SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
W KROŚNIE W 2013 r.

I/ 8.02.2013 r. odbył się Zjazd Oddziału SBP w Krośnie. Celem Zjazdu było podsumowanie
działalności Zarządu Oddziału w latach 2009-2013, wybór nowych władz oraz ustalenie planu
działania na lata 2013-2017. W zjeździe uczestniczyło 19 członków SBP.
W 2013 do Stowarzyszenia wstąpiły 2 osoby, obecnie Oddział SBP w Krośnie liczy 28
członków, od których pobierane były składki.
W 2013 r. odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Oddziału.
Przedmiotem obrad posiedzenia w dn. 18.04.2013 było:
1/ Organizacja spotkania dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych z Krosna i
powiatu krośnieńskiego z okazji Dnia Bibliotekarza oraz wykładu dr Alicji UngeheuerGołąb pn. „Praca z utworem literackim dla dzieci w bibliotece”.
Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu ze środków Oddziału poczęstunku dla
bibliotekarzy podczas w/w spotkania.
2/ Zakres współorganizacji z Krośnieńską Biblioteką Publiczną X Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”.
3/ Sprawy bieżące
- poruszono sprawę aktualizacji informacji bieżących o SBP O/Krosno na stronie
www.kbp.krosno.pl i konieczności rozszerzenie zakresu informacji,
- omówiono działania podjęte dla pozyskania nowych członków oddziału,
- przedstawiono wstępne plany organizacji wycieczki integracyjnej dla członków
oddziału we wrześniu 2013 roku.
Przedmiotem obrad posiedzenia w dn. 17.05.2013 było:
1/ Podsumowanie X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Krośnie.
2/ Zakres i szczegóły organizacji spotkania dla bibliotekarzy emerytów, w tym byłych
członków SBP, w dniu 28 maja 2013 roku.
3/ Współorganizacja z KBP XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, w tym
imprezy pod hasłem „Czytanie zaczyna się od dziecka” w dniu 7 czerwca 2013 r.,
realizowanej w ramach grantu SBP ze środków Gminy Krosno.
3/ Sprawy bieżące.
Przedmiotem obrad w dn. 19.09.2013 było:
1/ Omówienie propozycji zadań do rocznego programu współpracy Gminy Krosno z
organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Zgłoszono 4 propozycje na łączną kwotę 26 tys. zł.
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2/ Omówienie wniosków pokontrolnych Gminy Krosno z realizacji przez SBP o/Krosno
dwóch zadań: „Mikro i makro podróże po literaturze” oraz „Krośnieński Mistrz Ortografii”.
2/ Ustalenie szczegółów organizacji wyjazdu bibliotekarzy na 17.Targi Książki w Krakowie
w dniu 25 października 2013 r.
Zarząd podjął decyzje o częściowym dofinansowaniu wyjazdu członkom SBP, ze
zgromadzonych na koncie Oddziału środków.
3/ Sprawy bieżące.
Realizacja projektów we współpracy z KBP.
W 2013 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wspólnie z Krośnieńską Biblioteką
Publiczną zrealizowały cztery zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2013 roku z zakresu kultury.
A/ Makro i mikro podróże po literaturze
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.
Realizację zadania rozpoczęto przedstawieniem „Skrzat Titelitury” przygotowanym
przez Art-Re Studio Małych Form Teatralnych z Krakowa na zakończenie ferii zimowych.
Przedstawienie obejrzało blisko 150 dzieci i opiekunów.
W dniu Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich z młodymi czytelnikami w
Oddziale dla Dzieci spotkała się Agnieszką Frączek - autorka wielu książek dla dzieci
popularyzujących m.in. wiedzę o języku polskim i wspomagających naukę poprawnej
polszczyzny. W tym samym dniu dorosłym mieszkańcom miasta swoją twórczość
zaprezentowała Manuela Gretkowska.
Natomiast w maju swoją wiedzą o Afryce podzieliła się z dziećmi i dorosłymi na
dwóch spotkaniach - pisarka i podróżniczka - Agnieszka Podolecka.
6 czerwca w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbyła się
impreza pod hasłem „Czytanie zaczyna się od dziecka”. Mali czytelnicy mieli okazję
posłuchać „Lokomotywy” Juliana Tuwima w interpretacji znanych krośnian, obejrzeć
przedstawienie „Kopciuszek”, wziąć udział w konkursie pod hasłem „Bohaterowie
Tuwima” na najładniejsze przebranie za postać wierszy Juliana Tuwima.
Na dzieci czekały również zabawy artystyczne - mogły nauczyć się robić zwierzęta z
balonów, papierowe kwiaty czy specjalną biżuterię. Natomiast „biblioteczne Smerfy”
przeprowadziły konkurs: „Magiczny kuferek” - dzieci musiały odgadnąć z jakiej bajki
pochodzą ukryte w kufrze rekwizyty.
Wszyscy, którzy przyszli do biblioteki otrzymali na zakończenie „wiersze wysokich
lotów” - do balonów z logo Fundacji ABC XXI doczepione zostały teksty popularnych
polskich poetów dla dzieci, a także informacje o zaletach głośnego czytania dzieciom.
Przez cały dzień imprezie towarzyszył kiermasz książek za 1 zł oraz wymiana książek.
Osoby, które przyniosły przeczytane pozycje ze swoich zbiorów, mogły je wymienić na inne
książki.
We wszystkich działaniach w ramach zadania uczestniczyło 485 osób.
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Wartość zrealizowanego zadania 5000 zł, z tego z dotacji Gminy Krosno - 4000 zł.
B/Krośnieński Mistrz Ortografii 2013
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 13-14 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 16 czerwca.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki.
Wartość zrealizowanego zadania 1250 zł, z tego z dotacji 1000 zł.
C/ Śladami Tuwima i Gałczyńskiego
Głównym celem zadania była popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Tuwima i
Gałczyńskiego poprzez realizację działań adresowanych do różnych grup odbiorców oraz
inspirowanie do sięgania po utwory poetów.
Ponadto zadanie miało służyć popularyzacji dorobku twórczego poetów, edukacji
młodzieży poprzez jej aktywny udział w realizowanych działaniach oraz włączenie
mieszkańców Krosna w obchody Roku Tuwima.
W ramach zadania odbyły się: lekcja multimedialna poświęcona twórczości
Gałczyńskiego, konkurs recytatorski wierszy Tuwima oraz konkurs wiedzy „Śladami Tuwima
i Gałczyńskiego.
Dziesięć czteroosobowych zespołów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z
Krosna i powiatu krośnieńskiego zaprezentowało się w trzech konkurencjach.
Pod hasłem „Tuwim dzieciom” drużyny przygotowały inscenizacje oparte na wybranych
utworach poety, które skierowane były do dzieci w wieku 5-8 lat. Pomysły na twórczą
interpretację tekstów poety były bardzo różne - od zabaw z udziałem publiczności po
przedstawienie z wykorzystaniem kukiełek. Wszystkie prezentacje poddane zostały ocenie
publiczności: uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej nr 4 w Krośnie stali się jurorami,
którzy wybrali dwie ich zdaniem najlepsze inscenizacje.
W drugiej części, pod hasłem: „A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź...” drużyny
miały za zadanie przedstawić prezentację multimedialną poświęconą fragmentom biografii
i/lub twórczości K. I. Gałczyńskiego. Obok szczegółowych faktów biograficznych poety,
młodzież zaprezentowała liczne fotografie, teksty wierszy i piosenek Gałczyńskiego. Część
prezentacji wzbogacona była o krótkie inscenizacje słowno-muzyczne.
W ostatniej konkurencji młodzież musiała odpowiedzieć na 16 pytań związanych z biografią i
twórczością poetów.
We wszystkich zrealizowanych działaniach uczestniczyło 164 osoby.
Wartość zrealizowanego zadania 1950 zł, z tego z dotacji Gminy Krosno 1500 zł.
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D/ XIV 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 143 prace przesłane przez 92 osoby - młodzież z siedmiu
województw Polski południowo-wschodniej. Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród
laureatom odbyły się 17 grudnia 2013 r. z udziałem władz samorządowych. Uroczystości
finałowej towarzyszył koncert Kingi Jamrogi.
Wartość zrealizowanego zadania 3300 zł, z tego z dotacji Gminy Krosno 2500 zł.
Łączna wartość dotacji Gminy Krosno wyniosła 9000,00.
II/ W ramach pełnienia funkcji biblioteki powiatowej Koleżanki i Koledzy prowadzili panele
szkoleniowe na seminariach poświeconych doskonaleniu zawodowemu.
III/ Działalność popularyzatorska i integracyjna.
Spotkanie emerytowanych bibliotekarzy.
W dniu 28.05.2013 r. w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
bibliotekarzy emerytów. Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. Uczestnicy spotkania dzieląc się wspomnieniami wykazywali duże zainteresowanie
zmianami jakie zachodzą we współczesnej bibliotece, jak zmienia się rola bibliotek a więc i
rola bibliotekarzy. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a uczestnicy wyrazili
chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.
Wycieczka do Pragi i Drezna
W dn. 7-9.06.2013 r. bibliotekarze KBP i bibliotek powiatu krośnieńskiego odwiedzili Pragę i
Drezno. Organizatorem wycieczki było SBP.
Targi Książki w Krakowie
W dn. 25.10.2013 r. bibliotekarze Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i bibliotek powiatu
krośnieńskiego uczestniczyli w 17 Targach Książki w Krakowie. Organizatorem wyjazdu
było SBP, celem był przegląd nowości wydawniczych zwłaszcza wydawnictw akademickich
i popularnonaukowych, jak również uzupełnienie zbiorów biblioteki o książki niedostępne już
na rynku księgarskim. Bibliotekarze uczestniczyli w debacie zorganizowanej przez Polski
Związek Bibliotek „Przyszłość polskich bibliotek – które zostaną, które znikną. Czy można
je obronić” oraz w prezentacji zorganizowanej przez Wydawnictw Naukowe PWN „iBuk –
wypożyczalnia książek online”.

IV/ Działalność interwencyjna – nie wystąpiła.
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V/ Działalność wydawnicza.
Zarząd Oddziału współpracuje przy wydawanych przez KBP w Krośnie Krośnieńskich
Zeszytach Bibliotecznych oraz uczestniczy w redagowaniu „Katalogu nowości literatury
popularnonaukowej zakupionych do KBP”.

VI/ Działalność na rzecz społeczności lokalnej.
5 XI 2013 r. przedstawiciele SBP uczestniczyli w XX Forum Organizacji pozarządowych,
podczas którego zostali uhonorowani Listem gratulacyjnym za współpracę w zakresie
problematyki społeczeństwa obywatelskiego i dialogu społecznego.

VII/ Finanse.
Rozliczenie finansowe zgodnie z zaleceniem.

Przewodnicząca Oddziału SBP w Krośnie
mgr Grażyna Ziembicka

5

