SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
W KROŚNIE w 2016 r.
I/ 31 XII 2016 r. Oddział SBP w Krośnie liczył 28 członków, od których pobierane były
składki. Baza członków SBP została uaktualniona.
W 2016 r. odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Oddziału.
Tematami posiedzenia dniu 25.01.2016 r. było:
Podsumowanie działalności Oddziału za 2015 r.
Omówienie planu pracy na rok 2016:
- organizacja wycieczek dla bibliotekarzy / maj – Wieliczka, październik – Kraków Targi
Książki/
- współorganizacja XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka
inspiruje”
- organizacja spotkania dla bibliotekarzy z Krosna i powiatu krośnieńskiego 9 maja z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
Sprawy bieżące.
Tematami posiedzenia w dniu 16.09.2016 było:
Ustalenie listy osób nominowanych do otrzymania Medalu „ W dowód uznania”. Wnioski
przygotowane zostaną w związku z obchodami 70-lecia Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
w 2017 r.
Podjęto decyzję o organizacji wyjazdu bibliotekarzy na Targi Książki do Krakowa 28.10.2016
r. i dofinansowaniu wyjazdu członkom SBP.
Monika Machowicz – członek Zarządu Okręgu Województwa Podkarpackiego – przedstawiła
relację z posiedzenia Zarządu w Rzeszowie w dniu 15 września 2016 r. Omówiono m. in. plan
wyborów na nową kadencję SBP 2017-20121.
Sprawy bieżące.
Tematami posiedzenia w dniu 19.12.2016 r. było:
Relacja z posiedzenia Zarządu Okręgu w Rzeszowie i spotkania z przewodniczącymi
oddziałów województwa podkarpackiego, którą przedstawiła Grażyna Ziembicka –
Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Krośnie
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Podjęto decyzję o zgłoszeniu 4 osób reprezentujących krośnieński oddział SBP na obchodach
jubileuszowych SBP w Rzeszowie 27.05.2017 r.
Ustalono termin wyborów na nową kadencję SBP w krośnieńskim oddziale na dzień 8 maja
2017 r.
Omówiono sprawy bieżące dot. działalności SBP.

Realizacja projektów we współpracy z KBP.
Krośnieński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wspólnie z Krośnieńską
Biblioteka Publiczną zrealizował cztery zadania w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2016 roku z zakresu
kultury.
Wartość zrealizowanych zadań: 16700 zł, w tym dofinansowanie Gminy Krosno dla
SBP 11500 zł.

A. Literackie Odsłony
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.
Odbył się III Krośnieński Turniej Jednego Wiersza połączony ze spotkaniem
autorskim Wojciecha Bonowicza.
Dzieci uczestniczyły w spotkaniach autorskich z Zofią Stanecką, Rafałem
Witkiem, Wojciechem Widłakiem oraz Elizą Piotrowską, a także obejrzały spektakl
Teatru TAK pt. „Milutka w malachitowym borze”. W krośnieńskich szkołach
podstawowych odbył się konkurs plastyczny ph. „Krasnoludki w Krośnie”, a jego
laureaci wzięli udział w imprezie finałowej Tygodnia Czytania Dzieciom ph. „W
Krośnie czytamy donośnie!” oraz spotkaniu z E. Piotrowską.
Z udziałem osób dorosłych i młodzieży odbyły się: wykład pt.”10 rzeczy, które nie
wiedzieliście o polskiej literaturze cyfrowej, eksperymentalnej i niekonwencjonalnej”,
warsztaty pisania recenzji książkowych dr Anny Marchewki oraz spotkanie autorskie
Stefana Dardy.
III Turniej Jednego Wiersza /21.03/- 80 osób
Spotkanie z Zofią Stanecką /1.04/- 93 osoby
Warsztaty pisania recenzji /5.04/- 30 osób
Spotkanie Rafałem Witkiem /22.04/ – 75 osób
Spotkanie ze Stefanem Dardą /27.04/ - 30 osób
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Wykład – 10 rzeczy, których nie wiedzieliście… /25.04/ - 60 osób
„Milutka w malachitowym borze” /10.05/ - 90 osób
Spotkanie z Wojciechem Widłakiem /12.05/– 74 osoby
„W Krośnie czytamy donośnie!” /3.06/– 100 osób
W zadaniu realizowanym od marca do czerwca uczestniczyło 632 osoby.
B. Krośnieński Mistrz Ortografii 2016
Zrealizowany w ramach zadania 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.
Obydwa teksty dyktanda w treści nawiązywały do historii miasta. Konkurs odbył się w
dniach 2-3 czerwca w ramach Dni Krosna z udziałem uczniów szkoły podstawowej 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 170 osób, a uroczystość wręczenia
nagród odbyła się na krośnieńskim rynku 5 czerwca. Nagrody laureatom wręczyli:
Wiceprezydent Krosna Bronisław Baran oraz Dyrektor KBP Teresa Leśniak.
C. Reporterskie Poszukiwania
Zadanie objęło działania, w których głównym motywem jest literatura faktu, w tym
spotkania z autorami reportażu literackiego, którzy w swojej twórczości przedstawiają
ważne problemy społeczne.
W ramach zadania odbyły się spotkania autorskie z Jarosławem Mikołajewskim,
Michałem Olszewskim i Filipem Springerem. Ogłoszony został również internetowy
konkurs wiedzy ph. „Sławni krośnianie – patroni naszych ulic”.
Spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim /10.03/ - 90 osób
Spotkanie z Michałem Olszewskim /15.04/ - 80 osób
Spotkanie z Filipem Springerem /26.10/ - 75 osób
„Sławni krośnianie – patroni naszych ulic” – konkurs /czerwiec-wrzesień/ – 35 osób
Ogółem w zrealizowanym zadaniu uczestniczyło 280 osób.
D. Sienkiewicz w roli głównej…
Realizacja zadania objęła cykl działań – realizowanych od września do grudnia 2016 r.
- pozwalających zaznaczyć obchody Roku Henryka Sienkiewicza w Krośnie.
Wszystkie działania miały służyć popularyzacji twórczości pierwszego polskiego
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
W ramach zadania odbyły się:
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- konkurs plastyczny ph. „Bohaterowie Sienkiewicza” z udziałem uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów – 103 osoby;
- Wielki Test Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu – konkurs z udziałem uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego – 80 osób;
- Sienkiewicz znany i nieznany – wystawa biograficzna prezentowana w Wypożyczalni
Głównej KBP;
- „Konferencja prasowa z Henrykiem Sienkiewiczem” – lekcje multimedialne z
udziałem uczniów gimnazjów – 45 osób.
Razem w zadaniu uczestniczyło 228 osób.

E. XVII 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.
Na konkurs wpłynęło 127 prac przesłanych przez 85 osób - młodzież z siedmiu
województw Polski południowo-wschodniej. Uroczysty finał konkursu i wręczenie
nagród laureatom odbyły się 20 grudnia 2016 r. z udziałem władz samorządowych.
Uroczystości finałowej towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Muzycznych w Krośnie.
Razem 85 uczestników.
I.Inne działania
21 marca 2016 w Saloniku Artystycznym odbyła się „Lekcja Czytania”, którą
poprowadził poeta, prozaik i publicysta - Wojciech Bonowicz.
Tematem lekcji – z udziałem 25 uczniów – była twórczość Stanisława Barańczaka.
Razem we wszystkich imprezach organizowanych przez Oddział SBP w Krośnie we
współpracy Z KBP uczestniczyło 1420 osób.
III/ Działalność popularyzatorska i integracyjna.
W dn 20.05.2016 r. bibliotekarze KBP i bibliotek powiatu krośnieńskiego odwiedzili
Wieliczkę i Kraków. Organizatorem wycieczki był Oddział SBP.
28.10.2016 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.
IV/ Działalność interwencyjna - nie wystąpiła.
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V/ Działalność wydawnicza.
Zarząd Oddziału współpracował przy wydawanych przez KBP Krośnieńskich Zeszytach
Bibliotecznych oraz uczestniczył w redagowaniu „Katalogu nowości literatury
popularnonaukowej zakupionych do KBP.
VI/ Działalność na rzecz społeczności lokalnej.
18 maja 2016 r. w Czytelni Głównej KBP odbyła się debata „Jak uwolnić potencjał
aktywności obywatelskiej mieszkańców Polski lokalnej?”. 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.

VII/ Finanse.
Rozliczenie finansowe zgodnie z zaleceniem.

Przewodnicząca Oddziału SBP w Krośnie
mgr Grażyna Ziembicka
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