
 ODDZIAŁ OSTROŁĘCKI 

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

 

Informacja o działalności w 2019 r. 

 
1. Informacje organizacyjne 
 
1.1 KOŁA SBP  
 

           W 2019 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. 

 

CZŁONKOWIE  SBP   
- w dniu 31 grudnia 2018 r.    – 161 osoby, 

- skreślono:                          -     6  (rezygnacje)      

             -     nowi członkowie               -     2 

 

Liczba członków w dniu 31 grudnia 2019 r.  – 157 osoby (153 kobiet, 4 mężczyzn),  

                z tego:  

pracujący;  

               - w bibliotekach publicznych                       -      94,              

               - w bibliotekach szkolnych                           -     10,  

               - w bibliotekach pedagogicznych                 -       3,  

                

emeryci  i renciści                                                 -     50 

 

członkowie do 35 roku życia (włącznie)              -      7 

 

 

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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POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁU I PREZYDIUM ZARZĄDU   

   

 W 2019 r. Zarząd Oddziału spotkał się 2 razy: 

 
- 14 maja – przedstawiono informację o realizacji zadań Oddziału SBP w I kwartale 2019 r.; 

podjęto uchwałę (Uchwała Nr 1/2019) w sprawie współpracy z Zarządem Okręgu SBP w 

Warszawie przy realizacji projektu pn. Wiedza=Sukces w ramach programu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla Książki” (Uchwała Nr 1/2019). 

 

- 27 listopada –  przyjęto plan działań i preliminarz budżetowy na 2020 r., podjęto 

uchwałę budżetową na 2020 r. (Uchwała Nr 2/2019), omówiono sprawy związane z 

podniesieniem składek członkowskich, omówiono realizację zadań Zarządu Oddziału w 

2019 r. (m. in. cykl 3 spotkań Ostrołęka czyta Gustawa Herlinga Grudzińskiego, szkolenia 

w ramach projektu Wiedza=Sukces, konkurs Kurpie Zielone w Literaturze, 5 wyjazdów do 

teatrów warszawskich),  wysłuchano relacji Agnieszki Zaorskiej z przebiegu 12 Forum 

Młodych Bibliotekarzy Bibliotekarz DO POZNANIA. Przewodniczące poszczególnych kół 

zrelacjonowały  działalność swoich kół w roku 2019 r.  

Podjęto uchwałę (Uchwała Nr 3/2019)w sprawie zmiany liczby członków. 

 
Ponadto w 2019 r. odbyło się 5 posiedzeń Prezydium ZO: 24 kwietnia, 26 czerwca, 10 września,  7 

listopada, 26 listopada na których omawiano sprawy związane z bieżącą działalnością oraz z 

przygotowaniem zebrań Zarządu Oddziału i organizowanych w siedzibie MBP w Ostrołęce szkoleń i 

spotkań literackich. 

 

Polityka bezpieczeństwa RODO dotycząca działalności Oddziału 

 

      W 2019 r. Zarząd Oddziału kontynuował, rozpoczęte w roku ubiegłym,  działania dotyczące 

bezpieczeństwa RODO, zgodnie z  wprowadzoną, przez Zarząd Główny SBP Polityką bezpieczeństwa 

w zakresie ochrony danych osobowych w SBP.  

W ciągu roku zostały skompletowane oświadczenia członków Oddziału o zapoznaniu się z ww. 

dokumentem i ich zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Przewodnicząca Okręgu wystawiła dla Prezydium Zarządu i przewodniczących kół upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych, których kopie wraz ww. dokumentami  zostały dołączone do 

innych dokumentów Oddziału.  

Cała dokumentacja Oddziału  jest prawidłowo zabezpieczona i przechowywana w odpowiednich 

szafach. 
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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 

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 2019 r.  2500 zł na   cykl spotkań Ostrołęka czyta 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.  

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. 

  

 1.2. SPRAWY FINANSOWE 

 

I. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019 r. -  2.395,48 zł 
 

Wpływy ogółem - 6.477,50, w tym: 

-  ze składek - 3.415,50 zł 

- darowizny od członków oddziału - 562,00 zł 

- dotacja  (zadanie realizowane w ramach dotacji na cykl spotkań „Ostrołęka czyta Gustawa 

Herlinga-Grudzińskiego”,  samorząd Miasta Ostrołęki - 2.500,00 zł  

- inne przychody – brak 

 

Wydatki ogółem - 7154,13 zł 

 

-  nagrody jubileuszowe  -  1022,96 zł 

 

-  nagrody w konkursie Kurpie Zielone w Literaturze  -  298,77 zł 

 

-  organizacja Dnia Bibliotekarza, Zjazdu Oddziałowego, 

    Konferencje, szkolenia, Forum Młodych Bibliotekarzy -  2.385,80 zł 

 

- organizacja cyklu spotkań „Ostrołęka czyta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego  (dotacja 

samorządu miasta)  -  2.581,00 zł (dofinansowanie z oddziału 81,00 zł) 

 

- składki 15% (za II półrocze 2018 i I półrocze 2019) wpłacone do ZOSBP w Warszawie

 - 520,20 zł 

 

 -  dofinasowanie  do wyjazdu studyjnego dla 6 członków  -  300,00 zł 

 

Na koniec roku 2019 pozostało do dyspozycji Oddziału w Ostrołęce - 1.718,85 zł 
Nie wszyscy członkowie naszego oddziału regulują składki systematycznie.  
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1. Działalność merytoryczna (wg celów strategicznych SBP) 

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

Polsce  

 
W 2019 r. Zarząd Oddziału wydał cztery pozytywne opinie w sprawie: 

- odwołania  ze stanowiska Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu p. Grażyny 

Majkowskiej (odeszła na własną prośbę), 

-  powołania na to stanowisko p. Katarzyny Kossakowskiej.  (O ww. opinie wystąpił wójt 

gminy Rzekuń), 

- powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej 

z siedzibą w Nagoszewie p. Agnieszki Kosewskiej, 

- powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku p. Sławomira 

Pierynowskiego. 

 

 

Cel 2: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i 

samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

 
Zarząd Oddziału przystąpił w 2019 r.  do - ogłoszonego przez Urząd Miasta Ostrołęki -  konkursu 

ofert na działania w zakresie kultury, edukacji i sztuki i uzyskał  2500 zł na  cykl spotkań Ostrołęka 

czyta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Spotkania te poprowadzili historycy literatury, profesorowie: 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Warszawskiego  oraz historyk sztuki  z 

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Akcja, która spotkała się z wysoką oceną osób 

w niej uczestniczących, miała za zadanie przybliżyć osobę i twórczość G. Herlinga-Grudzińskiego – 

wybitnego, głęboko zakorzenionego w kulturze europejskiej pisarza, w 100. rocznicę Jego urodzin. 

Skierowana była do osób poszukujących literatury wartościowej, także do młodych.  Łącznie w 

spotkaniach wzięło udział 155 osób.  

W roku 2019 Zarząd Oddziału zorganizował  dla  użytkowników bibliotek i bibliotekarzy  pięć 

wyjazdów do teatrów warszawskich i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (na przedstawienia: 

Żołnierz Królowej Madagaskaru, Straszny Dwór, Jezioro Łabędzie, Doktor Żiwago, Upiór w Operze). 

Wyjazdy te cieszyły dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród seniorów. 

 

Po raz trzydziesty szósty odbył się Konkurs „Kurpie Zielone w Literaturze” w 3 kategoriach:  

 Recytatorski dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych (4 czerwca – Myszyniec),  

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

 (21 listopada – Lelis),  

 Poetycki dla dzieci i młodzieży (28 listopada – Kadzidło).  

 
W konkursie wzięli udział uczestnicy reprezentujący 9 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w 

woj. mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz z Ostrołęki. 
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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  
 

    W Ostrołęce, kontynuowano comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, 

którego inicjatorem byli członkowie koła. W 2019 roku odbyło się 11 spotkań w ramach działalności 

Klubu. Były to spotkania kameralne, dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze. 

 

      Koło było współorganizatorem  piątej edycji Nocy Bibliotek (5 października) pod hasłem Znajdżmy 

wspólny język.  Członkowie przygotowali m. in. Quiz Literacki oraz akcję wspólnego czytania 

Niebieskiego Mundurka Wiktora Gomulickiego.   

 

 Członkowie koła aktywnie uczestniczyli też w przygotowaniu wieczoru noworocznego, który jest 

spotkaniem zorganizowanym dla przyjaciół MBP w Ostrołęce, członków organizacji społecznych oraz 

bibliotekarzy. 

  

  

Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej 
  

Członkowie tego koła 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 a z  hurtownią książek Edyp IX Ostrowski Piknik z Książką. 

Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej 

zaowocowała organizacją VI Ostrowskiego Festiwalu Piosenki Odczarowanej. 

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

Seniora. 

 W 2019 r. przy współudziale pracowników MBP i bibliotek gminnych zorganizowano VII 

edycję konkursu literackiego „Tu jest moje miejsce”.  

 

Koło SBP w Wyszkowie 
  

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

organizowanych w bibliotece wyszkowskiej, np.: 
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 - IX 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 ósmy) polegającej na dotarciu do wyznaczonych 

punktów na terenie miasta, w których na uczestników czekały zagadki dotyczące Wyszkowa 

oraz zadania sprawnościowe. W 2019 r. w zabawie wzięły udział 3 załogi. 

  

Koło SBP w Rzekuniu  
  

 Współpracowało z bibliotekami, 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, warsztatów twórczości ludowej, konkursów plastycznych i innych zajęć dla dzieci 

w ramach organizowania im czasu wolnego.  

Koło aktywnie współpracowało z bibliotekami przy organizacji Narodowego Czytania, Nocy 

Bibliotek, akcji Z Książką na Start, Wielkiej Ligi Czytelników. 

 

Koło SBP w Makowie Mazowieckim 
 

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  
  

Skupia bibliotekarzy z gmin: Myszyniec, Kadzidło, Lelis, Czarnia, Baranowo oraz Łyse. Członkowie 

koła uczestniczyli w organizacji różnych imprez popularyzujących bibliotekę i książkę.  

W ramach Tygodnia Bibliotek współorganizowali  ciekawe spotkania autorskie, poetyckie, warsztaty 

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 Kurpiowskie Granie a w Łysych Konkurs Gadki Kurpiowskiej;  we 

wszystkich gminach - Narodowe Czytanie. 

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

Członkowie koła współorganizowali z MGBP w Myszyńcu i GBP w Łysych konkurs na 

najaktywniejszego czytelnika. 

 

W Myszyńcu, Lelisie i Kadzidle przeprowadzono finały Konkursu Kurpie Zielone w Literaturze. 
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Cel 3:  Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu 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 2019 roku odbyły się spotkania:  

 

- powiatowe w Ostrołęce  w dniu 9 maja.  

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. Na zaproszenie odpowiedzieła p. Janina Jagielska oraz  bibliotekarze 

emerytowani, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu.  

Dyrektor Biblioteki Mieczysław Romanik w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał do roli 

bibliotek publicznych, ich funkcji obywatelskich. Przedstawił także trendy, jakie według 

prognostyków można będzie zaobserwować w najbliższym 20-leciu: googlizację, kulturę 

amatorów, kulturę nadmiaru, kryzys filtrów kultury oraz starzejące się społeczeństwo. 

Podczas spotkania została też wyświetlona prezentacja multimedialna  obrazująca 

najważniejsze wydarzenia biblioteczne ubiegłego roku. 

 

- w Wyszkowie 10 maja.  

Bibliotekarze z koła wybrali się na wycieczkę rowerową do Parku Leśna Frajda, położonego 

niedaleko Wyszkowa, w pięknym lesie na obrzeżach Deskura. Wyjazd ten był okazją do 

odpoczynku i integracji.  

Oficjalne spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się dopiero 25 

września. 

 

- w Makowie Mazowieckim 23 października, zorganizowane przez Koło SBP  oraz Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Makowie Mazowieckim. Spotkanie, które miało charakter 

integracyjny było okazją do wymiany doświadczeń między bibliotekarzami oraz do zwrócenia 

uwagi na zmiany jakie zachodzą w  bibliotekach. W spotkaniu wzięło udział 17 członków 

Koła. 

 

- w Ostrowi Mazowieckiej  w maju. Na spotkanie przybyły władze miasta, powiatu, wójtowie 

gmin, bibliotekarze, przedstawiciele instytucji samorządowych, nauczyciele i młodzież 

szkolna oraz czytelnicy. 
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Członkowie Oddziału uczestniczyli w wyjeździe  turystyczno-integracyjnym do Druskiennik i 

na Grodzieńszczyznę zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książek.  

Bibliotekarze z poszczególnych kół, którzy uczestniczyli w wycieczce otrzymali 

dofinansowanie  z Oddziału w wysokości 50 zł.  

Brali  też udział w jednodniowych wyjazdach integracyjnych organizowanych przez MBP w 

Ostrołęce i SPBiK:  

- do Pułtuska (śladami Wiktora Gomulickiego) i Opinogóry 

- na Świętą Górę Grabarkę i Drohiczyna. 

 

Dla bibliotekarzy wyszkowskich  integracja bibliotekarzy – to jeden z ważniejszych celów, 

jaki sobie stawiają. Coraz większą popularnością cieszą się u nich działania o charakterze 

kulturalnym, integrujące bibliotekarzy i sympatyków bibliotek. W 2019 r. spędzali wspólnie 

czas na wycieczkach, wychodzili razem do teatru i kina, organizowali wspólną zabawę na 

biesiadach. 

 

Dla bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego Koło SBP w Ostrowi Mazowieckiej  

zorganizowało  wyjazd do Filharmonii w Łomży. W imprezie uczestniczyło 38 osób. 

 

Jubileusze bibliotekarzy.  

W 2019 roku jubileusze pracy zawodowej obchodziło 8 członków,  6 odeszło na emeryturę. 

Zarząd Oddziału z tych  okazji przeznaczył po 70 zł i 100 zł na drobne upominki. 

 

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

zawodowego 

 

Zarząd Oddziału SBP był współorganizatorem  następujących form szkoleniowych w 

2019 r.: 
 

1. Szkolenie z edytowania Wikipedii. Szkolenie prowadził p. Tadeusz Rudzki ze Stowarzyszenia 

Wikimedia Polska. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat edycji, redagowania i ilustrowania wolnej 

encyklopedii internetowej, a także praktyczne  umiejętności techniczne w tym zakresie.  W 

ramach tematyki szkolenia zapoznali się też z podstawowymi informacjami o  prawie autorskim i 

wolnych licencjach. 

 

2. Bibliotekarz animatorem kultury i czytelnictwa w XXI wieku. Celem szkolenia było pokazanie 

kreatywnych form animacji kultury i zachęcanie do czytania dzieci, młodzieży, dorosłych i 

seniorów. Szkolenie prowadziła dr  Wanda Matras - specjalistka z zakresu biblioterapii, 

bibliotekoznawstwa oraz czasopiśmiennictwa, prezes Polskiego Towarzystwa 

Biblioterapeutycznego. 
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Szkolenie zostało zorganizowane na podstawie porozumienia z Zarządem Okręgu SBP w 

Warszawie, w ramach realizacji projektu Wiedza=Sukces i dofinansowane ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.   

 

3. Aplikacje mobilne i webowe w pracy bibliotekarza. Szkolenie prowadził Karol Baranowski, 

bibliotekarz– nauczyciel w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz w 

Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w agendzie Arteteka. Członek i Ambasador 

Sieci Labib. Uczestnicy zajęć dowiedzieli  się, jak bezpłatne aplikacje i gry mobilne mogą pomóc 

w rozwijaniu oferty edukacyjnej i kulturalnej biblioteki. 

Szkolenie zostało zorganizowane na podstawie porozumienia z Zarządem Okręgu SBP w 

Warszawie, w ramach realizacji projektu Wiedza=Sukces i dofinansowane ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 

4. 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. 

 

5. Wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy bibliotek z Ostrołęki  na Warszawskie Targi Książki, które 

odbywały się na Stadionie Narodowym. 

 

 
Formy kształcenia przygotowane we współpracy Biblioteki Pedagogicznej i bibliotekarzy 

zrzeszonych w kole Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych  

 
1. Rola biblioteki szkolnej w kontekście realizacji nowej podstawy programowej. 

 

2. Rola bibliotekarza w rozwijaniu kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

3. Kreatywne metody pracy z książką. 

 

 
We współpracy MBP i Koła SBP w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano następujące 

szkolenia:  

 

1. I  Ostrowskie Forum Bibliotekarzy, w którym udział wzięły władze samorządowe, 

przedstawiciele Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy,  przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w 

Ostrołęce, dyrektorzy i pracownicy bibliotek z powiatu ostrowskiego. Goście mieli okazję 

wysłuchać wielu wykładów, m. in. "Ochrona własności intelektualnej w pracy bibliotekarza" (dr 
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Katarzyna Zimnoch), „Kodowanie  w bibliotece” (Agnieszka Koszowska). Prof. Jadwiga Sadowska 

wygłosiła wykład, w którym  poruszyła kwestie biblioteki XXI wieku w świadomości społecznej. 

 

2. Biblioteka dla seniora. 

 

3. Nowe technologie w animacji czytelnictwa. 

 

4. Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich w bibliotekach. 

 

5. Gry miejskie w bibliotece. 

 

 

Działalność informacyjna 
 

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

są  informacje dotyczące Stowarzyszenia. 

W czasopiśmie  wydawanym przez MBP w Ostrołęce pt. „Zeszyty Biblioteczne”, w rubryce „Z życia 

organizacji bibliotekarskich”, ukazują się artykuły na temat działalności 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 

 

 


