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SPRAWOZDANIE 

z działalności Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich 

w Poznaniu w kadencji 2013-2017 

 

 

1. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej okręgu  

 

1.1. Zarząd Okręgu 

Zjazd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu odbył się 19 marca 2013 r. w  

Auli Kolegium Rungego – Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Decyzją biorących udział w 

Zjeździe wybrano przewodniczącego i ośmioosobowy Zarząd Okręgu oraz Komisję Rewizyjną i 

Sąd Koleżeński. 

Skład Zarządu Okręgu: 

przewodnicząca – Małgorzata Furgał  

wiceprzewodnicząca – Helena Bednarska 

sekretarz – Bożena Król 

skarbnik – Małgorzata Byra  

członkowie – Maria Bochan, Włodzimierz Grabowski, Henryk Janasek, Mariusz Polarczyk,  

          Krzysztof Taciak, Paweł Pioterek. 

W 2016 roku na stanowisku sekretarza Zarządu Okręgu Barbarę Król, zastąpił Paweł Pioterek. 

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej: 

przewodnicząca – Barbara Rossa  

członkowie  – Ewa Byczyńska, Marlena Nabzdyk, Mirosława Potkowska, Dariusz Pryczak. 

Skład Okręgowego Sądu Koleżeńskiego: 

przewodniczący – Janusz Ambroży 

członkowie – Dorota Grewling, Szymon Manikowski. 

Wybrano także delegatów na Krajowy Zjazd SBP. Zostali nimi: Janusz Ambroży, Helena 

Bednarska, Maria Bochan, Małgorzata Byra, Małgorzata Furgał, Włodzimierz Grabowski, Henryk 

Janasek, Mariusz Polarczyk, Krzysztof Taciak. 

Zastępcami Delegatów zostali: Barbara Rossa, Wanda Grzeszkiewicz, Aleksandra Mikołajska. 
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Na Krajowym Zjeździe SBP w 2013 r. Helena Bednarska została wybrana wiceprzewodniczącą ZG 

SBP. Janusz Ambroży przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej, a Bolesław Howorka 

przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

Posiedzenia Zarządu Okręgu 

Zarząd Okręgu w ciągu swojej kadencji odbył 14 posiedzeń. Prezydium Zarządu Okręgu spotykało 

się 18 razy. W trakcie spotkań omawiano sprawy organizacyjne i finansowe Zarządu Okręgu i 

Oddziałów. W szczególności dotyczące: 

 spraw organizacyjnych Zarządu Okręgu,  

 sprawozdań i planów pracy Zarządu Okręgu i Oddziałów,  

 organizacji kolejnych edycji Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego,  

 organizacji Święta Patronalnego bibliotekarzy wielkopolskich,  

 konkursu na Bibliotekarza Roku,  

 spraw prawnych dotyczących bibliotek,  

 spraw bieżących Okręgu i jego Oddziałów,  

 spraw związanych z działaniami podejmowanymi przez ZG SBP. 

W posiedzeniach oprócz członków Zarządu często uczestniczyli członkowie honorowi SBP Zofia 

Płatkiewicz, Bolesław Howorka i Franciszek Łozowski. 

W poszczególnych Oddziałach odbywały się także wyjazdowe i lokalne zebrania kół.  

Od czerwca 2014 r. zaczęła dziać i jest stale aktualizowana strona Okręgu SBP (sbp.wlkp.pl), a w 

2016 r. uruchomiono stronę Oddziału SBP w Poznaniu pod adresem: 

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

 

1.2. Informacje o członkach 

W skład okręgu wchodzi sześć oddziałów: w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp., Pile i 

Poznaniu. Na koniec 2016 roku w całym Okręgu Wielkopolskim SBP było 38 kół zrzeszających 866 

członków. Na początku kadencji (2013 rok) liczba ta wynosiła 39 kół i zrzeszała 932 członków.  

Tab. 1. Liczba członków na koniec 2016 r. z podziałem na Oddziały i Koła 

Oddziały Koła Członkowie 

1.Kalisz  4 koła przy bibliotekach publicznych:  

Kalisz  

Kępno  

Krotoszyn  

71  

26  

22  

7  
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Pleszew  16  

2. Konin  4 koła przy bibliotekach publicznych:  

Koło  

Konin  

Słupca  

Turek  

84  

24  

10  

19  

31  

3. Leszno  4 koła przy bibliotekach publicznych:  

Gostyń  

Kościan  

Leszno  

Rawicz  

153  

21  

26  

72  

34  

4. Ostrów Wlkp.  2 koła przy bibliotekach publicznych:  

Ostrów Wlkp.  

Koło bibliotek gminnych powiatu ostrowskiego  

31  

9  

22  

5. Piła  8 kół przy bibliotekach publicznych:  

Chodzież  

Czarnków  

Łekno (gm. Wągrowiec)  

Piła  

Trzcianka  

Wągrowiec  

Wyrzysk  

Złotów  

171  

21  

18  

9  

33  

23  

11  

26  

30  

6. Poznań  16 kół:  

8 przy bibliotekach publicznych: 

Bibl. Raczyńskich (66),  

WBPiCAK (15),  

Gniezno (24),  

Międzychód (17),  

Nowy Tomyśl (17),  

Szamotuły (28),  

Śrem (20),  

Wolsztyn (14)  

356  

201  
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6 przy bibliotekach naukowych i akademickich:  

Uniwersytet A. Mickiewicza (35), 

Uniwersytet Ekonomiczny (23),  

Uniwersytet Medyczny (8),  

Przyrodniczy (10),  

Politechnika Poznańska (51),  

Wyższa Szkoła Bankowa (4)  

 

1 przy Publicznej Bibl. Pedagogicznej  

 

1 przy Bibl. Centrum Doskonalenia Wojsk Lądowych  

 

131  
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11  

Razem  38  866  

Ilość członków Okręgu SBP ze względu na miejsce zatrudnienia (dane na koniec 2016 r.) 

Członkowie SBP wg miejsca zatrudnienia Ilość członków 

Biblioteki publiczne  570  

Biblioteki naukowe i akademickie  115  

Biblioteki pedagogiczne  28  

Biblioteki szkolne  16  

Inne biblioteki  19  

Emeryci, renciści  118  

Ogółem  866  

 

W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się ilość kół z 39. na 38. Było to spowodowane 

zamknięciem koła w Kaliszu - Jarocinie. Liczba członków zmniejszyła się o 61 osób. 

Członkowie to w większości pracownicy bibliotek publicznych. 

 

II. Działalność Zarządu Okręgu i ogniw terenowych:  

2.1. Kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej  

W ramach swojej działalności Zarząd Okręgu i poszczególne Oddziały opiniowały projekty 

związane z bibliotekami i  ich rozwojem, oraz sprawowały patronat nad ich realizacją.  

Przykłady: 
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 sekretarz zarządu Oddziału Poznań p. Olimpia Małecka pracowała w Komisji Dialogu 

Obywatelskiego ds. Kultury działającej przy Wydziale Kultury Miasta Poznania (Oddział w 

Poznaniu 2016 r.),  

 Koło w Złotowie zaopiniowało projekt organizacji dostępu do książki w gminie Tarnówka - 

(Oddział w Pile 2015 r.), 

 patronat nad uroczystościami otwarcia po remoncie Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Czarnkowie (Koło w Czarnkowie) i jubileuszami pracy członków, Koła w 

Chodzieży i Czarnkowie (Oddział Piła 2015), 

 patronat nad komputeryzacją bibliotek w powiecie chodzieskim i udostępnieniem 

rozproszonego katalogu bibliotek publicznych na stronie www MBP w Chodzieży (Oddział 

w Pile 2015), 

 patronat nad digitalizacją zbiorów regionalnych w powiecie, Koło w Chodzieży (Oddział w 

Pile 2015), 

 Udział w pracach przygotowujących nadanie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w 

Szamocinie imienia Jana Jachowskiego (Oddział w Pile).  

 

2.2. Współpraca z instytucjami i samorządami lokalnymi 

Zarząd Okręgu i poszczególne jego Oddziały kontynuowały współpracę z bibliotekami innych 

sieci, szkołami oraz instytucjami i organizacjami działającymi w regionie, w zakresie promocji 

książki i czytelnictwa oraz włączały się w nowe inicjatywy.  

Jednocześnie poprzez współpracę z placówkami kulturalnymi, takimi jak muzea i domy kultury, z 

towarzystwami regionalnymi, propagowały wiedzę o swoim regionie, włączały się do organizacji 

jubileuszy i obchodów rocznic historycznych.  

Ogromną rolę w rozwoju nowych inicjatyw odgrywała współpraca z władzami samorządowymi.  

Większość z podejmowanych działań była tożsama dla wszystkich bibliotek w regionie. Większość 

działań zawodowych była wspólna z działalnością Zarządu SBP.  

Poszczególne Oddziały i Koła o swoich działaniach informowały społeczności lokalne 

współpracując z lokalnymi mediami zarówno tradycyjnymi jak i elektronicznymi. 

Spośród licznych działań wymienić należy: 

 W zakresie współpracy ze szkołami i bibliotekami innych sieci organizowano: 

 lekcje biblioteczne  

Przykłady:  
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o Lekcje biblioteczne dla młodzieży szkół średnich w ramach tygodnia 

bibliotek „Biblioteka inspiruje” (Oddział w Poznaniu 2016 r.).  

 prezentacje  

Przykłady: 

o Halina Radoła, przewodnicząca Koła w Gostyniu przygotowała 

prezentacje: z podróży pn. „Obrazki z Ziemi Świętej” (przedstawione na 

spotkaniach Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i w Gimnazjum 

Nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu - Oddział w Lesznie 2016 

r.), oraz z podróży po Armenii (przedstawione na spotkaniach z seniorami 

z Klubu Złotej Jesieni oraz Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a 

także dla dzieci i młodzieży w bibliotekach i szkołach powiatu 

gostyńskiego (Oddział w Lesznie 2015 r.). 

 konkursy i warsztaty dla uczniów  

Przykłady: 

o Konkurs pn. „Jubileusz Chrztu Polski” zorganizowany przez Koło w 

Gostyniu wspólnie z BPMiG (Oddział w Lesznie 2016 r.),  

o VII Ogólnopolski konkurs literacki „Wędrówki z piórem” przeprowadzony 

wspólnie z Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Kaliszu (Oddział w 

Kaliszu 2015 r.), 

o Konkurs ,,Z polszczyzną za pan brat” zorganizowany przez Koło w 

Gostyniu wspólnie z BPMiG (Oddział w Lesznie 2015 r.), 

o Quizy, plebiscyty, imprezy czytelnicze np. „Z literaturą za pan brat”, „Mój 

hit książkowy”, „W bibliotece fajnie jest” (Koło SBP wraz z Biblioteką 

Publicznej Miasta Gniezna) (Oddział w Poznaniu 2016 r.). 

 imprezy okolicznościowe m.in. jubileusze bibliotek, bibliotekarzy i inne 

uroczystości organizowane przez szkoły 

Przykłady: 

o „Zaduszki Polskie”– zorganizowane wspólnie z Gimnazjum nr 1 im. 

Prymasa Tysiąclecia w Kaliszu. W ramach tego m. in.: „Recytacja Trenów” 

J. Kochanowskiego. (Oddział w Kaliszu 2016 r.), 

o dary książkowe (wydawnictw Calisiana) dla Filii MBP we współpracy z 

Biblioteką Uniwersytecką (Oddział w Kaliszu 2015 r.), 
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o dnii Patrona Szkoły – współpraca z poszczególnymi szkołami w organizacji 

święta, fundowanie nagród itp. (Wszystkie Oddziały), 

o udział w pracach przygotowujących nadanie Bibliotece Publicznej Miasta i 

Gminy w Szamocinie imienia Jana Jachowskiego (Oddział w Pile 2016 r.). 

 Imprezy cykliczne 

Przykłady: 

o koło w Turku wraz z Miejską i Powiatową Biblioteka Publiczną w Turku w 

roku 2016 zorganizowało i prowadziło „Maraton Głośnego Czytania”; 

„Kamishibai – teatr ilustracji”; zabawy z tablicą interaktywną; „Dyskusyjny 

Klub Książki”; „Biblioteczny Klub Filmowy”; „Biblioteczny Klub Malucha”, 

o koło w Turku organizowało spotkania autorskie we współpracy z 

Biblioteką Publiczną Gminy Stare Miasto pt. „Czytasz… wiesz”, 

o interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish” oraz dla 

dorosłych. 

 w zakresie współpracy z placówkami kulturalnymi, takimi jak: muzea i domy kultury 

oraz z towarzystwami regionalnymi organizowano: 

 wystawy i prezentacje 

Przykłady: 

o wystawa i prezentacja w ramach ,,Gostyńskiej Nocy z PRL-em” -  Koło w 

Gostyniu (Oddział w Lesznie 2015 r., kontynuowany w 2016 r.),  

o wystawy w ramach cyklu: ,,Galeria Jednego Obrazu” (2015 i 2016 r.), „Zwykła 

Wystawa Niezwykłych Ludzi” (2016 r.) oraz ,,Gostyńska Noc ze Sportem” 

(2015 r.) - Koło w Gostyniu (Oddział w Lesznie) we współpracy ze 

Środowiskowym Domem Samopomocy, 

o wystawa fotograficzna „Dawny Majków” (Oddział w Kaliszu). , 

o wystawa ekslibrisów z kolekcji z kolekcji Władysława Burdosza „Biblioteki 

naukowe” w czytelni Wydziału Politechnicznego PWSZ im. Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (Oddział w Kaliszu 2016). 

 spotkania literackie i warsztaty upowszechniające książkę i czytelnictwo 

Przykłady: 

o spotkania autorskie m.in. z Ewą Rosolską, Kazimierzem Szymeczko, 

Grzegorzem Kasdepke (Oddział w Lesznie 2016 r.), 
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o spotkania autorskie z Tomaszem Rożkiem - fizykiem i dziennikarzem 

naukowym, autorem książek: “Nauka - to lubię” i “Nauka - to lubię: od 

ziarnka piasku do gwiazd” zorganizowane przez Koło przy Bibliotece 

Raczyńskich (Oddział w Poznaniu 2016 r.), 

o „Choinka poetycka” – spotkanie z ks. Adamem Kraską, Zorganizowanie w 

ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”,– 

(Oddział w Kaliszu 2016 r.), 

o warsztaty tradycji i ozdób bożonarodzeniowych wspólnie z Radą Osiedla 

Majków. (Oddział w Kaliszu 2016 r.), 

o głośne czytanie, wspólne kolędowanie – we współpracy z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku, Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 

„Miłosierdzie” w Kaliszu oraz Ośrodkiem Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym 

„Salus” w Kaliszu (Oddział w Kaliszu), 

o W ramach programu PROGRAMU 50+ w Turku prowadzone były 

warsztaty rękodzieła, kurs języka angielskiego oraz kurs komputerowy dla 

początkujących i zaawansowanych (Oddział w Koninie 2016 r.).  

 konkursy i imprezy okolicznościowe 

Przykłady: 

o cykliczny konkurs recytatorski „Strofy znad Prosny”. Zorganizowany 

wspólnie z Klubem Kaliskim Spółdzielni Mieszkaniowej (Oddział w 

Kaliszu), 

o święto dzielnicy „Na Majkowie w maju” we współpracy z Radą Osiedla 

Majków (Oddział w Kaliszu), 

o Koło w Kole wraz z Biblioteką Pedagogiczną oraz Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym zorganizowało spotkanie młodzieży 

gimnazjalnej z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa powiatu kolskiego pt. „Palący temat - niska emisja”, 

o Koło terenowe w Turku w ramach PROGRAMU 50+ wraz z Biblioteką w 

Turku zorganizowało cykl wykładów „Zdrowie to skarb Seniora” (Oddział 

w Koninie 2016 r.).  

 współpraca z władzami samorządowymi  

 finansowanie i dofinansowanie działania ZO, poszczególnych Oddziałów i Kół 

Przykłady: 
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o Oddział leszczyński w ramach wspierania działań kulturalnych na rzecz 

środowiska lokalnego otrzymywał dofinansowanie z Urzędu Miasta i 

Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację wielu zadań m in. 

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka,  

Leszczyńskich Dni Literatury oraz Międzynarodowej Jesieni Poetyckiej w 

Leszczyńskiem,  

o Spotkania w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek w powiatach z 

przedstawicielami lokalnego samorządu – Chodzież, Trzcianka (Oddział w 

Pile). 

 

2.3. Organizowanie i współorganizowanie akcji 

Zarząd Okręgu i poszczególne jego Oddziały włączały się aktywnie do ogólnopolskich i 

regionalnych akcji o charakterze kulturalnym i mającym na celu upowszechnianie czytelnictwa.  

Spośród różnorodnych działań można wymienić: 

 akcje ogólnopolskie 

 Noc Muzeów, 

 Noc Bibliotek,  

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka, 

 Ogólnopolski konkurs literacki „Wędrówki z piórem” – odbyła się już  XII edycja, 

 Cała Polska Czyta Dzieciom - w akcji tej biorą udział wszystkie biblioteki 

publiczne, 

 W wielu bibliotekach Koła uczestniczyły w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

akcji głośnego czytania dla seniorów i najmłodszych dzieci takich jak „Jak nie 

czytam, jak czytam”, „Uwolnij książkę”, „Wielkie Czytanie”, „Narodowe 

Czytanie”, 

 narodowe czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, 

 narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. 

 akcje regionalne 

 Leszczyńskie Dni Literatury pt. „Barwy Polskiej Literatury”, 

 Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem,  

 Powiatowe Forum Bibliotekarzy – Nowy Tomyśl,  

 „Czytania rocznicowe” przypominające twórczość nieżyjących pisarzy i poetów”, 
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 konkurs pięknego czytania „Czytanie jest sztuką” – o zasięgu powiatowym,  

 regionalny konkurs wiedzy „Świątynie Ziemi Dobrzyckiej”. 

 

2.4. Integracja środowiska  

W ramach integracji środowiska  i zwiększenia prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza Zarząd 

Okręgu i poszczególne jego Oddziały uczestniczyli w różnych imprezach lokalnych i spotkaniach 

środowiskowych. Najważniejsze z nich to: 

 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – obchodzony co rocznie w maju pod innym hasłem i 

mający za zadanie integrację i rozwój bibliotekarzy oraz zwrócenie uwagi na problemy z 

jakimi się borykają. W czasie tygodnia odbywały się organizowane przez poszczególne 

Oddziały i Koła liczne imprezy, w tym: seminaria, prezentacje i wykłady, różnorodne 

konkursy o tematyce bibliotecznej i literackiej, spotkania autorskie, sztuki teatralne, 

warsztaty literackie, tematyczne wystawy okazjonalne. Niektóre z imprez stały się 

imprezami cyklicznymi np. gromadzące corocznie coraz więcej ludzi rajdy rowerowe 

bibliotekarzy pn. Odjazdowy Bibliotekarz.  

W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że w 2014 r. plakat Damiana Kłaczkiewicza z 

Koła SBP w Szamotułach zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na „Plakat Tygodnia 

Bibliotek 2014”. Zaprojektował on również plakat oddziałowy promujący Tydzień 

Bibliotek w Oddziale Poznańskim.  

 Wielkopolski Dzień Patrona św. Wawrzyńca organizowany corocznie – w 2016 r. odbyła 

się jego XIII edycja. 

o W 2016 r. obchody organizowane były przez Oddział Poznański w 

Międzychodzie i Prusimiu. Udział w nich wzięło 180 osób ze wszystkich 

wielkopolskich oddziałów SBP. Po uroczystej mszy (uświetnionej 

występem chóru "Lutnia"), w kościele parafialnym pw. św. Jana 

Chrzciciela w Międzychodzie biorący udział w uroczystości zwiedzili 

również miasto i skansen Olenderski w Prusimiu. 

o W 2015 organizatorem Dnia był Oddział Koniński we współpracy z 

Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Zagórowie. Obchody odbyły się w 

Zagórowie, Ciążeniu i Kościołkowie. Udział w nich wzięło 145 osób. 

Rozpoczęły się  uroczystą mszą w zagórowskim kościele parafialnym pw. 

św. Ap. Piotra i Pawła, podczas której wystąpił zagórowski chór mieszany 

"Cantabile". Przybyli goście obejrzeli film "Przyjaciółki" w reżyserii Wandy 
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Różyckiej-Zborowskiej i poznali zbiory literatury masońskiej w Domu 

Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu. Na zakończenie odbyło się spotkanie 

integracyjne bibliotekarzy w sali biesiadnej "Przy stajni".  

o Oddział Leszczyński był organizatorem święta patronalnego w 2014 r. w 

Bukówcu Górnym (gm. Włoszakowice). Udział w obchodach wzięło 160 

osób. W programie była msza św. w kościele parafialnym pw. św. 

Marcina, zwiedzanie atrakcji turystycznych Włoszakowic, Bukówca 

Górnego i Górska, znajdujących się na terenie Przemęckiego Parku 

Krajobrazowego oraz spotkanie integracyjne bibliotekarzy, w którym 

wzięli też udział przedstawiciele władz gminy, miasta i powiatu 

leszczyńskiego. 

o X Wielkopolski Dzień Patrona odbył się na trasie Koźmin Wlkp.- 

Dobrzyca i zorganizowany został przez Oddział Kaliski. Uczestniczyło w 

nim ok. 200 osób. 

 Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – uroczyste coroczne spotkania 

organizowane przez poszczególne Oddziały i Koła często z  aktywnym uczestnictwem 

poszczególnych bibliotek regionu i z udziałem władz samorządowych. W ramach 

obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek organizowane są spotkania integracyjne, 

wycieczki do muzeów wręczane są listy gratulacyjne, nagrody i upominki pracownikom 

obchodzącym jubileusz pracy zawodowej, a także osobom angażującym się w działania 

kulturalno-edukacyjne bibliotek. 

 Pozostałe imprezy integracyjne: 

 Wyjazdy integracyjne 

Przykłady: 

o wyjazd integracyjny bibliotekarzy z Oddziału Poznańskiego do bibliotek w 

Pradze i Wiedniu (organizatorem było Koło SBP przy Bibliotece 

Raczyńskich), 

o wycieczka członkiń z Koła w Słupcy do BPMiG im. H. Święcickiego w 

Śremie, 

o spotkanie członków Koła w Pile z bibliotekarzami szkolnymi i naukowymi 

miasta Piły,  

o zwiedzanie nowej biblioteki w Budzyniu członków koła w Chodzieży,   
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o Dorota Kurzawska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach 

zorganizowała dla przedstawicieli SBP Koła Bibliotek Gminnych Powiatu 

Ostrowskiego wyjazd do wód termalnych w Uniejowie,  

o wyjazd integracyjny członków SBP do Drezna.  

 Spotkanie świąteczne  

Przykłady:  

o spotkanie świąteczne bibliotekarzy Oddziału Poznańskiego w Bibliotece 

Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu w 2016 r., 

o spotkanie opłatkowe członków Oddziału w Kaliszu organizowane 

wspólnie z Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Kaliszu w 2016 r. 

III. Nagrody 

W mijającej kadencji Zarząd Okręgu i poszczególne oddziały składały wnioski o przyznanie nagród 

i medali dla zasłużonych bibliotekarzy, wyróżniających się swoimi działaniami bibliotek oraz osób 

i instytucji związanych z książką, czytelnictwem lub wspierających działania w zakresie  

bibliotekarstwa.  

 W 2016 r. po raz 23. zorganizowano Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla 

wielkopolskich bibliotekarzy. Zwycięzcom przyznawane są nagrody finansowe za zasługi 

w dziedzinie rozwoju bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Decyzję o przyznaniu Nagród 

podejmuje Kapituła konkursu w skład, której wchodzą przedstawiciele Zarządu Okręgu i 

Oddziałów. Na realizację konkursu przyznawana jest corocznie dotacja ze środków 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przyznawane są nagrody: Główna i Młodych 

– dla bibliotekarza do 35 roku życia.  

W edycjach w okresie 2013-2016 nagrody otrzymali:  

o w roku 2013 nagrody główne otrzymały: Aneta Lipińska – starszy kustosz 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i Alicja 

Spaleniak – bibliotekarz dyplomowany Biblioteki Uniwersyteckiej w 

Poznaniu. Laureatem Nagrody Młodych została Ewa Cywińska – 

bibliotekarz dyplomowany Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w 

Poznaniu. 

o w roku 2014 nagrody główne otrzymały: Aleksandra Baumgart – 

instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i Bogusława 
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Dembińska – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery 

Iłłakowiczówny w Trzciance. Laureatem Nagrody Młodych został Tadeusz 

Matraszek – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana 

Michalskiego w Chodzieży. 

o w roku 2015 nagrody główne otrzymały: Elżbieta Mielcarek – dyrektor 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Mirosława 

Potkowska – dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej. Laureatką Nagrody 

Młodych została Karolina Dąbrowska – pracownik Biblioteki Raczyńskich 

w Poznaniu. 

o w roku 2016 nagrody główne otrzymali – Grażyna Fąferek – kierownik 

MBP w Czarnkowie, Dorota Kurzawska – dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Sośniach oraz Paweł Pioterek z Biblioteki Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu. Nie przyznano Nagrody Młodych. 

 Okręg wielkopolski uczestniczył również w  Konkursie SBP na Bibliotekarza Roku.  

o Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku w 2013 r. została Ewa Byczyńska 

dyrektor MBP w Wągrowcu. 

o Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku w 2014 r. został Jerzy Kondras 

dyrektor BPMiG w Śremie.  

o Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku w 2015 r. została Sylwia Mróz, 

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w 

Złotowie, członek Zarządu Oddziału w Pile.  W konkursie ogólnopolskim 

Sylwia Mróz zajęła II. miejsce. 

o Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku w 2016 r. została Urszula Bochyńska, 

z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w 

Poznaniu. W konkursie ogólnopolskim Urszula Bochyńska zajęła IV. 

miejsce.  

 Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej przyznawaną za działalność na rzecz środowiska oraz 

dla wyróżniającego się w pracy zawodowej i działalności społecznej bibliotekarza przez 

leszczyński oddział SBP otrzymały: 

o w 2013 r. otrzymała Janina Małgorzata Halec,  

o w 2014 r. otrzymała Maria Szpurka, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Krobi,  
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o w 2015 r. Katarzyna Braszak, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Czesława 

Przygodzkiego w Czempiniu, 

o w 2016 r. Maria Biadalska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki w Bojanowie. 

 Oddział  w Lesznie oraz ,,Panorama Leszczyńska” przyznają corocznie Nagrodę Liścia 

Miłorzębu za wysiłek edytorski i wpływ na jakość publikacji. 

o w 2013 r.  nagrodę otrzymało Archiwum Państwowe w Lesznie za 

publikację Mirona Urbaniaka „Leszczyńskie koszary z lat 1901–1905 na 

planach budowlanych Archiwum Państwowego w Lesznie”, zaś wśród 

wyróżnionych znalazła się książka wydana przez Oddział SBP i MBP 

„Ulicami Eugeniusza Wachowiaka”, której autorką jest Janina Małgorzata 

Halec; 

o w 2014 r. Nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i 

Liceum w Kościanie za książkę pt. „Przywołane z historii: ocalone z 

pamięci Gimnazjum i Liceum w Kościanie w latach 1923-2013” pod red. 

Violetty Julkowskiej; 

o w 2016 r. otrzymała Kościańska Oficyna Wydawnicza, jako wydawca 

książki „Projekt PKS - Osiem dni z życia powiatu kościańskiego”. 

Opracowanie edytorskie przygotował zespół autorów: Paweł Sałacki, 

Tomasz Zarzycki i Bartosz Jankowski. Wyróżnienie w 2016 otrzymało 

natomiast Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej za książkę 

Grzegorza Nowaka ,,Baronowie von Gernsdorff. Rodowód i dzieje - od 

Santoka do Parska”.  

 Z pozostałych nagród warto wymienić 

 odznaczenie za Zasługi dla Miasta Konina w 2015 r. otrzymała Lena Majewska-

Dworzańska.  

 Nagrodę dyrektora MBP w Lesznie 2016 otrzymało Nadleśnictwo Włoszakowice 

za monografię ,,Dzieje Nadleśnictwa Włoszakowice. 90 lat historii” autorstwa 

Ryszarda Łopusiewicza i Przemysława Kuchcickiego, 

 medal „Labor Omnia Vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego otrzymała w 

2016 r. Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Kole,  

 Nagroda Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej przyznana została w 2014 r. 

Jolancie Nowak-Węklarowej w kole w Wągrowcu,  
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 W latach ubiegłych przyznano również liczne medale W dowód uznania i 

Honorowe Odznaki SBP, oraz listy gratulacyjne. W 2016 r. Odznakę Honorową 

SBP otrzymały w Ewa Szczepańska skarbnik Koła w Trzciance, Justyna Belter 

sekretarz Koła w Chodzieży i Beata Walczak sekretarz Zarządu Oddziału w Pile 

a medal „W dowód uznania” otrzymały m.in.: H. Bednarska,  A. 

Chachlikowska, H. Olszewska, D. Sierszchuła-Filipowska, A. Spaleniak, A. 

Błaszczyk, M. Sobczak-Waliś.  

 

IV. Kształcenie, doskonalenie, konferencje 

Bibliotekarze z Okręgu wielkopolskiego w ostatnich czterech latach aktywnie uczestniczyli w 

różnych formach doskonalenia zawodowego. Były to: wyjazdy szkoleniowe do bibliotek 

krajowych i zagranicznych, wykłady, seminaria i konferencje. 

Przykłady: 

 wyjazdy i wykłady 

o wyjazd edukacyjny bibliotekarzy z Międzychodu do bibliotek i ośrodków kultury 

w Międzyrzeczu i Łagowie (Koło SBP w Międzychodzie 2016), 

o wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy Biblioteki Politechniki Poznańskiej 

do Biblioteki Politechniki Wrocławskiej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Cottbus, 

o wyjazd szkoleniowy członków Koła w Lesznie na Morawy,  

o wykłady: „Światowe biblioteki cyfrowe”, „Nowy czytelnik, czy nowa biblioteka” 

„Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz kształcenia 

kompetencji informacyjnych”, „Polska książka obrazkowa” i in. 

 szkolenia: 

o udział członków w formach doskonalenia zawodowego organizowanych w 

ramach Programu Rozwoju Bibliotek „Biblioteka Pomysłów”  

o udział członków koła w Chodzieży w pracach Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej 

przy ZG SBP, 

o szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu ochrony danych osobowych zorganizowane 

przez Koła w Turku i Kole. 

 seminaria 

o cykliczne seminaria „Biblioteki świata” oraz konkurs fotograficzny „Bibliotekarz 

inny niż myślisz” organizowane przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w 

Poznaniu, 
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o cyklicznie organizowane Powiatowe Forum Bibliotekarzy w Nowym Tomyślu,  

 konferencje 

o Konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich - 

„Zakochaj się w bibliotece” w 2016 r. zorganizowana przez Oddział w Lesznie 

wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, III Liceum Ogólnokształcącym im. 

Juliusza Słowackiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Publiczną Biblioteką 

Pedagogiczną oraz Miejską Bibliotekę Publiczną,  

o Konferencja metodyczna dla bibliotek powiatowych pt., „Nowe oblicza 

biblioteki”, która odbyła się w 2015 i 2016 r. w „nKlubie nauka i edukacja” w 

Ostrowie Wlkp.  

o Konferencja „Nowości w produktach firmy Sokrates Software”, której 

organizatorem było koło Wyrzysk (2015 i 2016 r.),  

o Konferencja „Biblioteka Pomysłów” zorganizowaną przez koło w Chodzieży (2015 

i 2016 r.).  

o Konferencja „Architektura bibliotek XXI wieku” w Bibliotece Raczyńskich w 

Poznaniu w 2014 r. 

o cykliczne Forum Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego, 

o cykliczne Forum Bibliotekarzy Powiatu Chodzieskiego  

 

V. Publikacje 

 Biblioteka w Turku wydała w roku 2016we współpracy z Radą Programową książkę w 

serii „Bibliotheca Turcoviana”.  

 opracowanie biogramów Zofii Adamczewskiej i Józefy Tomaszewskiej do „Słownika 

bibliotekarzy wielkopolskich”.  

 publikacja regionalna ,,Szukając śladów Mieczysława Kudelli” autorstwa Janiny 

Małgorzaty Halec (dofinansowana przez Urząd Miasta Leszna).  

 współpraca przy wydanej  MBP w Lesznie publikacji "Przyjaciel Ludu 1834-1849 w 180 

rocznicę ukazania się pierwszego numeru materiały z konferencji naukowej pod red. 

Janiny Małgorzaty Halec”. 

 

 

 


