SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY
POLSKICH W KROŚNIE w 2020 r.
A/ Informacje organizacyjne.
1/ 31 XII 2020 r. Oddział SBP w Krośnie liczył 18 członków - 16 kobiet, 2 mężczyzn, od
których pobierane były składki. Wszyscy są pracownikami bibliotek publicznych, jedna osoba
nie przekroczyła 35 roku życia.
2/ Sprawy organizacyjne.
W 2020 r. w oddziale krośnieńskim nie było zmian organizacyjnych i lokalowych.
W 2020 odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Oddziału.
W ramach posiedzenia w dniu 5.02.2020 r. :
1/ Omówiono plan pracy oddziału na 2020 r.
2/ Podjęto decyzję o zorganizowaniu wyjazdu na Targi Książki do Krakowa w październiku
2020 r.
3/ Podjęto decyzję o włączaniu się w działalność kulturalno-oświatową, prowadzoną przez
KBP.
W ramach posiedzenia w dniu 5.05.2020 r.:
1/ Podjęto decyzję o rezygnacji z organizowania wyjazdu na Targi Książki do Krakowa.
Powodem były ograniczenia związane z pandemią

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 2020 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, w minionych latach,
współpracował w realizacji zadań dotyczących promocji czytelnictwa z Krośnieńską

Biblioteką Publiczną. W 2020 r. z powodu pandemii i związanych z tym ograniczeń
działalności nie prowadzono.
III. Integracja środowiska i zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza
W kwietniu Mirosława Sawicka, członek Zarządu Okręgu, brała udział w głosowaniu na
Bibliotekarz Roku 2019. Głosowanie odbywało się online.
4. Z powodu pandemii w 2020 r. nie prowadzono działalności integrującej środowisko SBP.

IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego.
17 XI 2020 r. członkowie SBP uczestniczyli w bezpłatnym webinarium zorganizowanym przez
SBP „Powal stres na łopatki”.
V. Współpraca międzynarodowa
W 2020 r. Oddział SBP w Krośnie nie uczestniczył w żadnej formie współpracy
międzynarodowej.
VI. Podsumowanie / uwagi/ wnioski
Krośnieński Oddział SBP zrzesza bibliotekarzy związanych z bibliotekarstwem od
wielu lat, wykształconych, kompetentnych, aktywnie uczestniczących w działalność
animacyjno-kulturalnej bibliotek, w których pracują. Jednak pandemia i związane z nią
ograniczenia uniemożliwiły działalność w 2020 r. Dodatkowym utrudnieniem są skromne
środki finansowe, pochodzące jedynie ze składek członkowskich. Ponieważ Oddział w Krośnie
nie dysponuje sprzętem komputerowym, nie ma swojej strony internetowej, działalność online
jest niemożliwa.
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