SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH W ROKU 2018

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Okręg Wielkopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na koniec 2018 roku liczył 727
członków, działających w 6 Oddziałach i 34 Kołach (Załącznik nr 1). W stosunku do roku 2017
liczba kół nie zmieniła się.
W roku sprawozdawczym odeszło z organizacji 85 osób, jednocześnie zapisało się 14.
nowych. W sumie liczba członków zmniejszyła się o 71 osób. Spadek nastąpił głównie na
skutek: rezygnacji z pracy lub odejścia na emeryturę. Powodem rezygnacji z członkostwa w
SBP z koła w Trzciance (18 członków) była pozytywna opinia przedstawiciela SBP w Krajowej
Radzie Bibliotecznej w sprawie połączenia Biblioteki z Trzcianeckim Domem Kultury.
Wśród członków najliczniejszą grupą, podobnie jak w latach ubiegłych są bibliotekarze
bibliotek publicznych (433 os.) i bibliotek naukowych (114 os.). W skład poszczególnych kół
wchodzą także pracownicy bibliotek pedagogicznych (30 os.) i szkolnych (ponad 11 osób)
oraz emerytowani pracownicy bibliotek (ok. 127 os.). Zarejestrowano także 12 osób
pracujących w innych typach bibliotek i ośrodkach poza wymienionymi wyżej.
Niepełne dane oraz brak sprawozdań z niektórych kół uniemożliwia dokładne podanie
wartości dotyczących płci członków, ale patrząc na strukturę zatrudnienia w bibliotekach
większość stanowią kobiety.
Bibliotekarze, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia, to 58 osób, ale dane te nie są pełne.
Informacje organizacyjne
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,
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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 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okręgu, w tym jedno wyjazdowe 11 kwietnia
odbyło się w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.
W posiedzeniach, oprócz członków Zarządu Okręgu brali również udział członkowie
honorowi.
Na posiedzeniach omawiano: bieżące sprawy Stowarzyszenia, wspólne działania w ramach
oddziałów i kół oraz problemy wynikające z bieżącej pracy.
W szczególności spotkania dotyczyły:


udziału bibliotek regionu w programach operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,



sposobów i działań w celu pozyskania nowych członków,



organizacji Dnia bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek (maj),



organizacji święta patronalnego (wrzesień) w Oddziale Pilskim,



organizacji uroczystości wręczenia nagród im. A. Wojtkowskiego i wyboru
Bibliotekarza Roku,



pomocy w przygotowaniu i organizacji konferencji Forum Młodych Bibliotekarzy,
która ma odbyć się w Poznaniu w 2019 r.,



wystąpienia do Zarządu Głównego w sprawie przyznania wyróżnień i odznaczeń
wybranym członkom Okręgu.

II. Działalność ogniw terenowych (wg celów strategicznych SBP)
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Większość działań i prac podejmowanych przez Zarząd Okręgu jest tożsama z działaniami
bibliotek w regionie. Większość działań zawodowych jest wspólna z działalnością SBP.
Ponieważ w mniejszych bibliotekach większość pracowników należy do SBP trudno rozdzielić
działania biblioteki macierzystej i koła SBP. Sprawy dotyczące spraw zawodowych i
Stowarzyszenia są omawiane szczegółowo na spotkaniach poszczególnych kół i Zarządu
Okręgu.
Cel 1 : Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
Zarówno Zarząd Okręgu Wielkopolskiego jak i wszystkie jego struktury współpracują z
samorządami, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na danym terenie oraz z
innymi bibliotekami.
Poszczególni członkowie starają się współuczestniczyć w pracach na rzecz wspólnot
lokalnych i organizacji społecznych:
Przykłady działań w tym zakresie:


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,



Janina Patysiak (Oddział Kalisz) była członkiem Rady Osiedla Chmielnik oraz
Stowarzyszenia Haliny Sutarzewicz,



Marlena Nabzdyk (Oddz. Kalisz) była koordynatorem Fundacji ABC XXI Cała Polska
czyta dzieciom,



Monika Sobczak-Waliś - redaktor naczelna „Rocznika Kaliskiego” i Aneta Lipińska
(Oddz. Kalisz) - były członkiniami Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Monika
Sobczak-Waliś działała także w Kaliskim Towarzystwie Genealogicznym KALISIA, a
Aneta Lipińska pełniła funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Kaliszu,



Błaszczyk (Oddział Kalisz) była aktywnym członkiem Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami,



przewodnicząca kaliskiego Koła SBP Anna Katarzyna Raczko została kierownikiem tras
oraz autorem pytań, stworzonych na potrzeby XII Rajdu „Śladami Przodków” w
ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem: „Niepodległa dla wszystkich”,



dr hab. Artur. Jazdon jest redaktorem naczelnym czasopisma „Biblioteka” rocznika
wydawanego przez Bibliotekę Uniwersytecką,



członkowie koła WBPiCAK w Poznaniu pracują w kolegium redakcyjnym czasopisma
Panorama Wielkopolskiej Kultury.
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Na spotkaniach z władzami lokalnymi omawiane są bieżące sprawy bibliotek. Kontynuowana
jest też współpraca ze wszystkimi jednostkami administracji i samorządem w sprawie
realizacji zadań w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego.
Przykłady działań w tym zakresie:


na szczególną uwagę zasługuje współpraca Zarządu Okręgu z Urzędem
Marszałkowskim w sprawie Nagród im. A. Wojtkowskiego, których Urząd jest
sponsorem,



Oddział w Lesznie otrzymał z Miasta Leszna i Starostwa Powiatowego w Lesznie, w
ramach „Otwartych konkursów ofert na organizację zadań z zakresu kultury i sztuki –
wspierania działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego” dofinansowanie na
realizację XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka,
XXVIII Leszczyńskich Dni Literatury ph. „Barwy Polskiej Literatury” oraz
„Literatournee”,



wydanie opinii Oddziału w Pile w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece w
Trzciance,



opinia w sprawie odwołania obecnego Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum
Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance oraz opinia nt. powołania nowego
(Oddział w Pile),



udział w dyskusjach nad programami i projektami adresowanymi do bibliotek przez
władze samorządowe, wskazywanie przykładowych rozwiązań i korzyści dla
społeczności lokalnych w Kołach w Chodzieży i Złotowie (Oddział w Pile),



udział władz samorządowych miasta Turku i powiatu tureckiego (Oddział Konin) w
uroczystościach organizowanych przez biblioteki regionu (np. w obchodach Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek .

Współpraca bibliotek z instytucjami i władzami lokalnymi regionu jest również widoczna na
regionalnych portalach internetowych, samorządowych, w prasie lokalnej i regionalnej, gdzie
zamieszczane są m.in. artykuły o działalności kulturalno-edukacyjnej, wydarzeniach i akcjach
podejmowanych przez bibliotekarzy i biblioteki, o zmianach organizacyjnych bibliotek,
wyróżniających się pracownikach itp.
Cel 2 : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w
tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Jednym z najważniejszych działań SBP są działania na rzecz tworzenia społeczeństwa wiedzy i
współdziałania w tym zakresie z organizacjami i instytucjami działającymi na danym terenie.
Do działań w/w należy przede wszystkim:


współpraca z placówkami kulturalnymi, takimi jak: muzea i domy kultury oraz z
towarzystwami regionalnymi i władzami samorządowymi w zakresie popularyzacji
wiedzy, w tym wiedzy o swoim regionie,



organizacja wspólnie i innymi instytucjami obchodów rocznic historycznych,
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współpraca ze szkołami w zakresie edukacji i upowszechniania wiedzy,



działania skierowane do poszczególnych grup np. przedszkolaków, młodzieży
szkolnej, seniorów,



udział w promocji wydawnictw regionalnych i akcjach społecznych,



promocja bibliotek i czytelnictwa.

Przykłady działań w tym zakresie:
 współpraca z samorządami i innymi instytucjami w regionie:


koła Oddziału w Koninie współpracują ściśle z instytucjami samorządowymi
(Urząd Miejski w Kole i Turku, Starostwo Powiatowe w Kole i w Koninie,
Samorząd Miasta Konina) i innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
(np. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku,
Klub Seniora Trzecia Zmiana itp.) i placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły
itd.) w regionie. Współpraca ta polega na uczestniczeniu przedstawicieli tych
instytucji we wszystkich głównych uroczystościach organizowanych przez
biblioteki, w jubileuszach bibliotek i bibliotekarzy oraz wsparciu i pomocy w
organizowaniu wielu inicjatyw, akcji i projektów skierowanych do społeczeństwa i
poszczególnych grup społecznych,



patronat honorowy nad „Narodowym Czytaniem” w kole w Kole sprawowali:
Burmistrz Miasta Koła, Starosta Kolski, a patronat medialny: e-kolo.pl, Telewizja
Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole, Przegląd Kolski”, okrągłemiasto.pl i
kurierkolski.pl (Oddział w Koninie),



uroczystość z okazji „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” organizowaną przez Koło w
Kole (Oddział w Koninie) swoją obecnością uświetnili: Zenon Wasiak- Naczelnik
Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego,
Urszula Pękacz - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Artur Szafrański Przewodniczący Rady Miejskiej, Barbara Szelągowska-Bugajak - Sekretarz Miasta
oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła Nad Wartą, Przewodniczący
Koła Przyjaciół Biblioteki i inni. Oprawę muzyczną uroczystości stanowił zespół
muzyczny: Jacek Adamczyk (wokal, gitara), Robert Cesarz (śpiew), Krzysztof
Toruński (skrzypce),



Koło w Kole (Oddział w Koninie) Dzień Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowało dla
wszystkich bibliotekarzy działających w regionie. Uroczystość uświetnili
przedstawiciele władz lokalnych i stowarzyszeń kulturalnych miasta Koła,



współpracując z organizacjami pozarządowymi instytucjami, placówkami
oświatowymi. Koło w Krotoszynie współorganizowało “VIII edycję Akcja miasto Święto ulicy Batalionów Chłopskich” promując ulicę oraz dorobek miasta (Oddział
w Kaliszu),
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członkowie Koła w Pleszewie współpracują przy organizacji imprez kulturalnoedukacyjnych oraz promocji czytelnictwa z wieloma partnerami lokalnymi. Należą
do nich szkoły, organizacje działające na rzecz seniorów np. Uniwersytety
Trzeciego Wieku, Kołami Gospodyń Wiejskich, ośrodkami kultury, muzeami
działającymi na terenie powiatu pleszewskiego (Oddział w Kaliszu).

 współpraca z bibliotekami:


Koło SBP w Słupcy (Oddział w Koninie) współpracuje z Powiatową i Miejską
Biblioteką Publiczną w Słupcy realizując wspólne spotkania i akcje,



Koło SBP w Turku (Oddział w Koninie) współpracuje z bibliotekami publicznymi
powiatu tureckiego i bibliotekami szkolnymi miasta Turku i powiatu tureckiego w
organizacji konkursów multimedialnych i plastycznych m.in.: konkursu „Mistrz
Pięknego Czytania” i konkurs plastycznego „Miś”,



pod patronatem Koła w Kaliszu od 1 października do 31 grudnia w Filii nr 5
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu eksponowano
wystawę pt.: „Perełki z „książek”, na której pokazano exlibrysy ze zbiorów
prywatnych Marii Kubackiej-Gorweckiej,



Koło w Krotoszynie (Oddział w Kaliszu) organizowało wspólnie z bibliotekami
regionu spotkania autorskie z: Moniką Jagodzińską, Marcinem Kydryńskim,
Jerzym Fedorowiczem, Krzysztofem Piersą, Jolantą Bartoś, Magdaleną Ludwiczak,
Magdalena Kordel, Łukaszem Wróblem, Józefem Zdunkiem i Piotrem
Kowalczykiem.

 programy skierowane dla wybranych grup


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna z Kołem SBP w Kole (Oddział Konin)
prowadziła warsztaty twórcze w ramach Akademii Plastyki,



W ramach pracy na rzecz dzieci w Oddziale Konińskim odbył się po raz kolejny
konkurs plastyczny „Miś” oraz konkursy multimedialne i konkursy plastyczne,



członkowie Koła w Koninie włączają się w działalność na rzecz czytelnika i
środowiska organizując podczas wakacyjnej akcji pn.„Lato na Bulwarze” głośne
czytanie dzieciom i zajęcia plastyczne,



Koło SBP wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Turku (Oddział w Koninie)
prowadziło dla dzieci Biblioteczny Klub Malucha „Bibliosmyki”,



Koło w Turku (Oddział w Koninie). kontynuowało działania w ramach „Programu
50+”. Odbył się cykl wykładów dotyczących różnych dziedzin życia i spotkań
autorskich. W ramach programu prowadzono warsztaty rękodzieła, kurs języka
angielskiego, kurs komputerowy dla początkujących i zaawansowanych. Uczestnicy
Programu czytają dzieciom w lokalnych przedszkolach,
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Koło SBP wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Turku (Oddział w Konin)
kontynuowała program nauki programowania i robotyki dla dzieci i młodzieży,



Miejska Biblioteka Publiczna w Turku wraz z kołem SBP (Oddział w Koninie)
organizowała spotkania autorskie dla różnych grup odbiorców w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki i Bibliotecznego Klubu Filmowego,



Koło w Krotoszynie było organizatorem XII spotkania z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet pt. „Kabaret gwarowy pt. „Kochać babe to nie jest tak ajnfach” –
autorstwa Waldemara Wierzby,



Koło w Kaliszu (14 grudnia) patronowało spotkaniu z cyklu „Choinka Poetycka”, na
którym zaproszeni goście mogli wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu chóru
„Cantate Deo” i Orkiestry Dętej OSP Godziesze Wielkie. Spotkanie odbyło się w Filii
nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu,



Koło SBP Krotoszyn zorganizowało VI spotkanie pn.,,Jesienne wieczory nie muszą
być nudne - międzypokoleniowe warsztaty plastyczne (Oddział w Kaliszu),



Koło w Krotoszynie (Oddział w Kaliszu) organizowało spotkania autorskie
przeznaczone dla różnych grup m. in.: z Krzysztofem Piersą autorem książki
„Komputerowy ćpun” przeznaczone dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych i z Moniką A. Oleksą – autorką powieści obyczajowych dla
kobiet i z Elizą Piotrowską dla dorosłych czytelników oraz wieczór poetycki Jerzego
Grupińskiego – poety poznańskiego dla kochających poezję,



Koło w Krotoszynie po raz 17. zorganizowało spotkanie pn. ,, Świąteczne drzewko”
oraz integracyjne warsztaty plastyczne (Oddział w Kaliszu),



Spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś przeprowadzone przez Koło w Krotoszynie
(Oddział w Kaliszu) połączone było z promocją książki „Uwięzieni w Galerii Lochy”,



Biblioteka Uniwersytecka UAM oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu, przy udziale Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
zorganizowały wystawa „Exlibrisy z biblioteką w roli głównej”.

 udział w akcjach ogólnopolskich i regionalnych
 NARODOWE CZYTANIE - „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
W akcji „Narodowe Czytanie” (9 września) wzięli udział członkowie wszystkich Kół
Okręgu Wielkopolskiego.


w poszczególnych Oddziałach włączeni do przedsięwzięcia zostali lokalni
partnerzy (np. szkoły różnych typów, domy kultury itp.) i media (Oddział w
Pile),



koło w Kole (Oddział w Koninie) zorganizowało „Narodowe Czytanie” we
współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,
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Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. W
scenariuszu znalazło się obok wspólnego czytania „Przedwiośnia” (czytali:
Przewodniczący Rady Miejskiej, młodzież oraz dorośli mieszkańcy naszego
miasta): składanie pamiątkowego stempla na przyniesionym egzemplarzu
powieści, wystawa książek oraz wystawa historyczna „Historia w
Przedwiośniu”. pn. Oprócz wymienionych znalazło się również wiele innych
atrakcji takich jak: malowanie szklanych domów na folii, konkurs wiedzy o
„Przedwiośniu”, oraz występ taneczny uczniów ZSRCKU w Kościelcu.
 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM , ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI.


Koła wszystkich Oddziałów uczestniczyły w przygotowaniu i przeprowadzeniu
akcji głośnego czytania dla najmłodszych dzieci często we współpracy z innymi
organizacjami,



Członkowie kół Oddziału w Koninie organizowali w swych placówkach
„Światowy Dzień Książki” oraz akcję „Narodowe Czytanie” we współpracy z
lokalnymi partnerami i mediami,



W ramach Dyskusyjnego Kuby Książki, odbyły się akcje głośnego czytania,
konkursy literackie dla różnych grup odbiorców i promocje książek (Oddział w
Koninie).

 INNE


W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia wybuchu
Powstania Wielkopolskiego Koło w Krotoszynie zaprosiło Adama Zdunka
historyka, regionalisty o przedstawienie historii Powstania Wielkopolskiego.
Autor wygłosił zilustrowany zdjęciami referat pt. „Powstanie Wielkopolskie;
przyczyny, przebieg i skutki. Spotkanie zakończył koncert Kuby Michalskiego pt
„Śpiewana historia Polski”,



,,Śpiewamy kolędy –XVII Wieczór Wigilijny zorganizowała Krotoszyńska
Biblioteka Publiczna przy współudziale członków Koła SBP Krotoszyn oraz
Społecznego Ogniska Muzycznego(Oddział w Kaliszu),



Hanna Kaczmarek, członkini Zarządu Oddziału w Lesznie wygłosiła prelekcję pt.
„Adam Tomaszewski. Życie i dzieło” w Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Lesznie, której towarzyszyła wystawa poświęcona patronowi biblioteki w
Kościanie,



Koło w Pleszewie(Oddział w Kaliszu) było organizatorem i współorganizatorem
wielu konkursów o zasięgu powiatowym: konkurs pięknego czytania
„Czytanie jest sztuką”, konkurs recytatorski dla uczniów szkół
podstawowych w trzech kategoriach wiekowych, konkurs recytatorski dla
uczniów gimnazjów pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci”,
konkurs oratorski „Ulubiona Książka Licealisty” i konkurs oratorski „Ulubiona
Książka Gimnazjalisty”,
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Oddział w Lesznie brał udział w akcjach czytelniczych takich jak: „Jak nie
czytam? jak czytam” 8 czerwca, „ II Leszczyńskie Dni Książki” 8 września, Dzień
Leszczyński XLI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego 7 listopada,



w ramach 41. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego 7 XI odbyły się w
Śremie spotkania literackie. Zaproszeni poeci spotkali się w Bibliotece
Publicznej z burmistrzem Adamem Lewandowskim i członkami Amatorskiego
Klubu Literackiego. Prowadzili lekcje poetyckie w śremskich szkołach: Krzysztof
Galas i Karl Grenzler w Zespole Szkół Ekonomicznych; Elżbieta Tylenda i
Andrzej Dębkowski w Zespole Szkół Politechnicznych; Seifu Gebru i Andrzej
Walter w Szkole Podstawowej nr 5; Stanisława Łowińska w Zespole Szkół
Katolickich oraz Kalina Izabela Zioła, Gagik Davtyan i Edward Militoyan w
Zespole Szkół Ogólnokształcących. W spotkaniach wzięły udział 334 osoby
(Oddział w Poznaniu),



wielkie malowanie akcja zbiorowego malowania zanieczyszczonego
środowiska - miejsce Stadion Miejski (Oddział w Poznaniu).

Cel 3 : Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z najważniejszych celów jakie stawia przed
sobą SBP. Podejmowane działania, angażujące także bibliotekarzy niezrzeszonych mają za
zadanie tworzyć więzi między ludźmi, które pozwalają na podejmowanie nowych inicjatyw i
projektów Spotkania pozwalają na dyskusję nad problemami nurtującymi środowisko,
wymianę doświadczeń zawodowych i doskonalenie zawodowe.
W 2018 wszystkie Oddziały i Koła prowadziły szerokie działania na rzecz integracji
pracowników bibliotek różnych typów. Takie działania 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,

Cel szczegółowy III.1 Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii
Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem umożliwia wykorzystanie nowych
technologii.
Przykłady takich działań:


stała współpraca z: Tygodnikiem Nowym, Gazetą Regionalną Powiat, Tygodnikiem
Noteckim, portalami: dziennikowy.pl, asta24.pl, zycie.pila.pl oraz stronami
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domowymi bibliotek i urzędów gminy, umieszczając tam artykuły dot. bibliotek i
podejmowanych przez nie działań (Oddział w Pile),


kontynuacja opieki nad komputeryzacją bibliotek w powiecie chodzieskim i
udostępnieniem rozproszonego katalogu bibliotek publicznych na stronie www MBP
w Chodzieży (Oddział Piła),



dalsze prace nad digitalizacją czasopism regionalnych w powiecie (Koło w Chodzieży
Oddział Piła),



Koło wraz z Biblioteką Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych poprzez sieć wewnętrzną
propagowała spotkania z czytelnikami (aktualnymi i potencjalnymi) (oddział w
Poznaniu),



monitorowanie i stała aktualizacja danych teleadresesowych na stronie internetowej
Oddziału w Poznaniu,



wprowadzanie na bieżąco informacji o imprezach organizowanych w Oddziale za
pośrednictwem strony internetowej (Oddziału w Poznaniu),



Zarząd Oddziału w Poznaniu (poza bezpośrednimi spotkaniami z przewodniczącymi
Kół) przekazuje bieżące informacje dotyczące swojej działalności komunikując się z
Kołami drogą elektroniczną.

Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Przykłady takich działań:
 DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I TYDZIEŃ BIBLIOTEK POD HASŁEM „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”
W ramach obchodów podejmowano różne działania w tym: organizowano spotkania,
wykłady i warsztaty oraz inne imprezy, które odbywały się w dniach od 8 do 15 maja.


Koło w Kole (Oddział w Koninie)w Dzień Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek
zaprosiło wszystkich bibliotekarzy działających w regionie. Uroczystość uświetnili
przedstawiciele władz lokalnych i stowarzyszeń kulturalnych miasta Koła,



Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp. z okazji Dnia
Bibliotekarza uhonorowała medalem Pro-Libris kol. Marię Jezierską (Oddział w
Ostrowie Wlkp.),



Oddział w Lesznie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną był
organizatorem obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Lesznie. Uroczystość
odbyła się 17 maja w Bibliotece Ratuszowej. 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 Leszna,
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Koła w Turku i Koninie (Oddział w Koninie) w ramach Tygodnia Bibliotek
zorganizowały cykl wydarzeń, na które złożyły się warsztaty, spotkania autorskie,
lekcje biblioteczne i konkursy,



z okazji Dnia Bibliotekarza członkowie Koła w Koninie mieli możliwość udziału w
wyjeździe szkoleniowym do Zamku w Kórniku, w którym zapoznali się z częścią
archiwalnych zbiorów Biblioteki Kórnickiej (Oddział w Koninie),



we wszystkich Kołach Oddziału kaliskiego w Dzień Bibliotekarza i Tygodniu
Bibliotek organizowano liczne spotkania połączone z występami artystycznymi i
wręczaniem listów gratulacyjnych z okazji jubileuszy pracy zawodowej,



Koło przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie (Oddział w Kaliszu) z okazji
Dnia Bibliotekarza zorganizowało spotkanie bibliotekarzy bibliotek publicznych,
pedagogicznych i szkolnych z terenu powiatu kępińskiego. Uroczyste życzenia od
Starosty kępińskiego wraz z listami gratulacyjnymi i symboliczną różą przekazał na
ręce bibliotekarzy - Marcin Wiśniewski Naczelnik Wydziału Zarządzania
Projektami i Promocji Powiatu,



w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie
przygotowane przez Koło przy Bibliotece Publicznej Miasta I Gminy w Pleszewie,
w którym udział wzięli bibliotekarze wszystkich typów bibliotek i samorządowcy
powiatu pleszewskiego. Prezentację, na temat roli współczesnej biblioteki jako
centrum kultury w swojej miejscowości, przedstawiła Magdalena Rusnok instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBPiCAK w Poznaniu. W czasie
spotkania wyróżniono wybranych bibliotekarzy książkami i dyplomami (Oddział w
Kaliszu),



W ramach Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z Janem Hyjkiem –
autorem książek dla młodzieży i młodszych nastolatków (Koło w Krotoszynie
Oddział w Kaliszu),



w ramach Tygodnia Bibliotek przewodnicząca Koła w Kaliszu Anna Raczko
Karolem Pietrzakiem, skarbnikiem Koła złożyli kwiaty pod pomnikami Książki
Kaliskiej oraz Adama Asnyka, patrona kaliskiej książnicy. Po południu odbyło się
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,



Koło w Krotoszynie w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek przygotowało
spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką (Oddział w Kaliszu),



Koła Oddziału w Poznaniu w ramach Tygodnia Bibliotek przygotowały liczne
imprezy. Dla szerokiej publiczności przygotowano zajęcia w plenerze pn. Zabawy z
epoki PRL, wykład o płk. Franciszku Rataju i Koncert Poetycko-Muzyczny w
wykonaniu zespołu MUS TRIO,
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od 8 maja do 30.05.18 pod hasłem Tygodnia Bibliotek „Do(wolność) czytania”
odbyła się w Małej Galerii Fotografii WBPiCAK wystawa fotografii. Autorami zdjęć
byli pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury,



Koła i Oddział w Lesznie w ramach działań na rzecz integracji pracowników
bibliotek różnych typów był organizatorem spotkań we własnych siedzibach z
okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek z udziałem pracowników różnych
typów bibliotek w Kościanie i Lesznie,



Koło w Kościanie zainicjowało i współorganizowało z bibliotekami regionu, w dniu
10 maja uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Kościanie. Udział w
uroczystości wzięli bibliotekarze i nauczyciele bibliotekarze oraz zaproszeni
goście, w tym władze samorządowe. Program obejmował m.in. występ
artystyczny oparty na prozie Adama Tomaszewskiego - patrona MBP w Kościanie,
którego 100. rocznicę urodzin obchodzono. Odbył się happening na placu zabaw
na os. Piastowskim w Kościanie, którego organizatorami poza Kołem SBP, byli
Miejska Biblioteka Publiczna i Filia w Kościanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
oraz przedstawiciele Osiedla Piastowskiego (Oddział w Lesznie,



bibliotekarze Oddziału Poznańskiego, w ramach Tygodnia Bibliotek wzięli udział w
spotkaniu prezentującemu system „Śnieżnik” oraz symulatora-trenażera „Jaskier”
(Koło przy Bibliotece Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych),



Koło przy Uniwersytecie Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
zorganizowało wykład otwarty „Słuch – zmysł poznawania świata”. Wykład
prowadzili: dr Olgierd Stieler i dr hab. Dorota Hojan-Jezierska z Zakładu Protetyki
Słuchu, Katedry Biofizyki.

Obchodom Dnia Bibliotekarza i Bibliotek towarzyszyły inne organizowane cyklicznie imprezy
takie jak:


VIII Rajd Rowerowy “Odjazdowy Bibliotekarz”, który w tym roku wiódł- “Szlakiem
do Kopalni Wanda” w Zatomiu Nowym (Oddział w Poznaniu),



koło w Złotowie - 10 maja zorganizowało V Rajd Bibliotekarzy Powiatu
Złotowskiego ph. „Lubię moją bibliotekę” na trasie Sławianowo – Kleszczyna –
Święta – Złotów. Na przystankach na trasie V Rajdu odbyły się eventy czytelnicze
dla dzieci. Na imprezę zaproszono urzędników samorządowych oraz dyrektorów
szkół (Oddział w Pile),



w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu w ramach Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek odbyło się XV Powiatowe Forum Bibliotekarzy (Koło w
Nowym Tomyślu (Oddział w Poznaniu),



odbyła się kolejna już edycja Konkursu fotograficznego „Bibliotekarz inny niż
myślisz”. Konkurs prowadzili: Janina Przybysz i Paweł Pioterek z Koła przy
Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Udział w konkursie wzięli
bibliotekarze z całej Polski, a oceniali studenci,
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do cyklicznych imprez odbywających się w ramach Tygodnia Bibliotek należy
Seminarium „Biblioteki Świata”, organizowane przez koło przy Bibliotece Wy zszej
Szkoły Bankowej w Poznaniu. W 2018 roku przedstawiono Bibliotekę Bergen
University College i biblioteki Londynu.

 NOC BIBLIOTEK IV ogólnopolska akcja Noc Bibliotek pod hasłem RzeczpospoCzyta! – 9
czerwca


Koła w Turku, Koninie i Kole (Oddział w Koninie) oraz koła Oddziału w Pile
włączyły się po raz kolejny w ogólnopolską akcję „Noc bibliotek” oraz
ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”.

Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności SBP dla aktualnych i
potencjalnych członków Stowarzyszenia


Oddział w Lesznie uczestniczył w dniu 12 maja w obchodach Dnia Europy oraz I
Targach Organizacji Pozarządowych na leszczyńskim Rynku, a także w czwartej już
edycji akcji ph.”Aktywne Obywatelskie Leszno” trwającej od 15 do 23 września. Były
to wydarzenia, w których wzięło udział wiele działających w mieście organizacji
pozarządowych, instytucji, placówek oświatowych i w których uczestniczyły tysiące
mieszkańców Leszna. Imprezy były znakomitą okazją do zaprezentowania
Stowarzyszenia, jego celów i zadań, a zwłaszcza podejmowanych różnych form
aktywności,



Rolę organizacji podkreślano na uroczystościach 70-lecia bibliotek. Uczestniczono w 5
świętach : Biblioteki Publicznej Gminy Lubasz - 11 maja, Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Wysokiej - 26 października, Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Pile im. Pantaleona Szumana i Bibliotece Publicznej Gminy Połajewo - 23 listopada i
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Okonku - 14 grudnia,



przedstawiciel Oddziału w Pile brał udział w obchodach 35-lecia Biblioteki Parafialnej
w Trzciance - 21 kwietnia (Oddział w Pile),



Zarząd Oddziału w Pile współuczestniczył w organizacji otwarcia zmodernizowanego
obiektu Biblioteki w Trzciance - 24 stycznia,



Członkowie Zarządu Oddziału leszczyńskiego i Kół współuczestniczyli w
przygotowaniu spotkań z okazji jubileuszy pracy oraz przejścia na emeryturę
bibliotekarzy regionu,



Koła w Czarnkowie i Złotowie objęły patronat nad jubileuszami pracy zawodowej i
uroczystościami przejścia na emeryturę (Oddział w Pile).

Cel szczegółowy III.4 Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu
bibliotekarza
Prestiż społeczny zawodu bibliotekarza osiąga się i umacnia dzięki szerokiej działalności na
rzecz środowiska lokalnego. Bardzo ważna jest też ocena tej działalności przez władze
lokalne, ale przede wszystkim przez środowisko, w którym biblioteka działa.
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Przykłady takich działań:


Opracowano 4 hasła do „Słownika bibliotekarzy wielkopolskich” (Oddział w Pile),



Koło w Chodzieży brało udział w pracach Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG
SBP,



Biblioteka w Turku wydała 1. książkę w serii „Bibliotheca Turcoviana” współpracując z
Radą Programową serii. (Oddział w Koninie),



kontynuowano wydawnictwo „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach
współczesnych” (red. J. Patysiak) (Oddział w Kaliszu) ,członkowie Koła w Nowym
Tomyślu uczestniczyli w redagowaniu Suplementu, Pisma Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. Publikowali także artykuły w Tygodniku Nasz
Dzień po Dniu, (Oddział w Poznaniu),



Oddział w Lesznie przeprowadził konkurs o Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej oraz
Nagrodę Liścia Miłorzębu. Wręczenie nagród nastąpiło w czasie obchodów Tygodnia
Bibliotek. Honorową Nagrodę Liścia Miłorzębu przyznano Miejskiemu Biuru Wystaw
Artystycznych w Lesznie jako wydawcy książki „Adam Myjak: Rzeźba-Rysunek", a
Nagrodę Specjalną Archiwum Państwowemu w Lesznie za "Materiały archiwalne do
dziejów Leszna,



Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka oraz Oddział SBP w Lesznie,
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna przeprowadził XIII
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka trwający od 9 lutego do
30 listopada. Był on największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce,



27 września w Bibliotece Ratuszowej odbyło się spotkanie promujące publikację
„Pamiętnik z lat wspólnych 1991-2017”, wydaną przez leszczyński Oddział SBP oraz
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie,



Oddział w Lesznie był członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. rocznicy
urodzin Adama Tomaszewskiego, dziennikarza, pisarza i działacza polonijnego,
rodowitego kościaniaka, którego imię nosi Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie.

Cel szczegółowy III.5 Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy
Przykłady takich działań:


z okazji Dnia Kobiet w Oddziale w Ostrowie Wlkp. Odbyło się zebranie i spotkanie
członków Oddziału,



w listopadzie dla członków Koła w Koninie zorganizowano możliwość obejrzenia
spektaklu teatralnego w Domu Kultury „Oskard” (Oddział w Koninie),



członkowie Koła w Koninie wzięli udział w obchodach „100-lecia Odzyskania
Niepodległości”, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Lubstowie (Oddział w
Koninie),
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Dla członków Kół były organizowane Spotkania świąteczno-noworoczne (Oddział w
Lesznie),



Koło SBP Bibliotek Gminnych Powiatu Ostrowskiego wraz z Biblioteką Publiczną
Gminy i Miasta Odolanów zorganizowało spotkanie opłatkowe (Ostrów Wlkp.),



12 czerwca bibliotekarze z Koła przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów
z Opatówka złożyli wizytę w Chodzieży, a 21 września Koło w Pile gościło bibliotekarzy
z Koła przy Bibliotece Politechniki Poznańskiej Spotkania miały na celu wymianę
doświadczeń z bibliotekarzami wielkopolskimi (Oddział w Pile).

 XV PATRONALNE ŚWIĘTO WIELKOPOLSKICH BIBLIOTEKARZY – ŚW. WAWRZYŃCA 15
września 2018 na ziemi krajeńskiej
Tegoroczne święto zorganizowane zostało przez Oddział SBP w Pile w Łobżenicy i
Osieku nad Notecią. Wzięli w nim udział członkowie SBP oraz pracownicy bibliotek
różnych typów z całej wielkopolski oraz goście: Przwodnicząca SBP Joanna
Pasztaleniec – Jarzyńska, Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk Bogusława Jagodzińska i
zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Łobżenica Józef Lewandowski.
Uczestnicy zwiedzili Bibliotekę i Izbę Muzealną w Gminnym Centrum Kultury w
Łobżenicy, uczestniczyli w mszy świętej, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia, Królowej Krajny w Górce Klasztornej oraz Muzeum Kultury Ludowej w
Osieku nad Notecią. Święto patronalne stało się też okazją do spotkania z twórcami
nauki i kultury krajeńskiej: prof. dr hab. Jowitą Kęcińską-Kaczmarek, historykiem
kultury i języka krajeńskiego, Konradem Kaczmarkiem pisarzem i pasjonatem
pszczelarstwa, Zdzisławem Seroką poetą i regionalistą, Piotr Brzeziński artystą
fotografikiem. Swoje pasje prezentowały bibliotekarki z Oddziału Pilskiego: artystka
ludowa Lidia Bączkowska i pisarka Wiesława Pyrcz. Spotkaniu towarzyszyły również
dwie wystawy: rysunków węglem Elżbiety Wrzeszcz pt. „Impresje z podróży” i
akwareli Sylwii Mróz pt. „Złotów”.
 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp. Z okazji Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek uhonorowała medalem Pro-Libris kol. Marię
Jezierską,



Nagrodę im. ANDRZEJA WOJTKOWSKIEGO w 2018 roku otrzymali: Henryk
Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Małgorzata
Byra, kustosz Biblioteki Raczyńskich. XXV jubileuszowa uroczystość wręczania
nagrody odbyła się 22 listopada w Sali czerwonej Pałacu Działyńskich. Brali w
niej udział bibliotekarze z bibliotek publicznych i naukowych Wielkopolski,
członkowie honorowi SBP, laureaci poprzednich edycji oraz Dyrektor
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Włodzimierz Mazurkiewicz.
Galę uświetnił koncert pieśni patriotycznych i ludowych w wykonaniu
Aleksandry Rykowskiej (mezzosopran) i Marii Rutkowskiej (fortepian),
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w Oddziale poznańskim przygotowano 35 listów gratulacyjnych z okazji
jubileuszy zawodowych,



Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymała Bogusława Dembińska z
Trzcianki,



Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej za szczególną aktywność w środowisku
otrzymała Hanna Kaczmarek z MBP w Kościanie (Oddział w Lesznie),



Odznakę Honorową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymała
Aleksandra Iwanicka z Piły.

Cel 4 : Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego dla każdego bibliotekarza.
 WYKŁADY, SEMINARIA, WARSZTATY, SZKOLENIA I KONFERENCJE i inne.


warsztaty pn. „Regionalizm w bibliotece” dotyczące działalności regionalnej
bibliotek w ramach projektu „Biblioteka Pomysłów 2018” odbyły się w Kole w
Turku (Oddział w Koninie),



członkowie kół Oddziału w Kaliszu uczestniczyli w warsztatach nt. kodowania
w bibliotece prowadzone przez Magdalenę Rusnok i Katarzynę Smorowińską
(instruktorki z WBPiCAK w Poznaniu) Prelegentki zaprezentowały również
wiele gier i ćwiczeń jakie można przeprowadzić na zajęciach w bibliotece bez
dodatkowego sprzętu informatycznego,



członkowie Koła w Chodzieży - 10 kwietnia brali udział w szkoleniu „SOWA
SQL. Premium na serwerze biblioteki”(Oddział w Pile),



członkowie Koła w Złotowie brali udział szkoleniach i warsztatach :
„Kodowanie- nowe wyzwania, nowe możliwości, nowa oferta” - 11 stycznia,
„Bum- bum rurki oraz tablety w bibliotece”,- 10kwietnia i „Kahoot krok po
kroku- multimedialna rozrywka edukacyjna nie tylko dla dzieci, nie tylko na
wakacje: - 19 (Oddział w Pile),



członkowie Oddziału w Kaliszu brali udział w warsztatach na temat aspektów
prawnych funkcjonowania bibliotek, prawa autorskiego i kontroli zarządczej,



16 kwietnia odbyły się warsztaty, z udziałem instruktorów WBPiCAK w
Poznaniu pt. Notatka prasowa o wydarzeniu - zasady tworzenia oraz Tablety
w bibliotece – nowa oferta dla użytkowników (Oddział w Poznaniu),



8 października warsztaty dla bibliotekarzy pn. Jak pisać w internecie - w
mediach społecznościowych i na stronach internetowych (Oddział w
Poznaniu),

16



Paweł Pioterek z Koła przy WSB w Poznaniu prowadził warsztaty
zorganizowane przez SBP, pt. Budowanie efektywnego zespołu bibliotek,
Warszawa, 14 czerwca (Oddział w Poznaniu),



udział przedstawicieli kół z Czarnkowa i Trzcianki w seminarium wyjazdowym
do bibliotek Wrocławia pt. „Bibliotekarz nowe spektrum działania” - 27-28
września (Oddział w Pile),



udział członków kół Oddziału w Pile w formach doskonalenia zawodowego
organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu w ramach akcji „Biblioteka Pomysłów 2018 o
regionalizmie ”,



Katarzyna Smorowińska z Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP i CAK w
Poznaniu przeprowadziła dla członków koła w Kole (Oddział w Koninie)
szkolenie z kodowania, podczas którego Bibliotekarze poznali Photona (wersję
edukacyjną z akcesoriami) i trzy gry edukacyjne Scottie Go,



Członkowie SBP (Oddział w Koninie) wzięli udział w szkoleniu „Deskryptory
Biblioteki Narodowej – nowe zasady opracowania zbiorów, zmiany w
programie bibliotecznym Sowa SQL”. Szkolenie przeprowadziła Magdalena
Bzdawka Z-ca Kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej Poznaniu,



w Kole w Kępnie (Oddział w Kaliszu) odbywały się cykliczne „Seminaria
Bibliotekarzy” połączone ze spotkaniami Koła SBP. W spotkaniach brali udział
bibliotekarze, członkowie koła SBP. Tematem poszczególnych szkoleń były m.
in.: statystyka biblioteczna, zakupy do bibliotek i książki, które warto polecać
czytelnikom, także tym najmłodszym oraz porównanie działalności bibliotek.
Zajęcia prowadziły instruktorki z WBPiCAK w Poznaniu,



tematem grudniowego „Seminarium Bibliotekarzy” były: „Nowoczesne trendy
w rozwoju bibliotek”. Prezentację przedstawiła pracownica Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Kępnie Natalia Wolko-Stempniewicz (Oddział w Kaliszu)



Koło SBP w Kole (Oddział w Koninie) było organizatorem szkolenia dla
bibliotekarzy bibliotek publicznych miasta Koła i powiatu kolskiego o nowym
unijnym rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych „ RODO”,



22 maja bibliotekarze z Poznania brali udział w wyjeździe szkoleniowym do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie oraz do Interaktywnego Centrum
Historii Ostrowa Tumskiego. W czasie wyjazdu grupa zwiedzała multimedialną
ekspozycję oraz Ostrów Tumski (Oddział w Poznaniu),



udział w szkoleniu, warsztacie organizowanym przez SBP pt. Profesjonalna
obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji Warszawa 19.listopada
(udział: Joanna Niegowska) (Oddział w Poznaniu),
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Damian Wabnic, uczeń ZSP nr 1 w Kępnie, który prowadzi w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kępnie Lokalny Klub Kodowania zaprezentował
bibliotekarzom program Scratch przeznaczony do nauki kodowania dla dzieci.
Na zajęciach tych uczestnicy uczyli się się programowania (Oddził w Kaliszu),



Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie i Publiczna
Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie zorganizowali konferencję
Kreatywna Biblioteka 12 marca. Bibliotekarze i nauczyciele wysłuchali
wykładów oraz wzięli udział w warsztatach pt. Gra miejska jako sposób na
opornego czytelnika i Lapbook książka na kolanach,



Koło przy Bibliotece Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu prowadziło kursy w
ramach Uniwersytetu Otwartego,



wyjazd studyjny Koła w Złotowie do bibliotek w Trzciance i Pile - 4
października (Oddział w Pile),



Wykłady „Światowe biblioteki cyfrowe”, „Nowy czytelnik, czy nowa
biblioteka”, „ Dizajn w bibliotece”, „Wikipedia i jej siostrzane projekty”,
„Serwisy o książce dla dzieci” odbywały się dla bibliotekarzy Oddziału w Pile.



W dniach od 23 do 25.09.2018r. odbył się wyjazd integracyjny członków SBP
Oddziału Ostrowskiego do Czech (Oddział w Ostrowie Wlkp.),



Miejska Biblioteka Publiczna i Oddział SBP w Lesznie zorganizowały XXVIII
Leszczyńskie Dni Literatury ph. „Barwy Polskiej Literatury” (9.02.–8.07).
Impreza adresowana jest do różnych grup użytkowników. Ich program
wypełniają wydarzenia popularyzujące literaturę, sztukę współczesną, filmy,
plastykę i fotografię. Odbywają się spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych
na które zapraszani są znani autorzy z różnych środowisk literackich w kraju,



z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Uczelniana
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie wraz z Oddziałem SBP w
Lesznie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka, Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego, III Liceum
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Centrum Doskonalenia
Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie odbyła się
konferencja pt. „Nowe przestrzenie czytania…” – 23kwietnia. 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. Podczas konferencji
zaprezentowana została wystawa „Literacka podróż przez dzieje Polski,



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 Pile).

 KONFERENCJE, W KTÓRYCH BRALI UDZIAŁ CZŁONKOWIE OKRĘGU.
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Małgorzata Pawłowska (Oddział w Koninie) wzięła udział w 37. Spotkaniu
Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Bibliografie regionalne w 100lecie Niepodległości" (8-9 listopada),



udział w Kongresie Bibliotek w Łodzi 15-16.listopada (Oddział w Poznaniu),



Udział w konferencji „Odbiorcy instytucji kultury”, Brama Poznania, Poznań,
8.listopada (Oddział w Poznaniu),



udział w konferencji: „Biblioteki multimożliwości. Nowe przestrzenie, nowe
technologie” w Zielonej Górze 04-05.grudnia (Oddział w Poznaniu),



udział w XIV Ogólnopolskim Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków
Informacji Naukowej we Wrocławiu 10 - 13.kwietnia (Oddział w Poznaniu),



XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyższych Szkół Niepublicznych i
Publicznych pn. Biblioteka przyszłości-wyzwania-trendy-zagrożenia w Nowym
Sączu 24-25.maja. Referat: Analiza badania jakościowego metodą wywiadu
przeprowadzonego wśród czytelników Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w
Poznaniu (Paweł Pioterek) (Oddział w Poznaniu),



udział w ogólnopolskiej konferencji w Łodzi pt. Fenomenalna biblioteka 1920.listopada (Oddział w Poznaniu).

IV. Współpraca międzynarodowa
V. Podsumowanie / uwagi / wnioski


Trudności oddzielenia działań poszczególnych bibliotek od działań kół SBP



Aktywizacja na rzecz pozyskiwania nowych członków



Podjąć działania na rzecz zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza
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Zał. Nr 1 Członkowie Okręgu Wielkopolskiego SBP w 2018 roku

Koło

Liczba członków

Ubyło

1

Kalisz

19

9

1

Kępno

18

1

1

Krotoszyn

7

KALISZ

OKRĘG WIELKOPOLSKI 2018- STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH

1

Pleszew

12

3

razem

4

56

13

1

Konin

9

1

Słupca

17

2

1

Turek

28

1

1

Koło

25

razem

4

3
11

Leszno

64

1

Kościan

31

1

1

79

1

Przybyło

1

KONIN

Oddział

1

LESZNO
razem
OSTRÓW
WLKP.

PIŁA

razem

2

4

95

11

4

1

Ostrów

8

1

1

Gm Ostrów

19

12

27

13

0

18

4

2
1

Piła

35

1

Trzcianka

6

1

Wyrzysk

26

1

Złotów

28

1

Chodzież

24

20

1
razem

Czarnków

6

16
135

18

1

Szamotyły

28

1

Wolsztyn

12

2

1

Gniezno

18

2

1

Międzychód

15

1

Nowy Tomyśl

22

1

Śrem

18

2

4

POZNAŃ

Poznań w tym:
1

Raczyńskich

55

16

1

WBPiCAK

12

1

1

UAM

35

1

UE

21

1

UM

8

1

UP

11

1

PP

50

1

WSB

5

1

Ped

14

1

CSWL

11

2

2

2
2

razem

16

335

27

4

Ogółem

34

727

85

14
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