
                                                

 

ODDZIAŁ OSTROŁĘCKI 

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

 

Informacja o działalności w 2017 r. 

 
1. Informacje organizacyjne 
 
1.1 ZJAZD ODDZIAŁOWY 

 
20 kwietnia 2017 r. odbył się Oddziałowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich przy MBP w Ostrołęce. Zjazd udzielił absolutorium 

ustępującemu Zarządowi oraz wybrał nowe władze: 

 

Zarząd Oddziału: 

- przewodnicząca Hanna Gawrońska 

- sekretarz Anna Nadwodna 

- skarbnik Mariola Gawrońska 

- członkowie: Mieczysław Romanik, Anna Dobrowolska, Elżbieta Nakielska, Ewa Ciok, 

Agnieszka Kaczmarek.  

 

Komisja Rewizyjna: 

Krystyna Łaszczych, 

Edyta Dobek, 

Barbara Sęk. 

 

Wybrano też 18 delegatów na Zjazd Okręgowy w Warszawie, który odbył się 21 czerwca 

w  Pedagogicznej  Bibliotece Wojewódzkiej. W skład nowego Zarządu Okręgu 

Mazowieckiego weszli: Hanna Gawrońska, Sabina Malinowska i Elżbieta Nakielska. 

Honorowym Gościem Zjazdu była Janina Jagielska, która w imieniu przewodniczącej 

Zarządu Okręgu i własnym złożyła podziękowania za szeroko zakrojoną działalność 

ustępującemu Zarządowi. Podkreśliła też fakt obchodzonego w 2017 r. Jubileuszu 100-

lecia SBP oraz przekazała informację na temat Międzynarodowego Kongresu IFLA we 

Wrocławiu. 

 

Zarząd Oddziału wydał Biuletyn Zjazdowy, w którym m. in. zamieścił  Kalendarium 

działalności Oddziału SBP w Ostrołęce. 

 
1.1. KOŁA SBP  

 

           W 2017 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, 
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- Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych z terenu całego Oddziału, z 

siedzibą przy Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce. 

 

1.2. CZŁONKOWIE  SBP  (158 kobiety, 5 mężczyzn) 

- w dniu 31 grudnia 2016 r. – 169 osoby, 

- skreślono:                          - 6 

     w tym: rezygnacje        - 5 

                 zmarli              -  1 

      -      nowi członkowie             -  0 

Liczba członków w dniu 31 grudnia 2017 r.  – 163 osoby,  

                z tego:  

pracujący;  

               - z bibliotek publicznych                       -   110,  

               - 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)              -     11 

Nasze szeregi opuściła na zawsze koleżanka z Koła SBP w Myszyńcu Danuta Lenda – 

wieloletni dyrektor GBP w Czarni, członek SBP od 1979 roku.  

 

Podane wyżej liczby zostały ustalone na podstawie sprawozdań z poszczególnych kół i 

danych zawartych w bazie członków. 

Dokonywano weryfikacji i aktualizacji danych w Bazie Członków, łącznie z wprowadzaniem 

informacji o zapłaceniu składek.   
 

1.3. SPRAWY FINANSOWE 

 

Stan konta bankowego   na  31.12.2016           6017,13 zł 

Stan kasy  na  31.12.2015                                        0,00 zł 

 

Stan konta bankowego   na  31.12.2017           2780,20 zł 

Stan kasy  na  31.12.2017                                        0,00 zł 

 

Przychody (bez kwoty przekazanej do Zarządu Okręgu) Zarządu Oddziału wyniosły ogółem 

w roku 2017 r.  4205,55 zł, z tego 3514,05 zł pochodzi ze składek członkowskich, 691,50 zł z 

darowizn na cele statutowe od członków kół.  

 

Wydatki ogółem  wyniosły 7442,48 zł, w tym: 

 

- nagrody jubileuszowe (14 jubileuszy i 7 odejścia na emeryturę)                2003,00 zł 

- nagrody (dla 9 osób  w konkursie  Kurpie Zielone  Literaturze                    300,00 zł                                                                                                      

- narady (organizacja Dnia Bibliotekarza, Zjazdu Oddziałowego, 

  konferencji, szkoleń),                                                                                     3403,39 zł 

- transport na Zjazd Okręgowy w Warszawie                                                   750,00 zł 

- dofinansowanie do wyjazdu studyjnego  (dla 7 osób )                                   350,00 zł                                                                                                          

- prowadzenie konta                                                                                            40,00 zł 

- pozostałe wydatki  (w tym na wiązanki kwiatów)                                          596,09 zł         
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Składki: ogółem zebrano 4299,70 zł, do dyspozycji Zarządu Okręgu Mazowieckiego 

przekazano kwotę 785,65 zł, do dyspozycji Zarządu Oddziału pozostało więc 3514,05 zł. 

Nie wszyscy członkowie naszego oddziału regulują składki systematycznie.  

 
 

1.4. POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU I PREZYDIUM ZARZĄDU  

   

 W 2017 r. Zarząd Oddziału spotkał się 2 razy: 

 

- 10 stycznia: omówiono m. in.: realizację zadań oddziału ostrołęckiego SBP w 

2016 r., kalendarz wyborów nowych władz Kół i Oddziału na lata 2017/2021, 

przygotowanie do obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP.  

Zebranie to było wspólnym posiedzeniem Zarządu Oddziału SBP w Ostrołęce, 

przewodniczących kół i Komisji Rewizyjnej. 

 

- 4 grudnia: zaprezentowano nowo wybrane władze poszczególnych Kół, podjęto 

uchwałę budżetową na 2018 r. oraz uchwałę w sprawie dofinansowania udziału 

członka Oddziału w Forum Młodych Bibliotekarzy w 2018 r., omówiono plan 

działań na 2018 r. 

 

 

Ponadto w 2017 r. odbyły się 4 posiedzenia Prezydium ZO: 

-  3 kwietnia: omówiono przygotowania do Walnego Zjazdu Oddziałowego,   

wytypowano członków i instytucje do odznaczeń i medali. 

-    10 kwietnia: omówiono przygotowania do Walnego Zjazdu Oddziałowego. 

-  14 listopada: tematem spotkania było ustalenie daty i programu posiedzenia 

Zarządu Oddziału z przewodniczącymi kół i Komisją Rewizyjną. 

- 30 listopada: mówiono sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem do 

posiedzenia Zarządu Oddziału. 

 
                                                                     

1. Działalność merytoryczna (wg celów strategicznych SBP) 

Cel 1: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w 

Polsce  

 

W 2017 r. Zarząd Oddziału wydał dwie pozytywne opinie w sprawie 

odwołania  ze stanowiska dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu p. 

Agnieszki Majdeckiej (odeszła na własną prośbę) oraz  powołania na to stanowisko   

p. Grażyny Majkowskiej – absolwentki Wydziału Polonistyki UW. 

      O ww. opinie wystąpił wójt gminy Rzekuń. 

 

 Przewodnicząca Koła Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych oraz 

przewodnicząca Zarządu Oddziału wystosowały pismo do władz oświatowych w 

mieście w którym zwróciły uwagę na problemy bibliotekarzy szkolnych,  polegające 

m. in. na niewystarczającej ilości etatów przy jednoczesnym,  zbyt dużym obciążeniu 

pracą z tysiącami darmowych podręczników, które bibliotekarze muszą 

ewidencjonować jednostkowo. Dyrektor Oświaty w Urzędzie Miasta analizuje sprawę. 
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Cel 2: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i 

samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. 

 

W powiecie ostrołęckim odbył się  XXXIV Konkurs „Kurpie Zielone w Literaturze” w 

3 kategoriach:  

 Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (6 czerwca – Myszyniec), Recytatorski 

dla uczniów gimnazjów (15 listopada – Lelis),  

 Poetycki dla dzieci i młodzieży (21 listopada – Kadzidło).  

 

W konkursie wzięli udział uczestnicy reprezentujący 10 gmin kurpiowskich 

zlokalizowanych w woj. mazowieckim, podlaskim i warmińsko – mazurskim oraz, po raz 

pierwszy,  z Ostrołęki. 

 

 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: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, MBP w Ostrołęce, MGBP w 

Myszyńcu, GBP z terenu Kurpiowszczyzny i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i 

Książki w Ostrołęce.  

 Starostwo Powiatowe, zgodnie z zawartą z Oddziałem SBP umową, wyasygnowało kwotę 

w wysokości 2000 zł na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu, które zakupili 

członkowie Zarządu. 

 

 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.  

 Szczególną, ciszącą się dużym powodzeniem imprezą była zorganizowana po raz drugi  

Noc Bibliotek, tym razem pod hasłem „Czytanie porusza”, podczas której przygotowano 

wiele atrakcji, m. in. otwarcie wystawy malarstwa, kurs tańca latino, recital piosenkarski, 

warsztaty z retoryki, gry planszowe, głośne czytanie powieści „Tajfun” Conrada, konkurs 

na najlepszy deser z truskawek. 

 W Ostrołęce kontynuowano comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu 

Książki, którego inicjatorem byli członkowie koła. W 2017 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.  

 Członkowie koła włączyli się w organizację pikniku rodzinnego „Spotkajmy się w parku” 

podczas którego odbyło się Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego.  
 

 Członkowie Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej kontynuowali współpracę z 

bibliotekami szkolnymi, szkołami i przedszkolami a także z sekcją literacką Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, Zespołem Pieśni i Tańca BezWianka, która zaowocowała szeregiem 

ciekawych spotkań a także wspólnym włączeniem się w akcję Narodowego Czytania. 

 Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej 

zorganizowano V Ostrowski Festiwal Piosenki Odczarowanej. 
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 W Wyszkowie Koło SBP było współorganizatorem wielu imprez, spotkań i zajęć 

organizowanych w bibliotece wyszkowskiej, np.: 

  - VII Parady Moli Książkowych organizowanej 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..  

- gry miejskiej Eskapada Wyszków  (po raz szósty) polegającej na dotarciu do 

wyznaczonych punktów na terenie miasta, w których na uczestników czekały zagadki 

dotyczące Wyszkowa oraz zadania sprawnościowe. W 2017 r. w zabawie wzięło udział 

czternaście 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, konkursów, m. in. „Konkursu Pięknego Czytania, 

„Trzymaj formę”, konkursów plastycznych i innych zajęć dla dzieci w ramach 

organizowania im czasu wolnego. Członkowie koła z GBP w Troszynie prowadzą grupę 

teatralną, która przygotowuje różne inscenizacje dla społeczności lokalnej. 

 Członkowie koła włączali się też do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz  

Narodowego Czytania.  

 

Członkowie Koła SBP w Makowie Mazowieckim aktywnie uczestniczyli w działaniach 

w zakresie kultury, edukacji i promocji czytelnictwa, wspólnie ze swoimi macierzystymi 

bibliotekami.  

 

 Koło SBP w Myszyńcu skupiające bibliotekarzy z gmin: Myszyniec, Kadzidło, Lelis, 

Czarnia, Baranowo oraz Łyse uczestniczyło w organizacji różnych imprez 

popularyzujących bibliotekę i książkę. W ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano 

ciekawe spotkania autorskie, poetyckie, warsztaty malarskie, pasowanie na czytelnika i 

inne spotkania z dorosłymi użytkownikami bibliotek.  

 W Kadzidle, Myszyńcu i Lelisie odbyło się Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek, w Lelisie 

Darcie Pierza i spotkania Klubu Seniora.  

 Członkowie koła z Kadzidła i Myszyńca włączyli się aktywnie w akcję „Przerwa na 

wspólne czytanie” polegającej na głosowaniu na wybraną i zarejestrowaną bibliotekę. 

MGBPw Myszyńcu uzyskała 39 lokatę i tym samym nagrodę II stopnia – 50 książek dla 

dzieci do wspólnego czytania. 

 W Myszyńcu, Lelisie i Kadzidle przeprowadzono finały Konkursu Kurpie Zielone w 

Literaturze. 

  

 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 trzech ostrołęckich szkół, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej, 

bibliotek  publicznych, dyrekcja szkół. 

  

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. 
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W 2017 roku odbyły się spotkania:  

 

- powiatowe w Ostrołęce  w dniu 8 czerwca.  

Organizatorami były: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce, Rejonowe przy MGBP w 

Myszyńcu, Rejonowe przy GBP w Rzekuniu,  oraz Miejska Biblioteka Publiczna w 

Ostrołęce. Oprócz bibliotekarzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego w imprezie 

uczestniczyły koleżanki z Ostrowi Mazowieckiej, Makowa Mazowieckiego, Rozóg, 

Młynarzy. Na zaproszenie odpowiedzieli bibliotekarze emerytowani oraz 

przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. Gościliśmy w Ostrołęce 

również przewodniczącą Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP p. Joannę 

Pasztaleniec-Jarzyńską oraz przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych 

Pracowników Kultury Jana Budkiewicza. 

Dyrektor Biblioteki Mieczysław Romanik w swoim krótkim wystąpieniu wprowadził 

uczestników w zagadnienia zadań i misji bibliotek we współczesnym społeczeństwie. 

Zwrócił uwagę na  nowy model bibliotek, które mają być trzecim miejscem po domu i 

pracy, w którym ludzie dobrze się czują, chcą je odwiedzać, w którym mogą się 

spotkać, porozmawiać…  

Tegoroczne obchody Dnia  Bibliotekarza i Bibliotek organizowane były w roku 

Jubileuszu 100-lecia SBP. Przewodnicząca Oddziału przedstawiła krótko historię 

stowarzyszenia, przybliżyła osoby, z inicjatywy których powstały pierwsze struktury 

SBP na ziemiach byłego województwa ostrołęckiego, m. in. Izabellę Majewską-Chałat 

wieloletnią dyrektor ostrołęckiej biblioteki i inicjatorkę powstania Oddziału SBP w 

Ostrołęce.  Była to też wyjątkowa okazja  aby podziękować bibliotekarzom za pracę 

na rzecz stowarzyszenia. Honorową Odznakę SBP otrzymała koleżanka Anna 

Zatońska z Koła w Makowie Mazowieckim, listy gratulacyjne otrzymały koleżanki 

Mariola Gawrońska (Koło przy MBP w Ostrołęce) i Elżbieta Suchecka (Koło w 

Makowie-Maz.). Medal „W dowód uznania” przyznano Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Bibliotek i Książki oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim.  

Podczas spotkania została też przedstawiona prezentacja multimedialna  pod hasłem 

„Biblioteka. Oczywiście”. 

 

- w Wyszkowie, 24 czerwca, w jednej z wyszkowskich restauracji. Było to uroczyste 

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 (12-13 maja) na wycieczkę do Krakowa.  

 

- wyjazd szkoleniowo-turystyczny do Ciechanowa  połączony ze spotkaniem 

integracyjnym bibliotekarzy z powiatu  makowskiego,  zorganizowany przez Koło 

SBP przy MBP w Makowie Maz. oraz MBP w Makowie Maz.   

-   w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 25 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. 

 

Członkowie SBP uczestniczyli w wyjeździe  turystyczno-integracyjnym Piastowskim 

szlakiem, na trasie którego znalazły się: Poznań (z Biblioteką Raczyńskich i innymi 



 7 

zabytkami kultury polskiej), Kórnik (z cennymi zabytkowymi zbiorami rękopisów i 

starodruków), Rogalin, Gniezno, Ostrów Lednicki (miejsce chrztu Mieszka I) i Licheń. 

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 (Mrągowo, Szestno),  

- do Sierpca. 

 

Bibliotekarze wyszkowscy podejmowali działania o charakterze kulturalnym, integrujące 

bibliotekarzy i sympatyków bibliotek. W 2017 r. spędzali wspólnie czas na wycieczkach, 

wyjściach do teatru i kina, biesiadach i wspólnej zabawie.  

 

Koło SBP w Rzekuniu  uczestniczyło w organizacji ogniska integracyjnego dla dzieci i 

młodzieży w Rzekuniu i Laskowcu  

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  zorganizowało w ramach 

Odjazdowego bibliotekarza wycieczkę rowerową po Kurpiowszczyźnie zakończoną 

ogniskiem w Lelisie i zwiedzaniem Ośrodka Etnograficznego.  

 

 

Jubileusze bibliotekarzy.  

W 2017 roku jubileusze pracy zawodowej obchodziło 14 członków, 7 odeszło na 

emeryturę. Zarząd Oddziału z tych  okazji przeznaczył po 60 zł i 100 zł na drobne 

upominki.  

 

 

 

1.4. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych  form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego 

 

Oddział SBP było inicjatorem i współorganizatorem  następujących form szkoleniowych 

w 2017 r. (Część spotkań była współfinansowana ze środków SBP, głównie drobne 

poczęstunki, w przypadku wyjazdów studyjnych niewielka ulga dla członków SBP). : 

 

 

1. Dwie konferencje dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego na których 

zaprezentowano m. in. analizę działalności bibliotek publicznych miasta i powiatu 

ostrołęckiego, prezentowano wydawnictwa regionalne. 

 

 

2. Wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy bibliotek z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego do 

Mińska Mazowieckiego, podczas którego bibliotekarze mieli możliwość poznania 

działalności, dorobku i osiągnięć (zwłaszcza w promocji czytelnictwa i książki),  

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Bibliotekarze zwiedzili też 

Muzeum Ziemi Mińskiej. 
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3. Szkolenie dla bibliotekarzy dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów 

bibliotecznych z uwzględnieniem ostatnich zmian, które prowadziła przewodnicząca ZO 

SBP w Ostrołęce. 

 

4. Czytanie na receptę – cykl spotkań na temat terapeutycznej roli literatury. Spotkanie 

prowadził Piotr Słabek – wydawca i redaktor, doktorant Papieskiego Uniwersytetu Jana 

Pawła II w Krakowie. 

 

5. Szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego na temat polityki bezpieczeństwa 

informacji w bibliotekach oraz opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów w 

systemie Mateusz. 

 

 

 
Formy kształcenia przygotowane we współpracy Biblioteki Pedagogicznej i bibliotekarzy 

zrzeszonych w kole Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych  

 

6. Trudne tematy w literaturze dla dzieci i młodzieży. Szkolenie prowadziła Joanna 

Piekarska, pracownik Biblioteki Narodowej. 

 

7. Liberatura czyli książka w butelce. Prowadzącą była Barbara Zakrzewska, emerytowana 

nauczycielka j. polskiego. Podczas spotkania odbyła się adiokonferencja z Radosławem 

Nowakowskim, twórcą książek liberackich. 

 

8. Spotkanie członków Zarządu Oddziału SBP w Ostrołęce z Kołem Bibliotekarzy 

Szkolnych i Pedagogicznych podczas którego przedstawiono następujące zagadnienia: 

 

- Najważniejsze wydarzenia roku jubileuszowego 100-lecia SBP - Hanna Gawrońska, 

- Biblioteki w nowym statucie szkoły - Anna Dobrowolska,  

- Miejsce bibliotek w nowej podstawie programowej - Edyta Dobek. 

 

 

Działalność informacyjna 

 

Na stronie mbpostroleka.pl powstała nowa zakładka z informacjami dotyczącymi Oddziału 

SBP w Ostrołęce. 

 

 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. 

 

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 
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