SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W
KROŚNIE w 2017 r.
1. Sprawy organizacyjne
31.XII.2017 r. Oddział SBP w Krośnie liczył 25 członków /22 kobiety, 3 mężczyzn/, od których
pobierane były składki. Baza członków SBP została uaktualniona.
W 2017 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Oddziału.
Tematami posiedzenia dniu 19.01.2017 r. były:
1/ Podsumowanie działalności Oddziału za 2016 r.
2/ Omówienie planu pracy na rok 2017:
- organizacja wycieczek dla bibliotekarzy /maj – Koszyce, Bardejów, październik – Kraków Targi
Książki
- współorganizacja XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka oczywiście”
- organizacja spotkania dla bibliotekarzy z Krosna i powiatu krośnieńskiego 8 maja z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
- ustalenie terminu przeprowadzenia Walnego Zebrania SBP O/Krosno z udziałem wszystkich
członków SBP na dzień 8 maja 2017 r.
- sprawy bieżące.
Tematami posiedzenia w dniu 20.04.2017 były:
- ustalenie szczegółów organizacji Dnia Bibliotekarza w dniu 8 maja 2017 r.
- organizacja Walnego Zebrania SBP O/Krosno w związku z zakończeniem kadencji obecnego
Zarządu SBP
- organizacja wycieczki w dniu 26 maja 2017 r. do Koszyc i Bardejowa, dla pracowników bibliotek z
Krosna i powiatu krośnieńskiego
- sprawy bieżące.
Tematami posiedzenia w dniu 12.09.2017 r. były:
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- podjęcie decyzji przez Zarząd Oddziału o nie wystawianiu kandydata do Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Krośnie na lata 2017-2020 /w odpowiedzi na pismo Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia UM Krosna/
- Zarząd wyraził pełną aprobatę i poparcie dla listu otwartego skierowanego do Zarządu Głównego
SBP przez Małopolski Oddział SBP dotyczącego finansowania delegatów na Krajowy Zjazd SBP
- Zarząd podjął decyzję o organizacji wyjazdu na Targi Książki w Krakowie w dniu 27 października
br. dla pracowników bibliotek publicznych z Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz zapewnieniu 50%
dofinansowania dla członków SBP
- sprawy bieżące
Tematami posiedzenia w dniu 15.12.2017 r. były:
- omówiono wstępny plan działań na 2018 r. w tym:
- realizacja wniosków z budżetu Gminy Krosno;
- współorganizacja XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ
CZYTANIA”;
- organizacja spotkania dla bibliotekarzy z Krosna i powiatu krośnieńskiego w dniu 16 maja z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
Omówiono sprawy bieżące dot. Działalności SBP.
W dniu 8 maja 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału SBP w Krośnie w

związku z

zakończeniem kadencji Zarządu wybranego na lata 2013-2017. Podczas Zjazdu wybrano Zarząd,
Oddziałową Komisję Rewizyjną na lata 2017-2021 oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd w Rzeszowie.
2. Sprawy merytoryczne wg celów strategicznych:
Cel 1: W 2017 r. Zarząd Oddziału SBP w Krośnie nie opiniował przepisów prawnych dot.
bibliotekarstwa, regulaminów organizacyjnych, nie wystawiał opinii o kandydatach na stanowiska
bibliotekarskie.
Cel 2: 17 maja 2017 r. w Czytelni Głównej KBP odbyła się debata „W jaki sposób budować
wspólnoty lokalne”. Debata była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Rozwijamy skrzydła
Polski

lokalnej”, realizowanego

przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie

z

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W debacie uczestniczyły Monika Machowicz i
Grażyna Ziembicka. Ponadto Grażyna Ziembicka uczestniczyła w XII Kongresie Obywatelskim,
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który odbył się 28.10.2017 r. w Warszawie ph. Partnerska i wspólna Polska. Szacunek – Uczciwość –
Współpraca.
Cel 3: Krośnieński oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Krośnieńską
Biblioteką Publiczną zrealizował cztery zadania, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych, na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2017 roku z zakresu kultury.
3. Cele szczegółowe
A. „Czytanie się o(d)płaca”
Głównym celem zadania była promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań literackich wśród
mieszkańców Krosna i regionu w różnym wieku, wskazywanie możliwości aktywnego uczestnictwa w
działaniach kulturalnych oraz rozwijanie działań animacyjno-literackich na rzecz najmłodszych
mieszkańców miasta i regionu.
W ramach zadania zrealizowano cykl imprez o charakterze literackim skierowanych do mieszkańców
miasta w różnym wieku z wykorzystaniem wartościowej literatury polskiej.
Zadania zainaugurował wykład prof. Kazimierza Ożoga pn. „Język polski jako wartość”; odbył się IV
Krośnieński Turniej Jednego Wiersza połączony ze spotkaniem autorskim Grzegorza Kociuby;
wykład dr Grzegorza Jankowicza pn. „Życie na poczytaniu… literatura współczesna według
Grzegorza Jankowicza”.
Dzieci uczestniczyły w spotkaniach autorskich z Dorotą Suwalską, Olą Cieślak i Marcinem
Brykczyńskim oraz wzięły udział w konkursie wiedzy o adaptacjach filmowych ph. „Książki na
małym i dużym ekranie”.
Wykład prof. Kazimierza Ożoga /21.02/ - 130 osób
IV Turniej Jednego Wiersza /21.03/- 70 osób
Wykład Grzegorza. Jankowicza /24.03/ - 80 osób
Spotkanie z Dorotą Suwalską /3.04/ - 75 osób
„Książki na małym i dużym ekranie” – konkurs /10.05/ - 15 osób
Literacko-plastyczne warsztaty Oli Cieślak /22.05/ - 25 osób
Spotkanie z Marcinem Brykczyńskim /6.06/ - 70 osób
W zadaniu realizowanym od marca do czerwca uczestniczyło 465 osób.
B. Krośnieński Mistrz Ortografii 2017
Zrealizowany w ramach zadania konkurs miał na celu głównie popularyzację zasad poprawnej
polszczyzny wśród mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, rozwijanie zainteresowań kulturą
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języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortografii, ale
przede wszystkim miał być formą zabawy z ortografią. Obydwa teksty dyktanda w treści nawiązywały
do historii miasta.
Konkurs odbył się w dniach 1-2 czerwca w ramach Dni Krosna z udziałem uczniów szkół
podstawowych kl. V-VI, 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 130 osób, a uroczystość wręczenia nagród odbyła się na
krośnieńskim rynku 4 czerwca. Nagrody laureatom wręczyli: Prezydent Krosna Piotr Przytocki oraz
Dyrektor KBP Teresa Leśniak.
C. Literackie podróżowanie
Zrealizowane w ramach zadania działania adresowane były głównie do dzieci i młodzieży, a ich
głównym motywem była literatura podróżnicza. Książki wykorzystujące motyw wędrówki,
przemieszczania się stanowić miały zachętę do czytania, ale także ciekawą formę edukacji.
W ramach zadania zrealizowano spotkania z Arunem Milcarzem, Agnieszką Martinką, Agnieszką
Stelmaszyk i Agnieszką Urbańską. Dzieci obejrzały dwa przedstawienia: „Koziołek Matołek wyrusza
w świat” oraz „Pipi Wędrowniczka” oraz uczestniczyły w konkursie plastycznym na ilustracje do
książek Agnieszki Stelmaszyk.
Spotkanie z Arunem Milcarzem /11.04/ - 80 osób
Spektakl „Koziołek Matołek wyrusza w świat” /21.04/ - 80 osób
Spotkanie z Agnieszką Martinką /26.04/ - 80 osób
Spektakl „Pipi Wędrowniczka” /11.05/ - 130 osób
„Czytanie to przygoda” i spotkanie z Agnieszką Stelmaszyk /2.06/ - 130 osób
„Tomuś Orkiszek w Krośnie” – konkurs plastyczny inspirowany twórczością Agnieszki Stelmaszyk –
50 osób
Spotkanie z Agnieszką Urbańską /11.12/ – 40 osób
Wielki Test Wiedzy o Josephie Conradzie – konkurs /30.04/ - 58 osób
W sumie we wszystkich działaniach uczestniczyło 648 osób
D. XVIII Krośnieński Konkurs Literacki
Na konkurs wpłynęło 109 prac – wierszy i utworów prozatorskich, które oceniło jury w składzie:
Wojciech Bonowicz – poeta, prozaik, krytyk literacki, Ewa Gorczyca-Kwilosz – polonistka, Marta
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Staroń – polonistka, Bogusława Bęben – z-ca Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
Przygotowano specjalny tomik z utworami laureatów.
Finałowa uroczystość wręczenia nagród z udziałem przedstawicieli władz samorządowych miasta i
powiatu odbyła się 19 grudnia.
Nagrody laureatom Konkursu wręczył Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i Dyrektor KBP
Teresa Leśniak.
XVIII edycja Krośnieńskiego Konkursu Literackiego zakończyła się recitalem Marceliny ZajdelGumieli.

E.
W dniu 26.05.2017 r. bibliotekarze KBP i bibliotek powiatu krośnieńskiego odwiedzili Koszyce i
Bardejów. Organizatorem wycieczki był Oddział SBP.
27.10.2017 r. zorganizowano wyjazd na Targi Książki do Krakowa. Uczestnikami byli bibliotekarze
z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Organizatorem był Oddział SBP w Krośnie.
W wycieczkach uczestniczyło 40 osób.
Zarząd Oddziału współpracował przy wydawanych przez KBP Krośnieńskich Zeszytach
Bibliotecznych.

Przewodnicząca Oddziału SBP w Krośnie
mgr Grażyna Ziembicka
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