
 

Sprawozdanie Okręgu Wielkopolskiego SBP 

za 2020 rok 

 

 

Uwaga ogólna  
 

W roku 2020, ze względu na epidemię, większość działań struktur SBP była anulowana, zawieszona lub 

realizowana w innych formach (online, korespondencyjnie).   

 

 A. Informacje organizacyjne i finansowe 
 

1. Członkowie  

Okręg Wielkopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na koniec 2020 roku liczył 614 członków, 

działających w 6 Oddziałach i 32 Kołach (Załącznik nr 1). W stosunku do roku 2019 liczba kół zmniejszyła 

się o 4 koła – zaprzestało działalność koło w Gnieźnie, Międzychodzie, na Uniwersytecie Ekonomicznym i 

Uniwersytecie Medycznym. W roku sprawozdawczym odeszło z organizacji 92 osoby, jednocześnie zapisało 

się 4 nowych. W sumie liczba członków zmniejszyła się o 88 osób. Spadek nastąpił głównie na skutek 

rozwiązania koła w Gnieźnie (18 osób), Międzychodzie (10 osób), na UE (12 osób) i UM (8 osób) i śmierci 

(1 osoba). Wśród członków najliczniejszą grupą, podobnie jak w latach ubiegłych są bibliotekarze bibliotek 

publicznych (399 osoby) i bibliotek naukowych (101 osób). W skład poszczególnych kół wchodzą także 

pracownicy bibliotek pedagogicznych (26 osób), szkolnych (7 osób) oraz emerytowani pracownicy bibliotek 

(ok. 115 osób). Zarejestrowano także 9 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 30 osób, ale dane te nie są pełne.  

 

1. Sprawy organizacyjne 

W roku 2020 nie zaszły większe zmiany w składzie Zarządu Okręgu i jego organach. Warto wspomnieć, iż 

kol. Paweł Pioterek został członkiem Zarządu Głównego SBP. 

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, 

  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 2020 r. ze względu na pandemię nie odbyły się posiedzenia Zarządu Okręgu. Wszystkie sprawy 

omawiano mailowo i telefonicznie. Omawiano przede wszystkim: bieżące sprawy Stowarzyszenia, 

podejmowano decyzje dotyczące wspólnych działań w ramach oddziałów oraz problemy wynikające z 

bieżącej pracy. Dokonano wyboru Wielkopolskiego Bibliotekarza Roku, którym została Honorata Anna 

Struzik z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży oraz zorganizowano uroczystość wręczenia Nagród 

im. Andrzeja Wojtkowskiego. 

 

1. Komunikacja SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii (własne strony, FB, 

blogi, itp.)  

Informacje o działalności SBP zamieszczano na stronach bibliotek w zakładkach: Koło 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – na facebookach bibliotek.  

 

2. Sekcje, zespoły działające przy okręgach i oddziałach 

Przy Oddziałach nie działają żadne agendy specjalistyczne. Miejscem środowiskowego integracyjnego 

działania są Koła. 

 

3. Finanse (informację finansową sporządza skarbnik Zarządu Okręgu/Oddziału) 

 

a) dotycząca Zarządu Okręgu/Oddziału 

 

Stan środków pieniężnych 1 stycznia 2020 ….... 

Wpływy ogółem............., w tym: 

- ze składek …... 

 - darowizny (nazwa darczyńcy, cel, kwota) 

- dotacje (nazwa/zadanie realizowane w ramach dotacji, instytucja przekazującą dotację, kwota) 

 - inne przychody …......... 

 

Wydatki ogółem …..................., w tym: 

(opisać ważniejsze wydatki)   

  

Na koniec roku 2020 pozostało do dyspozycji Zarządu Okręgu /Oddziału…....................... 
 



b) zbiorcza – dotycząca Zarządu Okręgu wraz z oddziałami (dotyczy tylko sprawozdań 

zarządów okręgu) 

Stan środków pieniężnych 1 stycznia 2020 ….... 

Wpływy ogółem     ............., w tym : 

 - ze składek …........ 

 - darowizny (nazwa darczyńcy, cel, kwota) …….. 

- dotacje (nazwa/ zadanie realizowane w ramach dotacji, instytucja przekazująca dotację,  kwota) 

 - inne przychody (nazwa, kwota) 

Wydatki ogółem …..................., w tym: 

(pisać ważniejsze wydatki)    

 

Informacja o przekazaniu części składek na rzecz ZG SBP, okręgu. 

 

Na koniec roku 2020   pozostało do dyspozycji Zarządu Okręgu  i Oddziałów….................... 

 

 

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.  

 

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; 

opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych; 
Oddział koniński: 

˗ Koło w Słupcy wydało opinię w sprawie  odwołania z funkcji dyrektora  członka SBP (p. Agata Pawlaczyk – 

dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo). 

˗ Koło w Słupcy wydało opinię o kandydacie na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Lądek – p. 

Marty Portali. 

- Przewodnicząca Oddziału brała udział w pracach komisji konkursowej na Dyrektora MBP w Kaliszu. 

- Oddział w Koninie wydał opinię o kandydacie na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Powidz – 

p. Anny Wiatr. 

- Oddział w Koninie wydał opinię o kandydacie na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 

Strzałkowo – p. Małgorzaty Grzelak. 

- Oddział w Koninie wydał opinię o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Wilczynie – p. Ireny Surmy. 

opiniowanie spraw organizacyjnych bibliotek; 
inne (np. dot. sytuacji bibliotek w czasie epidemii). 

Oddział leszczyński: Członkowie Zarządu brali udział w bieżącym uzgadnianiu i określaniu zasad 

funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie w czasie epidemii. 

Oddział pilski: poinformował, iż w roku sprawozdawczym nie podejmowano działań opiniotwórczych. 

Wdrażano zalecenia rządowe, Biblioteki Narodowej i służb sanitarnych dotyczących ochrony życia 

bibliotekarzy i zasad funkcjonowania bibliotek w okresie epidemii. Nie udało się uniknąć wielu zachorowań 

na COV-19, a jedna z Koleżanek zmarła na początku grudnia 2020 r. 

 

 

 

 



II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i 

samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa 

wiedzy 

 
Struktury Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  realizują zadania o charakterze publicznym w zakresie nauki, 

edukacji, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  Celem tych działań jest  jest edukacja i 

popularyzacja kultury i wiedzy, promocja czytelnictwa, dedykowanych dla społeczności lokalnej, uczniów, 

studentów, dzieci, seniorów, niepełnosprawnych, podejmowanych we współpracy z bibliotekami, szkołami, 

uczelniami, organizacjami pozarządowymi, towarzystwami, stowarzyszeniami (np. konferencje, warsztaty, 

spotkania edukacyjne, konkursy, wystawy, itp.). W sprawozdaniu należy wymienić wyłącznie działania 

realizowane przez struktury SBP samodzielnie lub we współpracy. Nie wymieniać działań realizowanych przez 

członka SBP w ramach jego obowiązków związanych z pracą  w bibliotece. 

 

Działania należy opisać wg następujących form aktywności (także online): 

konferencje  
wystawy, formy edukacyjne (nie dotyczące doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, które powinny być 

wymienione w pkt. IV) 

konkursy 

spotkania autorskie, promocja czytelnictwa 

programy grantowe 

zbiorki publiczne, akcje charytatywne 

działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży 

udział w organizacji imprez 
inne. 

Oddział pilski: 

Zorganizował: 

- Narodowe Czytanie Balladyny – nagranie w Green Studio (Piła),  
- Noc Bibliotek pt. „Klimat na czytanie” (BIblioteka w Chodzieży),  
- „Zakodowaną Noc w Bibliotece”: gra „ZaBOOkowany Złotów”, łamigłówki, zabawy z robotami –

Ozoboty, Photony i Dash&Doty, megaDyktando graficzne, quiz Kahoot (Biblioteka w Złotowie), 
- działania nagrodzone przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom (Biblioteka w Wyrzysku),  
- zabawy online (Biblioteka w Czarnkowie). 

Oddział kaliski: 

Zorganizował i współorganizował: 

konkursy:  

konkurs literacko-plastyczny „Nowi podróżni w lokomotywie z wiersza J. Tuwima”, 

konkurs czytelniczy „Literackie Bingo”, 

konkurs fotograficzny „Jak i gdzie najczęściej czytamy”, 

spotkania autorskie online z ograniczoną liczba publiczności, np. z: 

Romanem Czejarkiem, Iloną Wiśniewską, Krzysztofem Tyńcem – w ramach akcji Narodowe Czytanie, 

Markiem Krajewskim, Cezarym Łazarewiczem, Jakubem Poradą, Katarzyną Bondą, Marcinem Walczakiem.  

inne działania kulturalno-edukacyjne i wydawnicze: 

Wykłady, warsztaty – również transmitowane online (m.in. Stanisława Małyszko, Aleksandry Warczyńskiej, 

Marcina Czerwińskiego, Tomasza Mizerkiewicza), 

Monodram poetycki w wykonaniu W. Wysockiego, 

Wirtualne wystawy, 

Zajęcia online dla dzieci (m.in. nagrywanie bajek wraz z instruktażem prac plastycznych), 

Wydarzenia dla dzieci tj. gra zadaniowa – uwzględniające bezpieczeństwo epidemiologiczne uczestników. 

Oddział leszczyński  

Zorganizował: 

wystawy, formy edukacyjne: 

Członkowie SBP tworzyli samodzielni i we współpracy z MBP wystawy popularyzujące kulturę, a zwłaszcza 

wydarzenia historyczne i literackie, które eksponowane były on-line oraz w bibliotekach i przestrzeni miejskiej.  

konkursy: 

przeprowadzona została XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka 

organizowanego przez Oddział SBP i MBP, Urząd Miasta Leszna pod honorowym patronatem prezydenta 



Miasta Leszna. Gala odbyła się wirtualnie za pośrednictwem kanału YouTube 26 września w Bibliotece 

Ratuszowej w leszczyńskim Ratuszu. Całość została zarejestrowana i udostępniona za pośrednictwem kanału 

YouTube on-line, a informacje o konkursie ukazywały się w mediach społecznościowych lokalnych i 

ogólnopolskich. Została przygotowana i udostępniona w wersji elektronicznej broszura upowszechniająca 

„Ścieżkami Stanisława Grochowiaka” zawierająca m.in. fragmenty nagrodzonych prac. Ponadto 

zaprezentowano także wystawę pod tym samym tytułem.  

spotkania autorskie, promocja czytelnictwa Oddział był organizatorem interdyscyplinarnych wydarzeń w 

ramach projektów:  

„Leszno czyta” i „Literacka Strefa Młodych”. Odbyły się m.in. spotkania autorskie, warsztaty literackie, 

konkursy czytelnicze, wystawy książek. Były one transmitowane na żywo online i udostępnione na kanale MBP 

oraz platformie zoom.  

Działania te były skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży. 

udział w organizacji imprez – członkowie stowarzyszenia współpracowali w zakresie przygotowania, 

realizacji i rozliczania imprez organizowanych przez MBP w ramach wolontariatu. 

Oddział koniński: 

Koła w Kole i Turku współorganizowały wydarzenia promujące czytelnictwo: Noc Bibliotek, Tydzień 

Bibliotek, Narodowe Czytanie, 

Koło w Kole współorganizowało spotkania autorskie z: Pawłem Beręsewiczem, wirtualne z: Renatą 

Piątkowską, Piotrem Witoniem, Panem Poetą, Markiem Krajewskim, Tomaszem Raczkiem. 

Koło w Turku aktywnie włączyło się w akcję #niezostawiamczytelnika przygotowując cykl działań on-line, w 

tym zajęcia warsztatowe, głośne czytanie, akcję #wyzwanieczytanie, tematyczne przeglądy książek, 

Koło w Kole współorganizowało obchody 31. rocznicy śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat,  

powieściopisarki, poetki, publicystki i dramaturżki, która poświeciła naszemu miastu książki - „Powrót do 

miejsc nieobecnych” i „Czarny warkocz”. 

działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży: 

Koło w Kole współorganizowało warsztaty ilustratorskie z Arturem Nowickim. 

Koło w Turku współorganizowało działania dla Seniorów w ramach prowadzonego przez Bibliotekę Programu 

50+. 

Koła w Kole i Turku współorganizowała działania dla dzieci i młodzieży w ramach Ferii w mieście i Wakacji w 

mieście. 

Koło w Turku i w Kole współorganizowało Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 

Oddział poznański: 

Członkowie Koła SBP w Nowym Tomyślu uczestniczyli w redagowaniu Suplementu, Pisma Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, piszą artykuły do Tygodnika Nasz Dzień po Dniu, oraz 

publikują na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu 

www.bibliotekant.pl. 

Koło w Wolsztynie uruchomiło usługę „Książka na telefon” skierowaną do osób starszych, 

niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie Wolsztyna i najbliższej okolicy. Usługa „Książka na 

telefon” jest bezpłatna. 

  

III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 
 

Integracja bibliotekarzy różnych sieci, budowanie relacji zawodowych i społecznych pracowników bibliotek, 

promocja zawodu bibliotekarza i roli bibliotek - to jedne z najważniejszych celów Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich.  Poprzez akcje ogólnopolskie firmowane przez ZG SBP oraz inicjatywy lokalne działalność SBP staje 

się bardziej rozpoznawalna w środowisku lokalnym. 

 

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP (opisać działania podejmowane w okręgach/oddziałach/kolach w 

celu zwiększenia atrakcyjności SBP dla bibliotekarzy oraz w celu pozyskania nowych członków; udział struktur 

SBP w wydarzeniach społecznych, kulturalnych – jako partner lub współorganizator, wymienić ew. nagrody lub 

wyróżnienia dla struktur SBP w regionie). 

 

2. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza 
Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku została Honorata Anna Struzik z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Stefana Michalskiego w Chodzieży, która w Rankingu Krajowym zajęła VI miejsce. Gratulacje laureatce złożył 

Jacek Gursz burmistrz Chodzieży, Maria Bochan członek honorowy SBP oraz członkowie Oddziału Pilskiego. 

O sukcesie Koleżanki ukazały się artykuły w miesięczniku „Nasza Chodzież”, na portalu „chodzież. nasze 



miasto.pl”, na stronie i facebooku biblioteki w Chodzieży. 

Oddział pilski 

Wyróżniono: Karolinę Bartosz z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie/koło 

Złotów/ w kampanii Cała Polska czyta Dzieciom 2019/2020. 

W konkursie „Wirtualna lekcja” Kuratorium Oświaty dla nauczycieli bibliotekarzy, nagrodzone zostały prace 

bibliotekarzy pedagogicznych z koła pilskiego: Małgorzata Olejnik, Barbara Moskal „Śladami pilskich 

legend” oraz Lidii Bochan i Dominiki Łusiewicz „Białe kruki w Kórniku”. 

Oddział leszczyński 

Doroczną Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej dla wyróżniającego się bibliotekarza otrzymała Renata Bednarczyk 

z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie.  

Honorową Nagrodę Liścia Miłorzębu, której organizatorami są Zarząd Oddziału SBP, redakcja „Panoramy 

Leszczyńskiej” i MBP otrzymała Drukarnia HAF s.c. w Lesznie za wieloletnie wspieranie działalności 

wydawniczej w regionie. 

Oddział koniński 

Aleksandra Kowalska, przewodnicząca koła w Kole, otrzymała nominację do Tytułu Kolska Osobowość Roku 

2019. 

Sławomira Królak, członek koła w Kole, otrzymała Honorową Odznakę SBP. 

Anna Pietruszka, członek koła w Kole, otrzymała medal „W Dowód Uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa 

oraz Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Polskiego. 

 

3. Promocja bibliotek 

Tydzień Bibliotek: 

Oddział pilski 

Członkowie wszystkich Kół włączyli się on-line w realizację hasła „Zasmakuj w bibliotece” organizując: 

Escap room „Tajemnica Biblioteki” z ogólnopolskim udziałem uczestników i konkurs „Pokaż mi swoją 

bibliotekę” (koło w Pile). 

Oddział kaliski  

Zorganizował: 

- Akcję „Zasmakuj w bibliotece” - polegającą na wysłaniu do wszystkich emerytowanych bibliotekarzy 

listów okolicznościowych i maseczki ochronnej wykonanej przez bibliotekarzy, i nagraniu wideoklipu 

okolicznościowego dedykowanego bibliotekarzom oraz czytelnikom,  

- Tydzień Czytania Dzieciom „o zwierzętach” - polegający na zaproszeniu do głośnego czytania tekstów 

tematycznych, każdy z siedmiu dni poświęcony innemu gatunkowi, prezentowano nowości wydawnicze i 

zachęcano do wypożyczeń ebooków, 

- Narodowe Czytanie - Balladyny J. Słowackiego, imprezy plenerowe zgodnie z obostrzeniami, nagrywane i 

prezentowane w sieci, 

- Ogólnopolską Akcję Noc Bibliotek- relacje online ze spotkań autorskich. 

Oddział leszczyński 

Współuczestniczył w organizacji 6. edycji Nocy Bibliotek, podczas której odbyły się m.in. spotkania, 

warsztaty i koncerty. Członkowie SBP brali czynny udział w wydarzeniach na zasadach wolontariatu. MBP 

jako główny organizator otrzymała ogólnopolskie wyróżnienie za zaangażowanie i kreatywność za jej 

przeprowadzenie. 

Oddział koniński 

Koła w Kole, Słupcy i Turku przeprowadziły akcję promocyjną wydarzeń odbywających się w ramach 

Tygodnia Bibliotek poprzez rozwieszanie materiałów promocyjnych. 

Koło w Turku współorganizowały szereg wydarzeń on-line w ramach tygodnia bibliotek: głośne czytanie, 

prezentacje książek, dzielenie się przepisami kulinarnymi, pomysły na aktywność plastyczną. 

Oddział poznański 

Koło WSB w Poznaniu zorganizowało kolejną edycję konkursu fotograficznego „Bibliotekarz inny niż 

myślisz”, do którego zgłoszono ponad 100 fotografii. Prezentacja nagrodzonych zdjęć wraz z koncertem 

odbyła się na kanale youtube. 

  

4. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej i społecznej środowiska bibliotekarzy 
Warunki epidemiczne wymusiły rezygnację z organizacji wszelkich form integrujących środowisko. W maju 

odbył się „Odjazdowy Bibliotekarz” w formie online zorganizowany przez Oddział Pilski. Organizowano 

systematyczne spotkania on-line z bibliotekarzami bibliotek z terenu Wielkopolski. Pracownik BPMiG w 

Pleszewie (Oddział Kaliski) brał udział w Ogólnopolskim Forum Bibliotek Mobilnych w Gostyniu.  



Sekretariat Wielkopolskiego Zarządu Oddziału SBP rozsyłał informację o repertuarach poznańskich teatrów 

wraz z załączoną informacją o zniżkowych cenach biletów dla bibliotekarzy. Z informacji ustnych jakie 

docierają do WZO SBP wiadomo, iż pracownicy bibliotek (nie tylko członkowie SBP) często organizują się 

na wspólne wyjścia na spektakle. 

 

IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego 
 
W okresie sprawozdawczym członkowie koła w Pile (Oddział Polski) prowadzili szkolenia w formie 

webinarium: „Canva i Padlet na platformie Clik meeting” Lidia Bochan i „Wakelet” Barbara Moskal.  

Oddział leszczyński zorganizował „Malowanie światłem” – nocna szkoła fotografii dla osób robiących 

zdjęcia telefonem komórkowym prowadzone przez Andrzeja Przewoźnego, członka SBP. Ważną cechą 

warsztatów było również uświadomienie uczestnikom, członkom stowarzyszenia, oddziaływania fotografii 

na odbiorców.  

W Oddziale kaliskim odbyło się wiele ciekawych szkoleń i warsztatów. Koło SBP Kępno zorganizowało 

Seminarium Bibliotekarzy, połączone ze spotkaniem Koła SBP. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze z 

bibliotek publicznych, pedagogicznych oraz szkolnych, członkowie koła SBP. Członkowie wysłuchali 

prezentacji nt. książki „Album Filatelistyki Ziemi Kępińskiej”, którą przygotował autor publikacji – Edward 

Stankowiak. Zaproszony gość – pani Katarzyna Idzikowska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Wieruszowie, opowiedziała o projekcie zrealizowanym przez wieruszowską bibliotekę w ramach programu 

Patriotyzm Jutra. Członkowie koła spotkali się także z panią Aleksandrą Jokiel, lokalną poetką, która 

opowiedziała o swoich tomikach poezji.  

W grudniu odbyło się Seminarium Bibliotekarzy, połączone ze spotkaniem Koła SBP. Podczas spotkania, 

które zostało przeprowadzone w formie on-line, zostały zaprezentowane i omówione regionalne nowości 

książkowe oraz przedstawione pomysły i plany działania na rok 2021.  

Koło SBP w W BPMiG w Pleszewie zrealizowało projekt szkoleniowy pod nazwą „Kreatywny bibliotekarz - 

kreatywna biblioteka”, który otrzymał dofinansowanie w programie dotacyjnym Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w kwocie 15.540 zł. Całość zadania wynosiła 21.640 zł. Zorganizowano 2 

szkolenia stacjonarne w bibliotece oraz 6 szkoleń w formie webinarów (z uwagi na ograniczenia zw. z 

pandemią zmieniono formę szkoleń na zajęcia online) dla bibliotekarzy, które przeprowadzili zewnętrzni 

trenerzy. Szkolenia dotyczyły następujących zagadnień: rozwój kompetencji osobistych i zawodowych, 

asertywności, kształtowania relacji biblioteki z otoczeniem – rzecznictwa w bibliotece, realizacji nagrań 

wideo na potrzeby promocyjne biblioteki, biblioterapii, obsługi programu graficznego Canva, wprowadzenia 

w ofertę bibliotek gier planszowych, ofert biblioteki skierowanej do młodzieży oraz aplikacji internetowych, 

które wspomagają pracę bibliotekarza.  

Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki odbywało się w formie on-line poprzez konferencje, 

szkolenia, webinary. Członkowie kół Oddziału Kaliskiego wzięli udział w następujących konferencjach on-

line : 

- Aplikuj do MKDNiS! Dobre rady i wskazówki./ platforma good books – inowacyjnie w kulturze i edukacji, 

- Trening pamięci / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji w Poznaniu 

Groza nie taka straszna/ good book, 

- Skuteczne tworzenie wniosków do MKDNiS/ szkolenie -good books, 

- Jak napisać dobry wniosek grantowy i nie zwariować/ webinarium - organizator Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, 

- Lego w bibliotece/ webinarium organizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

- Wielkie litery. Książka dla seniorów i osób słabowidzących w bibliotece publicznej/ szkolenie – Platforma 

Szkoleniowa WIELKIELITERY.PL, 

- Biblioteka Pomysłów 2020: Eko od dziecka/ konferencja on-line - organizator Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna i Centrum Animacji w Poznaniu, 

- LABiB.pl Trendy i kompetencje przyszłości w bibliotece/ webinar - organizator Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, 

- LABiB.pl Trudny czytelnik nie taki trudny, jak się nam wydaje/ webinar - organizator Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, 

- Booktalking - gawęda o książkach - webinar Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu 

- Komunikowanie się z osobami z niepełnosprawnością – webinar Labib, 

- Jak zrozumieć odbiorcę i działać lepiej? - webinar Biuro programu Niepodległa. 



 

Wiele Zaplanowanych wydarzeń nie mogło się odbyć ze względu na obostrzenia sanitarne wynikające z 

pandemii. 

 

 

V. Współpraca międzynarodowa 

Nie prowadzono działań 

VI. Podsumowanie/ uwagi/wnioski 

 

Rok 2020 zapisał się w historii Stowarzyszenia jako czas znacznego ograniczenia działalności wynikające z 

pandemii. Osłabła aktywność poszczególnych struktur stowarzyszenia, jak i członków. Pandemia 

spowodowała rozluźnienie się więzi pomiędzy bibliotekami i samymi bibliotekarzami różnych sieci wobec 

utrudnienia organizowania wspólnych wydarzeń, spotkań, wyjazdów integracyjnych. Aktywność wielu 

członków w znacznej części w ubiegłych latach była też znikoma, co wobec obostrzeń wynikających z 

pandemii, a przede wszystkim z podniesienia składek członkowskich utwierdziło ich w negatywnym 

odniesieniu do spraw stowarzyszeniowych. 

Należy pokreślić, że znaczną grupę członków stowarzyszenia stanowią emeryci, których związek z 

bibliotekami jest, siłą rzeczy, znacznie mniejszy niż zawodowo czynnych bibliotekarzy. Pracownicy 

nowoprzyjęci do pracy lub pracujący krótko, kilka lat nie są zainteresowani przynależnością do 

stowarzyszenia, nie widząc żadnych korzyści dla siebie. Nie bez znaczenia, w przypadku obu tych grup, jest 

znaczne podwyższenie składek członkowskich. 

Duże niezadowolenie wśród członków stowarzyszenia wywołało, spore jednak podwyższenie wysokości 

składek członkowskich, co spowodowało brak regulacji składek przez wielu członków i zapowiedź (już w 

grudniu) rezygnacji. Zarząd i tak stanie w pierwszym kwartale 2021 roku wobec konieczności wykreślenia 

członków długo już zalegających ze składkami.  

 

 

Wersję elektroniczną sprawozdania okręgowego (wraz ze sprawozdaniami oddziałowymi), należy przesłać 

(w plikach Word.doc/ Times New Roman/ 11) do Biura ZG SBP na adres biuro@sbp. do 5 marca 2021r. , a 

skan lub PDF sprawozdań z podpisem przewodniczącego wraz z Protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

- do Biura ZG SBP biuro@sbp.pl , najpóźniej do 19 marca 2021 r. 

 

 

Biuro ZG SBP 

 

Warszawa, 25 stycznia 2021 r. 
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