Sprawozdanie z działalności Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej im.
Heleny Radlińskiej
w Siedlcach za 2016 r.

1. Działalność organizacyjna




Na koniec 2016 roku Koło SBP liczyło 29 osób. Uchwałą Zarządu Koła nr
1/2016 z listy członków zostało skreślonych sześć osób za regulaminowe
niepłacenie składek. Natomiast sześć osób wystąpiło z Koła na własną
prośbę.
Dwóch członków Koła, obchodzących jubileusz pracy bibliotekarskiej
zostało uhonorowanych dyplomami uznania oraz nagrodą pieniężną.

2. Działalność popularyzatorska
W 2016 roku członkowie Koła SBP skupili się na działalności w lokalnym
środowisku oświatowym oraz promocji ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek,
która przebiegała pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach podjęła następujące działania:






Media społecznościowe dla każdego - spotkanie dla bibliotekarzy.
Jesteśmy ekologiczni... - wystawa prac plastycznych przedszkolaków i
uczniów.
Magiczna chemia - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów.
Przyroda lasu - zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9
w Siedlcach.
Urodziny Franklina - zajęcia edukacyjne dla dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 3 w Siedlcach.

W Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim zorganizowano:




Spotkanie autorskie dla dzieci szkół miasta i rejonu z lokalną poetką
Stanisławą Gujską, połączone z promocją najnowszego tomiku wierszy
autorki.
Pokonkursową wystawę prac plastycznych „Mazowieckie wierzby”.

W Bibliotece Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim rozpoczęto realizację
długofalowego projektu:


„Różne oblicza książki”. Wystawa książki bibliofilskiej.

Na wystawie zaprezentowano książki wydane w kraju jak i za granicą. Wystawie
towarzyszyła prezentacja multimedialna „Od malowideł jaskiniowych po ebooki”, natomiast jej pokłosiem, warsztaty literackie dla dzieci przedszkoli i
uczniów szkół Sokołowa Podlaskiego.

Odpowiedzieliśmy również na apel Zarządu Głównego SBP i przyłączyliśmy się do
akcji społecznej „Na niebiesko dla autyzmu”. W bibliotekach zostały
umieszczone materiały informacyjne Fundacji SYNAPSIS oraz zorganizowano
wystawy publikacji związanych z tematem akcji.

3. Działalność edukacyjno-integracyjna




Zarząd Koła zorganizował szkolenie zawodowe „Nowelizacja prawa
autorskiego
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, które odbyło się w
Bibliotece
Pedagogicznej
w Mińsku Mazowieckim.
Szkolenie przeprowadził Dariusz Skrzyński,
prawnik, specjalista prawa oświatowego.
W grudniu 2016 r. Zarząd Koła zorganizował wyjazd edukacyjny do
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Celem wyjazdu było
zwiedzanie stałej wystawy „1000 lat historii Żydów polskich” oraz
integracja członków Koła SBP.
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