
Sprawozdanie z planu pracy Koła SBP przy BP w Siedlcach za 2010 r.

I.  Sprawy organizacyjne

1. Koło SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach sukcesywnie zwiększa ilość

swoich członków. W roku 2010 Koło SBP liczyło 40 osób. 

2. Zostały zebrane dane kontaktowe członków i przesłane do Zarządu Głównego SBP. Wszelkie

informacje z Zarządu Głównego SBP przesyłane są  drogą mailową.

3. Na stronie internetowej BP w Siedlcach, w zakładce Koło SBP, na bieżąco zamieszczane są

plany i sprawozdania z działalności Koła.

4. Z inicjatywy ZG SBP zostało powołana Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. W

skład Zarządu Konferencji weszła dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach dr Marzena

Kowalczuk.

5. Członkowie Koła SBP wzięli udział w następujących zebraniach:

- w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SB

(Hanna Krasuska-Terka - Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach);

- w spotkaniu Sekcji Pedagogicznej ZG SBP ( Halina Rosińska- biblioteka szkolna, Zespół

Szkół w Pustelniku);

- w spotkaniu sprawozdawczo-szkoleniowym Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG

SBP w Warszawie (dyrektor, zarząd i członkowie Koła).

6. Panie Ewa Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej w Mrozach i Wanda Dmowska z Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach wzięły udział w konferencji w Warszawie zwołanej

przez ZNP, ZG SBP i inne organizacje bibliotekarskie. Konferencja poświęcona była sytuacji

bibliotek szkolnych.

7. Pani Hanna Krasuska-Terka wzięła udział w wyjeździe studyjnym do bibliotek we Włoszech,

natomiast panie Maria Suliborska i Halina Rosińska do bibliotek w Niemczech.

8. W maju została ogłoszona akcja „Amnestia czytelnicza". Na bieżąco prowadzona jest akcja

„BookCrossing".

II. Działalność szkoleniowa 

 1. Członkowie Koła wzięli udział w następujących formach szkolenia zawodowego:

- w trzydniowym szkoleniu informatycznym podczas „Ogólnopolskiego Zjazdu

Opiekunów Pracowni Internetowych – Mrozy 2010" ;

- w ogólnopolskiej konferencji „E-learning wyzwaniem dla bibliotek" w Bibliotece Narodowej w

Warszawie, zorganizowanej przez Sekcję Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP;



- w szkoleniu informatycznym „Czy biblioteki mogą być cool? Zastosowanie TIK w bibliotece

szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne „bujanie w chmurach" w Bibliotece Pedagogicznej w

Siedlcach, zorganizowanym przez Sekcję Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP.

III. Działalność popularyzatorska 

1. Z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach

odbyły się  następujące uroczystości:

- „Promocja biblioteki. Jak to się robi?". Konferencja;

- „Zajęcia biblioterapeutyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym";

- „Oblicza współczesnej Afryki", spotkanie autorskie z podróżnikiem Bogusławem Skarusem.

 Zostały również rozstrzygnięte konkursy stałe:

- „Wydajemy własną książkę";

- „Plastyczne wyobrażenia ulubionego bohatera książkowego";

- „Jesteśmy twórcami książki elektronicznej. Osoba, którą cenię".

2. Członkowie Koła z Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, w Tygodniu

Bibliotek zorganizowali:

- warsztaty „Internet w pracy nauczyciela -bibliotekarza (biblioteki cyfrowe, wirtualne wystawy,

zakupy zbiorów przez Internet";

- promocję książki  „Twórcy rodem z Podlasia";

Ponadto zrealizowano tu projekt "Sokołów dawniej i dziś. W jego ramach zorganizowano

wystawę zdjęć Katarzyny Markusz, pokaz kronik filmowych dotyczących powiatu

sokołowskiego, cykl spotkań z pisarzem ziemi sokołowskiej Marianem Pietrzakiem.

3. Członkowie Koła SBP w Mińsku Mazowieckim zorganizowali wystawę „Multimedia w

zbiorach biblioteki". Na stronie internetowej biblioteki umieszczono „Bibliografię regionalną".

4. W corocznej akcji „Całą Polska czyta dzieciom" wzięli udział chętni członkowie Koła. Były to

przede wszystkim spotkania z literaturą z dziećmi w wieku przedszkolnym.

5. W Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych zorganizowano następujące uroczystości:

- „Halloween w bibliotece" w bibliotece Zespole Szkół w Jakubowie;

- „Pasowanie na czytelnika" w bibliotece Szkoły Podstawowej w Mrozach i  Szkoły Podstawowej

Nr 6 w Mińsku Mazowieckim;

- „Konkurs pięknego czytania" oraz konkurs recytatorski "Poezja jesienna" w bibliotece Szkoły

Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim.

IV. Działalność integracyjna 



Zarząd Koła SBP zorganizował spotkanie integracyjne w nowym lokalu biblioteki w Mińsku

Mazowieckim. Spotkaniu towarzyszyły prezentacje multimedialne członków Koła z wycieczek

studyjnych do bibliotek niemieckich i włoskich. Spotkanie było również okazją do wymiany

doświadczeń i dyskusji na temat sytuacji bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Sprawozdanie sporządziła

Halina Lewsza sekretarz Koła SBP


