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Sprawozdanie 

z działalności ogniw terenowych Okręgu Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

w roku 2019 

 

A. Informacje organizacyjne 

1. Członkowie  

Okręg Wielkopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na koniec 2019 roku liczył 706 członków, 
działających w 6 Oddziałach i 33 Kołach (Załącznik nr 1). W stosunku do roku 2018 liczba kół 
zmniejszyła się o 1 koło – zaprzestało działalność koło w Gnieźnie. 

W roku sprawozdawczym odeszło z organizacji 35. osób, jednocześnie zapisało się 14. nowych. W 
sumie liczba członków zmniejszyła się o 21 osób. Spadek nastąpił głównie na skutek rozwiązania koła 
w Gnieźnie (18 osób) i śmierci (2 osoby).  

Wśród członków najliczniejszą grupą, podobnie jak w latach ubiegłych są bibliotekarze bibliotek 
publicznych (421 os.) i bibliotek naukowych (130 os.). W skład poszczególnych kół wchodzą także 
pracownicy bibliotek pedagogicznych (26 os.), szkolnych (7 osób) oraz emerytowani pracownicy 
bibliotek (ok. 112 os.). Zarejestrowano także 10 osób pracujących w innych typach bibliotek i 
ośrodkach poza wymienionymi wyżej.  

Niepełne dane uniemożliwiają podanie dokładnych wartości dotyczących płci członków. Można 
jednak przyjąć, że mężczyźni stanowią około 5% wszystkich członków organizacji. 

Bibliotekarze, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia, to 34 osoby, ale dane te nie są pełne.  

2. Sprawy organizacyjne 

W roku 2019 nie zaszły większe zmiany w składzie Zarządu Okręgu i jego organach. 

Siedziba Zarządu:  

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu w Poznaniu, ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań 

W skład Zarządu wchodzą:  

Przewodnicząca  - Małgorzata Furgał 

Zastępca przewodniczącego  - Maria Bochan 

Sekretarz  - Paweł Pioterek 

Skarbnik  - Aleksandra Mikołajska 

Członkowie - Dagmara Dąbrowska, 
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  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 2019 r. odbyły się 7 posiedzeń Zarządu Okręgu, na których omawiano przede wszystkim: bieżące 
sprawy Stowarzyszenia, podejmowano decyzje dotyczące wspólnych działań w ramach oddziałów 
oraz problemy wynikające z bieżącej pracy. W posiedzeniach, oprócz członków Zarządu Okręgu brali 
również udział członkowie honorowi.  

W szczególności spotkania dotyczyły: 

 realizacji planu pracy, 

 działań w celu pozyskania nowych członków, 

 organizacji Dnia bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek,  

 pomocy w organizacji święta patronalnego (wrzesień) w Oddziale Kaliskim 
SBP, 

 organizacji uroczystości wręczenia Nagród im. A. Wojtkowskiego i wyboru 
Bibliotekarza Roku Okręgu Wielkopolskiego 2018r.,  

 współudziału w organizacji środowiskowych imprez kulturalnych i 
kulturalno- oświatowych, 

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



3 
 

Podjęto 1 uchwałę (nr 1/2019 z dnia 8 października 2019 r.) w sprawie zmiany siedziby Zarządu 
Okręgu Wielkopolskiego SBP w Poznaniu.  

Szczególną uwagę poświęcono:  

 nadzorowi nad pracami związanymi z aktualizacją danych w Elektronicznej 
Bazie Członków SBP Okręgu,  

 oraz nadzorowi nad uporządkowaniem Archiwum Okręgu. 

3. Komunikacja SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii  

Wykorzystanie nowych technologii pomaga w doskonaleniu form komunikacji Stowarzyszenia ze 
środowiskiem, w którym działa oraz komunikacji między poszczególnymi członkami, Kołami, i 
Oddziałami. 

Przykłady takich działań: 

 informacje o działalności SBP zamieszczano na stronach bibliotek (Oddział pilski), w zakładkach: 
Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Piła, Chodzież i na facebookach bibliotek – 
Chodzież, Złotów,  

 o działaniach podejmowanych przez Koła Oddziału pilskiego pomagała stała współpraca z 
mediami lokalnymi, zarówno tradycyjnymi jak i elektronicznymi. I tak informacja o 
poszczególnych działaniach pojawiała się w czasopismach: Tygodnik Nowy, Gazeta 
Regionalna Powiat, Tygodnik Notecki, na portalach: dziennikowy.pl, asta24.pl, zycie.pila.pl, 
zlotowskie.pl, zlotow.naszemiasto.pl,  www.pzl24.pl oraz na stronach domowych bibliotek i 
urzędów gmin,  

 w kontaktach z członkami Zarząd Oddziału poznańskiego wykorzystywał pocztę 
elektroniczną, a bieżące informacje o imprezach organizowanych przez SBP Okręgu 
Wielkopolskiego zamieszczane były na stronie 
http://bg.up.poznan.pl/bg/dzialy/sbp/aktualnosci.php ,  

 kontynuowane były prace nad porządkowaniem i archiwizacją dokumentów, 

 dokonano wstępnych poprawek w Elektronicznej Bazie Danych członków Oddziału kaliskiego, 

 prowadzono podstronę na stronie internetowej BPM i G w Pleszewie (www.bppl.pl) 
dotyczącej działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

4. Sekcje, zespoły działające przy okręgach i oddziałach 

5. Finanse 

B. Działalność ogniw terenowych (wg tematów odpowiadających celom strategicznym SBP) 

Większość działań i prac podejmowanych przez Zarząd Okręgu jest tożsama z działaniami bibliotek w 
regionie. Większość działań zawodowych jest wspólna z działaniami SBP w tym zakresie. 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.  

http://www.bppl.pl/
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I. 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.  

Poniżej najważniejsze obszary tej aktywności. 

- opiniowanie spraw dot. polityki bibliotecznej i pracowników bibliotek: 

 Zarząd Oddziału w Pile wystąpił do Prezydenta Miasta Piły z interwencją w sprawie skutków 
decyzji zmniejszającej dotację na działalność filii bibliotecznych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Zwrócono uwagę na skutki tej decyzji - ograniczenie 
dostępu mieszkańców do usług bibliotecznych. Udzielono także pomocy merytorycznej 
członkom Koła w Pile w ich działaniach o zachowanie statusu filii bibliotecznych i uchronienie 
zatrudnionych tam pracowników przed zwolnieniami grupowymi,  

 Koła SBP w Kaliszu (wraz z pracownikami MBP Kalisz) wystąpiło z pismem do Dyrektora MBP w 
Kaliszu, Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki oraz Prezydenta Kalisza w sprawie 
podwyżek dla kadry kierowniczej biblioteki miejskiej. 

- opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych:  

 Koło w Koninie (Oddział koniński) wydało opinię dot. odwołania Dyrektora MBP w Koninie, 

 Oddział w Koninie (Oddział koniński) wydał opinię dotycząca kandydatury na dyrektora PiMBP w 
Kole, 

 Przedstawiciel Koła w Koninie(Oddział koniński) brał udział w pracach komisji konkursowej na 
Dyrektora MBP w Koninie, 

 Przedstawiciel Koła w Kole (Oddział koniński) był członkiem komisji konkursowej w konkursie na 
Dyrektora PiMBP w Kole, 

 Przewodnicząca Oddziału konińskiego brała udział w pracach komisji konkursowej na Dyrektora 
MBP w Kaliszu, 

 Przewodnicząca Oddziału pilskiego reprezentowała SBP w komisji konkursowej powołanej przez 
Prezydenta Miasta Słupska w konkursie wyboru Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Marii Dąbrowskiej w Słupsku, 

 Przewodniczący Oddziału poznańskiego wydał opinia dla Pani Renaty Czarneckiej-Pyły 
kandydującej na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, 

 Przewodniczącej Oddziału kaliskiego wzięła udział w postępowaniu konkursowym mającym 
na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Adama Asnyka, w Kaliszu. 

 - opiniowanie spraw organizacyjnych bibliotek: 

 Koło w Koninie (Oddział koniński) opiniowało projekt regulaminu i schematu organizacyjnego 
MBP w Koninie oraz wprowadzenie stanowiska zastępcy Dyrektora, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) podpisało porozumienie ze Sołectwem Dzierżanów w 



5 
 

sprawie prowadzenia Punktu Bibliotecznego. 

- inne  

 Na spotkaniach kół (Oddział pilski) regularnie informowano członków o zmianach w prawach 
dot. instytucji kultury i prawa autorskiego, prowadzono warsztaty z kodowania, omawiano 
nowości portalu „sbp.pl”, promowano nowości Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego 
SBP i wydawnictw uczelnianych. 

II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz 
organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

Jednym z najważniejszych działań SBP są działania na rzecz tworzenia społeczeństwa wiedzy i 

współdziałania w tym zakresie z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na danym terenie. 

Najczęściej jest to współpraca z placówkami kulturalnymi takimi jak: biblioteki (najczęściej 

macierzysta biblioteka członków Stowarzyszenia), muzea i domy kultury oraz z towarzystwami 

regionalnymi i władzami samorządowymi.  

Do działań w/w należy przede wszystkim:  

- współudział, organizacja konferencji: 

 Oddziału poznański przy współudziale bibliotek Poznania, pod patronatem Zarządu Głównego 
SBP, zorganizował 12 Forum Młodych Bibliotekarzy Bibliotekarz do Poznania (12-13.09.2019). W 
zorganizowaniu i przebiegu Forum brali aktywny udział członkowie Oddziału ,  

 Oddział w Lesznie w ramach Otwartych konkursów ofert na organizację zadań z zakresu kultury i 
sztuki - wspierania działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego otrzymał od Miasta 
Leszna i Starostwa Powiatowego w Lesznie częściowe dofinansowanie (6000 zł) na realizację 
następujących zadań: Poczytaj Leszno!, Poczytaj Leszczyński!, Międzynarodowa Jesień Poetycka 
w Leszczyńskiem,  

 sygnowano logotypem SBP wybrane imprezy biblioteczne (Oddział kaliski). 

- wystawy, formy edukacyjne  

 Koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało wystawę fotograficzną Mateusza Matysiaka 
pn. Bieszczadzcy Mocarze, 

 Koło w Wolsztynie (Oddział poznański) zorganizowało wystawę pn. Pierwsze Wolne Wybory. 
Wystawę przygotowano z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów. Zaprezentowane 
na planszach dokumenty, zdjęcia, plakaty pochodziły ze zbiorów archiwalnych BPMiG im. 
Stanisława Platera w Wolsztynie, 

 BPMiG w Wolsztynie we współpracy z Kołem SBP (Oddział poznański) zorganizował wystawę 
pokonkursowa pt. Lato z książką i z aparatem. Zaprezentowano na niej zdjęcia nagrodzonych 
i wyróżnionych prac uczestników konkursu o tej samej nazwie. Celem wystawy była promocja 
czytelnictwa, zwłaszcza w czasie wakacji, w czasie wolnym od pracy zawodowej oraz 
zachęcenie do kreatywnego spojrzenia na książki i pobudzenie zmysłu artystycznego. 

- konkursy 
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 Koła Oddziału kaliskiego zorganizowały konkursy: konkurs czytelniczy na Facebooku Co wiesz o 
Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych 
Witajcie w naszej bajce ,  

 Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) współpracując z wieloma partnerami lokalnymi w zakresie 
organizacji imprez było współorganizatorem: konkursu pięknego czytania o zasięgu powiatowym 
Czytanie jest sztuką, konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych w trzech 
kategoriach wiekowych, konkursu recytatorski ego ph. Mój ulubiony…, konkursu oratorskiego 
Ulubiona Książka Licealisty, regionalnego konkursu wiedzy ph. Żołnierze wyklęci ziemi 
Dobrzyckiej. 

- spotkania autorskie, promocja czytelnictwa; 

 Miejskie Centrum Kultury i MBP w Czarnkowie przy współpracy koła w Czarnkowie (Oddział 
pilski) zorganizowały XXV-te Grzybobranki liryczne. Program obejmował m.in. spotkania 
autorskie na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, konkurs recytatorski, wernisaż 
wystawy, biesiadę literacką, 

 Koła w Koninie, Kole i Turku (Oddział koniński) współorganizowały wydarzenia promujące 
czytelnictwo: Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie,  

 Koło w Kole (Oddział koniński)było współorganizatorem spotkań autorskich, miedzy innymi z : 
Andrzejem Markiem Grabowskim, Marcinem Koziołem, Michałem Rusinkiem, Jakubem 
Skworzem,  

 Koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało akcję głośnego czytania utworów Olgi 
Tokarczuk ,  

 spotkania literackie w ramach 42. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego współorganizowało 
Koło w Śremie (Oddział poznański). Zaproszeni poeci spotkali się w Bibliotece Publicznej z 
burmistrzem Adamem Lewandowskim i członkami Amatorskiego Klubu Literackiego. Następnie 
poprowadzili lekcje poetyckie w śremskich szkołach.  

 Członkowie Koła w Nowym Tomyślu (Oddział poznański) przygotowywali, przeprowadzili i 
uczestniczyli w imprezie plenerowej IX Przystanek Biblioteka, organizowanej pod hasłem: Trzy 
dekady wolności,  

 Koło w Wolsztynie (Oddział poznański) współpracowało z BPMiG im. St. Platera w Wolsztynie 
organizując promocje książek wydanych przez BPMiG im. St. Platera w Wolsztynie: książki Jacka 
Piętki Wolsztyński Słownik Powstańców Wielkopolskich (seria Ocalić od zapomnienia):, książki 
Zbigniewa Skowrońskiego Polem, lasem i torami oraz książki Tomasza Opaski Wolsztyn i okolice 
w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) wraz z Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka 
promowało książkę Jerzego Ziółkowskiego Pieniądz zastępczy Krotoszyna i powiatu 
Krotoszyńskiego 1914-1945, 

 W ramach ogólnopolskiej kampanii Cała polska czyta dzieciom Koło w Kaliszu (Oddział kaliski) 
zorganizowało akcję głośnego czytania. Udział w akcji wzięli: kierownik Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu Jacek Kołata, który przeczytał fragment książki Barbary 
Gawryluk Dżok. Legenda o psiej wierności i opowiedział dzieciom historie o bezdomnych 
zwierzętach, o procesie ich adopcji i wolontariacie, wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz 
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Kulawinek, który przeczytał fragmenty książek Anety Kolańczyk Takie sobie bajeczki oraz Anna 
Edyk, która rozmawiał z dziećmi o sporcie i czytała wiersze Biegam, skaczę, pływam wierszyki o 
sporcie, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) wspólnie z BP w Krotoszynie organizowało liczne spotkania 
autorskie i promocje książek. I tak: w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie 
z Olgą Rudnicką, spotkanie z Jolantą Bartoś związane było z promocją książki Uwięzieni w Galerii 
Lochy, dla dorosłych czytelników odbyło się spotkanie z Elizą Piotrowską i Moniką A. Oleksą, a 
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych spotkanie z Krzysztofem Piersą autorem 
książki Komputerowy ćpun. Odbył się także wieczór poetycki poety poznańskiego Jerzego 
Grupińskiego. 

- zbiorki publiczne, akcje charytatywne; 

 Koła w Pile, Chodzieży, Wyrzysku (Oddział pilski) przeprowadziły zbiórkę książek, literatury 
popularnej wydanej po roku 2010, w tym tekstów z dużą czcionką. Książki przekazane 
zostały domom pomocy społecznej w rejonie. 

- działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży: 

 Koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało imprezę pn. III Dyktando dla młodzieży i 
dorosłych w 100. rocznicę urodzin i 30. śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat, 
powieściopisarki, poetki, publicystki i dramaturżki, 

 Koło w Kole (Oddział koniński) było współorganizatorem warsztatów: Mini-Detektyw - to jest 
to! z Dariuszem Rekoszem, warsztatów ilustratorskich z Danielem de Latour , warsztatów 
komiksowych z pisarzem - Zbigniewem Masternakiem,  

 Koła w Turku (Oddział koniński) współorganizowało działania dla seniorów w ramach 
prowadzonego przez MBP w Turku Programu 50+, 

 Koła w Koninie, Kole i Turku (Oddział koniński) współorganizowały działania dla dzieci i 
młodzieży w ramach Ferii w mieście i Wakacji w mieście, 

 Koło w Kaliszu (Oddział kaliski) prowadziły dla dzieci i młodzieży regionu lekcje biblioteczne 
pn Poznajemy działalność KBP, zasady korzystania z katalogu elektronicznego, „Legendy 
polskie” dla przedszkoli i uczniów klasy I iII szkoły podstawowej,  

 Koło w Kaliszu (Oddział kaliski) przeprowadziły dla dzieci akcję promującą czytelnictwo i 
biblioteki Przyjdź i się zapisz - Zyskasz nie stracisz. Każde dziecko w wieku od 7 do 15 lat 
biorące udział w akcji otrzymało książkę, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) brało udział w ogólnopolskiej akcji Urodziny Kubusia 
Puchatka i Światowym Dniu Pluszowego Misia, w czasie których prowadzono zajęcia dla 
krotoszyńskich przedszkolaków. 

- udział w organizacji imprez: 

 koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało wraz z Burmistrzem Miasta Koła, Miejskim 
Domem Kultury i Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą benefis Kazimierza 
Kasperkiewicza, zorganizowany z okazji jego 90. urodzin oraz 30. lecia działalności 
regionalistycznej, 
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 Koło w Kole (Oddział koniński) było współorganizatorem, wspólnie z Burmistrzem Koła, 
honorowym Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta nad Wartą i Prezesem Klubu Seniora 
Trzecia zmiana wigilijnego spotkania sympatyków biblioteki i członków Koła Przyjaciół 
Biblioteki,  

 Koło w Chodzieży (Oddział pilski) było wraz z MBP im. Stefana Michalskiego w Chodzieży 
współorganizatorem otwarcia szlaku literacko-turystycznego pn. Śladami pisarza Tadeusza 
Siejaka, w 25 rocznicę śmierci pisarza. W ramach imprezy odbył się rajd rowerowy z 
udziałem mieszkańców Chodzieży i bibliotekarzy oraz spotkanie z rodziną i przyjaciółmi 
pisarza. Pani Maria Bochan, Członek Honorowy SBP, przekazała z własnego archiwum zbiory 
piśmiennictwa i dokumentów życia społecznego,  

 przedstawiciel Koła w Kościanie (Oddział leszczyński) był członkiem Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów 100. rocznicy urodzin Adama Tomaszewskiego, pochodzącego z 
Kościana dziennikarza, pisarza i działacza polonijnego, którego imię nosi Miejska Biblioteka 
Publiczna w Kościanie,  

 Członkowie koła w Lesznie (Oddział leszczyński) we współpracy z innymi podmiotami, 
zwłaszcza bibliotekami współorganizowały takie imprezy jak: XXIX Leszczyńskie Dni 
Literatury, Poczytaj Leszno!, Poczytaj Leszczyński! oraz Międzynarodowa Jesień Poetycka w 
Leszczyńskiem w ramach Dnia Leszczyńskiego XLII Międzynarodowego Listopada 
Poetyckiego, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) było współorganizatorem wraz z KBPw Krotoszynie i 
Towarzystwem Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej prelekcji, warsztatów i spotkań w 
ramach cyklu wykładów dra Jacka Kępy Wiara, nauka, sens. Kultura europejska wobec spraw 
ostatecznych, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) wraz ze Stowarzyszeniem Razem Krotoszyn oraz 
Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku współorganizowało prelekcję Jana Pawlika o 
pszczołach murarkach. Członkowie koła wzięli także udział w pracach porządkowych przy 
Skwerze D-O-M, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy 
przeprowadziło konkurs pn. Koło fortuny, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
zorganizowało dla młodych mam warsztaty prowadzone przez Małgorzatę Rybicką 
(logopeda) i Marzenę Wolkenstein (pedagog) pn. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) z Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka 
promowało książkę Jerzego Ziółkowskiego Pieniądz zastępczy Krotoszyna i powiatu 
Krotoszyńskiego 1914-1945, 

 Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) współpracuje z wieloma partnerami lokalnymi w 
zakresie organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych oraz promocji czytelnictwa. 
Najczęściej współpracowano ze szkołami, muzeami, ośrodkami kultury, Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku oraz Kołami Gospodyń Wiejskich i klubami m.in. Klubem Modelarstwa 
Papierowego, Klubem Kodowania, Klubem fotograficznym Lokalni Pstrykacze PPL, 

 Koło w Kaliszu (Oddział kaliski) organizowało wspólnie z Kaliskim Towarzystwem 
Tenisowym i Kaliskim Klubem Sportowym oraz Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Łyżka 



9 
 

Mleka turniej tenisowy pn. Gramy dla Beaty. Pieniądze zdobyte na imprezie zostały 
przeznaczone dla tenisistki Beaty Kowalskiej, która w 2018 roku doznała udaru. W 
turnieju udział wzięli członkowie Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego oraz reprezentanci 
Aktorskiego Klubu Tenisowego z Warszawy. m. in.: Urszula Dudziak, Karol Strasburger, 
Piotr Cyrwus, Tomasz Bednarek i Małgorzata Pieńkowska. Koło Kaliskie wraz ze 
Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Łyżka Mleka zapewniło gospodarzom i gościom ucztę 
słowno-muzyczna promującą regionalnych twórców,  

 Oddział kaliski w ramach współpracy z Fundacją CPCD , Urzędem Miasta i Gminy i 
Starostwem Powiatowym zorganizował Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
zapraszając na towarzyszące imprezy dla dzieci ich rodziców, 

 w ramach obchodów 100. lecia Odzyskania Niepodległości i 100. lecia wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) wspólnie z BP w 
Krotoszynie zorganizowało wystąpienie Adama Zdunka (historyk, regionalista) pt. 
Powstanie Wielkopolskie; przyczyny, przebieg i skutki zilustrowan zdjęciami z tego okresu 
oraz koncert Kuby Michalskiego pt Śpiewana historia, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) wspólnie z BP w Krotoszynie organizował: VIII edycję 
Akcji miasto - Święto ulicy Batalionów Chłopskich mającą na celu promocję ulicy i 
dorobku miasta, międzypokoleniowe warsztaty plastyczne Jesienne wieczory nie muszą 
być nudne” oraz integracyjne warsztaty plastyczne XVII Świąteczne drzewko i koncert 
,Śpiewamy kolędy –XVII Wieczór Wigilijny. 

- inne: 

 zarząd Oddziału w Pile objął patronat nad komputeryzacją bibliotek w powiecie 
chodzieskim i udostępnieniem rozproszonego katalogu bibliotek publicznych na stronie 
internetowej MBP w Chodzieży, 

 koło w Chodzieży (Oddziału pilski) patronuje pracom nad digitalizacją czasopism 
regionalnych w powiecie, 

 członkowie Oddziału leszczyńskiego uczestniczyli w piątej edycji akcji Aktywne 
Obywatelskie Leszno. W wydarzeniu organizowanym przez Miasto Leszno wzięły udział 
organizacje pozarządowe, instytucje, placówki oświatowe i kulturalne, 

 Koło w Krotoszynie (Oddział kaliski) wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej 
współpracowało przy tworzeniu Muralu, 

 Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) brało udział w realizacji projektu edukacyjnego, 
którego efektem było stworzenie i wydanie gry planszowej Pleszewianie na drogach 
wolności,  

 Członkowie Oddziału kaliskiego brali udział w życiu społecznym regionu pełniąc funkcje w 
innych organizacjach. I tak: J. Patysiak jest członkiem Rady Osiedla Chmielnik oraz 
Stowarzyszenia Haliny Sutarzewicz, A. Lipińska jest Ławnikiem Sądu Okręgowego w 
Kaliszu i liderem Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom, M. Nabzdyk jest 
koordynatorem Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom, A. Błaszczyk jest członkiem 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami a Monika Sobczak-Waliś naczelną redaktorką 
Rocznika Kaliskiego i członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
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III. 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, kreują także wizerunek Stowarzyszenia i jego członków. 

Takie działania to przede wszystkim:  

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP  

 koła w Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie (Oddział pilski) wraz z przedstawicielami lokalnego 

samorządu organizowały spotkania w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, 

 koło w Koninie (Oddział koniński) z okazji Dnia Bibliotekarza redagowało tematyczne fotogazetki, 
na temat bibliotek i bibliotekarzy, 

 rolę SBP podkreślano na uroczystościach 70. lecia bibliotek. Przedstawiciele Oddziału koniński 
ego uczestniczyli w 3 świętach : BPG w Budzyniu (październik), BPG w Szydłowie (listopad), 
BPMiG u Ujściu (grudzień) oraz na spotkaniach Kół. 

 29. marca Koło w Złotowie (Oddział pilski) zorganizowało spotkanie wiosenne członków i 
sympatyków SBP z udziałem Reginy Korczak Honorowego Członka SBP,  

 członkowie Kół z Piły i Wyrzyska (Oddział pilski) podjęli współpracę z Klubem Nauczyciela 
Bibliotekarza w Pile. 

2. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza  

- Konkurs SBP Bibliotekarz Roku 2018  

 Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku 2018 został Paweł Pioterek z Koła przy Bibliotece 
Uczelnianej WSB w Poznaniu(Oddział poznański). 

- lokalne konkursy na Bibliotekarza Roku  

 XVI Wielkopolski Dniu Patrona św. Wawrzyńca  

 Oddział kaliski był organizatorem XVI Wielkopolskiego Dnia Patrona Bibliotekarzy św. 
Wawrzyńca pod hasłem Kalisz- dopisz swoją historię - 21 września. Uroczystości rozpoczęły się 
od Mszy świętej w Katedrze św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu z obecnością Chóru Cantate Deo pod 
kierunkiem Katarzyny Kubery. 

Po mszy zaproszeni goście z przewodnikiem zwiedziali Katedrę oraz centrum miasta i 
uczestniczyli w koncercie w Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza w wykonaniu Stowarzyszenia 
Promocji Sztuki Łyżka Mleka, po którym nastąpiły okolicznościowe przemówienia 
wiceprezydenta miasta Grzegorza Kulawinka oraz zaproszonych gości. Każdy z przybyłych gości 
dostał ponadto upominek w postaci kaliskich andrutów oraz foldery promujące zabytki Kalisza. 

W obchodach wzięli udział członkowie z wszystkich Oddziałów Okręgu Wielkopolskiego SBP. W 
czasie spotkania w Ratuszu Kaliskim przekazano w darze, Adamowi Borowiakowi dyrektorowi 
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Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka, książki dla Filii nr 16, która uległa zniszczeniu 
latem 2019. Darczyńcami byli członkowie koła w Pile. 

 koło w Koninie i Turku (Oddział koniński) propagowało i zachęcało do udziału w Patronalnym 
Święcie Wielkopolskich Bibliotekarzy. Podczas zebrań pracowniczych przypominano idee 
przynależności wszystkich pracowników środowiska bibliotekarskiego do SBP. 

 Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego 

20 listopada w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się po raz 26 uroczystość 
wręczenia Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego. W uroczystości zorganizowanej przez Zarząd 
Okręgu Wielkopolskiego SBP wzięli udział przedstawiciel Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego, członkowie honorowi SBP i bibliotekarze. Galę uświetnił koncert w 
wykonaniu Michała Sobierajskiego finalisty „The Voice of Poland”. 

W ramach tej edycji konkursu nagrody główne za wybitne osiągnięcia oraz za dorobek naukowy 
w dziedzinie bibliotekarstwa otrzymali: Anna Pietruszka - starszy kustosz PiMBP w Kole, Hanna 
Szczygieł-Śliwińska - dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Lesznie i Beata Walczak - dyrektor 
PBPedagogicznej w Pile. Natomiast Nagrodę Młodych otrzymała Karolina Bartosz, kierownik 
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP w Złotowie. 

 Noc Bibliotek  

 koło w Czarnkowie (Oddział pilski) było współorganizatorem spotkania w ramach akcji Noc w 
Bibliotece pt. Znajdź wspólny język (z mieszkańcami lasu) - 4 października,  

 koło w Złotowie (Oddział pilski) było współorganizatorem akcji Noc w Bibliotece w Złotowie (5 
października). Obejmowała ona liczne działania, takie jak: Zakodowany Złotów -poszukiwanie 
książek na terenie miasta na podstawie zagadek, Kodowanie na macie czyli zabawa z 
kodowaniem małych robotów; Kino Familijne; QR- podchody pomiędzy regałami, Escape 
Room oraz grę Kahoot. 

- Inne 

 Oddział w Lesznie wręczył wydawnictwu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Grochowiaka w 
Lesznie XVI Honorową Nagrodę Liścia Miłorzębu za wydanie książki Janiny Małgorzaty Halec, 
członkini leszczyńskiego koła SBP pt. Pulsująca obecność. Biblioteki publiczne w dziejach 
Leszna 1920–2014. Nagrodę specjalną za książkę opublikowaną przez wydawnictwo z regionu 
leszczyńskiego otrzymało Muzeum Okręgowe w Lesznie za Stolice wielkopolskiego 
protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań: dziedzictwo pod redakcją naukową 
Kamili Szymańskiej, 

 Oddział w Lesznie przyznał już po raz siedemnasty regionalną nagrodę im. Heleny 
Śmigielskiej. Laureatką została Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak z MBP w Lesznie, sekretarz 
Zarządu Oddziału SBP w Lesznie. 

- spotkania z wybitnymi przedstawicielami zawodu, spotkania poświęcone pamięci zmarłych 
bibliotekarzy 

 Oddział koniński organizował spotkania poświęcone pamięci zmarłych bibliotekarzy,  
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 Koło w Kole (Oddział koniński) w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin i 30. Śmierci 
Stanisławy Fleszarowej-Muskat, zorganizował spotkanie z Krystyną Świerkosz, bibliotekarzem 
dyplomowanym i starszym kustoszem Biblioteki Gdańskiej PAN, 

 Opracowano (Oddział pilski) 3 kolejne hasła do Słownika bibliotekarzy wielkopolskich: Józef 
Kropacz (zmarły 2018), Ewa Malinowska (zmarła luty 2019), Wanda Górka (zmarła marzec 
2019),  

 Członkowie Kół i przedstawiciele Zarządu Oddziału pilskiego uczestniczyli w pogrzebach 
bibliotekarzy zmarłych w 2019 roku: Ewy Malinowskiej i Barbary Czarnej (koło Piła), oraz 
Wandy Górki ze Śmiłowa (koło Wyrzysk), 

 koła w Chodzieży i Czarnkowie (Oddział pilski) objęły patronat nad jubileuszami pracy 
zawodowej i uroczystościami przejścia na emeryturę bibliotekarzy regionu. 

- inne działania; 

 We wrześniu Paweł Pioterek sekretarz Okręgu wielkopolskiego został członkiem Zarządu 
Głównego SBP, 

 w styczniu 2019 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Marię Bochan 
(Oddział pilski), przewodniczącą Oddziału pilskiego – Medalem Brązowym „Gloria Artis”,  

 Krystyna Jazdon (Oddział poznański) otrzymała Medal w dowód uznania za zasługi dla 
bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

3. Promocja bibliotek 

- Tydzień Bibliotek  

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek podejmowano różne działania w tym: organizowano 
spotkania, wykłady i warsztaty oraz inne organizowane cyklicznie imprezy, które odbywały się w 
dniach od 8 do 15 maja. Obchodom Dnia Bibliotekarza i Bibliotek towarzyszyły także inne 
organizowane cyklicznie imprezy. 

 Wszystkie Koła Oddziału konińskiego brały udział w akcji promocyjnej wydarzeń, które 
odbywały się w ramach Tygodnia Bibliotek poprzez rozwieszanie materiałów promocyjnych, 

 Koła w Koninie, Kole i Turku (Oddział koniński) współorganizowały w ramach Tygodnia 
Bibliotek szereg wydarzeń takich jak: spotkania autorskie, warsztaty, mini konkursy dla 
czytelników, 

 członkowie wszystkich kół (Oddział pilski ) w ramach obchodów Tygodnia bibliotek włączyli 
się w realizację programów macierzystych bibliotek; łącznie zrealizowano 27 programów, 

 z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się zorganizowane przez Koło w Wolsztynie (Oddział 
poznański) spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu wolsztyńskiego w Bibliotece Publiczno-
Szkolnej we Wroniawach. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis, który 
złożył pracownikom bibliotek najlepsze życzenia. Bibliotekarki obejrzały również występ 
kabaretowy młodzieży szkolnej z Wroniaw, 

 w czasie trwania Tygodnia Bibliotek koło w Złotowie (Oddział pilski) przy udziale sekretarza 
Gminy Złotów, zorganizowało w 5-ciu złotowskich przedszkolach spotkania i zabawy z 
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Lokomotywą Juliana Tuwima. Spotkania odbywały się pod hasłami: dobry zwyczaj 
wypożyczaj, lubię moją bibliotekę, z książką ci do twarzy i kto czyta nie błądzi oraz obrazy 
złotowskich malarzy do Lokomotywy, 

 w ramach Tygodnia Bibliotek Koło przy Uniwersytecie Medycznym (Oddział poznański) 
przygotowało następujące imprezy: przeprowadzony przez dr. Olgierda Stielera z Zakładu 
Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu wykład Medycyna i fizyka w nurkowaniu i wycieczka pracowników Biblioteki do 
Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu,  

 Koło przy WSB (Oddział poznański) zorganizowało cykliczne już seminarium Biblioteki Świata. 
W tym roku A. Dolińska i J. Gryt z Biblioteka Główna UE w Poznaniu przedstawiły biblioteki 
Splitu (Chorwacja), a J. Andrzejczak z Biblioteki AWF w Poznaniu biblioteki Bremy (Niemcy). 
W ramach imprezy odbył się koncert gitarowy w wykonaniu Bianki Szalaty i rozstrzygnięty 
został konkurs fotograficzny Bibliotekarz inny niż myślisz.  

 Oddział ostrowski w ramach Tygodnia Bibliotek współorganizował z bibliotekami regionu 
konkurs Czytelnik Roku, w którym bibliotekarze wyróżniają najlepszego czytelnika roku 
nagrodami książkowymi i medalami, 

  Oddział w Ostrowie Wlkp. był współorganizatorem wraz z Biblioteką Publiczną im. Stefana 
Rowińskiego uroczystości powiatowych z okazji Dnia Bibliotekarza,  

 Koło w Kościanie zainicjowało i współorganizowało wraz z MBP w Kościanie obchody 
Tygodnia Bibliotek z udziałem bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy oraz zaproszonych 
gości, w tym władz samorządowych,  

 Oddział leszczyński we współpracy z MBP w Lesznie (obchodzącą jubileuszu 70-lecia 
działalności) był organizatorem obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W spotkaniu wzięli 
udział obok członków kół, pracownicy bibliotek rożnych typów powiatów: leszczyńskiego i 
kościańskiego, pracownicy instytucji kultury, szkół, organizacji pozarządowych oraz 
przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Leszna i regionu Obchody uświetnił 
koncert Rudiego Schubertha, 

 z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się zorganizowane przez Koło w Wolsztynie (Oddział 
poznański) spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu wolsztyńskiego w Bibliotece Publiczno-
Szkolnej we Wroniawach. Na spotkaniu był burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis, który złożył 
pracownikom bibliotek najlepsze życzenia. Bibliotekarki obejrzały również występ 
kabaretowy młodzieży szkolnej z Wroniaw, 

 Koło przy PBP w Kępnie (Oddział kaliski) zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i 
Bibliotek dla bibliotekarek z bibliotek publicznych z terenu powiatu kępińskiego. W 
uroczystości brał również udział Starosta Kępiński Robert Kieruzal. Z okazji święta wręczone 
zostały listy gratulacyjne i symboliczne róże. Po części oficjalnej bibliotekarze uczestniczyli w 
szkoleniu pt. Bezpieczeństwo w sieci, które poprowadził Damian Wabnic - Mobilny Doradca 
Sektora 3.0. Spotkanie uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. A. 
Tansmana w Kępnie, 

 Członkowie Koła przy BPMiG w Pleszewie (Oddział kaliski) w Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 
zorganizowali spotkanie bibliotekarzy bibliotek szkolnych i publicznych z samorzadowcami 
powiatu pleszewskiego. Wyróżnieni bibliotekarze otrzymali książki i dyplomy. Joanna 
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Golińska-Gawrońska z Wydziału Rozwoju i Analiz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie 
przedstawiła pezentację poświęconą skandynawskim instytucjom kultury na przykładzie 
biblioteki w Turku (Finlandia),  

 Koło w Kaliszu (Oddział kaliski) było współorganizatorem Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
pod hasłem #biblioteka. Wraz z dyrektorem MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz 
władzami miasta złożono kwiaty przy pomnikach: Adama Asnyka i Książki Kaliskiej. 
Odbyło się też spotkanie towarzyskie w gronie byłych oraz obecnych pracowników 
bibliotek, Władz Miasta, przedstawicieli Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, 
a także innych, zaprzyjaźnionych z biblioteką osób,  

 w ramach Tygodnia Bibliotek koło w Złotowie (Oddział pilski) zorganizowało akcję (9 maja) 
Odjazdowy Bibliotekarz VI Rajd Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego,  

 Koło przy WBPiCAK (Oddział poznański) zorganizowało dla członków Koła  i pozostałych 
pracowników WBPiCAK imprezę Odjazdowy Bibliotekarz, 

 Koła Oddziału kaliskiego brały udział w organizacji , a członkowie Koła  byli uczestnikami 
Rajdu Rowerowego Odjazdowy bibliotekarz. 

- inne formy promowania bibliotek (np. konkursy na najlepszą bibliotekę, akcje, happeningi, itp)  

 koło w Turku (Oddział koniński) współorganizowało happening pt. Cały powiat czyta, w 
ramach którego w jednoczesnym czasie swoje ulubione książki czytało 1740 osób, 

 Przewodnicząca Oddziału i członkowie koła w Pile brali udział w obchodach 30. lecia 
działalności Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,  

 Koło przy PBP w Poznaniu (Oddziału poznański) miało stoisko na Targach Edukacyjnych, 

 Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) było współorganizatorem obchodów 70-lecia działalności 
BPMiG w Pleszewie. 

4. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej i społecznej środowiska bibliotekarzy  

 Koło w Słupcy (Oddział koniński) było współorganizatorem, razem z Miejską i Powiatową 
Biblioteką Publiczną w Słupcy, wyjazdu członków Koła do Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, 

 Koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Oprawę 
muzyczną imprezy stanowił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole. Na 
spotkaniu gościli: Wicestarosta Kolski, przedstawiciele Radny Miejskiej, Przewodniczący Koła 
Przyjaciół Biblioteki oraz zaproszeni  pracownicy bibliotek: publicznych szkolnych i 
pedagogicznej powiatu kolskiego bez względu na przynależność do SBP, 

 Koło przy WBPiCAK (Oddział poznański) był współorganizatorem wykładu dla bibliotekarzy i 
członków Koła pt. Przekład powieści na obraz filmowy. Trudności, nieporozumienia i sukcesy 
na polskich przykładach. Wykład prowadził: Wiesław Kot, 

 Wszystkie koła terenowe (Oddział koniński) współpracują z bibliotekami powiatowymi. 
Organizowane są cyklicznie narady, na których poruszane są m.in. bieżące sprawy dotyczące 
SBP, 
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 Oddział ostrowski wraz z bibliotekami regionu organizował spotkania z różnych okazji: m.in. z 
okazji Dnia kobiet i świąt Spotkanie opłatkowe, 

 członkowie kół i Zarządu Oddziału pilskiego w ramach integracji organizowali spotkania 
świąteczno-noworoczne członków Stowarzyszenia oraz współuczestniczyli w przygotowaniu 
spotkań z okazji jubileuszy pracy oraz przejścia na emeryturę pracowników bibliotek. 

IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego  

- szkolenia, warsztaty, konferencje; 

 koło w Kole (Oddział koniński) współorganizowało spotkanie branżowe pracowników 
bibliotek publicznych. W spotkaniu udział wzięli pracownicy bibliotek publicznych Koła i 
powiatu kolskiego, kolskiej Biblioteki Pedagogicznej oraz poloniści. Program obejmował 
wykłady: prof. dr hab. UW Grzegorza Leszczyńskiego pt. Najnowsza proza wobec dylematów 
młodzieży. Problemy obyczajowe i moralne, poszukiwanie tożsamości, życie na krawędzi 
śmierci oraz dr UW Michała Zająca pt. Praca z czytelnikiem opornym w bibliotece, 

 członkowie Koła w Złotowie (Oddział pilski) brali udział w konferencji metodycznej Teksty 
kultury – praca z dziełem prowadzonej przez Lidię Bochan koordynatora Klubu Nauczyciel,  

 W ramach 12 Forum Młodych Bibliotekarzy (Poznań 13 września), członkowie koła w 
Złotowie (Oddział pilski) Sylwia Mróz i Małgorzata Klimek prowadziły warsztaty Bum bum 
rurkowe granie – muzyczne animacje dla każdej grupy wiekowej, a Karolina Bartosz 
Programowanie online, czyli Ozoboty w bibliotece, 

 Zarząd Oddziału pilskiego zorganizował cykl wykładów dla członków kół: Regionalne biblioteki 
cyfrowe, Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze 
zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej, Blog bibliotekarski, poradnik czy 
pasja, Sketchnoting dla bibliotekarza, Internetowe narzędzia korekty tekstów, Lokalne portale 
wiedzy,  

 Na spotkaniach kół regularnie informowano członków o zmianach w prawie instytucji kultury 
i prawie autorskim, prowadzono warsztaty z kodowania, omawiano nowości portalu „sbp.pl”, 
promowano nowości Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP i wydawnictw 
uczelnianych, 

 Oddział pilski i jego koła był organizatorem licznych warsztatów i szkoleń. W maju Koło w 
Wyrzysku zorganizowało warsztaty nt. SOWA SQL. Premium na serwerze biblioteki, a w 
październiku Origami dla bibliotekarzy. W Pile w czerwcu odbyły się zajęcia pt. Kahoot krok 
po kroku- multimedialna rozrywka edukacyjna nie tylko dla dzieci, nie tylko na wakacje,  

 członkowie kół Oddziału pilskiego brali udział w zajęciach doskonalenia zawodowego 
organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w 
Poznaniu Biblioteka Pomysłów 2019 w Złotowie, Chodzieży, Trzciance, Pile i Wyrzysku,  

 dla członków Koła w Lesznie warsztaty fotograficzne poprowadził Andrzej Przewoźny, członek 
SBP. Celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom, w jaki sposób nowoczesne 
technologie oraz urządzenia mobilne ułatwiają dokumentowanie życia społecznego. 
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami tworzenia fotografii zarówno poprzez 
aparaty cyfrowe, jak i sprzęt mobilny (smartfony, tablety), 
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 w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019 członkowie kół Oddziału w Lesznie uczestniczyli w 
webinarium na temat prawa autorskiego. W jego ramach zapoznali się z najważniejszym 
aspektami zagadnień prawnych dotyczących publikowania oraz rozpowszechniania utworów 
cyfrowych,  

 Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) wspólnie z BMiG w Pleszewie opracowało projekt 
szkoleniowy pn. Nowe kompetencje – nowe możliwości, który otrzymał dofinansowanie w 
programie dotacyjnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu 
zorganizowano 8. szkoleń dla bibliotekarzy oraz 1. wyjazd studyjny do bibliotek w Śremie i 
Kościanie. Szkolenia dotyczyły: rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych, wzmacniania 
wizerunku bibliotekarza, budowania efektywnego zespołu, strategii marketingowej biblioteki, 
animacji czytelnictwa oraz nowych technologii, 

 Koło w Kępnie (Oddział kaliski) organizowało seminaria dla bibliotekarzy połączone ze 
spotkaniem Koła SBP Odbyły się dwa spotkania: pierwsze pt. Porozmawiajmy o książkach 
prowadzone przez Anna Sabiłło i Małgorzata Bochińska instruktorki z Działu Instrukcyjno-
Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 
dotyczyły odpowiedniego doboru książek w zależności od wieku i preferencji czytelników, 
drugie pn. Gry w bibliotece prowadzone przez Ewę Szalek z Kępińskiego Klubu Planszostrada, 
dotyczyły gier planszowych w bibliotece, ich doboru i ważności w integracji czytelników,  

 Koło w Pleszewie (Oddział kaliski) zorganizowało seminarium pn. Nastolatki gotują a dorośli 
czytają. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze, członkowie koła SBP. Spotkanie dotyczyło 
umiejętności wyboru i zakupu książek dla biblioteki.  

- wyjazdy edukacyjne;  

 W maju odbył się wyjazd bibliotekarzy z powiatu nowotomyskiego w tym członków Koła SBP 

w Nowym Tomyślu (Oddział poznański) do Biblioteki w Oświęcimiu. Wizytę studyjną 

zorganizowano w ramach projektu edukacyjnego dla bibliotekarzy dofinansowanego ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki,  

 Koło przy Bibliotece CSWLąd (Oddział poznański) było współorgnizatorem wyjazdu 
edukacyjno-turystycznego dla pracowników Resortu Obrony Narodowej i Bibliotekarzy .W 
programie uczestnicy wysłuchali wykładu pt. Ochrona zasobów muzealnych na wypadek 
konfliktu zbrojnego”oraz zwiedzili Muzeum Pałacu w Rogalinie,  

 Koło przy Politechnice Poznańskiej (Oddział poznański) zorganizowało wyjazd integracyjny 
bibliotekarzy PP do Będlewa. 

 Oddział ostrowski zorganizował w październiku 2019 wyjazd integracyjny do Polanicy i 

Skalnego Miasta w Czechach, 

 członkowie Oddziału leszczyńskiego w listopadzie uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do 

Pałacu Muzeum w Rogalinie, 

- wydawnictwa: wydawane lub wydawane z innymi instytucjami/organizacjami czasopisma, książki 
opublikowane w roku 2019 z udziałem struktur SBP, dotyczące działalności SBP;  

 Oddział kaliski kontynuuje wydawnictwo Bibliotekarze Polscy we wspomnieniach 
współczesnych pod redakcją J. Patysiaka 
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V. Współpraca międzynarodowa 

VI. Podsumowanie/ uwagi/wnioski 

Ważniejsze sukcesy, porażki, problemy. 

Największa porażką jest rezygnacja bibliotekarzy i emerytów z członkostwa SBP oraz likwidacja 
niektórych kół. 

Jako sukces można wymienić zwiększenie kwoty na nagrody im. A. Wojtkowskiego z 10 tys. Na 20 tys. 
Oraz organizację Forum Młodych Bibliotekarzy, które dzięki uczestnikom z Ukrainy zyskało szerszy 
zasięg. 
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Zał. Nr 1. 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH  

OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO W 2019 R. 
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KALISZ 
Koła w: Kaliszu, Kępnie, 
Krotoszynie, Pleszewie 

4 
56 53 0 0 0 0 3 2 3 2 

KONIN 
Koła w: Kole, Koninie, 
Słupcy, Turku 

4 
77 74 0 0 0 0 3 1 5 2 

LESZNO 
Koła w: Kościanie, 
Lesznie 

2 
96 45 7 7 5 0 32 0 1 2 

OSTRÓW 
WLKP. 

Koła w: Ostrowie, 
gminie Ostrów 

2 
19 16 0 0 0 0 3 0 3 0 

PIŁA 

Koła w: Chodzieży, 
Czarnkowie, Pile, 
Trzciance, Wyrzysku, 
Złotowie 

6 

135 91 7 0 0 0 37 19 2 0 

POZNAŃ 

Koła w: Międzychodzie, 
Nowym Tomyślu, 
Szamotułach, Śremie, 
Wolsztynie.  

W Poznaniu obejmuje 
koła w bibliotekach:  

Politechniki Poznańskiej, 
Pedagogicznej, 
Raczyńskich, 
Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza, 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego, 
Uniwersytetu 
Medycznego, 
Uniwersytetu 
Przyrodniczego, Wyższej 
Szkoły Bankowej, 
Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych, 15 323 142 12 0 125 10 34 12 21 8 
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Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Centrum 
Kultury Zamek 

Ogółem 33 706 421 26 7 130 10 112 34 35 14 

 

 

 


