
ODDZIAŁ OSTROŁĘCKI 

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

 

Informacja o działalności w 2018 r. 

 
1. Informacje organizacyjne 
 
1.1. KOŁA SBP  
 

           W 2018 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   
- w dniu 31 grudnia 2017 r. – 163 osoby, 

- skreślono:                          - 4 

     w tym: rezygnacje        - 3 

                 zmarli                - 1               

      -      nowi członkowie              -  2 

Liczba członków w dniu 31 grudnia 2018 r.  – 161 osoby (157 kobiet, 4 mężczyzn),  

                z tego:  

pracujący;  

               - z bibliotek publicznych                        -     95,  

               - z bibliotek szkolnych                           -     10,  

               - z bibliotek pedagogicznych                 -       3,  

               -  inni (poza bibliotekami, )                    -      1, 

               -  niezatrudnieni                                     -       1, 

emeryci  i renciści                                                 -     51. 

 

członkowie do 35 roku życia (włącznie)              -      12 

 

Nasze szeregi opuściła na zawsze koleżanka z Koła SBP w Makowie Mazowieckim Halina 

Dąbrowska – pracownik Filii Bibliotecznej w Amelinie.  
 

 

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.   
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1.3. SPRAWY FINANSOWE 

 

Stan konta bankowego   na  31.12.2017           2780,20 zł 

Stan kasy  na  31.12.2017                                        0,00 zł 

 

Stan konta bankowego   na  31.12.2018           2395,48 zł 

Stan kasy  na  31.12.2018                                        0,00 zł 

 

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

w roku 2018 r.  6670,64 zł, z tego 3094,14 zł pochodzi ze składek członkowskich, 576,50 zł z 

darowizn na cele statutowe od członków kół oraz 3000,00 zł z dotacji Urzędu Miasta 

Ostrołęki. 

 

Wydatki ogółem  wyniosły 7055,36 zł, w tym: 

 

- nagrody jubileuszowe i z okazji odejścia na emeryturę)                                 867,35 zł 

- nagrody (dla 9 osób  w konkursie  Kurpie Zielone  Literaturze                      298,77 zł                                                                                                      

- narady (organizacja Dnia Bibliotekarza, konferencji, szkoleń)                     2069,17 zł 

- organizacja warsztatów biblioterapeutycznych (dotacja UM)                       3005,37 zł 

- dofinansowanie do wyjazdu studyjnego  (dla 8 osób )                                    400,00 zł                                                                                                          

- prowadzenie konta                                                                                               6,00 zł 

- hologramy                                                                                                          51,20 zł 

- pozostałe wydatki  (w tym  roll-up i wiązanki kwiatów)                                357,50 zł         

 

Składki: ogółem zebrano 3629 zł, do dyspozycji Zarządu Okręgu Mazowieckiego przekazano 

kwotę 534,86 zł, do dyspozycji Zarządu Oddziału pozostało więc 3094,14 zł. 

Nie wszyscy członkowie naszego oddziału regulują składki systematycznie.  

 
 

1.4. POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁU I PREZYDIUM ZARZĄDU   

   

 W 2018 r. Zarząd Oddziału spotkał się 2 razy: 

 

- 8 czerwca – podjęto  uchwałę w sprawie ustanowienia administratora 

elektronicznej bazy członków Oddziału SBP w Ostrołęce (Uchwała Nr 1/2018),, 

omówiono: realizację zadań Zarządu Oddziału  w I kwartale 2018 r. (m. in. 

pozyskanie środków w wysokości 3000 zł z Urzędu Miasta Ostrołęki na 

organizację warsztatów biblioterapeutycznych „Czytanie na receptę”, 

przeprowadzenie pierwszego z trzech konkursów  Kurpie Zielone w Literaturze – 

konkursu recytatorskiego dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych w Myszyńcu, 

organizacja wyjazdu do warszawskiego Teatru Polskiego na sztukę A. Fredry 

„Mąż i żona”, udział  Prezydium Zarządu w zebraniu Koła Bibliotekarzy Bibliotek 

Szkolnych i pedagogicznych), obchody Dnia Bibliotekarza w poszczególnych 

kołach oraz sprawy finansowe Oddziału. Poruszono też temat zaplanowanego na 

27 czerwca wyjazdowego posiedzenia Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP w 

Ostrołęce i Kadzidle. 

Przewodnicząca Oddziału poinformowała o zdobyciu przez koleżankę z naszego 

Oddziału, Wiesławę Sobiech, tytułu Mazowieckiego Bibliotekarza Roku i 

uzyskaniu przez nią 4 miejsca w ogólnopolskim plebiscycie internetowym; 

poinformowała również o przebiegu posiedzenia Zarządu Okręgu Mazowieckiego 

SBP 13 marca oraz Mazowieckiego Dnia Bibliotekarza  9 maja w Warszawie.  

Zebranie to było wspólnym posiedzeniem Zarządu Oddziału SBP w Ostrołęce, 

przewodniczących kół i Komisji Rewizyjnej. 
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- 5 grudnia - przyjęto plan działań i preliminarz budżetowy na 2019 r., podjęto 

uchwałę budżetową na 2019 r. (Uchwała Nr 2/2018), omówiono sprawy związane 

z polityką bezpieczeństwa RODO dot. działalności oddziału, omówiono realizację 

zadań Zarządu Oddziału w 2018 r. (m. in. przeprowadzenie cyklu 3 spotkań o 

biblioterapeutycznej roli literatury Czytanie na receptę oraz konkursu Kurpie 

Zielone w Literaturze, organizacja 3 wyjazdów do teatrów warszawskich),  

wysłuchano relacji przewodniczącej ZO  z konferencji z cyklu Automatyzacja 

bibliotek. Biblioteka w cyberprzestrzeni. Inspiracje Światowego Kongresu IFLA 

we Wrocławiu. 

 

Ponadto w 2018 r. odbyło się 6 posiedzeń Prezydium ZO: 15 stycznia, 17 maja, 7 czerwca, 

12 czerwca, 19 października, 23 listopada, na których omawiano sprawy związane z 

bieżącą działalnością oraz z przygotowaniem zebrań Zarządu Oddziału. 

 
1.5. Polityka bezpieczeństwa RODO dotycząca działalności Oddziału 

 

      Zgodnie z  wprowadzoną, przez Zarząd Główny SBP, zaktualizowaną Polityką bezpieczeństwa w 

zakresie ochrony danych osobowych w SBP, Zarząd Oddziału podjął następujące działania: 

- przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia administratorem elektronicznej bazy członków 

Oddziału SBP w Ostrołęce przewodniczącej Hanny Gawrońskiej (Uchwała Nr 1/2018), 

która po zapoznaniu się z Polityką bezpieczeństwa uzyskała upoważnienie z ZG do 

przetwarzania danych osobowych w bazie członków Oddziału; 

- na zebraniu Zarządu 5 grudnia sekretarz Oddziału Anna Nadwodna przedstawiła 

wszystkim zebranym najważniejsze założenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony 

danych osobowych w SBP  i  omówiła niezbędne działania w celu ich wdrożenia;  

- przewodniczące poszczególnych kół otrzymały drogą elektroniczną Politykę 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w SBP wraz z załącznikami oraz 

zostały zobowiązane do zapoznania poszczególnych członków z tymi dokumentami i 

przesłania podpisanych  oświadczeń i zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

- zebrane oświadczenia  zostały dołączone do dokumentacji Oddziału, która jest 

odpowiednio zabezpieczona i przechowywana w odpowiednich szafach. 

 

1.6. Współpraca Oddziału SBP w Ostrołęce z bibliotekami, samorządem oraz innymi 

organizacjami 

 

Zarząd Oddziału oraz poszczególne koła najściślej  współpracują z bibliotekami, przy których 

działają. Współpraca ta rozwija się bardzo harmonijnie i dotyczy różnorodnych działań w zakresie 

kultury i  edukacji  oraz innych działań mających na celu promocję czytelnictwa oraz poszerzenie 

wiedzy społecznej o książce (spotkania autorskie, debaty literackie, konkursy, wystawy).  

Zarząd Oddziału  otrzymuje wsparcie ze strony samorządu lokalnego. Jego przedstawiciele są 

zapraszani do ratusza na zebrania organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i powiatu 

ostrołęckiego. Przewodnicząca ZO SBP w Ostrołęce reprezentowała naszą organizację na 
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noworocznym spotkaniu przedstawicieli instytucji i organizacji działających w sferze kultury 

z przewodniczącym Rady Miasta i przewodniczącym Komisji Kultury RM Ostrołęka. 

 Urząd Miasta Ostrołęki ogłasza co roku konkursy ofert na działania w zakresie kultury, edukacji i 

sztuki, w ramach  których Zarząd uzyskał w 2018 r.  3000 zł na   warsztaty biblio-terapeutyczne. 

Również Starostwo Powiatowe w Ostrołęce udziela wsparcia finansowego. W 2019 r. przekazało 

środki finansowe na nagrody dla uczestników konkursu Kurpie Zielone w Literaturze  o wartości  

2000 zł. 

Ponadto Oddział współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, 

Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym (najczęściej przy 

organizacji promocji wydawnictw), ze Związkiem Zawodowym Pracowników Kultury działającym 

przy MBP w Ostrołęce a także Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubami Seniora. 

  

                                                                     

1. Działalność merytoryczna (wg celów strategicznych SBP) 

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

Polsce  

 

W 2018 r. pozytywny efekt przyniósł apel przewodniczącej Koła Bibliotekarzy 

Szkolnych i Pedagogicznych (przy akceptacji Zarządu Oddziału) o zwiększenie liczby 

godzin przeznaczonych dla pracowników bibliotek szkolnych. W kilku szkołach 

zostało dodane 15 godz. (pół etatu). 

 

Cel 2: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w 

tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

 

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

3 kategoriach:  

 Recytatorski dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych (5 czerwca – Myszyniec),  

 Recytatorski dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum 

 (21 listopada – Lelis),  

 Poetycki dla dzieci i młodzieży (27 listopada – Kadzidło).  

 

W konkursie wzięli udział uczestnicy reprezentujący 10 gmin kurpiowskich 

zlokalizowanych w woj. mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz 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. 

 

 Koło SBP w Ostrołęce współpracuje z MBP przy realizacji różnorodnych działań w 

zakresie kultury, edukacji i nauki. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w działaniach 
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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 2018 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. 
  

 Członkowie koła włączyli się także w organizację pikniku rodzinnego „Spotkajmy się w 

parku” podczas którego odbyło się Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana 

Żeromskiego. 

  

 Członkowie Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej kontynuowali współpracę z 

bibliotekami, bibliotekami szkolnymi, szkołami i przedszkolami, instytucjami 

państwowymi i samorządowymi oraz z organizacjami pozarządowymi.  

 

 Wspólnie  z sekcją literacką Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali Narodowe 

Czytanie Przedwiośnia S. Żeromskiego a z  hurtownią książek Edyp VII Ostrowski 

Piknik z Książką. 

 Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej 

zaowocowała organizacją V Ostrowskiego Festiwalu Piosenki Odczarowanej. 

 Bibliotekarze z bibliotek w Andrzejewie, Broku i Wąsewie współpracują z Klubami 

Seniora. 

 Przy współudziale MBP i bibliotek gminnych zorganizowali w 2018 r. VI edycję 

konkursu literackiego „Tu jest moje miejsce...”. 

  

 W Wyszkowie Koło SBP było współorganizatorem wielu imprez, spotkań i zajęć 

organizowanych w bibliotece wyszkowskiej, np.: 

  - VIII 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 siódmy) polegającej na dotarciu do 

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

dotyczące Wyszkowa oraz zadania sprawnościowe. W 2018 r. 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 (m. in. z Joanną Brodowską, Urszulą Laską i Ireną Minotą 

w Olszewie-Borkach), zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci (bajkoterapii), warsztatów 

twórczości ludowej, konkursów, m. in. „Kurpie Zielone w Literaturze”, konkursów 

plastycznych i innych zajęć dla dzieci w ramach organizowania im czasu wolnego. 

Szczególnie bogaty program przygotowali w maju, podczas Tygodnia Bibliotek. 

  

 Członkowie koła z GBP w Troszynie prowadzą grupę teatralną, która przygotowuje różne 

inscenizacje dla społeczności lokalnej. 
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 Bibliotekarze tego koła aktywnie włączyli się w obchody 100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości. W bibliotece w Olszewie-Borkach odbył się Przegląd Pieśni 

Patriotycznych. 

 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, Czarni, Myszyńcu, Lelisie oraz w Dylewie (Filia Biblioteczna) odbyła się 

Noc Bibliotek,  w Lelisie Darcie Pierza i spotkania Klubu Seniora, we wszystkich 

gminach - Narodowe Czytanie. 

W Kadzidle, na  dworcu autobusowym, odbył się poetycki happening. 

 

Członkowie koła, którzy  uczestniczyli w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez 

Zarząd Główny SBP w Kadzidle, przygotowali samodzielnie spektakl dla dzieci 

inspirowany książką Hanny Januszewskiej Pyza na polskich dróżkach. Na spotkanie z 

Pyzą bibliotekarze zaprosili dzieci z miejscowej szkoły, przedstawicieli samorządu, 

aktorów z Teatru Królewskiego w Wilanowie a także bibliotekarzy z sąsiednich bibliotek. 

Spektakl został wzbogacony monologiem w gwarze kurpiowskiej Ja tam pleto nie jestem 

w wykonaniu Krystyny Łaszczych i Elżbiety Sadłowskiej. 

 

 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. 

  

Cel 3:  Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu  bibliotekarza 

 

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. 

 

Szczególną, cieszącą się dużym powodzeniem, imprezą była zorganizowana po raz kolejny, w 

czerwcu w MBP w Ostrołęce  Noc Bibliotek, tym razem pod hasłem „RzeczpospoCzyta”, 

podczas której przygotowano wiele atrakcji, m. in. pokaz sztuk walki, taniec fitness, głośne 

czytanie Potopu Henryka Sienkiewicza, quiz literacki, wystawa dzieł liberackich, konkurs na 

najlepsze ciastko Literacką Patriotkę oraz koncert jazzowy w wykonaniu Trio z Gdańska. 

 

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 2018 roku odbyły się spotkania:  

 

- powiatowe w Ostrołęce  w dniu 15 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 i Rozóg. Na zaproszenie 

odpowiedzieli bibliotekarze emerytowani, przedstawiciele władz samorządowych 

miasta i powiatu oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych 

Pracowników Kultury Jan Budkiewicz. 

Dyrektor Biblioteki Mieczysław Romanik w swoim krótkim wystąpieniu wprowadził 

uczestników w zagadnienia związane z funkcjonowaniem bibliotek w regionie i 

omówił pozytywne zmiany jakie sukcesywnie następują. Jako przykład podał GBP w 

Kadzidle, która w 2018 r. przeprowadziła się do nowego, funkcjonalnego i 

wyposażonego w nowoczesny sprzęt budynku.  

Podczas spotkania została też przedstawiona prezentacja multimedialna  zawierająca 

osiągnięcia bibliotek ostrołęckich. 

- w Wyszkowie 16 czerwca, w Domu Kultury „Hutnik”. Bibliotekarze mieli okazję 

obejrzeć film „Zimna wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Uroczystość była 

okazją do podzielenia się doświadczeniami z pracy i integracji środowiska 

wyszkowskich bibliotekarzy. Zgodnie z tradycją koła bibliotekarze wyszkowscy 

wybrali się też (11-12 maja) na wycieczkę, tym razem do Wrocławia.  

 

- w Makowie Mazowieckim 14 czerwca, zorganizowane przez Koło SBP  oraz 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Mazowieckim. 

 

- w Ostrowi Mazowieckiej 12 maja. Współorganizatorami byli: Koło SBP i MBP w 

Ostrowi Mazowieckiej. W spotkaniu uczestniczyły władze miasta, powiatu, wójtowie 

gmin, bibliotekarze z powiatu ostrowskiego, przedstawiciele instytucji 

samorządowych, nauczyciele i młodzież szkolna oraz czytelnicy. Podczas 

uroczystości kol. Elżbieta Rostkowska – kierownik Biblioteki Publicznej w 

Andrzejewie odebrała z rąk przewodniczącej Oddziału kol. Hanny Gawrońskiej 

Medal W Dowód Uznania. 

 

We wrześniu MBP w Ostrowi Mazowieckiej obchodziła 90-lecie działalności. W gali 

jubileuszowej uczestniczyły władze samorządowe, dyrekcja Biblioteki Publicznej 

m.st. Warszawy, przedstawiciele Zarządu Głównego SBP, dyrektorzy i pracownicy 

bibliotek z powiatu ostrowskiego, emerytowani bibliotekarze i czytelnicy. 

Z okazji jubileuszu Zarząd Główny SBP nadał Bibliotece Medal W Dowód Uznania 

za zasługi dla bibliotekarstwa, który podczas uroczystości wręczyła Joanna Potęga – 

przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego SBP. List gratulacyjny otrzymała kol. Anna 

Duda-Depta. 

W grudniu dla bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego zorganizowano wyjazd do teatru, 

w którym uczestniczyło 30 osób. 

 

Członkowie SBP uczestniczyli w wyjeździe  turystyczno-integracyjnym w Beskid 

Śląski i na Orawę w  Słowacji. 

 Bibliotekarze z poszczególnych kół, którzy uczestniczyli w wycieczce otrzymali 

dofinansowanie w wysokości 50 zł.  
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Członkowie naszego oddziału brali też udział w jednodniowych wyjazdach 

integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie  Przyjaciół Książki i 

Bibliotek: 
- do Gietrzwałdu  

- szlakiem nadwiślańskich grodów: Modlin – Zakroczym - Czerwińsk. 

 

Bibliotekarze wyszkowscy przykładają dużą wagę do działań integracyjnych 

środowiska. Coraz większą popularnością cieszą się u nich działania o charakterze 

kulturalnym, integrujące bibliotekarzy i sympatyków bibliotek. 

W 2018 r. spędzali wspólnie czas na wycieczkach, biesiadach, wychodzili razem do 

teatru i kina, uczestniczyli we wspólnej zabawie.  

 

Jubileusze bibliotekarzy.  

W 2018 roku jubileusze pracy zawodowej obchodziło 8 członków,  4 odeszło na 

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

upominki 

 

Z inicjatywy Zarządu Oddziału medalem W Dowód Uznania uhonorowano Wójta gminy 

Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego, kierownika GBP w Andrzejewie Ewę Rostkowską 

oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej. List gratulacyjny otrzymała 

Anna Duda-Depta z MBP w Ostrowi Maz. 

 

Cel 4.  Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych  form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego 

 

Zarząd Oddziału SBP było inicjatorem i współorganizatorem  następujących form 

szkoleniowych w 2018 r.: 

 

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

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

ostrołęckiego, omówiono ciekawe formy aktywizujące czytelnictwo podejmowane przez 

biblioteki, prezentowano wydawnictwa regionalne. 

 

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

Działdowa, podczas którego bibliotekarze mieli możliwość poznania działalności i 

nowatorskich form pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Bibliotekarze 

zwiedzili też Muzeum Państwa Krzyżackiego oraz zamek gotycki. 

 

3. Czytanie na receptę – cykl 3 spotkań na temat terapeutycznej roli literatury. Spotkanie 

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

Pawła II w Krakowie. 

 

4. Obsługa biblioteki cyfrowej POLONA 2 i ACADEMICI. Szkolenie prowadził pracownik 

Biblioteki Narodowej 

 

 
Formy kształcenia przygotowane we współpracy Biblioteki Pedagogicznej i bibliotekarzy 

zrzeszonych w kole Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych  

 

1. RODO – główne zmiany, prawa, obowiązki, odpowiedzialność. 

 

2. Zajęcia warsztatowe – lapbook. 
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3. Rozbudzanie kreatywności dzieci i młodzieży dzięki różnorodności materiałów 

plastycznych firmy ASTRA. 

 

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

Szkolnych i Pedagogicznych. 

 

 
We współpracy MBP i Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano następujące 

szkolenia:  

 

1. Ochrona danych osobowych. 

 

2. Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych. 

 

3. Praca w programie PowerPaint. 

 

 

4. Polona i Academica – miliony publikacji w każdej bibliotece. 
 

 

Działalność informacyjna 

 

Na portalu mbpostroleka.pl funkcjonuje podstrona Oddziału SBP w Ostrołęce, na której 

zamieszczane są  informacje dotyczące Stowarzyszenia. 

 

 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 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


