SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
W KROŚNIE w 2015 r.
I/ W 2015 r. Oddział SBP w Krośnie liczył 29 członków, od których pobierane były składki.
Baza członków SBP została uaktualniona.
W 2015 r. odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Oddziału.
Tematami posiedzenia dniu 10 lutego 2015 r. było:
1/ Wytypowanie kandydata do Tytułu Bibliotekarza Roku 2014.
2/ Omówienie planu pracy Oddziału na rok 2015,
- organizacja wycieczek dla bibliotekarzy,
- współorganizacja XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Wybieram
bibliotekę”,
- organizacja spotkania dla bibliotekarzy – emerytów,
3/ Sprawy bieżące.
Tematami posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2015 r. było:
1/ Omówienie zakresu współorganizacji wraz z Krośnieńską Biblioteką Publiczną XII
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
2/ Ustalenie szczegółów organizacji Dnia Bibliotekarza w dniu 11 maja.
3/ Omówienie szczegółów organizacji wycieczki dla bibliotekarzy do Nałęczowa i
Kazimierza Dolnego w dn. 29 maja br.
Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu wycieczki dla członków SBP w wysokości 50,00 na
osobę.
4/ Ustalenie organizacji okolicznościowgo spotkania dla bibliotekarzy emerytów i rencistów
w dniu 19 maja 2015 r.
5/ Sprawy bieżące.

Tematami posiedzenia w dniu 1 grudnia 2015 było:

1/ Podjęcie decyzji o przyznaniu nagrody specjalnej w XVI Krośnieńskim Konkursie
Literackim.
2/ Wstępne omówienie planów wyjazdowych i planu pracy na 2016 rok.
3/ Podjęcie decyzji o włączeniu się w obchody Światowego Dnia Książki i Tygodnia
Bibliotek 2016.
4/ Sprawy bieżące.

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 2015 roku z zakresu
kultury.
Łączna wartość zrealizowanych zadań 15 800,00 z dotacji Gminy Krosno 11 500,00.
A. Sposób na czytanie
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 animacyjnoliterackich 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 II Krośnieński Turniej Jednego Wiersza połączony ze spotkaniem autorskim
Mariusza Kalandyka oraz koncertem piosenki literackiej Moniki Parczyńskiej.
Dzieci uczestniczyły w spotkaniach autorskich z Izabellą Klebańską i Anną
Czerwińską-Rydel. W krośnieńskich szkołach podstawowych odbył się konkurs ph. „Wirtuoz
recytacji”, w trakcie którego dzieci recytowały wiersze Izabelli Klebańskiej, a najlepsi
recytatorzy wystąpili w imprezie finałowej pn. „Koncertowe czytanie” z udziałem Autorki.
Z udziałem osób dorosłych i młodzieży odbyły się: wykład dr Wioletty Kochmańskiej:
„by słowom było ciasno, a myślom przestronnie” - o (nie) łatwiej polszczyźnie XXI wieku
oraz spotkania autorskie z Andrzejem Stasiukiem i Hubertem Klimko-Dobrzanieckim.
W zadaniu realizowanym od lutego do czerwca uczestniczyło 717 osób.

B. Krośnieński Mistrz Ortografii 2015
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 11-12 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 130 osób, a uroczystość wręczenia
nagród odbyła się na krośnieńskim rynku 14 czerwca. Nagrody laureatom wręczyli: Prezydent
Krosna Piotr Przytocki oraz Dyrektor KBP Teresa Leśniak.

C. Fantastyczne Krosno! – cykl imprez inspirowanych literaturą fantasy
Głównym celem zadania była promocja współczesnej literatury fantastycznej i
popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem książki, a także
rozbudzanie zainteresowań literackich wśród osób w różnym wieku oraz podnoszenie
poziomu czytelnictwa.
W ramach zadania odbyły się warsztaty animacji filmowej ph. „Fantastyczni
bohaterowie poznają Krosno” z udziałem uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej
prowadzonych przez Martę i Cezarego Skrockich, efektem których jest film animowany
dostępny na YouTube.
14 maja młodzi czytelnicy spotkali się z Beatą Kołodziej – autorką książek o
Soliludkach, natomiast młodzież – 22 maja - z prozaikiem Krzysztofem Piskorskim.
Od czerwca do października młodzież mogła wziąć udział w konkursie literackim ph.
„Moje miasto jest fantastyczne”, na opowiadanie fantasy z Krosnem w treści.
23 września wykład nt. literatury najnowszej zaprezentowała dr Anna Marchewka,
natomiast 20 października dzieci obejrzały spektakl Studia Teatralnego Art-Re pt. „Kaczka
Cudaczka”. Zadanie zakończyło spotkanie z autorką książek fantasy Anna Kańtoch, w trakcie
którego laureatom konkursu na opowiadanie fantastyczne wręczono nagrody.
W poszczególnych działaniach uczestniczyło 325 osób.

D. XVI 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 118 prac 85-u autorów - młodzieży z siedmiu województw
Polski południowo-wschodniej. Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród laureatom
odbyły się 17 grudnia 2015 r. z udziałem władz samorządowych. Uroczystości finałowej
towarzyszył koncert w wykonaniu Ewy Novel.

Z okazji Dnia Bibliotekarza – 11 maja - odbył się wykład dr Justyna Jasiewicz, pracownika
Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Biblioteka
przyjazna młodzieży”. J. Jasiewicz podkreślała jak ważne jest, aby biblioteka postrzegana
była jako „trzecie miejsce” czyli tętniące życiem centrum społeczności lokalnej, forum
wymiany myśli, poglądów, miejsce spotkań, przestrzeń rozwijania nieformalnych kontaktów.
W wykładzie uczestniczyli bibliotekarze z KBP w Krośnie i bibliotek gminnych powiatu
krośnieńskiego – 60 osób.

III/ Działalność popularyzatorska i integracyjna.
W dn 29.05.2015 r. bibliotekarze KBP i bibliotek powiatu krośnieńskiego odwiedzili
Nałęczów i Kazimierz nad Wisłą. Organizatorem wycieczki był Oddział SBP.
19 maja 2015 emerytowani bibliotekarze zostali zaproszeni do KBP. Współorganizatorem
spotkania było SBP.
IV/ Działalność interwencyjna - nie wystąpiła.
V/ Działalność wydawnicza.
Zarząd Oddziału współpracował przy wydawanych przez KBP Krośnieńskich Zeszytach
Bibliotecznych

oraz

uczestniczył

w

redagowaniu
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nowości

literatury

popularnonaukowej zakupionych do KBP.
VI/ Działalność na rzecz społeczności lokalnej.
16 IV 2015 r. przedstawiciele SBP uczestniczyli w XXIII Forum Organizacji Pozarządowych.
15 X 2015 r. przewodnicząca Oddziału SBP uczestniczyła w XXIV Forum Organizacji
Pozarządowych.
VII/ Finanse.
Rozliczenie finansowe zgodnie z zaleceniem.

Przewodnicząca Oddziału SBP w Krośnie
mgr Grażyna Ziembicka

