SPRAWOZDANIE
z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Krośnie za 2011 r.

I.

W roku 2011 nie odnotowano żadnych zmian w liczbie członków. Na dzień 31 grudnia 2011 r.
stan aktywnych członków od których pobierane były składki wyniósł – 26 osób.
W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Oddziału
Porządek zebrania z dnia 14.01.2011. r.
1 Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału SBP w roku 2010 r.
2 Sprawozdanie finansowe za rok 2010 r.
3 Projekt planu pracy ZO SBP w Krośnie na rok 2011,.

.
Porządek zebrania z dnia 6 kwietnia 2011 r.
1.

Założenia programowe TYGODNIA BIBLIOTEK

2.

Dzień Bibliotekarza – propozycje: organizacja wycieczki integracyjnej do Pragi lub Wiednia

3.

Zarząd Oddziału SBP w Krośnie po wcześniejszych konsultacjach z Zarządem Głównym SBP w
Warszawie postanowił przyznać dla własnych członków, uczestników wycieczki dofinansowanie
w wysokości 15 EU na pokrycie kosztów biletów.

Ostatecznie wycieczka integracyjna do Wiednia dla członków Stowarzyszenia SBP i pracowników
bibliotek odbyła się w dniach 27.05 – 29 05. 2011 r.
4.

Informacja o podpisaniu umowy pomiędzy Zarządem Oddziału SBP w Krośnie a Gminą Krosno
w dniu 08 marca 2011 r. na wykonanie zadania publicznego „Miłosz – poeta wciąż odkrywany”.
Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 4 000 zł.
Celem tego zadania była popularyzacja twórczości i biografii Czesława Miłosza oraz
upamiętnienia obchodzonego w Polsce Roku Miłosza. Odbyły się 3 imprezy: sesja, konkurs i
spotkanie autorskie oraz 2 wystawy przybliżające postać Noblisty; - 290 osób uczestniczyło w
zaproponowanych działaniach /130 osób sesja, 80 osób spotkanie z Agnieszką Kosińska, 80
osób konkurs wiedzy o życiu i twórczości Miłosza/; ok. 8 000 osób obejrzało zaprezentowaną
w Wypożyczalni Głównej wystawę.
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Druga podpisana w tym dniu umowa pomiędzy tymi podmiotami dotyczyła realizacji innego zadania,
tj. wykonania XII Krośnieńskiego Konkursu Literackiego którego głównym celem była promocja
twórczości literackiej dzieci i młodzieży, stwarzanie piszącym możliwości jej prezentacji, zachęcanie
uzdolnionej literacko młodzieży do działań twórczych. Otrzymano dotację w wysokości 2 500 zł.
W konkursie wzięli udział uczniowie z gimnazjum i szkół średnich z siedmiu województw Polski
południowej i południowo – wschodniej. Na konkurs wpłynęło 147 prac, przesłanych przez 91 osób.
Porządek zebrania z dnia 14 października 2011 r.
1 Przyjęto wniosek o przekazaniu nagrody książkowej w ramach XII edycji Krośnieńskiego
Konkursu Literackiego – nagroda zostanie wręczona w czasie podsumowania konkursu w połowie
grudnia 2011 r.
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Omówienie spraw finansowych Zarządu Oddziału SBP w Krośnie.
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Propozycja przygotowania oferty wycieczki integracyjnej dla członków Oddziału SBP w Krośnie
z okazji Dnia Bibliotekarza – maj 2012 rok. Proponowane trasy to Rzym, Chorwacja.

II.

W ramach pełnienia funkcji biblioteki powiatowej nasze Koleżanki i Koledzy prowadzili panele
szkoleniowe na seminariach poświęconych doskonaleniu zawodowemu.
1} cztery seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy bibliotek i filii bibliotecznych z terenu powiatu
krośnieńskiego z ustalonymi wcześniej przez bibliotekarzy tematami. Dotyczyły one zarówno
spraw merytorycznych jak i formalno-administracyjnych. Tematy wiodące referowali specjaliści z
KBP oraz zaproszeni goście. Ponadto dyrektorzy/kierownicy bibliotek publicznych uczestniczyli
w innych szkoleniach związanych z pracą biblioteczną jak :

2 dodatkowych szkoleniach warsztatowych poświęconych prezentacji nowego programu bibliotecznego
MAK + który powstaje w Instytucie Książki Biblioteki Narodowej. W spotkaniach uczestniczyli
współtwórcy programu Jakub Salamon, Tomasz Cieślik, Sylwia Czub - Kiełczewska oraz Anna
Droździel. Szkolenia te odbyły się w GBP w Krościenku Wyżnem w dniach 7 – 8 kwietnia i 25 – 26
sierpnia 2011 r. Bibliotekarze praktycznie poznawali możliwości nowego programu który jest już
używany w kilku bibliotekach gminnych oraz ich filiach jak: Jedlicze, Rymanów, Korczyna, Krościenko
Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka z/s w Odrzykoniu.
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III. Działalność popularyzatorsko-interpretacyjna polegała przede wszystkim na organizacji:
Wszystkie biblioteki publiczne powiatu krośnieńskiego uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji
„Tydzień Bibliotek” prezentując różne formy promocji swoich placówek a także wiele form
pracy bibliotecznej.
Koleżanki i Koledzy członkowie SBP byli organizatorami XII edycji Krośnieńskiego Konkursu
Literackiego. Zarząd Oddziału SBP przekazał jedną z nagród konkursowych.
IV. Działalność interwencyjna – nie wystąpiła
V.

Działalność wydawnicza
Zarząd Oddziału współpracuje przy wydawanych przez KBP w Krośnie Krośnieńskich Zeszytach
Bibliotecznych. W 2011 roku ukazał się numer specjalny.
Zarząd Oddziału uczestniczy w redagowaniu „Katalogu Nowości literatury popularnonaukowej
zakupionej do czytelni, wypożyczalni i filii miejskich KBP” wraz z pełną klasyfikacją
zakupionych nowości. Katalog ten stanowi istotną pomoc dla bibliotekarzy opracowujących nowe
nabytki.

VI. Działalność na rzecz regionu, społeczności lokalnej.
Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli w pracach Forum Organizacji Pozarządowych
działającym przy Prezydencie Miasta Krosna – aktywnie współdziałając i uczestnicząc we
wszystkich akcjach podejmowanych na Forum. Wspomnieć należy także o prowadzonej przez
Przewodniczącego Oddziału SBP, w ramach jego obowiązków zawodowych,
działalności instrukcyjno – metodycznej na rzecz bibliotek publiczno-samorządowych i filii
bibliotecznych na terenie powiatu krośnieńskiego.

VII. Sprawy finansowe.
Zostaną rozliczone w osobnym druku, zgodnie z zaleceniem.

Przewodniczący Oddziału SBP
w Krośnie
mgr Marek Bobusia
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