Sprawozdanie z planu pracy Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach za 2013 r.

I. Sprawy organizacyjne
1. Zarząd Koła wziął udział w dwóch spotkaniach z nowym Zarządem Oddziału SBP w
Siedlcach, na którym omawiane były następujące sprawy:
• elektroniczna baza członków SBP i dostęp do niej przez wszystkich członków,
• przekazanie wszystkim członkom elektronicznych legitymacji członkowskich,
• wzrostu składek członkowskich do 36 zł rocznie i zwolnienie z płacenia
składek przez emerytów,
• instrukcja dla skarbników, dotycząca prowadzenia finansów SBP .
2. W spotkaniu sprawozdawczym Koła SBP podsumowano kolejny rok działalności,
wręczono dyplomy uznania i upominki członkom Koła obchodzącym jubileusze
pracy bibliotekarskiej.
3. W roku 2013 do Koła SBP zapisały się dwie osoby, są to bibliotekarki szkolne
z rejonu Mińska Mazowieckiego. Na koniec grudnia 2013 r. Koło liczyło 41 osób.
II. Działalność szkoleniowa
1. Zarząd Koła SBP zorganizował szkolenie „Edukacyjne zastosowanie bloga w pracy
nauczyciela bibliotekarza”. Prowadzenie Izabela Rudnicka Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
2. Sekretarz Koła SBP na spotkaniu Koła SBP przedstawiła prezentację z wyjazdu
studyjnego do bibliotek Austrii, Słowenii i Włoch.
3. Dwie osoby Koła SBP wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Zarząd
Główny SBP. Szkolenie dotyczyło następujących tematów:
• Psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza.
• Autoprezentacja w kontaktach społecznych- nawiązywanie kontaktu
i kreowanie wizerunku.
• Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy bibliotekarza.
III. Działalność popularyzatorska
1. Hasło tegorocznego spotkania Tygodnia Bibliotek 2013 brzmiało – „Biblioteka
przestrzenią dla kreatywnych”. Z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach
zorganizowała spotkanie dla bibliotekarzy i osób zainteresowanych. Zaproszeni
goście podzielili się z uczestnikami spotkania pomysłowością i kreatywnością
w swojej pracy. W spotkaniu udział wzięły bibliotekarki, które łączą pracę ze
swoimi zainteresowaniami i pragną podzielić się tym z innymi. Jako pierwsza
wystąpiła p. Krystyna Dmowska bibliotekarka ze SP nr 10 w Siedlcach. Opowiadała
o pasji jaką jest poznawanie historii Siedlec i przekazywanie tych zainteresowań
swoim podopiecznym podczas wycieczek po mieście. Jako druga wystąpiła nasza
koleżanka z filii – Elżbieta Lewczuk, która opowiedziała o swoich artystycznych
zainteresowaniach związanych z wykonywaniem ozdób, dekoracji świątecznych,

wyszywaniem, a także florystyką. Na koniec spotkania wspólnie mogliśmy
przeanalizować stan czytelnictwa w Polsce w roku 2012 na podstawie prezentacji
przygotowanej przez Annę Mirońską.
Druga uroczystość zorganizowana w ramach Tygodniu Bibliotek w BP w Siedlcach, to
spotkanie poetyckie zatytułowane – „Matki, anioły i kwiaty w poezji, muzyce
i malarstwie”. Zaproszono członków poetyckiej grupy „Kanon”, która działa na
terenie miasta Siedlce od ponad 25 lat. W bibliotece zorganizowano spotkanie, które
było połączone z wystawą obrazów p. Ewy Zborowskiej – Buczek. Przedstawiciele
grupy poetyckiej „Kanon” zaprezentowali swoją twórczość zebranej młodzieży,
pracownikom biblioteki oraz zaproszonym gościom. Dodatkową atrakcją była
wystawa przygotowana w wypożyczalni BP poświęcona twórczym działaniom
bibliotekarzy ale również kreatywnym czytelnikom.
2. Członkowie Koła SBP w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
zorganizowali wystawę prac plastycznych rejonowego konkursu „Mazowieckie
wierzby” oraz spotkanie autorskie z lokalną poetką Stanisławą Gujską.
3. Członkowie Koła SBP i pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Łosicach
zorganizowali lokalna akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”. Działania zintegrowały
bibliotekarzy, nauczycieli, uczniów, czytelników i społeczność lokalną. Prezentacja
działań odbyła się na zebraniu Koła SBP w Siedlcach.
4. Członkowie Koła z Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim dużą wagę
przywiązują do promowania regionaliów. W Tygodniu Bibliotek przygotowali
prezentację z powiatowego konkursu plastycznego na ilustrację do tomiku poezji
„Wakacje z dziadkami”. Spotkaniu autorskiemu z Irena Filipczuk towarzyszyło
wręczenie nagród laureatom.
IV. Działalność integracyjna
1. Współpraca z Kołem SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku
Mazowieckim zaowocowała wspólnym wyjazdem integracyjnym do Łodzi „Śladami
Juliana Tuwima”. Celem wycieczki była integracja środowiska bibliotekarskiego
i uczczenie Roku Juliana Tuwima. Było to zaproszenie ze strony Koła SBP przy
Bibliotece Miejskiej w Mińsku Mazowieckim.
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