Sprawozdanie z planu pracy Koła SBP przy BP w Siedlcach za 2009 r.
I. Sprawy organizacyjne
1. W roku 2009 Koło SBP powiększyło liczbę członków o 13 osób, są to bibliotekarze
szkolni, z którymi została nawiązana współpraca. Ogółem Koło liczy 36 osób. Zostały
zebrane dane kontaktowe wszystkich członków. Na prośbę nowej przewodniczącej Sekcji
Pedagogicznej Zarządu Głównego SBP p. Wiesławy Budrowskiej, dane zostały przesłane do
ZG SBP.
2. Na stronie internetowej BP Siedlcach w zakładce Koło SBP zostały zamieszczony plan
ogólny działalności na lata 2009-2013 oraz plan szczegółowy i sprawozdania za okresy
bieżące.
3. Reprezentacja Koła wzięła udział w Okręgowym Zjeździe SBP (w marcu 2009 r.) oraz w
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (w
październiku 2009 r.). Nowy Zarząd Koła uczestniczył również w spotkaniu organizacyjnym
Oddziału SBP w Siedlcach.
4. W Tygodniu Bibliotek została ogłoszona akcja „Amnestia czytelnicza". Na bieżąco
prowadzona jest akcja BookCrossing.
II. Działalność szkoleniowa
1. W maju 2009 r. z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek została zorganizowana
konferencja

pt.

„Bibliotekarz

we

współczesnej

rzeczywistości".

2. Członkowie Koła wzięli udział w majowym wyjeździe edukacyjnym do Biblioteki
Raczyńskich w Poznaniu. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem biblioteki.
3. Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i Dnia Edukacji Narodowej na
potrzeby środowiska oświatowego zorganizowana została konferencja „Internetowe
Multimedialne Centrum Informacji. Nowoczesne formy pracy i komunikacji w bibliotece".
4. Członkowie Koła wzięli udział w Ogólnopolskich warsztatach JHP BN i UKD w
Bibliotece Narodowej.
III. Działalność popularyzatorska
1. W ciągu całego roku Koło SBP włączyło się do akcji popularyzatorskiej „Białe kruki
naszej biblioteki" organizując w dowolnym terminie wystawy promujące najstarsze lub
najpiękniejsze

publikacje

ze

zbiorów

macierzystych

bibliotek.

2. Członkowie Koła zorganizowali również wystawę „Kroniki naszych bibliotek", która
towarzyszyła

konferencji

„Bibliotekarz

we

współczesnej

rzeczywistości".

3. Po raz IX została ogłoszona akcja „Wydajemy własną książkę". Uroczyste ogłoszenie

wyników i wręczenie nagród odbyło się w maju w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach.
Informacja o uroczystości została zamieszczona na stronach internetowych biblioteki.
4. W corocznej akcji „Całą Polska czyta dzieciom" wzięli udział chętni członkowie Koła.
Były

to

przede

wszystkim

spotkania

z

literaturą

dziecięcą

w

przedszkolach.

5. W 2009 r. Koło SBP rozpoczęło popularyzację zbiorów regionalnych. Członkowie Koła
SBP z Filii Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim wydali publikację „Twórcy
rodem z Podlasia. Bibliografia regionalni". Materiał jest uzupełniany na bieżąco na stronie
internetowej biblioteki. Informację o zbiorach regionalnych zamieściła również na swojej
stronie internetowej Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach.
IV. Działalność integracyjna
1. Jednym z elementów wycieczki do Biblioteki Raczyńskich było wspólne zwiedzanie
Biskupina i wieczorne zwiedzanie poznańskiej Starówki.
2. We wrześniu 2009 r. została zorganizowana wycieczka integracyjna do Białowieży.
Członkowie Koła zwiedzili Muzeum Przyrodnicze, Rezerwat Żubrów oraz św. Górę
Grabarkę.
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