiem Noteckim, portalami: dziennikowy.pl, asta24.pl, zycie.pila.pl oraz stronami 

domowymi bibliotek i urzędów gminy.  

Działania na rzecz integracji środowiska, w którym poszczególne Zarządy Oddziałów i Kół 

działają, to przede wszystkim:  

 Doskonalenie komunikacji we wszystkich zakresach i przy zastosowaniu 

najnowszych technologii, 

 Promocja bibliotek, 



 Promocja SBP, 

 Organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów i konferencji oraz udział w nich, 

 

**** 

Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem umożliwia wykorzystanie nowych 

technologii.  

Przejawia się to w następujących działaniach: 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży (Oddział Piła) przejęła patronat nad 

komputeryzacją bibliotek w powiecie chodzieskim i udostępnieniem rozproszonego 

katalogu bibliotek publicznych na stronie www biblioteki. 

 Koło w Chodzieży (Oddział Piła) objęło patronat nad digitalizacją zbiorów 

regionalnych w powiecie. 

 W Oddziale Poznańskim na bieżąco prowadzi się i aktualizuje stronę www Oddziału 

oraz Okręgu. Sprawdza się dane teleadresesowe, wprowadza na bieżąco informacje o 

imprezach organizowanych w Oddziale. Zarząd Oddziału (poza bezpośrednimi 

spotkaniami z przewodniczącymi Kół) komunikuje się z Kołami SBP drogą 

elektroniczną, przekazując bieżące informacje.  

 Oddział Kaliski prowadzi podstronę na stronie internetowej pleszewskiej biblioteki 

(www.bppl.pl) dotyczącej działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

 Na spotkaniach kół (Oddział Piła) regularnie prowadzono wykłady dla członków nt. 

zmieniającego się prawa instytucji kultury i prawa autorskiego, omawiano nowości 

portalu „sbp.pl”.  

 Bibliotekarze, w tym członkowie Stowarzyszenia brali udział w internetowym 

głosowaniu na Bibliotekarza Roku 2016, wybieranego w VII Ogólnopolskim 

Konkursie organizowanym przez Zarząd Główny SBP. 

**** 

Wszystkie koła uczestniczyły w działaniach na rzecz upowszechniania kultury czytelniczej, 

promocji poszczególnych bibliotek w lokalnych środowiskach oraz propagowania działań 

bibliotekarzy i Stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej. Działania te mają wpływ na 

wizerunek zawodu bibliotekarza oraz całej organizacji.  

Przykłady:  

 Rolę organizacji podkreślano na uroczystościach 70. bibliotek: Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy Wyrzysk /5 maja/, Miejska Biblioteka Publiczna Złotów/7 września/ i 

Miejska Biblioteka Publiczna Czarnków/23 listopada/ i na grudniowych spotkaniach 

Kół (Oddział Piła). 

http://www.bppl.pl/


 Koła w Czarnkowie, Złotowie patronowały jubileuszom pracy zawodowej i 

uroczystościom przejścia poszczególnych członków na emeryturę (Oddział Piła) 

 Członkowie Zarządu Oddziału i poszczególnych Kół w Oddziale leszczyńskim 

współuczestniczyli w przygotowaniu spotkań z okazji jubileuszy pracy oraz przejścia 

na emeryturę pracowników bibliotek.  

 Koło SBP przy Bibliotece Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana 

Czarnieckiego oraz Koło SBP przy Politechnice Poznańskiej (Oddz. Poznań) z okazji 

100-lecia SBP (01.12.) zorganizowały Koncert Orkiestry Koncertowej 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

 Z okazji 100 lecia SBP opracowano i wydano szereg publikacji pokazujących 

działania, historię stowarzyszenia i poszczególnych jego oddziałów: 

 „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Oddziale Pilskim” (Oddział Piła). 

 Pioterek P., (2017) V edycja konkursu ”Bibliotekarz inny niż myślisz” w: 

Bibliotekarz 10/2017, s.29. (Oddz. Poznań). 

 Jazdon A., (2017). Profesor Ryszard Marciniak - Dyrektor Biblioteki 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1980-2009. W: Kronika 

Miasta Poznania nr 1, s. 257-273 (Oddz. Poznań). 

 Pioterek P., „XXIV edycja wręczenia nagród im.A. Wojtkowskiego” w: Panorama 

wielkopolskiej kultury Poznań, 2017, s.6-8 Oddz. Poznań 

 Jazdon A., Skutecki J., (2017) Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Zabytki 

Poznania. Poznań 2017, ss. 163. Oddz. Poznań  

 Dąbrowicz M., (2017).Coaching – moda czy konieczność? Możliwości 

zastosowania coachingu w bibliotece, „Biblioteka” nr 21(30). (Oddz. Poznań). 

 Dąbrowicz M., (2017). Zarządzanie jakością poprzez wzmacnianie systemu 

wartości w bibliotece [W:] Zarządzanie jakością w bibliotece, Maja 

Wojciechowska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich, 2017, s. 115-127. (Oddz. Poznań). 

 Jazdon A., (2017), Projakościowe zarządzanie kadrami w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Zarządzanie jakością w bibliotece. Praca 

zbiorowa pod redakcją Mai Wojciechowskiej. Warszawa 2017, s. 385-402 (Oddz. 

Poznań). 

 Opracowano kolejne hasła do „Słownika bibliotekarzy wielkopolskich”. (Oddział 

Piła). 

 „Pamiętnik lat wspólnych. 1991 – 2017” : praca zbiorowa pod redakcją Janiny 

Małgorzaty Halec. Publikację opracowali i przygotowali do druku Członkowie SBP 

(Oddział Leszno). Zawiera ona materiały dotyczące działalności SBP w byłym 

Okręgu, a obecnie Oddziale leszczyńskim. Wydanie publikacji dofinansowało Miasto 

Leszno. Ukaże się drukiem w I kwartale 2018 r. 



 Biblioteka w Turku wydała 3. książkę w serii „Bibliotheca Turcoviana” współpracując 

z Radą Programową serii. (Oddz. w Koninie). 

 Kontynuowano wydawnictwo „Bibliotekarze Polscy we wspomnieniach 

współczesnych” (red. J. Patysiak) (Oddz. Kalisz). 

***** 

W celu zwiększenia liczby członków SBP:  

 zapraszano na wyjazdowe i lokalne zebrania kół członków Stowarzyszenia i 

bibliotekarzy pozostających poza organizacją. Takie spotkania miały miejsce 

między innymi w Chodzieży i Wyrzysku (Filia Osiek n/Notecią BPM i G w 

Wyrzysku Kultura w gminie Ujście i warsztaty plastyczne (Oddział Piła),  

***** 

 XIV PATRONALNE ŚWIĘTO WIELKOPOLSKICH BIBLIOTEKARZY – ŚW. 

WAWRZYŃCA 

Tegoroczne święto zorganizowane zostało przez Oddział SBP w Ostrowie Wlkp. 

Kotłowie i Antoninie pod hasłem „Szlakiem Chopina w powiecie ostrowskim”. Wzięli w 

nim udział członkowie SBP oraz pracownicy bibliotek różnych typów z całej 

wielkopolski.  

Uczestnicy wędrując śladami Fryderyka Chopina odwiedzili Kotłów, gdzie została 

odprawiona msza św. Ksiądz kanonik Adam Kosmała przypomniał życie św. Wawrzyńca 

i życzył wszystkim opieki ich patrona. Następnie uczestnicy udali się do Pałacu 

Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Historię tego miejsca przybliżył Andrzej 

Leraczyk –naczelnik Wydziału Kultury Urzędu  Miejskiego, Spotkanie zakończył recital 

chopinowski w wykonaniu Adama Podskarbiego. Spotkanie bibliotekarzy zakończyło się 

wspólnym obiadem w Gminnym Ośrodku Kultury Przygodzice.  

 XIV TYGODNIU BIBLIOTEK „BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE” 

W ramach obchodów podejmowano różne działania w tym: organizowno spotkania, 

wykłady i warsztaty oraz inne imprezy, które odbywały się w dniach od 8 do 15 maja. 

 Koło terenowe w Turku (Oddz. Konin) zorganizowało cykl wydarzeń, na które 

złożyły się warsztaty, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy.  

 Koła w Chodzieży i Trzciance (Oddział Piła) odbyły spotkania w powiatach z 

przedstawicielami lokalnego samorządu. 

 Oddział w Lesznie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie 

zorganizował główne obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (11. 05.) w 

leszczyńskim ratuszu. W spotkaniu wzięli udział obok pracowników bibliotek 

rożnych typów z Leszna oraz powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, 

gostyńskiego i rawickiego, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy 

innych instytucji kultury, szkół, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. 

Obok głównych obchodów w poszczególnych kołach odbyły się uroczyste 

spotkania kół oraz spotkania autorskie, m.in. z Elżbietą Zubrzycką, Martą 



Berowską, Łukaszem Wierzbickim, Ewą Rosolską, Darią i Krzysztofem 

Nowakowskimi przeznaczone dla dzieci i młodzież z leszczyńskich szkół.  

 koło terenowe w Kole zorganizowało Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wśród 

zaproszonych gości znaleźli się:  bibliotekarze z bibliotek samorządowych 

powiatu kolskiego, biblioteki pedagogicznej w Kole, bibliotekarze - emeryci; 

Urszula Pękacz - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Andrzej Tomczyk – 

Sekretarz Powiatu; Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole - 

Tomasz Nuszkiewicz; Grzegorz Mokrzycki - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 

Miasta Koła nad Wartą,  Prezes honorowy Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta 

Koła nad Wartą - Kazimierz Kasperkiewicz. Uroczystość ubarwił koncert 

Kuby Michalskiego - autora, kompozytora, wokalisty i gitarzysty.  W swoim 

występie zaprezentował kompozycje do wierszy: Homera, Jana 

Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 

Juliana Przybosia, Bolesława Leśmiana, Jacka Kaczmarskiego, Leonarda 

Cohena Oddz. w Koninie 

 Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Koło trenowe w Słupcy wspólnie z 

Miejską i Powiatową Biblioteką w Słupcy zorganizowało jednodniową 

wycieczkę krajoznawczą do Poznania pt. „Poznań wart poznania”. W 

programie ujęte zostało zwiedzanie Bazyliki Archidiecezjalnej, Muzeum 

Archeologicznego, Zamku Cesarskiego oraz spektakl „NINE” w Teatrze 

Muzycznym w Poznaniu. W wycieczce uczestniczyło 16 członkiń Koła. Oddz. 

w Koninie 

 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2017 z udziałem Starosty Powiatu Tureckiego 

oraz bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu tureckiego. Podczas 

uroczystego spotkania zostały wręczone listy gratulacyjne i upominki 

pracownikom obchodzącym jubileusz pracy zawodowej. Wspólnie z 

Powiatową Biblioteka Publiczna w Turku i Miejska Biblioteką Publiczną w 

Turku zorganizowana została jednodniowa wycieczka do biblioteki Publicznej 

im. H. Święcickiego w Śremie. Oddz. w Koninie 

 Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbyły się uroczyste spotkania w 

Pleszew (11.05), Kalisz (19.05). (Oddz. Kalisz), na których listy gratulacyjne z 

okazji jubileuszy pracy zawodowej, wystąpienia okolicznościowe, część 

artystyczna.  

 Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek były okazją do spotkania się w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie (Oddz. Kalisz) bibliotekarzy 

bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych z terenu powiatu 

kępińskiego. Listy gratulacyjne i kwiaty od Starosty Kępińskiego przekazał na 

ręce bibliotekarzy Członek Zarządu Powiatu Zenon Kasprzak. List 

gratulacyjny z okazji 25 lecia pracy zawodowej otrzymała Iwona Jany - 

nauczyciel bibliotekarz z ZSP nr 2 w Kępnie.  

 W ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (19.05.) Koło SPB w 

Kaliszu wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu  

współorganizowały spotkanie w gronie byłych oraz obecnych pracowników, 

władz Miasta, przedstawicieli Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, a 

także innych, zaprzyjaźnionych z biblioteką osób i instytucji. Przewodnicząca 



Anna Katarzyna Raczko wraz ze skarbnikiem Koła Karolem Pietrzakiem 

złożyli kwiaty pod pomnikami Książki Kaliskiej oraz Adama Asnyka, patrona 

kaliskiej książnicy.  

 Koło SBP w Kościanie (Oddział Leszno) wraz z Miejską Biblioteką Publiczną 

w Kościanie było współorganizatorem Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w dniu 

(11.05.)  w gronie bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy oraz zaproszonych 

gości, w tym władz samorządowych. W programie m.in.: wystąpił Waldemar 

Wierzba opowiadając o gwarze wielkopolskiej.  

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

 Krajowy Zjazd Delegatów uhonorował Marię Bochan przewodniczącą 

Oddziału w Pile godnością Członka Honorowego SBP. 

 Zarząd Główny SBP przyznał Honorową Odznakę SBP Arturowi Jazdonowi 

długoletniemu dyrektorowi Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

oraz medale „W dowód uznania” Sylwii Mróz, Arturowi Jazdonowi i Annie 

Szatkowskiej.  

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał honorową odznakę 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” Pawłowi Pioterek (Oddz. Poznań). 

 Zarząd Główny SBP przyznał bibliotekom obchodzących jubileusze 70. 

działalności: medal „W dowód uznania” Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Czarnkowie i list gratulacyjny Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana 

Norwida w Złotowie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Wyrzysku.  

 Nagrodę IM. HELENY ŚMIGIELSKIEJ przyznawaną corocznie przez Oddział 

leszczyński dla szczególnie aktywnego członka środowiska bibliotekarskiego 

otrzymała Hanna Szczygieł-Śliwińska – dyrektor Biblioteki Uczelnianej 

PWSZ w Lesznie. 

 Nagrodę LIŚCIA MIŁORZĘBU przyznano (Oddział Leszno i redakcja 

„Panoramy Leszczyńskiej”) przedsiębiorstwu Aga Jerzy Lech Wizerkaniuk z 

Kościana za publikację albumu „Park Krajobrazowy im. gen. Dezydera 

Chłapowskiego”, którego autorem jest Marek Chwistek. 

 Nagrodę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja 

Kuźmińskiego (Oddział Leszno) otrzymał Miron Urbaniak za książkę „Leszno 

w latach 1832–1914. W drodze ku nowoczesności”. Przyznano także 

wyróżnienie dla Michała Janeczka za publikację „Katalog starych druków 

Archiwum Państwowego w Poznaniu”.  

 Oddział w Lesznie przyznał wyróżnienie dla Urzędu miasta Leszna za 

wydawanie serii „Cives Nostri", której redaktorem jest wiceprezydent Leszna 

Piotr Jóźwiak.  

 Przewodnicząca Koła SBP w Koninie otrzymała, podczas uroczystości 

Inauguracji Roku Kulturalnego 2017/2018, odznakę  „Zasłużony dla Miasta 

Konina” za zaangażowanie i aktywną działalność dlatego Oddz. w Koninie 



 Przygotowano 35 listów gratulacyjnych z okazji Jubileuszy zawodowych. 

Oddz. Kalisz 

 Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp. Z okazji 

Dnia Bibliotekarza i Bibliotek uhonorowała  medalem Pro-Libris Annę 

Urbaniak.  

 NAGRODY im. ANDRZEJA WOJTKOWSKIEGO 

Nagrodę Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego w 2017 roku otrzymali: Jerzy 

Kondras, Włodzimierz Grabowski, a Nagrodę Młodych Martyna Nowosadzka. 

***** 

Obchodom Dnia Bibliotekarza i Bibliotek towarzyszyły inne organizowane cyklicznie 

imprezy: 

 VII ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ-RAJD ROWEROWY 

 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna oraz członkowie Koła SBP w Krotoszynie 

(Oddz. Kalisz) zorganizowali terenowy rajd rowerowy w którym brali udział obok 

pracowników Biblioteki Publicznej, członków SBP członkowie i miłośnicy 

książek. 

 Koło SBP w Międzychodzie (Oddz. Poznań) było organizatorem rajdu rowerowego 

(6 edycja) dla oddziału Poznańskiego SBP. 

 Koło w Czarnkowie (Oddział Piła) wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną  

zaprosiło (10.06.) bibliotekarzy, czytelników, miłośników słowa pisanego i 

rowerów na rajd  szlakiem „Nadnoteckich Łęgów” z metą w Bukowcu, 

zakończony ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, konkursami i akcją Bookcrossing. 

 Koło w Złotowie (Oddział Piła) zorganizowało rajd na trasie Pniewo - Okonek(10 

maja). Bibliotekarze z powiatu mieli możliwość odwiedzenia placówek 

bibliotecznych na terenie Koła. Rajdowi  towarzyszyły event czytelniczy z 

udziałem dzieci, władz  i wielu osób z odwiedzanych miejscowości.  

 WYKŁADY 

 Koło SBP przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu przygotowało wykład pt. „Otyłość a determinanty 

sposobu żywienia” prowadzony przez dr Martę Stelmach-Mardas z Kliniki 

Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 Koło SBP przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

przygotowało prelekcje z cyklu „Wyprawy w nieznane – raj nieutracony”  

 Koło SBP przy Bibliotece Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana 

Czarnieckiego (Oddz. Poznań) było organizatorem wykładu kpt. Moniki Trajdos-



Giejdasz pt. „Prawna ochrona dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i 

sytuacji kryzysowej”. 

 Koło SBP przy Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu zorganizowano 

wykład Małgorzaty Swędrowskiej połączony z warsztatami pt. “Książka pachnąca 

wrażeniami”. 

 WERNISAŻ, KONKURSY i SPOTKANIA 

 Z okazji 100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło SBP przy 

Politechnice Poznańskiej przygotowany wernisaż wystawy "Ekslibrisy stulecia". 

 Koło SBP przy Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przeprowadziło 

Konkurs fotograficzny „Bibliotekarz inny niż myślisz”.  

 Koło Krotoszyn (Oddz. Kalisz) gościło na spotkaniu autorskim Jana Hyjka –  

autora książek dla młodzieży i młodszych nastolatków. 

 SPOTKANIA, WYJAZDY I INNE 

 We wszystkich Kołach SBP Oddziału kaliskiego odbywały się spotkania 

integracyjne, wystąpienia okolicznościowe połączone z występami artystycznymi 

z, na których rozdane zostały listy gratulacyjne z okazji jubileuszy pracy 

zawodowej. 

 Wyjazd integracyjny członków do Gniezna bibliotekarzy powiatu 

krotoszyńskiego, Oddz. Kalisz. 

 W dniach od 05 do 08.10.2017 Odbył się wyjazd integracyjny członków SBP 

Oddziału  Ostrowskiego do Budapesztu. Organizatorem była Dorota Kurzawska –

Dyrektor Gminnej Biblioteki w Sośniach (Oddz. Ostrów). 

 Z okazji świąt odbywały się liczne spotkania np. Spotkanie  opłatkowe  Koła SBP  

Bibliotek Gminnych Powiatu Ostrowskiego odbyło się w Odolanowie – 

organizowała je Małgorzata Jędrzejak dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i 

Miasta Odolanów Oddz. Ostrów; Oddział w Lesznie organizował spotkania 

świąteczno-noworoczne członków SBP. 

Cel 4 : Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego dla każdego bibliotekarza. 

 WYJAZDY SZKOLENIOWE 

 Koło w Złotowie (Oddział Piła) zorganizowało wyjazd do  firmy Sokrates 

Software, gdzie odbyło się  szkolenie z programu „SOWA/MARC 21” (24.02.),  

 Oddział Ostrów Wlkp. ph. „Książka łączy pokolenia” zorganizował wyjazd 

szkoleniowy do Bibliotek w Wschowie i Śremie (07.06.). 

 Wyjazd na XV Targi Książki dla Dzieci (23.03) Oddział Piła. 



 Koło SBP przy Politechnice Poznańskiej (Oddz.Poznań) zorganizowało wyjazd 

seminaryjno-szkoleniowy (21-23.09.) do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz 

do Biblioteki Uniwersyteckiej w Greifswaldzie. pt. „Tradycja i nowoczesność w 

polskich i niemieckich bibliotekach naukowych".  

 Oddział. w Koninie zorganizował wyjazd studyjno-szkoleniowy bibliotekarzy 

powiatu kolskiego do Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera (08.06.)  

 WYKŁADY, SEMINARIA, WARSZTATY, SZKOLENIA I KONFERENCJE  i inne. 

 W Oddziale pilskim na spotkaniach kół regularnie prowadzono wykłady dla 

członków nt. zmieniającego się prawa dot. instytucji kultury i prawa autorskiego, 

omawiano nowości portalu „sbp.pl” oraz promowano nowości wydawnicze. 

Odbyły się następujące wykłady: „Światowe biblioteki cyfrowe”, „Biblioteka dla 

niepełnosprawnego” ( 29.11) (koło w Chodzieży), „Nowy czytelnik, czy nowa 

biblioteka”, „ Dizajn w bibliotece”, „Wikipedia i jej siostrzane projekty”, „ 

Serwisy o książce dla dzieci”.  

 Koło SBP w Międzychodzie (Oddz.Poznań) było organizatorem seminarium 

bibliotekarzy powiatu na temat: „Gry i zabawy twórcze i edukacyjne dla różnych 

grup odbiorców” oraz wyjazdowego seminarium do Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. C. Norwida oraz Muzeum Ilustracji Książkowej w 

Zielonej Górze.  

 Pracownicy bibliotek ze Złotowa, Chodzieży, Trzcianki i Piły (Oddz. Piła) oraz 

Leszna (Oddz. Kalisz) wzięli udział w warsztatach organizowanych w ramach 

Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKI POMYSŁÓW 2017, dotyczących 

organizacji wydarzeń w bibliotece. Warsztaty prowadzili instruktorzy 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

 Członkowie Oddziału w Kaliszu brali udział w warsztatach na temat aspektów 

prawnych funkcjonowania bibliotek, prawa autorskiego i kontroli zarządczej oraz  

warsztatach i szkoleniach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych 

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 

 Oddział w Koninie zorganizowano warsztaty Kamishibai dla bibliotekarzy 

powiatu kolskiego, prowadząca Anna Sabiłło z Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.  

 Oddział w Kaliszu zorganizował spotkanie warsztatowe ph.„Pomóc dzieciom”.  

 Oddział w Koninie organizował liczne szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek 

publicznych i bibliotek szkolnych miasta Turku.  

 Pani Beata Stokowska pracownik Działu Opracowania Zbiorów Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Koninie prowadziła praktyczne szkolenie dotyczące zmian 

w opracowaniu księgozbioru, wymaganych przez Bibliotekę Narodową.  

 Oddział w Koninie zorganizował szkolenie dla bibliotekarzy na temat wizerunku 

wielkopolskich bibliotek publicznych. Szkolenie dotyczyło również analizy 

działalności bibliotek publicznych na podstawie danych statystycznych za 2016 r. 



Omówiona została także oferta platformy LEGIMI w ramach konsorcjum bibliotek 

wielkopolskich. Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu A. Urbańska i J. Stoldmann-

Prętka  

 Podobnie w Kole w Kępnie odbyły się szkolenia dotyczące m in. statystyki 

bibliotecznej oraz porównania działalności bibliotek. W spotkaniach wzięli udział 

bibliotekarze, członkowie koła SBP.  

 Oddział w Kaliszu wspólnie ze Starostwem Powiatowym prowadził szkolenie nt. 

„Nowelizacja Ustawy z Ochrony Danych Osobowych. 

 Oddział w Kaliszu był organizatorem, prowadzonych przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu szkoleń: 

o dla bibliotekarzy prowadzących biblioteki i oddziały dla dzieci, 

o dla bibliotekarzy bibliotek publicznych „Starość też radość – poznanie 

seniora kluczem jego aktywizacji”, 

o dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych „Otwarte zasoby w 

pracy bibliotekarza”, „Jak pisać w Internecie – komunikacja w mediach 

społecznościowych i nie tylko” oraz „Deskryptory BN dla bibliotekarzy 

oraz analiza funkcjonowania BP(AFB)”. 

 Koło SBP Biblioteki Uniwersyteckiej (Oddz. Poznań) prowadziło kursy w ramach 

Uniwersytetu Otwartego na UAM oraz było współorganizatorem konferencji 

„Biblioteka naukowa – czy jeszcze naukowa?” (25-26.10.) Kurs fotografii dla 

bibliotekarzy. Oddz. Kalisz 

 KONFERENCJE, W KTÓRYCH BRALI UDZIAŁ CZŁONKOWIE OKRĘGU. 

Konferencja INFOBAZY 2017, VIII Konferencja „Bazy Danych dla Nauki”, GDAŃSK, (11-

13.09.).  

XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. Multibibliotekarstwo,  

(11-12. 05.) Gdańsk.  

Konferencja „Tworzenie narodowego zasobu bibliotecznego” wraz z panelem „Osiągnięcia i 

doświadczenia bibliotek przy tworzeniu narodowego zasobu bibliotecznego” – Warszawa, 

Biblioteka Narodowa (12.10.). 

XXXVI Ogólnopolskim Spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP ph. 

„Bibliografie regionalne – w kręgu historii i współczesności”; (20-21.06) Gdańsk. 

Ogólnopolska Konferencja „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych - 

nowe wyzwania”, 30-31.05.), Bydgoszcz. 

XIII Ogólnopolskim Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej 

(10-13.10.) Warszawa. 



Forum für Bibliotekarinnen und Bibliotekare. Kongresses Polenforschung: Grenzen in Fluss – 

Słubice, Collegium Polonicum, (23.03.). 

II Seminarium z cyklu Otwieranie nauki: Praktyka i perspektywy, (6-7.11.) Wrocław. 

Szkolenie „Kierownik kształtujący zespół” – TRAKT Kultura szkoleń; Poznań, (4-5.12.). 

Webinariach w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek 

Webinarium "Debaty lokalne" w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” 


