Sprawozdanie Zarządu Oddziału SBP w Białymstoku za 2014 rok

I.

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

II.

Zorganizowano w 2014 roku spotkania Zarządu Oddziału SBP celem podjęcia
istotnych decyzji min.:


7.01.2014 -podsumowano działania SBP za 2013 rok oraz nakreślono plan na 2014
rok ( uwzględniający :promocję działań SBP skierowaną do członów Oddziału oraz
innych zainteresowanych osób, pozyskanie nowych członków, ustalenie tematyki
szkoleń, wstępne dyskusje nt. organizacji konkursu na Bibliotekarza Roku
Województwa Podlaskiego oraz współorganizacja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
a także corocznej akcji Tygodnia Bibliotek)



10.03.2014 - posiedzenie Komisji Okręgu SBP w Białymstoku zwołane w celu
wyboru Podlaskiego Bibliotekarza Roku 2013



12.06.2014 –spotkanie przedstawicieli Zarządu celem omówienia wyjazdów
integracyjnych zaplanowanych w 2014 roku



13.10.2014 – posiedzenie Komisji dotyczącej konkursu wojewódzkiego „ Senior dla
biblioteki. Biblioteka dla seniora” organizowanego przez Książnicę Podlaską (SBP –
partnerem w działaniu)

1.2.Informacja o członkach
 Planowano do końca roku uzupełnić brakujące dane w bazie członków;
 Odnotowano w bazie Oddziału SBP- 104 członków (koło KP-46 ; koło powiatowe
-48 ; koło łapskie -10)
II.

Działalność merytoryczna Zarządu Okręgu Podlaskiego wg pięciu celów
strategicznych zawartych w „Strategii SBP na lata 2010-2021”
 Popularyzacja założeń projektu Analiza i Funkcjonowanie Bibliotek realizowanego
przez Zarząd Główny SBP na spotkaniu bibliotekarzy oraz informacja nt. wskaźników
w Elektronicznym
Serwisie Informacyjnym
Bibliotekarzy Województwa
Podlaskiego;
 Promocja szkoleń oraz literatury fachowej reklamowanej przez Zarząd Główny
SBP na spotkaniach z bibliotekarzami woj. podlaskiego;

2.1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej.


SBP Oddział w Białymstoku udzielił wielu odpowiedzi na piśmie w obronie 6
bibliotekarzy terenowych i opiniował działania 4 bibliotek gminnych ;



Wielokrotnie protestował w zakresie łączenia bibliotek z innymi instytucjami
w województwie podlaskim
2.2. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy

Partnerstwo w ramach :
 26.02.2014 seminarium „Żeromski dla współczesnych. Szansa dialogu” –
zaakcentowanie rocznicy literackiej zorganizowane w Filii bibliotecznej nr 9
w Białymstoku (28);
 8.05.2014 uroczystych obchodów „Światowego Dnia książki” w Książnicy
Podlaskiej (65),
 13-14 .05.2014 udziału 4 bibliotekarzy w warsztatach nt.” Strony www dla
bibliotek” organizowanych przez Zarząd Główny SBP
 21.05.2014 wyjazdu studyjnego do Goniądza, gdzie realizowano spotkanie ph
„Prowincja - próba opisania” szkolenie przygotowane w ramach współpracy
z bibliotekami powiatowymi z: Białegostoku, Moniek, Łomży
i Suwałk (59);
 17.09.2014 – spotkania w Filii Bibliotecznej nr 15 skierowanego do
miłośników sensacji i historii Białegostoku (32)

2.10.2014 uczestnictwa przedstawicielki okręgu podlaskiego SBP
w jednodniowym szkoleniu pt. „ Wskaźniki funkcjonalności dla bibliotek
publicznych w Polsce” zorganizowanym przez Zarząd Główny SBP
w Warszawie
 29.10.2014 – spotkania w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy w
ramach wizyty studyjnej „W partnerstwie możemy więcej –współdziałając
zwiększamy swój potencjał” (36);
 19.11.2014- konferencji regionalnej bibliotek publicznych woj. podlaskiego
ph. „Biblioteka dla seniorów, seniorzy dla biblioteki” zorganizowanej przez
Książnicę Podlaską (32) ;
 3.12.2014 – seminarium w Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Białostockiej pt.
„Marketing i promocja w wybranych bibliotekach publicznych województwa
podlaskiego” (25) ;
 10.12.2014 – szkolenia w Gminnej bibliotece Publicznej w Juchnowcu
Kościelnym pt. „Biblioteka jako animator partnerstw lokalnych”. W spotkaniu
uczestniczyła przewodnicząca Zarządu Głównego SBP- Elżbieta Stefańczuk
(31) ;
2.3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska

 7.VI.2014 - wycieczka do Giżycka i Rynu ph. „Poznajemy urokliwe miejsca
u naszych sąsiadów ” - w programie: wymiana doświadczeń zawodowych
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Giżycku oraz zwiedzanie miasta,
odwiedzenie Gminnej Biblioteki w Rynie oraz zwiedzanie zamku krzyżackiego
(45)
 13.09.2014 –wyjazd edukacyjno-rekreacyjny ph ”Uroki północnego
Mazowsza”- w programie : zwiedzanie Powiatowej Biblioteki w Ciechanowie
oraz urokliwych zakątków miasta, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w
Opiniogórze (35)
 17.09.2014; 3.12.2014 -wymiana doświadczeń zawodowych oraz prezentacja
działań SBP Oddziału Białostockiego za 2013 rok skierowana do
bibliotekarzy z powiatu białostockiego oraz sokólskiego , a także
przedstawicieli Książnicy Podlaskiej (57)
 Wymiana studyjna bibliotekarzy z województwa łódzkiego oraz
wielkopolskiego, a także zagranicy (przedstawiciele z bibliotek z : Białorusi,
Litwy oraz Gruzji) – w programie spotkań m.in. prezentacje bibliotek,
zwiedzanie Podlasia oraz wymiana doświadczeń zawodowych.
 19.10.2014 zorganizowano zbiorowe wyjście na musical „Skrzypek na dachu”
do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (110)
 Partnerstwo we wspófinansowaniu projektu „Codzienność” realizowanego
przez cały 2014 rok przez Filię Biblioteczną nr 15 Książnicy Podlaskiej
w Białymstoku.
 9-10.12.2014 –spotkanie zawodowe z przewodniczącą Zarządu Głównego
SBP Elżbietą Stefańczyk z przedstawicielami Książnicy Podlaskiej oraz
bibliotekarzami terenowymi. Podczas dwudniowego spotkania przewodnicząca
SBP zapoznała się z funkcjonowaniem Książnicy Podlaskiej, odwiedziła
Filię nr 9 oraz uczestniczyła w szkoleniu bibliotekarzy powiatu
białostockiego w GBP w Juchnowcu Kościelnym.
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
2013



Prezentacja aktywnych bibliotek województwa podlaskiego na spotkaniach
szkoleniowych oraz na łamach czasopism zawodowych – Bibliotekarz, Głosu
Bibliotek Województwa Podlaskiego, a także w czasopismach lokalnych i
stronach www poszczególnych bibliotek

 Wyróżnienie przedstawicielki Zarządu Oddziału medalem „W dowód uznania”
za zasługi dla bibliotekarstwa na wniosek Zarządu Okręgu SBP, przyznany
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Warszawie.
Sporządzila : Małgorzata Rokicka-Szymańska

