SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY
POLSKICH W KROŚNIE w 2019 r.
A/ Informacje organizacyjne.
1/ 31 XII 2019 r. Oddział SBP w Krośnie liczył 22 członków - 20 kobiet, 2 mężczyzn, od
których pobierane były składki. Wszyscy są pracownikami bibliotek publicznych, jedna osoba
nie przekroczyła 35 roku, trzy osoby są na emeryturze.
2/ Sprawy organizacyjne.
W 2019 r. w oddziale krośnieńskim nie było zmian organizacyjnych i lokalowych.
W 2019 odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Oddziału.
W ramach posiedzenia w dniu 13.01.2019 r.
1/ G. Ziembicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Głównego SBP w sprawie podniesienia
wysokości składek członkowskich.
2/ Omówiono plan pracy oddziału na 2019 r.
3/ Zdecydowano o włączeniu się Oddziału do współorganizacji z Krośnieńską Biblioteką
Publiczną Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek 2019.
4/ Podjęto decyzję o organizacji wycieczki dla bibliotekarzy do Sanoka lub Zamościa w maju
2019 r.
5/ Podjęto decyzję o przeprowadzeniu sondażu wśród członków SBP nt. likwidacji
krośnieńskiego Oddziału SBP, z powodu spadającej liczby członków i braku możliwości
finansowo-organizacyjnych dla prowadzenia dalszej działalności.
W ramach posiedzenia w dniu 23.05.2019 r.
1/ Podjęto decyzję o rezygnacji z organizowania spotkania emerytowanych bibliotekarzy z
okazji Dnia bibliotekarza.
2/ Zrezygnowano z organizacji wycieczki w maju, ze względu na małą liczbę uczestników.
3/ Podjęto decyzję o zorganizowaniu wyjazdu na Targi Książki do Krakowa w październiku
2019 r.
4/ Przeanalizowano wyniki sondażu przeprowadzonego wśród członków SBP nt. podwyższenia

składki członkowskiej.
W ramach posiedzenia w dniu 3.12.2019 r.
1/ G. Ziembicka przedstawiła zagadnienia omawiane na posiedzeniu Zarządu Okręgu SBP w
Rzeszowie 29.11.2019 r.
2/ G. Ziembicka przedstawiła Uchwałę 4/2019 w sprawie podwyższenia składek
członkowskich w 2020 i 2021 roku.
3/ Omówiono wstępnie plan pracy na 2020 r. i sprawy bieżące.
Archiwizowano dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepisy dotyczące RODO
zostały wprowadzone zgodnie z przepisami, dokumenty zawierające dane osobowe są
przechowywane w zamykanej szafie.
Oddział SBP w Krośnie nie ma swojej strony internetowej, natomiast informacje oddziału SBP
w Krośnie są zamieszczane na stronie KBP.
B. Działalność Oddziału wg celów strategicznych:
I/ W 2019 r. Zarząd Oddziału SBP w Krośnie nie opiniował przepisów prawnych dot.
bibliotekarstwa, regulaminów organizacyjnych, nie wystawiał opinii o kandydatach na
stanowiska bibliotekarskie.
II/ Krośnieński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich współpracował w realizacji
zadań z Krośnieńską Biblioteką Publiczną. W 2019 były to:
- VI Krośnieńskiego Turnieju Jednego Wiersza – 21 marca 2019 r. w Światowym Dniu
Poezji. Turniejowi towarzyszyło spotkanie z Łukaszem Jaroszem.
W turnieju uczestniczyło 70 osób.
- konkurs Krośnieński Mistrz Ortografii 2019
Zrealizowany po raz ósmy konkurs miał na celu głównie popularyzację zasad poprawnej
polszczyzny wśród mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, rozwijanie zainteresowań
kulturą języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad
ortografii, ale przede wszystkim miał być formą zabawy z ortografią. Konkurs odbył się w
dniach 6-7 czerwca w ramach Dni Krosna z udziałem uczniów szkół podstawowych kl. VIIVIII, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców Krosna i
powiatu krośnieńskiego. Dla uczestników przygotowano dwa teksty dyktanda, w których treści
znalazły się tematy związane z Krosnem.
W konkursie uczestniczyło 88 osób.

- akcja Narodowe Czytanie 2019
KBP wraz z krośnieńskim oddziałem SBP po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję
zainicjowaną przez Prezydenta RP pn. Narodowe Czytanie, czytając w tym roku osiem nowel
polskich. 7 września, w sobotnie przedpołudnie, przedstawiciele władz samorządowych,
mediów, młodzież i mieszkańcy miasta aktywnie włączyli się do akcji czytając przed
budynkiem biblioteki fragmenty nowel wybranych na lekturę Narodowego Czytania. Całej
akcji towarzyszył kiermasz książek za 1 zł, który jak zwykle cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród miłośników „książek używanych”. Na przyniesionych lub kupionych
egzemplarzach książek można było dostać pamiątkową pieczęć przesłaną przez Kancelarię
Prezydenta.

- wykład z okazji Dnia Bibliotekarza 8 maja pn. „Alfabet budujący markę i wizerunek
biblioteki i bibliotekarza” - prowadzenie Magdalena Miller. Na wykład zaproszono
bibliotekarzy KBP i powiatu krośnieńskiego - 53 osoby.

III. Integracja środowiska i zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza
4. Zarząd Oddziału SBP zorganizował wyjazd na Targi Książki w Krakowie 25.10.2019 r. dla
bibliotekarzy KBP i powiatu krośnieńskiego. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość
zapoznać się z najnowszą ofertą wydawców, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych,
spotkaniach z autorami książek.

IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego.
Bibliotekarze nie uczestniczyli w szkoleniach doskonalących zawodowo. Powodem jest
wysoka cena szkoleń jak również koszt dojazdu, ponieważ większość szkoleń jest
organizowanych w Warszawie.
V. Współpraca międzynarodowa
W 2019 r Oddział SBP w Krośnie nie uczestniczył w żadnej formie współpracy
międzynarodowej.
VI. Podsumowanie / uwagi/ wnioski
Krośnieński Oddział SBP skupia bibliotekarzy związanych z bibliotekarstwem od wielu lat,
wykształconych, kompetentnych, aktywnie uczestniczących w działalność animacyjno-

kulturalnej bibliotek, w których pracują. Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierają młodych
pracowników, współuczestniczą w działaniach, których celem jest promocja czytelnictwa i
bibliotek, ponieważ skromne środki finansowe, pochodzące ze składek członkowskich, nie
pozwalają na samodzielną działalność.
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