
 
 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich za kadencję 2017-2021 

 

 

A. Informacje organizacyjne i finansowe 
 

1. Członkowie  
 

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

Poznaniu. Na koniec 2021 roku w całym Okręgu Wielkopolskim SBP było 25 kół zrzeszających 465 

członków. Na początku kadencji (2017 rok) liczba ta wynosiła 38 kół i zrzeszała 866 członków.  

Tab. 1. Liczba członków na koniec 2021 r. z podziałem na Oddziały i Koła 

Oddziały Koła Członkowie 

1.Kalisz  2 koła przy bibliotekach publicznych:  

 

31  

 

2. Konin  3 koła przy bibliotekach publicznych:  

  

43  

  

3. Leszno  2 koła przy bibliotekach publicznych:  

  

68  

  

4. Ostrów Wlkp.  2 koła przy bibliotekach publicznych:  

  

13  

  

5. Piła  5 kół przy bibliotekach publicznych:  

  

110  

  

6. Poznań  11 kół:  

7 przy bibliotekach publicznych: 

4 przy bibliotekach naukowych i akademickich:  

 

200  

133  

 62 

 

Razem  25  465  

Liczba członków Okręgu Wielkopolskiego SBP ze względu na miejsce zatrudnienia (dane na 

koniec 2021 r.) 

Członkowie SBP wg miejsca zatrudnienia Liczba członków 

Biblioteki publiczne  304  

Biblioteki naukowe i akademickie  67  



Biblioteki pedagogiczne  13  

Biblioteki szkolne  6  

Inne biblioteki  1  

Emeryci, renciści  74  

Ogółem  465  

 

W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się liczba kół z 38. na 25. Było to spowodowane zamknięciem 

wielu kół i rezygnacją z członkostwa. Liczba członków zmniejszyła się o 401 osób. 

Członkowie to w większości pracownicy bibliotek publicznych. 

 

2. Sprawy organizacyjne 

 

Zjazd Okręgu Wielkopolskiego odbył się 29 czerwca 2017 r. 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 – Maria Bochan 

sekretarz – Paweł Pioterek 

skarbnik – Aleksandra Mikołajska 

członkowie – Mariusz Polarczyk, Krzysztof Taciak, Ewelina Derucka, Dagmara Dąbrowska, Małgorzata 

Jędrzejak, Karol Pietrzak. 

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej: 

przewodnicząca – Maria Piaskowska  

członkowie  – Grażyna Fąferek, Ewa Bartkowiak Nabzdyjak, Barbara Rymarowicz, Janina Patysiak. 

Skład Okręgowego Sądu Koleżeńskiego: 

przewodniczący – Henryk Janasek 

członkowie – Dorota Grewling, Renata Palczewska. 

Administratorem Bazy Danych Członków Okręgu Wielkopolskiego oraz Oddziału SBP w Poznaniu jest 

Emilia Lepkowska – Biblioteka Politechniki Poznańskiej. 

Na Krajowym Zjeździe SBP w 2017 r. Małgorzata Furgał została wybrana wiceprzewodniczącą ZG SBP, 

natomiast Maria Bochan została przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego. Ponadto Krajowy Zjazd 

Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich nadał  Uchwałą z dnia 21 października 2017 r. godność 

Członka Honorowego SBP Marii Bochan.. W 2020 roku Paweł Pioterek dołączył do składu Zarządu 

Głównego. 

Zarząd Główny SBP przyznał Honorową Odznakę SBP Arturowi Jazdonowi długoletniemu dyrektorowi 

Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz medale „W dowód uznania” Sylwii Mróz, Arturowi 

Jazdonowi i Annie Szatkowskiej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał honorową odznakę 



„Zasłużony dla Kultury Polskiej” Pawłowi Pioterkowi (Oddz. Poznań). Zarząd Główny SBP przyznał 

bibliotekom obchodzących jubileusze 70. działalności: medal „W dowód uznania” Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Czarnkowie i list gratulacyjny Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w 

Złotowie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Wyrzysku. 

 

Posiedzenia Zarządu Okręgu 

Zarząd Okręgu w ciągu swojej kadencji odbył 19 posiedzeń. Prezydium Zarządu Okręgu spotykało się 8 

razy. W ostatnich dwóch latach ze względu na pandemię kontakty te były ograniczone do rozmów 

telefonicznych i maili. 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 Bolesław 

Howorka i Franciszek Łozowski. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Okręgu podjął 3 uchwały w sprawie: ukonstytuowania się nowego 

zarządu oraz zmiany siedziby. 

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

 

3. Komunikacja SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem technologii (własne strony, FB, blogi, itp.) 
Informacje o działalności Okręgu SBP zamieszczano na stronie: http://sbp.wlkp.pl/. 

 

4. Sekcje, zespoły działające przy okręgach i oddziałach 

 

5. Finanse (dotyczy tylko sprawozdań z działalności oddziałów) 

 

B. Działalność ogniw terenowych (wg tematów odpowiadających celom 

strategicznym SBP) 
 

Należy podać informacje o działalności okręgu/oddziału w rozbiciu na poniższe tematy odpowiadające 

celom strategicznym SBP. 

Opis działań powinien obejmować w syntetycznej formie  działalność zarządu okręgu/oddziału/koła 

W przypadku sprawozdań zarządów okręgu, w sprawozdaniu powinny być opisane syntetycznie wg 

niniejszych wytycznych działania Zarządu Okręgu, a następnie struktur terenowych (oddziałów, ew. kół).  

http://sbp.wlkp.pl/


W sprawozdaniu struktur SBP należy wymienić wyłącznie te działania, których organizatorem były 

ogniwa SBP lub współorganizatorem (jeżeli koło/oddział/okręg był współorganizatorem wydarzenia w 

bibliotece, a biblioteka głównym organizatorem, proszę to zaznaczyć). 

 

I. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 
 

 Małgorzata Furgał (Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego) zasiadała w Komisji konkursowej do 

spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich (2017) oraz w 2019 r. w 

Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora WBPiCAK w Poznaniu. 

 Opiniowano kandydatów na stanowiska dyrektorów Bibliotek Publicznych w Bojanowie, Kaliszu, 

Kościanie, Książu Wlkp., Lipnie, Mieścisku, Mieleszynie, Mikstacie, Mosinie, Orchowie, Perzowie, 

Trzciance, Turku, Zagórowie, Złotowie, Żydowie (Gmina Czerniejewo). 

 Opiniowanie wniosku dotyczącego powołania na stanowisko zastępcy dyrektora MBP w Kaliszu. 

 Opiniowanie wniosku projektu Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Adama Asnyka w Kaliszu,  przedłożonego przez Dyrektora Biblioteki w dniu 29 sierpnia 2021 

 Udział w Kapitule nadania dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 

 Przewodnicząca Oddziału Pilskiego, Zastępca Przewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego – 

kol. Maria Bochan reprezentowała SBP w Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta 

Słupska na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  Marii Dąbrowskiej w Słupsku 

(2019).  

 Wystąpiono do Prezydenta Miasta Piły z interwencją w sprawie skutków drastycznej decyzji 

zmniejszającej dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w 

Pile na działalność filii bibliotecznych w 2020 r., ograniczającej dostęp mieszkańców do usług 

bibliotecznych.  

 Członkowie Oddziału Leszczyńskiego brali udział w wypracowywaniu koncepcji działania Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Lesznie w nowym obiekcie, którego otwarcie zaplanowane jest na II 

półrocze 2022 roku. 

 Arkadiusz Błaszczyk (Oddział Kaliski) jest członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 

 Monika Sobczak-Waliś pełni funkcję sekretarza Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia, 

jest redaktor naczelną „Rocznika Kaliskiego” oraz członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk”. 

 

 

II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i 

samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa 

wiedzy 

 
 

Typ działania Nazwa imprezy 



konferencje Oddział Leszczyński zorganizował konferencję: „Wkład Polski w historię, 

kulturę i dziedzictwo Europy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 

czeskiej” w ramach współpracy międzynarodowej z Krajską Knihovną w 

Havliczkowym Brodzie w Czechach (2017). 

wystawy, formy edukacyjne Członkowie SBP tworzyli samodzielnie i we współpracy  

z MBP w Lesznie wystawy popularyzujące kulturę, a zwłaszcza wydarzenia 

historyczne i literackie, które eksponowane były on-line oraz w bibliotekach 

i przestrzeni miejskiej, m.in.: „Karel Havliček Borovský”, „Jaroslav Hasek”  

i „Czeskie arcydzieła Santiniego” (2017), „Powstanie Warszawskie 1944. 

Bitwa o Polskę" i „Powstanie Warszawskie 1944" (2021). 

Oddział Koniński we współpracy z bibliotekami współorganizował między 

innymi:  wystawę ze zbiorów Dariusza Racinowskiego - „Pola Negri - 

polska gwiazda Hollywood”, wystawę Bieszczadzcy Mocarze” - wystawę 

fotograficzną Mateusza Matysiaka, liczne warsztaty dla lokalnej 

społeczności (artystyczne, literacki itp.) 

konkursy Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka (2018 i 2020). 

spotkania autorskie, 

promocja czytelnictwa 

Stowarzyszenie wspólnie z MBP było organizatorem wydarzeń w ramach 

projektów: „Leszczyńskie Dni Literatury”, „Leszno czyta!”, „Poczytaj 

Leszno!” „Poczytaj Leszczyński!”, „Literatournée” i „Literacka Strefa 

Młodych”. Oddział współuczestniczył wraz z MBP w Lesznie oraz 

Oddziałem Związku Literatów Polskich w Poznaniu w organizacji cyklu 

wydarzeń pod nazwą „Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem”  

z okazji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – Dzień Leszczyński. 

Odbywały się spotkania autorskie dla różnych grup czytelników oraz 

wystawy książek. Były one transmitowane na żywo on-line i udostępnione 

na kanale MBP (2020–2021). 

Oddział Pilski współorganizował „XXV Grzybobrania liryczne”, spotkania 

autorskie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz konkursy 

recytatorskie (2019). 

Koła Oddziału Konińskiego we współpracy z bibliotekami 

współorganizowały między innymi liczne akcje promujące czytelnictwo:  

głośnego czytania – w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Z 

książkami pod drzewami, Żywa Biblioteka oraz  działania on-line w ramach 

akcji #niezostawimczytelnika Współorganizowane były także liczne 

spotkania autorskie 

zbiórki publiczne, akcje 

charytatywne 

Zbiórka książek w ramach akcji Zarządu Okręgu pt. „100 książek na 100-

lecie SBP” dla oddziałów dziecięcych szpitali (2017). 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” (2017). 

działania na rzecz seniorów, 

niepełnosprawnych, dzieci, 

młodzieży 

Warsztaty fotograficzne „Malowanie światłem” – nocna szkoła fotografii dla 

seniorów (2020). Corocznie organizowane były różne formy 

upowszechniania czytelnictwa we współpracy z MBP w Lesznie i 

bibliotekami w powiecie w ramach projektów. 

Koła Oddziału Konińskiego we współpracy z bibliotekami 

współorganizowały między innymi: pasowanie na czytelników 

pierwszoklasistów; konkurs   recytatorski im. ks. Jana Twardowskiego, 

akcję czytelnicza „Mirabelka - kiełkująca historia w 100licy” zorganizowaną  

w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości, działania w 

ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Ogólnopolskie 

czytanie Jeżycjady, II Dyktando dla młodzieży i dorosłych, 

udział w organizacji imprez Oddział Leszczyński był organizatorem i współorganizatorem różnorodnych 

wydarzeń odbywających się w mieście, m.in. corocznej akcji Aktywne 

Obywatelskie Leszno zapoznającej mieszkańców z działającymi fundacjami  

i stowarzyszeniami. 

Członkowie stowarzyszenia współpracowali w zakresie przygotowania, 



realizacji i rozliczania imprez organizowanych przez MBP w Lesznie w 

ramach wolontariatu. 

Oddział Koniński we współpracy z bibliotekami współorganizował między 

innymi: Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, mecz piłkarski pomiędzy 

reprezentacją Pisarzy Polskich prowadzonej przez Andrzeja Grabowskiego a 

drużyną czytelników Biblioteki Publicznej w Kole, Terenową Grę Miejską 

„W-KOŁO NIEPODLEGŁEJ”, benefis Kazimierza Kasperkiewicza z okazji 

90. urodzin oraz 30. lecia działalności regionalistycznej. 

Inne (realizacja programów 

grantowych) 

Oddział Leszczyński otrzymywał każdego roku środki na realizację zadań z 

następujących źródeł: Miasta Leszna, Starostwa Powiatowego w Lesznie 

oraz w 2017 roku z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

Brak danych o liczbie uczestników 

 

 

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  
 

W ramach kreowania pozytywnego wizerunku SBP: propagowano i zachęcano do udziału w Patronalnym 

Święcie Wielkopolskich Bibliotekarzy. Podczas zebrań pracowniczych przypominano idee przynależności 

wszystkich pracowników środowiska bibliotekarskiego do SBP i omawiano najważniejsze sprawy bieżące, z 

okazji Dnia Bibliotekarza redagowano tematyczne fotogazetki. Organizowano spotkania okolicznościowe i 

narady dla bibliotekarzy, podczas których prezentowano główne kierunki działalności SBP. 

Członkowie Oddziału Leszczyńskiego brali udział w przygotowaniu i realizacji wydarzeń społeczno-

kulturalnych odbywających się w mieście i regionie. Jednym z działań było cykliczne prezentowanie oferty 

(ulotki, zakładki, publikacje) stowarzyszenia podczas akcji zewnętrznych, m.in. w ramach Aktywnego 

Obywatelskiego Leszno.  

Oddział Leszczyński jest stałym partnerem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz innych instytucji (Miejskiego Biura 

Wystaw Artystycznych, Muzeum Okręgowego) i organizacji, m.in. Leszczyńskiego Stowarzyszenia 

Dzieciom Niepełnosprawnym, Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego i Fundacji Centrum Aktywności 

Twórczej). 

Oddział Leszczyński był członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. rocznicy urodzin Adama 

Tomaszewskiego, dziennikarza, pisarza i działacza polonijnego, rodowitego Kościaniaka, którego imię nosi 

MBP w Kościanie. 

Oddział Pilski objął Patronat nad jubileuszami zawodowymi bibliotekarzy i uroczystościami przechodzenia 

na emeryturę w kołach: Czarnków, Złotów. 

W konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy „Wirtualna lekcja” Kuratorium Oświaty nagrodziło prace 



bibliotekarzy pedagogicznych z koła pilskiego: Małgorzaty Olejnik, Barbary Moskal  „Śladami pilskich 

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

 

2. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza 

 

W 2021 r. po raz 28. 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 2017-2021 nagrody otrzymali:  

o w roku 2017 nagrody główne otrzymali: Jerzy Kondras – dyrektor Biblioteki Publicznej w Śremie, 

Włodzimierz Grabowski – dyrektor Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, a Nagrodę 

Młodych Martyna Nowosadzka z Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. 

o w roku 2018 nagrody główne otrzymali: Henryk Janasek – dyrektor  Biblioteki Publicznej w 

Koninie i Małgorzata Byra – kustosz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 

o w roku 2019 nagrody główne otrzymały: Anna Pietruszka - starszy kustosz PiMBP w Kole, Hanna 

Szczygieł-Śliwińska - dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Lesznie i Beata Walczak – 

dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Natomiast Nagrodę Młodych otrzymała Karolina 

Bartosz, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP w Złotowie.  

o w roku 2020 nagrody główne otrzymali –  Ewa Bukowska – dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Krotoszynie, Andrzej Jazdon – pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Nagrodę 

Młodych otrzymała Dominika Nowak z Biblioteki Publicznej w Chodzieży. 

o W roku 2021 nagrody główne otrzymali Lucyna Kończal-Gnap – dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Nowym Tomyślu i Krzysztof Taciak z Biblioteki Publicznej w Lesznie. 

 

Okręg wielkopolski uczestniczył w Konkursie SBP na Bibliotekarza Roku.  

o Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku w 2017 r. została Maria Piaskowska dyrektor Biblioteki 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu 

o Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku w 2018 r. został Paweł Pioterek z Biblioteki WSB w 

Poznaniu.  

o Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku w 2019 r. została Honorata Anna Struzik z Biblioteki 

Publicznej w Chodzieży. 

o Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku w 2020 r. została Lucyna Kończal-Gnap, dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Nowym Tomyślu. 

 

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 2017 r. Hanna Szczygieł-Śliwińska, dyrektor Biblioteki PWSZ W Lesznie 

o w 2018 r. Hanna Kaczmarek, kierownik Działu Zbiorów Biblioteki Publicznej w Kościanie 

o w 2019 r. Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak, z Biblioteki Publicznej w Lesznie, sekretarz Zarządu 

Oddziału Leszczyńskiego 

o w 2020 r. Renata Bednarczyk z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie 

o w 2021 r. Wioletta Grochowiak, kierownik Działu Udostępniania Biblioteki Publicznej w Lesznie 

 

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

wysiłek edytorski i wpływ na jakość publikacji. 

o W 2017 r. nagrodę przyznano Przedsiębiorstwu Aga Jerzy Lech Wizerkaniuk z Kościana za 

publikację albumu „Park Krajobrazowy im. gen. Dezydera Chłapowskiego”, którego autorem jest 

Marek Chwistek. 

o W 2018 r. Nagrodę przyznano Miejskiemu Biuru Wystaw Artystycznych w Lesznie jako 

wydawcy książki „Adam Myjak: Rzeźba-Rysunek", a Nagrodę Specjalną Archiwum 

Państwowemu w Lesznie za "Materiały archiwalne do dziejów Leszna”. 

o W 2019 r. Nagrodę otrzymało Wydawnictwo Biblioteki Publicznej w Lesznie za wydanie książki 

Janiny Małgorzaty Halec „Pulsująca obecność. Biblioteki publiczne w dziejach Leszna 1920-2014”. 

Nagrodę specjalną otrzymało Muzeum Okręgowe w Lesznie za „Stolice wielkopolskiego 

protestantyzmu. Leszno i Śmigiel” pod redakcją naukową Kamili Szymańskiej. 

o W 2020 Nagrodę otrzymała Drukarnia HAF w Lesznie za wieloletnie wspieranie działalności 

wydawniczej w regionie. 

o W 2021 r. nagrodę przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie jako wydawcy najlepszej 

publikacji o regionie za album „Leszczyńskie zegary. 100 zegarów na 100-lecie powrotu Leszna do 

macierzy z kolekcji Janusza Skrzypczaka”. Nagrodę specjalną otrzymało Muzeum Okręgowe w 

Lesznie, wydawca książki „Imago Lesnae. Ikonografia dawnego Leszna” pod redakcją Kamili 

Szymańskiej. 

 

Z pozostałych nagród warto wymienić: 

o Krzysztof Taciak odznaczony został Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2021). 

o Tytuł Zasłużony dla Miasta Leszna otrzymała Janina Małgorzata Halec (2018). 

o Nagrodę Prezydenta Miasta Leszna za działalność w sferze kultury otrzymała Halina Ławniczak 

(2018). 

o Medalem Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego „Za Serce dla Kultury” uhonorowani zostali: 

Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak, Janina Małgorzata Halec, Andrzej Kuźmiński, Halina 

Ławniczak, Aldona Szymanowska i Krzysztof Taciak (2019). 

o Medal pamiątkowy z okazji 100. rocznicy urodzin Adama Tomaszewskiego otrzymali: Jadwiga 

Gidel, Andrzej Kuźmiński i Krzysztof Taciak (2019). 



o Nagrodę „Wiadomości Kościańskich” w kategorii "Za pióro" otrzymał Andrzej Kuźmiński (2018). 

o przewodnicząca koła SBP w Koninie otrzymała odznaką „Zasłużony dla Miasta Konina”,  

o Aleksandra Kowalska otrzymała nominację do Tytułu Kolska Osobowość Roku 2019. 

o Sławomira Królak otrzymała Honorową Odznakę SBP. 

o Anna Pietruszka otrzymała medal „W Dowód Uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz 

Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Polskiego. 

o Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Bogusławy Dembińskiej z Trzcianki (2018).  

o Medal „W Dowód Uznania” otrzymała Sylwia Mróz ze Złotowa (2017). 

o Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla Aleksandry Iwanickiej z Piły 

(2018). 

o Medal Brązowy „Gloria Artis” dla Marii Bochan (2019). 

o Medal „Zasłużony dla kultury Polskiej” dla Pawła Pioterka z Poznania (2017). 

o Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla Artura Jazdona z Poznania (2017). 

o medal „W Dowód Uznania” z Oddziału Poznańskiego otrzymali: Artur Jazdon (2017), Anna 

Szatkowska (2018), Krystyna Jazdon (2019). 

o Medal Bibliotheca Magna Perennisque otrzymała Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (2019). 

 
1 grudnia 2017 r. w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej w celu zwiększenia 

prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza i dla podkreślenia obchodów 100-lecia istnienia Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska Polskiego. Organizatorami były Koła SBP z Biblioteki Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych w Poznaniu i Biblioteki Politechniki Poznańskiej. 

 
3. Promocja bibliotek 

 
Tydzień Bibliotek (ważniejsze działania struktur SBP w ramach Tygodnia Bibliotek) 

 W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek podejmowano różne działania w tym: organizowano 

spotkania, wykłady i warsztaty oraz spotkania autorskie, konkursy, zajęcia edukacyjne, kiermasze 

związane z tematyką Tygodnia Bibliotek w danym roku. 

 Obchodom Dnia Bibliotekarza i Bibliotek towarzyszyły także inne organizowane cyklicznie 

imprezy, takie jak Odjazdowy Bibliotekarz. 

 Oddział leszczyński był organizatorem obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek we współpracy z 

MBP w Lesznie, m.in. spotkań, koncertów, wystaw. Podczas uroczystości w ratuszu wręczano 

doroczne nagrody ustanowione przez leszczyński Oddział dla bibliotekarza – Nagroda im. Heleny 

Śmigielskiej oraz dla wydawcy regionalnego – Nagroda Liścia  Miłorzębu. W 2019 roku 

zorganizowano obchody jubileuszu70-lecia działalności MBP w Lesznie. W spotkaniu wzięli udział 

obok członków kół, pracownicy bibliotek rożnych typów, pracownicy instytucji kultury, szkół, 

organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Leszna i 

regionu. Obchody uświetnił koncert Rudiego Schubertha w MOKu. 



 Bibliotekarze Oddziału Poznańskiego, w ramach Tygodnia Bibliotek brali udział w spotkaniu 

prezentującemu system „Śnieżnik” oraz symulatora-trenażera „Jaskier”(Koło przy Bibliotece 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych). Koła Oddziału w Poznaniu w ramach Tygodnia Bibliotek 

przygotowały liczne imprezy. Dla szerokiej publiczności przygotowano zajęcia w plenerze pn. 

Zabawy z epoki PRL, wykład o płk. Franciszku Rataju i Koncert Poetycko-Muzyczny w wykonaniu 

zespołu MUS TRIO. W Sapowicach odbyło się Forum Bibliotekarzy zorganizowane przez 

Bibliotekę Raczyńskich. 

 Od 2010 roku odbywa się w ramach Tygodnia Bibliotek cykliczne seminarium naukowe „Biblioteki 

świata” oraz konkurs fotograficzny „Bibliotekarz inny niż myślisz” organizowane przez Bibliotekę 

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 

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

 Współudział w organizacji poszczególnych edycji Nocy Bibliotek, podczas których odbywały się 

m.in. spotkania, warsztaty i koncerty. W bibliotekach do czytania zachęcano dorosłych i dzieci, 

proponując aktywności muzyczne, plastyczne i fotograficzne z książką w tle. Wielką popularnością 

cieszyły się warsztaty kaligraficzne prowadzone przez profesjonalistów. Uczestnicy mogli również 

wykonać sobie zdjęcia portretowe z użyciem techniki wirtualnego tatuażu, gdzie inspirację stanowiła 

twórczość i prace Jana Jonstona, leszczyńskiego filozofa, polihistora, autora monumentalnej 

„Historiae naturalis...”. Czytelnicy mogli zwiedzić wystawy i niedostępne zakamarki biblioteki, a na 

koniec wyjść z egzemplarzami książek w ramach bookcrossingu. 

 Członkowie SBP brali czynny udział w wydarzeniach na zasadach wolontariatu.  

 Oddział Pilski zorganizował zbiórkę książek, literatury popularnej wydanej po 2010 roku, w tym 

książek z dużą czcionką, które przekazano domu pomocy społecznej w rejonie (koła  Chodzież, 

Czarnków, Złotów). 

 Koła w Pile przekazały w darze książki Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu 

zniszczonej latem 2019 roku na skutek wybuchu bankomatu. Dar przekazano 21 września 2019 r. w 

Ratuszu Kaliskim podczas XVI Wielkopolskiego Święta Patrona, św. Wawrzyńca. 

 Udział w obchodach 70-lecia bibliotek, gratulacje ZG SBP i Oddziału Pilskiego  

o 2017: MBP Czarnków, Medal „W dowód uznania”, listy –MBP Złotów 

o 2018: BPG Lubasz, BPMiG Wysoka, PiMBP Piła, BPG Połajewo, BPMiG Okonek, Biblioteka 

Parafialna w Trzciance (35.lecie) 

o 2019: BPG Budzyń, BPG Szydłowo, BP M i Gm. Ujście. 

 

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

 Członkowie wszystkich oddziałów spotykają się przy okazji różnych okoliczności, organizują 

wycieczki, rajdy rowerowe, spotkania opłatkowe, wspólne wyjścia do kina i teatrów:  

 Bibliotekarze Oddziału Leszczyńskiego uczestniczyli we wspólnym wyjściu do Miejskiego Biura 

Wystaw Artystycznych w Lesznie na wystawę fotograficzną oraz film "Zofia Rydet. Idę dobrą 



drogą" i brali udział w wyjeździe szkoleniowym do Muzeum Pałacu w Rogalinie (2019). 

 W Oddziale Konińskim odbywały się liczne wyjazdy integracyjne: wyjazd studyjno-szkoleniowy do 

Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera, wycieczka krajoznawcza do Poznania pt. „Poznań 

wart poznania”, wyjazdu Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.  

 Członkowie Oddziału Poznańskiego korzystają ze zniżek do Teatru Nowego, Teatru Wielkiego i 

Teatru Muzycznego w Poznaniu regularnie. Wyjścia do tych instytucji cieszą się dużą popularnością. 

 Na szczególną uwagę zasługuje Wielkopolski Dzień Patrona, Św. Wawrzyńca zainicjowany w 

2004 roku przez Oddział Pilski. W 2017 roku Patronalne Święto zostało zorganizowane przez 

Oddział Ostrowski pod hasłem „Szlakiem Chopina w powiecie ostrowskim”. Uczestnicy zwiedzili 

między innymi Pałac Radziwiłłów w Antonie, w którym odbył się koncert chopinowski. W 2018 

roku uroczystości zostały zorganizowane przez Oddział Pilski na ziemi krajeńskiej. Wzięli w niej 

udział: Przewodnicząca SBP Joanna Pasztaleniec – Jarzyńska, Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk 

Bogusława Jagodzińska i zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Łobżenica Józef Lewandowski. 

Uczestnicy zwiedzili Bibliotekę i Izbę Muzealną w Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy, 

uczestniczyli w mszy świętej, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Królowej 

Krajny w Górce Klasztornej oraz Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią. Oddział kaliski 

był organizatorem kolejnego Wielkopolskiego Dnia Patrona Bibliotekarzy św. Wawrzyńca pod 

hasłem Kalisz- „Dopisz swoją historię”. 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 zwiedzali 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 czasie spotkania 

w Ratuszu Kaliskim przekazano w darze, Adamowi Borowiakowi dyrektorowi Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Adama Asnyka, książki dla Filii nr 16, która uległa zniszczeniu latem 2019. 

Darczyńcami byli członkowie koła w Pile.  

 Paweł Pioterek jak członek Zarządu Głównego brał udział w opracowaniu ankiety dotyczącej oceny 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez jej członków. Wyniki z badań mają posłużyć przy 

opracowaniu Strategii na kolejne lata. 

 

IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego 
 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z ważniejszych organizacji działających na rzecz 

doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Poszczególne ogniwa Stowarzyszenia samodzielnie lub we 

współpracy z bibliotekami organizują warsztaty, szkolenia i konferencje, wyjazdy edukacyjne, są 

wydawcami lub współwydawcami książek i czasopism, których tematyka pozwala bibliotekarzom 

doskonalić umiejętności zawodowe. 



 

szkolenia, warsztaty, konferencje: 

 Oddział poznański przy współudziale bibliotek Poznania, pod patronatem Zarządu Głównego SBP, 

zorganizował 12 Forum Młodych Bibliotekarzy (12-13.09.2019). "Bibliotekarz DO POZNANIA - 

tak brzmiało hasło forum. Stanowiło ono celową grę słów - zachęcało biblioteczną młodzież, aby 

przyjechała do Poznania i dała się poznać. Z okazji skorzystało wielu młodych bibliotekarzy z całej 

Polski pracujących na co dzień m.in. w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, 

szkolnych i pedagogicznych. W stolicy Wielkopolski czekał na nich bardzo bogaty program 

wykładów oraz warsztatów, a także uroczysta kolacja integracyjna, którą uświetnił m.in. występ 

kabaretowy w wykonaniu aktorów poznańskiego Asz.Teatru. W Forum uczestniczyło ponad 100 

uczestników, w tym 13 osobowa grupa młodych bibliotekarzy z Ukrainy, kilkunastu prelegentów, 

kilkunastu trenerów. 

 Członkowie koła przy Politechnice Poznańskiej brali udział w szkoleniach i warsztatach: 

- Stymulacja życia czytelniczego wokół biblioteki i czytelnictwa w czasach zarazy. Jak biblioteki, 

blogerzy i czytelnicy inspirują do czytania? (maj 2021) 

- Wykorzystaj pełny potencjał Instagrama (grudzień 2020) 

- Format Marc 21 (kilka edycji w latach 2017-2021) 

 

 Oddział Pilski: warsztaty i szkolenia 

- „Biblioteka dla niepełnosprawnych” (Chodzież 29.11.2017),  

- „SOWA SQL.Premium na serwerze biblioteki”(Chodzież 10.04.2018),  

- „Kodowanie – nowe wyzwania, nowe możliwości, nowa oferta”,  

- „Bum-bum rurki oraz tablety w bibliotekach”,  

- „Kahoot krok po kroku – multimedialna rozrywka edukacyjna nie tylko dla dzieci, nie tylko na 

wakacje”- Złotów 2018 i 2019,  

- „Origami dla bibliotekarzy”- Wyrzysk, 14.10.2019. 

Oddział Pilski od wielu lat współpracuje z Klubem Nauczyciela Bibliotekarza w Pile. Brał udział w 

spotkaniach klubu w latach 2019-2021, m.in. w konferencji metodycznej „Teksty kultury – praca z 

dziełem”, 3.10.2019 w Złotowie, prowadzonej przez Lidię Bochan, koordynatora Klubu. 

 

 Członkowie kół Oddziału Konińskiego brali udział w licznych szkoleniach i wyjazdach 

szkoleniowych:  

- warsztatach Kamishibai,  

- wyjeździe szkoleniowym do Zamku w Kórniku,  

- szkoleniu „Deskryptory Biblioteki Narodowej – nowe zasady opracowania zbiorów”,  

- szkoleniu „Zmiany w programie bibliotecznym Sowa SQL”,  

- „Regionalizm w bibliotece”,  

- szkoleniu z kodowania  

oraz w wykładach:  



- prof. dr hab. UW Grzegorza Leszczyńskiego - „Najnowsza proza wobec dylematów młodzieży. 

Problemy obyczajowe i moralne, poszukiwanie tożsamości, życie na krawędzi śmierci” oraz dr UW 

Michała Zająca -  „Praca z czytelnikiem opornym w bibliotece”. 

 

 Członkowie Oddziału Kaliskiego uczestniczyli w bezpłatnych warsztatach, webinariach i 

szkoleniach proponowanych przez SBP, WBP i CA w Poznaniu oraz na profilach 

społecznościowych, np.:  „Moja praca kocha mnie bez wzajemności”, „Komiks w bibliotece” - nie 

tylko dla dzieci z cyklu LABiT.pl. 

Do najważniejszych należały szkolenia i warsztaty zwiększające świadomość na temat aspektów 

prawnych funkcjonowania bibliotek, prawa autorskiego i kontroli zarządczej. 

Ponadto odbywało się wiele Seminariów Bibliotekarzy w połączeniu ze spotkaniem Kół SBP.  

Koło SBP w Pleszewie zorganizowało szkolenie: 

 „Nastolatki gotują a dorośli czytają”. - Pod ciekawym tytułem kryły się propozycje zakupów 

wybranych książek, o których opowiadały instruktorki z Działu Instrukcyjno-Metodycznego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu: Anna Sabiłło i 

Małgorzata Bochińska.  

Koło SBP w Kępnie zorganizowało Seminarium Bibliotekarzy, połączone ze spotkaniem Koła SBP. 

 „Porozmawiajmy o książkach”- Przedmiotem spotkania były ciekawe nowości wydawnicze w 2019 

roku, które warto mieć w swoich zbiorach bibliotecznych. Spotkania w fachowym gronie pomagają 

tworzyć przykładowe zestawienia najlepszych pozycji, a także omówić inne sprawy dotyczące 

działania bibliotek publicznych.  

Koło SBP Pleszew współorganizowało z Biblioteką Miasta i Gminy Pleszew projekt szkoleniowy: 

 „Nowe kompetencje – nowe  możliwości”, który otrzymał dofinansowanie w programie dotacyjnym 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 15.820 zł. Całość zadania wynosiła 23.470 

zł. Zorganizowano 8 szkoleń dla bibliotekarzy, które przeprowadzili zewnętrzni trenerzy oraz 1 

wyjazd studyjny do bibliotek w Śremie i Kościanie. Szkolenia dotyczyły następujących zagadnień: 

rozwój kompetencji osobistych i zawodowych, wzmacnianie wizerunku bibliotekarza, budowanie 

efektywnego zespołu, strategia marketingowa biblioteki, animacja czytelnictwa, w tym oferta 

biblioteki skierowana do młodzieży, nowe technologie w bibliotece.  

 

Udział członków Okręgu w „Bibliotece Pomysłów 2017, 2018, 2019” prowadzonej przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach projektu Programu Rozwoju 

Bibliotek. 

 

wyjazdy edukacyjne: 

 Oddział Poznański organizuje wyjazdy edukacyjne w celu poznania bibliotek zagranicznych: 

o w 2017 r. wyjazd do Barcelony - biblioteki w Hiszpanii 

o w 2018 r. wyjazd do Aten - biblioteki w Grecji  

o w 2019 r. wyjazd do Lisbony  - biblioteki w Portugalii 



 Seminarium wyjazdowe kół z Trzcianki i Czarnkowa do bibliotek Wrocławia pt. „Bibliotekarz nowe 

spektrum działania” (27-28.09.2018). 

Udział przedstawicieli Okręgu w Kongresie IFLA we Wrocławiu (19-27.08.2017) 

 
wydawnictwa:  

 

 Oddział Pilski kontynuował prace nad „Słownikiem bibliotekarzy wielkopolskich”, opracowano 8 

haseł: Eleonora Długosz, Maria Franciszka Tafelska, Barbara Ewa Czarna, Wanda Górka, Józef 

Kropacz, Ewa Malinowska, Janina Płowens, Barbara Pawlak.  

 Artykuły o sukcesach bibliotek w regionie pilskim ukazały się w „Tygodniku Nowym”, kwartalniku 

„Rozwijamy Złotów Wielkopolskie Zdroje”, miesięczniku Nasza Chodzież, na portalu 

naszemiasto.chodziez.pl i na facebookach bibliotek.   

 Pamiętnik z lat wspólnych 1991–2017 : praca zbiorowa pod redakcją Janiny Małgorzaty Halec 

wydana przez leszczyński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. Stanisława Grochowiaka (2017). Stanowi opracowanie, w którym zostały 

przedstawione najważniejsze wydarzenia, jakie w tych latach miały miejsce na obszarze działania 

Okręgu, a później Oddziału SBP w Lesznie. Autorami tekstów jest 13 członków Stowarzyszenia. 

 W zaułkach historii. Legendy miejskie Havliczkovego Brodu i Leszna, publikacja dwujęzyczna 

(2017), którą przygotowali do druku członkowie Oddziału Leszczyńskiego SBP. 

 

V. Współpraca międzynarodowa 
 

Oddział Leszczyński realizował projekt pt. „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w 

Czechach”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu 

Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. 

Partnerami w projekcie była MBP w Lesznie i Krajská Knihovna Vysočiny w Havliczkowym Brodzie.  

W jego ramach został przeprowadzony cykl interdyscyplinarnych wydarzeń, mających na celu promocję 

kultury i dziedzictwa narodowego Polski za granicą, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzajemnego 

oddziaływania kultur na przestrzeni lat pośród polskiej i czeskiej opinii publicznej.  

Powstały dwujęzyczne publikacje – foldery obu Bibliotek oraz zbiór legend miejskich. Przygotowane zostały 

wystawy poświęcone Karelovi Havliczkowi Borovskiemu, Adamowi Mickiewiczowi, Stanisławowi 

Grochowiakowi, Jarosławowi Haskowi, prezentowane zarówno w Polsce, jak i Czechach. Muzyka czeska 

została zaprezentowana w Lesznie – zespół „Horácká muzika”, a „Trio Stroikowe Zamku w Rokosowie” w 

Czechach. Zorganizowana została konferencja o tematyce historyczno-kulturowej, a także wyjazdy studyjne 

partnerów. Bibliotekarze, w tym członkowie SBP wymieniali się doświadczeniami, efektami swoich prac i 

dwujęzycznymi wystawami. 

 

VI. Podsumowanie/ uwagi/wnioski 
 

Kadencja 2017-2021 była okresem niezwykle trudnym dla działalności Stowarzyszenia nie tylko ze względu 

na pandemię 2020-2022. Następowały nadal zmiany strukturalne pozbawiające biblioteki tożsamości i 



włączenie w strukturę centrów kultury. Nastąpiła zmiana pokoleniowa na stanowiskach kierowniczych 

bibliotek, „nowi liderzy" nie będąc bibliotekarzami, nie pełnią funkcji sojuszników rozumiejących misję 

SBP. Także niektórzy przechodzący na emeryturę podjęli decyzję rezygnacji z członkostwa. 

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

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

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

nie widząc żadnych korzyści dla siebie.  

Członkowie stowarzyszenia są niezadowoleni ze wzrostu składki członkowskiej, skutkiem tego jest 

rezygnacja znacznej liczby osób. U części członków istnieją zaległości w opłacie składek za rok 2021, co 

może spowodować rezygnację z przynależności do stowarzyszenia w 2022 roku. 


