ODDZIAŁ OSTROŁĘCKI
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Informacja o działalności w 2016 r.
1. Informacje organizacyjne
1.1. KOŁA SBP

W 2016 r., tak jak w latach poprzednich, na terenie Oddziału funkcjonowało 7 Kół: 6
kół zrzesza bibliotekarzy i emerytów z bibliotek publicznych (w podziale na rejony, z
siedzibą przy MBP w Ostrołęce, przy MBP w Makowie Mazowieckim, przy MBP w Ostrowi
Mazowieckiej, przy MGBP w Wyszkowie, przy MGBP w Myszyńcu, przy GBP w
Rzekuniu) i 1 Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych:
- Koło miejskie przy MBP w Ostrołęce
- Koło powiatowe przy MBP w Makowie Mazowieckim,
- Koło powiatowe przy MGBP w Wyszkowie,
- Koło powiatowe przy MBP w Ostrowi Mazowieckiej
- Koło rejonowe przy MGBP w Myszyńcu
- Koło rejonowe przy GBP w Rzekuniu,
- Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych z terenu całego Oddziału, z
siedzibą przy Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.
1.2. CZŁONKOWIE SBP (164 kobiety, 5 mężczyzn)

w dniu 31 grudnia 2015 r. – 180 osoby,
skreślono:
- 12
w tym: rezygnacje
- 10
- nowi członkowie
- 1
Liczba członków w dniu 31 grudnia 2016 r. – 169 osoby,
z tego:
pracujący;
- z bibliotek publicznych
- 116,
- z bibliotek szkolnych
9,
- z bibliotek pedagogicznych
3,
- z bibliotek szkół wyższych
1,
- inni (poza bibliotekami, )
- 1,
- niezatrudnieni
1,
emeryci i renciści
- 38,
-

członkowie do 35 roku życia (włącznie)

-
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Podane wyżej liczby zostały ustalone na podstawie sprawozdań z poszczególnych kół i
danych zawartych w bazie członków.
Systematycznie dokonywano weryfikacji i aktualizacji danych w Bazie Członków, łącznie z
wprowadzaniem informacji o zapłaceniu składek.

Przewodniczący kół przekazali członkom, którzy zapłacili składki, hologramy.

1.3. SPRAWY FINANSOWE

Stan konta bankowego na 31.12.2015
Stan kasy na 31.12.2015

7062,30 zł
0,00 zł

Stan konta bankowego na 31.12.2016
Stan kasy na 31.12.2015

6017,13 zł
0,00 zł

Przychody Zarządu Oddziału wyniosły ogółem w roku 2016 r. 5005,50 zł, z tego 4285,00 zł
pochodzi ze składek członkowskich, 710,50 zł z darowizn na cele statutowe od członków kół
10 zł stanowi zwrot z banku.
Wydatki ogółem wyniosły 6050,67 zł, w tym:
- nagrody jubileuszowe (15 jubileuszy i 5 odejścia na emeryturę)
- nagrody (dla 20 osób w konkursie Kurpie Zielone Literaturze
- narady (organizacja Dnia Bibliotekarza, konferencji, szkoleń)
- upominki z okazji jubileuszów bibliotek (80-lecia MBP w Ostrołęce
i 60-lecia w FB w Dylewie
- organizacja Nocy Biblioteki
- dofinansowanie do wyjazdu studyjnego (dla 8 osób )
- dofinansowanie do X Forum Młodych Bibliotekarzy
- prowadzenie konta
- pozostałe wydatki (w tym na wiązanki kwiatów)

1539,29 zł
326,58 zł
2388,29 zł
189,89 zł
132,56 zł
400,00 zł
202,50 zł
120,50 zł
751,06 zł

Składki: ogółem zebrano 4285,00 zł, do dyspozycji Zarządu Okręgu Mazowieckiego
przekazano kwotę 612,40 zł, do dyspozycji Zarządu Oddziału pozostało więc 3672,60zł.
Nie wszyscy członkowie naszego oddziału regulują składki systematycznie. Za 2016 r. 24
osoby nie uregulowały składek. Największe zaległości powstały w Kole Bibliotekarzy
Pedagogicznych i Szkolnych i w kole w Rzekuniu.
1.4. POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU I PREZYDIUM ZARZĄDU

W 2016 r. Zarząd Oddziału spotkał się 2 razy:
-

27 kwietnia: omówiono m. in.: realizację zadań oddziału ostrołęckiego SBP w I
kwartale 2016 r., plany związane z obchodami Dnia Bibliotekarza, bieżące sprawy
finansowe; podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania udziału członka Oddziału
w FMB w 2016 r.
Zebranie to było wspólnym posiedzeniem Zarządu Oddziału SBP w Ostrołęce,
przewodniczących kół i Komisji Rewizyjnej.

-

14 grudnia: omówiono m. in. kalendarz wyborów nowych władz kół i oddziału na
lata 2017/2021, przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP; podjęto
uchwałę budżetową na 2017 r. oraz uchwałę w sprawie zmiany liczby członków
oddziału (skreślono 10 członków na podst. indywidualnych rezygnacji oraz 2
członków ze względu na nieopłacanie składek).
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Ponadto w 2016 r. odbyło się 5 posiedzeń Prezydium ZO:
- 4 marca: wytypowano czterech członków i jedną bibliotekę do odznaczeń i medalu.
- 21 kwietnia: ustalono datę i porządek zebrania ZO z przewodniczącymi kół i
Komisją Rewizyjną.
- 1 czerwca: tematem spotkania była organizacja Nocy Bibliotek i przekazanie 150 zł
jako współudział oddziału w organizacji tej imprezy.
- 23 czerwca: podjęto decyzję w sprawie sfinansowania kosztu uczestnictwa w XI
Forum młodych Bibliotekarzy kol. Justynie Pędzich.
- 1 grudnia: ustalono datę i porządek zebrania Zarządu Oddziału.

2. Realizacja strategii SBP
2.2 . Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i
samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa
wiedzy.
W powiecie ostrołęckim odbył się XXXIII Konkurs „Kurpie Zielone w Literaturze”
w 3 kategoriach:
Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (7 czerwca – Myszyniec), Recytatorski
dla uczniów gimnazjów (16 listopada – Lelis),
Poetycki dla dzieci i młodzieży (22 listopada – Kadzidło).
W konkursie wzięli udział uczestnicy reprezentujący 9 gmin kurpiowskich
zlokalizowanych w woj. mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim.
Jest to konkurs zainicjowany i organizowany (od 1984 r.) przez bibliotekarzy z Koła
Rejonowego w Myszyńcu. Zarząd Oddziału jest głównym organizatorem Konkursu, a
współorganizatorami są MBP w Ostrołęce, MGBP w Myszyńcu, GBP z terenu
Kurpiowszczyzny i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.
Przewodnicząca ZO SBP w Ostrołęce reprezentowała naszą organizację na noworocznym
spotkaniu przedstawicieli instytucji i organizacji działających w sferze kultury z
przewodniczącym Rady Miasta i przewodniczącym Komisji Kultury RM Ostrołęka.
Koło SBP w Ostrołęce współpracuje z MBP przy realizacji różnorodnych działań w
zakresie kultury, edukacji i nauki. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w działaniach
mających na celu wzrost czytelnictwa oraz poszerzenie wiedzy społecznej o książce. Są to
m. in. spotkania autorskie, debaty literackie, konkursy, wystawy.
W Ostrołęce kontynuowano comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki, którego inicjatorem byli członkowie koła. W 2016 roku odbyło się 11 spotkań w
ramach działalności Klubu.
Członkowie koła aktywnie uczestniczyli też w przygotowaniu wieczoru noworocznego,
który jest spotkaniem zorganizowanym dla przyjaciół MBP w Ostrołęce, członków
organizacji społecznych oraz bibliotekarzy.
W MBP w Ostrołęce zorganizowano już po raz kolejny imprezę Atak dzieci na Bibliotekę
czyli Przedszkolaki w MBP podczas której dzieci miały okazję poznać bibliotekę „od
kuchni”. Dużym powodzeniem cieszyło się stemplowanie książek.
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W MBP w Ostrołęce odbyło się też Wielkie wiosenne czytanie dzieciom pod hasłem
„Czytanie łączy pokolenia”. Bajki czytali dzieciom ostrołęccy poeci.
Członkowie Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej kontynuowali współpracę z
bibliotekami szkolnymi a także z sekcją literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która
zaowocowała szeregiem ciekawych spotkań a także wspólnym włączeniem się w akcję
Narodowego Czytania.
Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej
zorganizowano IV Ostrowski Festiwal Piosenki Odczarowanej.
W Ostrowi Maz. członkowie koła uczestniczyli wspólnie z MBP w organizacji wystaw:
Książka w innej odsłonie oraz Kronikarze piszą… na 1050 rocznicę chrztu Polski.
W Wyszkowie Koło SBP brało udział w:
- VI Paradzie Moli Książkowych organizowanej przez GMBP w Wyszkowie z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza. Mole książkowe,
ubrane w kolorowe, baśniowe stroje, wyposażone w różnego rodzaje instrumenty i
przeszkadzajki, z transparentami przeszły głównymi ulicami miasta. Celem akcji jest
promocja czytelnictwa. W tym roku w paradzie wzięli udział podopieczni wyszkowskich
przedszkoli, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Drogowskaz, dzieci
szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu wyszkowskiego a także Ośrodka SzkolnoWychowawczego.
- grze miejskiej Eskapada Wyszków (po raz piąty) polegającej na dotarciu do
wyznaczonych punktów na terenie miasta, w których na uczestników czekały zagadki
dotyczące Wyszkowa oraz zadania sprawnościowe. W zabawie wzięło udział dziesięć
załóg.
Koło SBP w Rzekuniu współpracowało z instytucjami i stowarzyszeniami z terenu pięciu
gmin (Rzekunia, Czerwina, Troszyna, Goworowa i Olszewa-Borek) przy organizacji
różnorodnych imprez popularyzujących bibliotekę i książkę, m. in. spotkań autorskich z
twórcami literatury dziecięcej, zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci (bajkoterapii),
warsztatów twórczości ludowej, eliminacji gminnych konkursu Kurpie Zielone w
Literaturze, konkursów plastycznych i innych zajęć dla dzieci w ramach organizowania
im czasu wolnego. Członkowie koła włączali się też do akcji Cała Polska Czyta
Dzieciom oraz Narodowego Czytania.
Koło SBP w Makowie Mazowieckim wspólnie z MBP organizowało spotkania
autorskie, wystawy, konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży. Brało też czynny udział
w Narodowym Czytaniu Quo Vadis Henryka Sienkiewicza.
Koło SBP w Myszyńcu skupiające bibliotekarzy z gmin: Myszyniec, Kadzidło, Lelis,
Czarnia, Baranowo oraz Łyse organizowało różne imprezy popularyzujące bibliotekę i
książkę, w tym spotkania z ciekawymi pisarzami. W ramach akcji Narodowego Czytania,
wspólnie z GMBP i Gimnazjum w Myszyńcu koło zorganizowało w amfiteatrze RCKK w
Myszyńcu piąta edycję tej akcji. Krótką refleksją na temat Henryka Sienkiewicza i Quo
vadis podzieliła się pisarka książek dla dzieci Małgorzata Laska. Fragmenty dzieła
odczytali uczniowie gimnazjum z Myszyńca. Wszyscy, którzy przynieśli ze sobą
egzemplarze Quo vadis otrzymali pamiątkowy stempel nadesłany specjalnie na tę okazję z
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Bibliotekarze tego koła wraz ze swoimi bibliotekami organizowali też warsztaty
rękodzieła artystycznego: wykonywania pisanek wielkanocnych metodą karczochową,
tworzenia kwiatów z bibuły, palm wielkanocnych, ozdób na Boże Narodzenie.
4

W Wydmusach zorganizowano dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców odczyt
pt. Rola czytania w życiu człowieka, który poprowadziła członki koła z Myszyńca.
W Myszyńcu, Lelisie i Kadzidle przeprowadzono finały Konkursu Kurpie Zielone w
Literaturze.
2.3 Integracja środowiska i wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza

Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzono (podobnie jak w latach poprzednich) w
powiatach. Organizatorami poszczególnych uroczystości były Koła SBP i biblioteki
publiczne.
W 2016 roku odbyły się spotkania:
- powiatowe w Ostrołęce w dniu 9 czerwca pod hasłem Biblioteka Inspiruje
Organizatorami były: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce, Rejonowe przy MGBP w
Myszyńcu, Rejonowe przy GBP w Rzekuniu, oraz Miejska Biblioteka Publiczna w
Ostrołęce.
W części oficjalnej Dyrektor Biblioteki Mieczysław Romanik wprowadził
uczestników w zagadnienia zadań i misji bibliotek we współczesnym społeczeństwie.
Zwrócił uwagę na zmianę roli tych instytucji: „z dostawcy do wytwórcy, od informacji
do wyobraźni , od półek do ekranów”. Biblioteki przestają być oazami spokoju i ciszy.
Mają być miejscem w którym ludzie czują się jak w domu, w którym mogą spotkać się
z innymi, porozmawiać, popracować wspólnie. Misją biblioteki XXI wieku nadal jest
otwartość na potrzeby czytelnika i profesjonalność obsługi.
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek jest zawsze wyjątkową okazją aby podziękować za
pracę bibliotekarzom i podkreślić ważną rolę bibliotek w codziennym życiu. Dlatego
dostrzegając tę pracę Oddział ostrołęcki SBP wystąpił z wnioskami, które zostały
zaakceptowane przez Zarząd Główny i nagrodził: Honorową Odznaką SBP koleżankę
Teresę Sagałę z Koła SBP w Rzekuniu, oraz medalami SBP „W dowód uznania”
koleżanki: Edytę Dobek i Ewę Żbikowską z Koła Bibliotekarzy Szkolnych i
Pedagogicznych. Medal SBP „W dowód uznania został też przyznany Gminnej
Bibliotece Publicznej w Rzekuniu.
Odznaczeni i medale wręczyły przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP
Joanna Pasztalenice-Jarzyńska oraz honorowa przewodnicząca ZG SBP Jadwiga
Jagielska, dziękując jednocześnie wyróżnionym za pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz
bibliotekarstwa w sowich środowiskach lokalnych.
Podczas spotkania została też przedstawiona prezentacja multimedialna na temat form
promocji i źródeł informacji o bibliotece XXI wieku, jej zbiorach i działalności.
- w Wyszkowie, 18 czerwca w restauracji Wyszkowianka, spotkanie okolicznościowe
dla bibliotekarzy z powiatu wyszkowskiego. Uroczystość była okazją do podzielenia
się doświadczeniami z pracy i integracji środowiska wyszkowskich bibliotekarzy.
Zgodnie z tradycją koła bibliotekarze wyszkowscy wybrali się też (13 maja) na
wycieczkę do Choroszczy, Supraśla i Kruszynian.
- wyjazd szkoleniowo-turystyczny do Opinogóry w dniu 14 czerwca połączony ze
spotkaniem integracyjnym bibliotekarzy z powiatu makowskiego, zorganizowany
przez Koło SBP przy MBP w Makowie Maz. oraz MBP w Makowie Maz.
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- w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 20 maja. Współorganizatorami byli: Koło SBP w
Ostrowi Maz. i MBP w Ostrowi Maz. W spotkaniu uczestniczyły władze miasta, powiatu,
wójtowie gmin, dyrekcja MBP w Ostrołęce wraz z przewodniczącą Zarządu Oddziału
oraz bibliotekarze z powiatu ostrowskiego. Imprezie towarzyszył kiermasz książek
zorganizowanym przez jedną z ostrowskich hurtowni.
Bibliotekarze zrzeszeni w poszczególnych kołach aktywnie uczestniczyli w obchodach
tegorocznego Tygodnia Bibliotek, organizując wspólnie ze swoimi bibliotekami
macierzystymi różne formy promujące biblioteki i książki, np. spotkania autorskie,
warsztaty, wystawy.
Z inicjatywy Zarządu Oddziału i SPBiK odbył się wyjazd turystyczno-integracyjny
na Opolszczyznę (Opole, Nysa, Prudnik) oraz do Złotych Hor w Czechach. Bibliotekarze
z poszczególnych kół, którzy uczestniczyli w wycieczce otrzymali dofinansowanie w
wysokości 50 zł.
Członkowie naszego oddziału brali też udział w jednodniowych wyjazdach
integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Książki i
Bibliotek:
- na Mazury (Ryn,- Giżycko),
- do Wilanowa.
Bibliotekarze wyszkowscy podejmowali działania o charakterze kulturalnym, integrujące
bibliotekarzy i sympatyków bibliotek. W 2016 r. spędzali wspólnie czas na wycieczkach,
wyjściach do teatru i kina, biesiadach i wspólnej zabawie.
Organizowali indywidualne warsztaty dla bibliotekarzy podczas których dzielili się
wiedzą umiejętnościami w pracy z czytelnikami i w opracowaniu zbiorów.
Wyszkowscy bibliotekarze zebrali i opracowali biogramy zasłużonych bibliotekarzy z
terenu powiatu wyszkowskiego do II tomu Słownika Biograficznego Kurpiowszczyzny
XX wieku Stanisława Pajki.
Koło SBP w Rzekuniu uczestniczyło w organizacji Nocy w Bibliotece, ogniska
integracyjnego dla dzieci i młodzieży w Rzekuniu i Laskowcu. Razem z koleżankami z
Laskowca zorganizowało też imprezę Mini Odjazdowy Bibliotekarz z ogniskiem
integracyjnym.
Ponadto koleżanki z koła w Rzekuniu systematycznie kontaktowały się ze sobą i
wymieniały doświadczenia związane z codzienną pracą w bibliotece.
Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych brało udział w akcji Jak nie czytam
jak czytam. Jej celem było pobicie rekordu czytania w jednym momencie. W akcji wzięli
udział uczniowie ostrołęckich szkół, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej, bibliotek
publicznych, dyrekcja szkół.
W ramach Odjazdowego bibliotekarza koło zorganizowało wycieczkę rowerową po
Kurpiowszczyźnie zakończoną ogniskiem podczas którego dzielono się wrażeniami z
lektury ciekawych książek na wakacje.
Jubileusze bibliotekarzy.
W 2016 roku jubileusze pracy zawodowej obchodziło 15 koleżanek, pięć odeszło na
emeryturę. Zarząd Oddziału z tych okazji przeznaczył po 60 zł i 100 zł na drobne
upominki.
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Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego

2.4.

Oddział SBP było inicjatorem i współorganizatorem następujących form szkoleniowych
w 2016 r. (Część spotkań była współfinansowana ze środków SBP, głównie drobne
poczęstunki, w przypadku wyjazdów studyjnych niewielka ulga dla członków SBP). :
1. Konferencja Bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego na której zaprezentowano m. in.
analizę działalności bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego a także
wydawnictwa regionalne.
2. Warsztaty da bibliotekarzy Prawo autorskie w aspekcie pracy bibliotekarza z
uwzględnieniem ostatnich zmian. Szkolenie poprowadziła Barbara Szczepańska –
pracownik kancelarii prawnej Hogan Lovells w Warszawie, koordynatorka krajowa ds.
własności intelektualnej w fundacji ELFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Biblioteka
Naukowych, autorka publikacji na temat prawa autorskiego.
3. Wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy bibliotek z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego do Pisza,
podczas którego bibliotekarze mieli możliwość poznania działalności, dorobku i osiągnięć
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piszu, która jest najstarszą i największą książnicą Ziemi
Piskiej. Bibliotekarze zwiedzili też Muzeum Ziemi Piskiej.
4. Szkolenie dla bibliotekarzy dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów
bibliotecznych z uwzględnieniem ostatnich zmian, które prowadziła przewodnicząca ZO
SBP w Ostrołęce.
5. Konferencja dla bibliotekarzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, w czasie której
wysłuchano relacji kol. Justyny Pędzich z XI Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu.
Formy kształcenia przygotowane we współpracy Biblioteki Pedagogicznej i bibliotekarzy
zrzeszonych w kole Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych

6. Legalna kultura : warsztaty edukacyjne
7. Zabawy edukacyjne z chustką Klazny;
8. Jak rozmawiać o książkach – metody pracy z tekstem.
Działalność informacyjna
Dzięki dostępowi bibliotek do Internetu Zarząd Oddziału wszelkie informacje związane z
działalnością naszej organizacji i sprawami bibliotekarskimi stara się przesyłać na bieżąco do
Kół i bibliotek.
W pisemku wydawanym przez MBP w Ostrołęce pt. „Zeszyty Biblioteczne” dysponujemy
własnym „kącikiem”, w którym zamieszczamy informacje o SBP.
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Na konferencjach powiatowych, zwykle dwa razy do roku, przewodnicząca Oddziału
wygłasza krótką informację na temat spraw bieżących SBP.
Przewodnicząca
Oddziału SBP w Ostrołęce
Hanna Gawrońska

8

