Plan pracy Zarządu Oddziału SBP w Białymstoku na 2015 rok

I.

Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej oddziału
1.1. Posiedzenia Zarządu Oddziału

II.

Planuje się zorganizować posiedzenia Zarządu celem podjęcia istotnych decyzji min.:


podsumowanie działań SBP za 2014 rok;



zaplanowanie działań stowarzyszeniowych w 2015 roku



promocja działań SBP skierowana do członów Oddziału oraz innych
zainteresowanych osób



pozyskanie nowych członków SBP



organizacji konkursu na Bibliotekarza Roku Województwa Podlaskiego 2014;



współorganizacje Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz corocznej akcji
Tygodnia Bibliotek ph.” Wybieram bibliotekę”;

1.2.Informacja o członkach

II.

Planujemy w pierwszym półroczu 2015 roku uzupełnić brakujące dane
w bazie członków.

Działalność merytoryczna Zarządu Okręgu Podlaskiego wg pięciu celów
strategicznych zawartych w „Strategii SBP na lata 2010-2021”


Promocja i popularyzacja założeń projektu Analiza i Funkcjonowanie
Bibliotek na szkoleniu w Książnicy Podlaskiej oraz prezentacja wyników
badań wskaźników w wybranych bibliotekach publicznych w latach 20112013
w Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego .

2.1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej.
2.2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy


Współorganizowanie z trzema bibliotekami powiatowymi – białostockim,
łomżyńskim, suwalskim szkolenia pt. „Podlaski tygiel kulturowy” (maj 2015)



Partnerstwo w konferencji regionalnej bibliotek województwa podlaskiego pt.
„Jan Długosz i prawda mienionych wieków ” oraz podsumowanie konkursu
wojewódzkiego „Annales bibliotek, czyli opowieść o minionych dziejach
obrazem malowana” organizowanej przez Książnicę Podlaską im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku (listopad 2015)

2.3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska


Wymiana doświadczeń zawodowych oraz prezentacja działań SBP Oddziału
Białostockiego za 2014 rok skierowana do bibliotekarzy z koła
hajnowskiego oraz sąsiadujących kół ( marzec 2015r)



Wyjazd edukacyjno-integracyjny (czerwiec 2015) skierowany do członków
oraz sympatyków SBP



Współorganizowanie z Biblioteką Powiatu Białostockiego konkursu
powiatowego „Literackie kwiaty powiatu białostockiego”



Współorganizacja spotkania z emerytami - bibliotekarzami „Powróćmy do
wspomnień z dawnych lat” – marzec 2015 w Filii Bibliotecznej nr 5 Książnicy
Podlaskiej

2.4. Zwiększanie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i
doskonalenia zawodowego.


Kontynuacja warsztatów dla zorganizowanych grup integracyjnych pt. ”Pokaż
się w bibliotece i zostań na dłużej !” zaplanowanych w Filii nr 9 Książnicy
Podlaskiej im.Ł.Górnickiego



Cykliczne przesyłanie propozycji szkoleniowych skierowanych do
bibliotekarzy terenowych i Książnicy Podlaskiej przeprowadzanych przez
instytucje zewnątrz oraz Książnicę Podlaską

2.5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.


Zorganizowanie konkursu na Bibliotekarza Roku Województwa Podlaskiego



Prezentacja aktywnych bibliotek województwa podlaskiego na spotkaniach
szkoleniowych oraz na łamach czasopism zawodowych
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