SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY
POLSKICH W KROŚNIE w 2018 r.
I/ Informacje organizacyjne.
1/ 31 XII 2018 r. Oddział SBP w Krośnie liczył 22 członków - 20 kobiet, 2 mężczyzn, od
których pobierane były składki. Wszyscy są pracownikami bibliotek publicznych, dwie osoby
nie przekroczyły 35 roku, 1 osoba jest na emeryturze. W 2018 roku 3 osoby przeszły na
emeryturę i zrezygnowały z członkostwa w Stowarzyszeniu.
2/ W 2018 r. w oddziale krośnieńskim nie było zmian organizacyjnych i lokalowych.
3/ W 2018 odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Oddziału.
W ramach posiedzenia w dniu 13.01.2018 r.
1/ Omówiono plan pracy na 2018 r. w tym:
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu Gminy Krosno,
- organizację spotkania dla bibliotekarzy z Krosna i powiatu krośnieńskiego
w dniu 11 maja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
- organizację jednodniowej wycieczki w dniu 25 maja do Zamościa lub Zakopanego
lub Ojcowskiego Parku Narodowego /w zależności od liczby zainteresowanych/,
2/ Przedstawiono problem uzyskania podpisu elektronicznego dla Oddziału SBP i związanych
z tym
kosztów. Zdecydowano o wyjaśnieniu tej kwestii w Zarządzie Okręgu województwa
podkarpackiego.
3/ Poruszono problem ponoszenia wysokich kosztów obsługi administracyjnej/poczty w
związku z realizacją zadań z dotacji Gminy Krosno na zadania z zakresu kultury na rzecz
mieszkańców Krosna.
3/ Omówiono sprawy bieżące dotyczące działalności SBP.
W ramach posiedzenia w dniu 23.05.2019 r.
1/Omówiono stan realizacji planu pracy na 2018 r. w tym:
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu Gminy Krosno,
- szczegóły organizacji wycieczki w dniu 25 maja br. do Ojcowskiego Parku Narodowego,
- podsumowano organizację Tygodnia Bibliotek 2018 i Nocy w Bibliotece.

2/ Podjęto uchwałę o powołaniu Grażyny Ziembickiej na stanowisko osoby upoważnionej do
przetwarzania danych osobowych z ramienia SBP O/Krosno.
3/ Omówiono sprawy bieżące dotyczące działalności SBP.
W ramach posiedzenia w dniu 19.12.2018 r.
1/ G. Ziembicka przedstawiła relację z posiedzenia Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie,
głównie w zakresie wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
(RODO).
2/ Podjęto decyzję o nie występowaniu przez Zarząd Oddziału SBP w Krośnie o uzyskanie
podpisu elektronicznego ze względu na brak środków finansowych. W związku z tym podjęto
decyzję o upoważnieniu Małgorzaty Zajdel do podpisywania dokumentów finansowoksięgowych SBP, wymagających podpisu elektronicznego.
3/ Zwrócono uwagę na brak odpowiednich zabezpieczeń związanych ze stosowaniem
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do prowadzone działalności
krośnieńskiego oddziału jak brak zamykanej szafy czy wyodrębnionego komputera
przeznaczonego dla celów SBP.
4/ Podjęto decyzję o przeprowadzeniu sondażu wśród członków SBP nt. zasadności
podwyższenia składki członkowskiej wynoszącej obecnie 3 zł miesięcznie.

4/ W 2018 roku krośnieński oddział stowarzyszenia współpracował z Krośnieńską Biblioteką
Publiczną realizując projekty, na które środki finansowe zostały pozyskane z Gminy Krosno w
ramach wspierania organizacji pożytku publicznego.
5/ Archiwizowano dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepisy dotyczące
RODO zostały wprowadzone zgodnie z przepisami, dokumenty zawierające dane osobowe są
przechowywane w zamykanej szafie, osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych
została Grażyna Ziembicka.
II/ 2. Działalność Oddziału wg celów strategicznych:
Cel. 1 : W 2018 r. Zarząd Oddziału SBP w Krośnie nie opiniował przepisów prawnych dot.
bibliotekarstwa, regulaminów organizacyjnych, nie wystawiał opinii o kandydatach na
stanowiska bibliotekarskie.
Cel. 2 : Działania dotyczące tego celu są tożsame z działalnością przedstawioną obszernie w
kolejnym punkcie.
Cel. 3 : Krośnieński oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich współpracował w realizacji
zadań z Krośnieńską Biblioteką Publiczną.

III.1/4 Cele szczegółowe
W ramach otwartego konkursu ofert Gminy Miasto Krosno na realizację zadań publicznych na
rzecz mieszkańców miasta Krosna z zakresu kultury w 2018, krośnieński oddział SBP wspólnie
z Krośnieńską Biblioteką Publiczną zrealizował cztery zadania.
I.

Odbite w słowach – cykl imprez literackich

W ramach zadania zrealizowano cykl imprez o charakterze literackim skierowanych do
mieszkańców miasta w różnym wieku z wykorzystaniem wartościowej literatury polskiej:
- V Turniej Jednego Wiersza połączony ze spotkaniem z Jarosławem Mikołajewskim
i recitalem Oliwii Czubochy /21.03/
- spotkanie z Justyną Bednarek /23.04/
- spotkanie z Przemysławem Wechterowiczem /9.05/
- spotkanie z Katarzyną Ryrych /11.05/
- spektakl Teatru Moralitet „Wielkie hece w bibliotece”
- „Rymoczytanie łączy nas wspaniale” i spotkanie z Agnieszką Frączek /5.06/
W wyniku realizacji zadania:
- 530 osób uczestniczyło w wydarzeniach związanych z promocją literatury,
- wzrosło zainteresowanie książką wśród najmłodszych mieszkańców Krosna,
- zróżnicowane zostały formy promocji czytelnictwa i miasta w środowisku lokalnym.

II.

Krośnieński Mistrz Ortografii 2018 – konkurs VII edycja

W dniach 7 i 8 czerwca 2018 r., w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, ponad
110 osób z Krosna i powiatu krośnieńskiego próbowało bezbłędnie napisać dyktando, walcząc
o tytuł „Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2018”.
Była to siódma edycja konkursu, od początku wpisana w program Dni Krosna, dlatego treść
dyktand jak co roku związana jest z historią, zabytkami i przyrodą miasta oraz regionu.
W konkursie brali udział uczniowie kl. VI-VIII szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów,
szkól ponadgimnazjalnych raz wszyscy chętni dorośli mieszkańcy z Krosna i powiatu
krośnieńskiego.
Nagrody i dyplomy laureatom konkursu na krośnieńskim rynku 10 czerwca 2018 r. wręczyli
Prezydent Krosna Piotr Przytocki, Wiceprezydent Bronisław Baran i Dyrektor KBP Bogusława
Bęben.

III.

Czytając Herberta – cykl imprez z okazji Roku Zbigniewa Herberta

W ramach zadania zrealizowano cykl wydarzeń popularyzujących twórczość i biografie
Zbigniewa Herberta:
- wykład dr Magdaleny Rabizo-Birek – „Herbert jak bohater liryczny” /4.10/
- konkurs plastyczny „Herbert w obrazach” /20.09-22.11/
- konkurs recytatorski „Według Pana Cogito” /15.11/
- lekcje multimedialne „Pytania z pozoru proste…”/10.10-30.11/
- „Zbigniew Herbert 1924-2018” – wystawa /2-30.11/
- „Herbert jakiego nie znamy” – spotkanie z Andrzejem Franaszkiem /22.11/ W wyniku realizacji zadania:
- ok. 290 osób uczestniczyło w zaproponowanych działaniach,
- wzrosło zainteresowanie twórczością Zbigniewa Herberta,
- poszczególne działania pozytywnie wpłynęły na podniesienie poziomu wiedzy o biografii
poety.

IV.

XIX Krośnieński Konkurs Literacki

Głównym celem zadania była promocja twórczości literackiej dzieci i młodzieży, stwarzanie
piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości, zachęcanie uzdolnionej literacko
młodzieży do działań twórczych.
110 prac – wierszy i utworów prozatorskich, nadesłanych przez młodzież z Polski południowowschodniej - oceniło jury w składzie: Mariusz Kalandyk – poeta, prozaik, krytyk literacki, Ewa
Gorczyca-Kwilosz – polonistka, Anna Pelc – polonistka.
Finałowa uroczystość wręczenia nagród z udziałem przedstawicieli władz samorządowych
miasta i powiatu odbyła się 18 grudnia w Czytelni Głównej KBP.
Nagrody laureatom, przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, wręczyli zwycięzcom
Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Bogusława Bęben oraz Wiceprezydent Miasta
Krosna Bronisław Baran. Wydano również specjalny tomik z utworami laureatów.

III. 5
W dniu 30.05.2018 r. bibliotekarze KBP i powiatu krośnieńskiego odwiedzili Ojcowski Park
Narodowy. Organizatorem wycieczki był Oddział SBP. Uczestniczyły 22 osoby.
Cel. 4 : Kształcenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy.
Bibliotekarze oddziału krośnieńskiego doskonalą swoją wiedzę fachową uczestnicząc w
szkoleniach i warsztatach organizowanych przez KBP lub inne organizacje. Ponieważ
szkolenia i warsztaty organizowane przez SBP są kosztowne / koszt szkolenia, dojazd/ nie mają
możliwości w nich uczestniczyć.
IV. W 2018 r. członkowie krośnieńskiego oddziału SBP w wydarzeniach o charakterze
międzynarodowym nie uczestniczyli.
V.

Członkowie krośnieńskiego oddziału angażują się w działania mające na celu
promocję biblioteki, czytelnictwa, aktywnego uczestnictwa w kulturze wykorzystując
zarówno wykształcenie jak i wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

Przewodnicząca Oddziału SBP w Krośnie
mgr Grażyna Ziembicka

