SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
W KROŚNIE W 2014 r.

I/ W 2014 r. do Stowarzyszenia wstąpiły 2 osoby, obecnie Oddział SBP w Krośnie liczy 30
członków, od których pobierane były składki. Baza Członków SBP została uaktualniona.
W 2014 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Oddziału.
Przedmiotem obrad posiedzenia w dn. 15.01.2014 było:

1/podsumowanie projektów zrealizowanych w 2013 r. przez SBP z dotacji Gminy
Krosno,
2/ omówienie planu pracy Oddziału na rok 2014:
- organizacja wycieczek dla bibliotekarzy,
- współorganizacja XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka
łączy pokolenia”,
- organizacja wyjazdu na Targi Książki /październik 2014/,
3/omówiono zakres działań dla pozyskania nowych członków Oddziału,
4/sprawy bieżące
Przedmiotem obrad posiedzenia w dn. 19.02.2014 było:

1/ustalenie szczegółów organizacji wycieczki do Sandomierza w dniu 23 maja 2014 r.,
2/ podjęcie uchwały o wprowadzeniu instrukcji kancelaryjno-archiwalnej dla Oddziału,
3/ podjęcie uchwały o powierzeniu funkcji Administratora Elektronicznej Bazy Danych
Członków SBP Grażynie Ziembickiej,
4/podjęcie decyzji w sprawie wytypowania kandydata w konkursie Bibliotekarz Roku.
Zdecydowano o niewskazywaniu spośród bibliotekarzy Oddziału SBP Krosno kandydata
do konkursu i udzieleniu poparcia dla osoby wybranej przez Zarząd Okręgu.
5/sprawy bieżące
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Przedmiotem obrad w dn. 8.09.2014 było:

1/ omówienie propozycji zadań zgłoszonych przez SBP do rocznego programu
współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi na rok 2015,
2/ omówienie planu wyjazdu na Targi Książki do Krakowa w dniu 24 października br.
połączonego ze zwiedzaniem Arteteki,
3/ wstępne omówienie planu wyjazdów bibliotekarzy z Krosna i powiatu krośnieńskiego
w 2015 roku,
4/sprawy bieżące.
Przedmiotem obrad 4.12.2014 r. było:

1/ omówienie wyjazdu bibliotekarzy do Kazimierza n/W i Nałęczowa /maj 2015,
2/ omówienie spotkania emerytowanych bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza / maj 2015,
3/ podjęto decyzję w sprawie spotkania noworocznego,
4/sprawy bieżące.
Realizacja projektów we współpracy z KBP.
Krośnieński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wspólnie z Krośnieńską
Biblioteką Publiczną zrealizował cztery zadania w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2014 roku z zakresu
kultury.
Łączna wartość zrealizowanych zadań 13800 zł, z tego z dotacji Gminy Krosno 11500 zł
A. Krośnieńska Mozaika Literacka
Głównym celem zadania była promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań
literackich wśród mieszkańców Krosna i regionu w różnym wieku, wskazywanie możliwości
aktywnego uczestnictwa w działaniach kulturalnych oraz rozwijanie działań animacyjnoliterackich na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta i regionu.
W ramach zadania zrealizowano cykl imprez o charakterze literackim skierowanych
do mieszkańców miasta w różnym wieku z wykorzystaniem wartościowej literatury polskiej.
Odbył się I Krośnieński Turniej Jednego Wiersza połączony ze spotkaniem autorskim
Marcina Urbana oraz koncertem piosenki literackiej Piotra Krupy.
Uczniowie klas trzecich szkoły podstawionej uczestniczyli w konkursie recytatorskim
pn. „Wiersze trochę zakręcone” zorganizowanym w Światowym Dniu Poezji.
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Ponadto dzieci wzięły udział w spotkaniach autorskich z Agnieszką Tyszką i Melanią
Kapelusz. W krośnieńskich szkołach podstawowych odbył się „slalom z książką”, w trakcie
którego bibliotekarze czytali dzieciom utwory Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, zakończony
spotkaniem z Autorką w KBP.
Z udziałem osób dorosłych odbyły się spotkania autorskie z Angeliką Kuźniak i
Wojciechem Machowskim.
Wszystkim spotkaniom towarzyszyły kiermasze książek.
W zadaniu realizowanym od marca do czerwca uczestniczyło 480 osób.

B. Krośnieński Mistrz Ortografii 2014
Zrealizowany w ramach zadania konkurs miał na celu głównie popularyzację zasad
poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, rozwijanie
zainteresowań kulturą języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania
podstawowych zasad ortografii, ale przede wszystkim miał być formą zabawy z ortografią.
Obydwa teksty dyktanda w treści nawiązywały do historii miasta.
Konkurs odbył się w dniach 12-13 czerwca w ramach Dni Krosna z udziałem uczniów
szkoły podstawowej kl. V-VI, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz
dorosłych mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego.
Dla uczestników przygotowano dwa teksty dyktanda, w których treści znalazły się
tematy związane z Krosnem. W konkursie uczestniczyło 98 osób, a uroczystość wręczenia
nagród odbyła się na krośnieńskim rynku 15 czerwca.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki.
C. W sieci miasta… i książek
Zadanie miało interdyscyplinarny charakter i objęło działania adresowane do różnych
grup odbiorców, w których głównych motywem była literatura kryminalna oraz historia i
atrakcje Krosna, a także możliwości promocji miasta w działaniach okołoliterackich.
Pod hasłem „Legendy krośnieńskie? Czytałem – Wiem!” – uczniowie szkół
podstawowych wzięli udział w konkursie pięknego, głośnego czytania legend związanych z
miastem. Podczas konkursu zaprezentowana została inscenizacja legendy „Panny w kamień
zamienione” przygotowana przez grupę teatralną bibliotekarzy „Na Dobry Początek”.
Natomiast w połowie czerwca ogłoszono konkurs plastyczny pn. „Moje miasto – to
warto zobaczyć”! dla uczniów szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęło 92 prace.
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Laureaci konkursu odebrali nagrody podczas seminarium, „Promocja miasta, gminy, regionu w
działaniach bibliotek powiatu krośnieńskiego i Lwowa”, które odbyło się 1 października z udziałem
bibliotekarzy z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
Natomiast 17 października z dziećmi spotkał się Dariusz Rekosz , który poprowadził warsztaty
detektywistyczne.
Z kolei dorosłym czytelnikom swoją twórczość w dniu 22 października zaprezentowała, jedna
z najbardziej popularnych autorek kryminałów Katarzyna Bonda. W tym samym dniu nagrody
odebrali laureaci konkursu na opowiadanie kryminalne z Krosnem w treści.

We wszystkich działaniach uczestniczyło 347 osób.

D. XV Krośnieński Konkurs Literacki

Głównym celem zadania była promocja twórczości literackiej dzieci i młodzieży, stwarzanie
piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości, zachęcanie uzdolnionej
literacko młodzieży do działań twórczych.
Na konkurs wpłynęło 102 prace przesłane przez 66 osób - młodzież z siedmiu
województw Polski południowo-wschodniej. Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród
laureatom odbyły się 16 grudnia 2014 r. z udziałem władz samorządowych. Uroczystości
finałowej towarzyszył koncert poezji w wykonaniu Jacka Buczyńskiego.

III/ Działalność popularyzatorska i integracyjna.
Wycieczka do Sandomierza
W dn. 23.05.2014 r. bibliotekarze KBP i bibliotek powiatu krośnieńskiego odwiedzili
Sandomierz. Organizatorem wycieczki było SBP.
Targi Książki w Krakowie
W dn. 24.10.2014 r. bibliotekarze Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i bibliotek powiatu
krośnieńskiego uczestniczyli w 18 Targach Książki w Krakowie. Organizatorem wyjazdu
było SBP, celem był przegląd nowości wydawniczych zwłaszcza wydawnictw akademickich
i popularnonaukowych, jak również uzupełnienie zbiorów biblioteki o książki niedostępne już
na rynku księgarskim oraz uczestnictwo w licznych panelach dyskusyjnych i spotkaniach
autorskich.
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Bibliotekarze odwiedzili również Artetekę - dział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie, który jest wizerunkiem biblioteki XXI wieku. W zbiorach Arteteki znajdują się ebooki, e-czasopisma, audiowizualia (płyty muzyczne, filmowe, audiobooki) oraz bogate zbiory
Małopolskiego Studia Komiksu. Jest to przestrzeń twórcza, sprzyjająca wymianie myśli,
wspólnym dyskusjom i polemikom; miejsce, które umożliwia rozwijanie zainteresowań, a także
pozwala uzupełniać wiedzę i umiejętności.
IV/ Działalność interwencyjna – nie wystąpiła.
V/ Działalność wydawnicza.
Zarząd Oddziału współpracuje przy wydawanych przez KBP w Krośnie Krośnieńskich
Zeszytach Bibliotecznych oraz uczestniczy w redagowaniu „Katalogu nowości literatury
popularnonaukowej zakupionych do KBP”.

VI/ Działalność na rzecz społeczności lokalnej.
23 IV 2014 r. przedstawiciele SBP uczestniczyli w XXI Forum Organizacji pozarządowych.
19 IX 2014 r. skarbnik SBP uczestniczył w szkoleniu „Fundraising” w centrum Wspierania
organizacji Pozarządowych.
16 X 2014 r. przedstawiciel SBP uczestniczył w XXII Forum Organizacji Pozarządowych.
VII/ Finanse.
Rozliczenie finansowe zgodnie z zaleceniem.

Przewodnicząca Oddziału SBP w Krośnie
mgr Grażyna Ziembicka
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