
Sprawozdanie z działalności Koła SBP  

przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach za 2014 r. 

 

1. Działalność organizacyjna 

 Na koniec roku 2014 Koło SBP liczyło 41 osób.  Nie zanotowano wzrostu  

liczby członków.  

 Zarząd zorganizował dwa spotkania członków Koła.  

 W 2014 roku uhonorowano dwoje członków Koła dyplomami uznania  

i  nagrodami rzeczowymi za 25 i 30-lecie pracy bibliotekarskiej. 

2. Działalność szkoleniowa 

W Dniu 27 listopada 2014 r. Zarząd Koła zorganizował szkolenie „ Psychologiczne 

uwarunkowanie współpracy z użytkownikiem w bibliotece”, które poprowadził  

dr Rafał Bodarski. 

3. Działalność popularyzatorska 

Członkowie Koła SBP promują coroczną akcję Tygodnia Bibliotek, który przebiegał 

pod hasłem „.Czytanie łączy pokolenia”.  

 Biblioteka Pedagogiczna  w Siedlcach dniach 08.05 i 15.05.2014 r. 

zorganizowała zajęcia z dziećmi z Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz 

Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Siedlcach. Podczas zajęć dzieci 

podróżowały po Europie, tym razem była to podróż do Włoch. Dzieci 

poznawały historię, kulturę oraz kuchnię włoską, przyrządzając wirtualną 

pizzę.  

  Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim zorganizowała spotkanie z 

lokalną poetką-seniorką Panią Stanisławą Gujską. Współpraca z nauczycielką 

nauczania początkowego ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mińsku 

Mazowieckim zaowocowała wystawieniem przedstawienia teatralnego na 

podstawie wierszy poetki. Spotkanie ozdobiły rysunki uczniów tematyką 

nawiązujące do twórczości poetki. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze 

szkolni oraz poloniści z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych wraz z 

uczniami. 

 Biblioteka Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim zorganizowała spotkanie 

autorskie dla młodzieży z Ireną Filipczuk, regionalną poetka i malarką. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac malarskich poetki. 

 Odpowiedzieliśmy na apel Zarządu Głównego SBP i przyłączyliśmy się  do 

akcji społecznej „Na niebiesko dla autyzmu”. Zorganizowaliśmy wystawy 

publikacji na temat niepełnosprawności, funkcjonowania w społeczeństwie 

ludzi z autyzmem. Uczestniczyliśmy również w różnego rodzaju spotkaniach. 

W bibliotekach zostały umieszczone materiały informacyjne Fundacji 

Synapsis. 

 



4. Działalność integracyjna 

W 2014 r. ze środków Koła SBP został dofinansowany wyjazd do Biblioteki 

Pedagogicznej w Tarnobrzegu i wejście do Muzeum Diecezjalnego w  Sandomierzu. 
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