SPRAWOZDANIE
z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Krośnie za 2010 r.

I.

W roku 2010 nie odnotowano żadnych zmian w liczbie członków. Na dzień 31 grudnia 2010 r.
stan aktywnych członków od których pobierane były składki wyniósł – 26 osób.
W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Oddziału
Porządek zebrania z dnia 14.01.2010. r.
1 Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału SBP w roku 2009 r.
2 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 r.
3 Projekt planu pracy ZO SBP w Krośnie na rok 2010.

.
Porządek zebrania z dnia 6 kwietnia 2010 r.
1.

Plany i zamierzenia Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie

2.

Założenia programowe TYGODNIA BIBLIOTEK

3.

Dzień Bibliotekarza – propozycje.

4.

Zarząd Oddziału SBP w Krośnie po wcześniejszych konsultacjach z Zarządem Głównym SBP w
Warszawie postanowił przyznać dla

własnych członków, uczestników wycieczki do Paryża

dofinansowanie w wysokości 20 EU na pokrycie kosztów biletu wstępu na wieżę Eiffla oraz rejs
statkiem po Sekwanie.
Wycieczka integracyjna do Paryża dla członków Stowarzyszenia SBP i pracowników bibliotek
odbyła się w dniach 29.04 – 04.05. 2010 r.
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Porządek zebrania z dnia 15 października 2010 r.
1 Przyjęto wniosek o przekazaniu nagrody książkowej w ramach XI edycji Krośnieńskiego
Konkursu Literackiego – nagroda zostanie wręczona w czasie podsumowania konkursu w połowie
grudnia 2010 r.
2

Omówienie spraw finansowych Zarządu Oddziału SBP w Krośnie.
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Propozycja przygotowania oferty wycieczki integracyjnej dla członków Oddziału SBP w Krośnie
z okazji Dnia Bibliotekarza – maj 2011 rok. Proponowane trasy to Rzym, Wiedeń, Chorwacja.

II.

W ramach pełnienia funkcji biblioteki powiatowej nasze Koleżanki i Koledzy prowadzili panele
szkoleniowe na seminariach poświęconych doskonaleniu zawodowemu.
1} cztery seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy bibliotek i filii bibliotecznych z terenu powiatu
krośnieńskiego z ustalonymi wcześniej przez bibliotekarzy tematami. Dotyczyły one zarówno
spraw merytorycznych jak i formalno-administracyjnych. Tematy wiodące referowali specjaliści z
KBP oraz zaproszeni goście. Ponadto dyrektorzy/kierownicy bibliotek publicznych uczestniczyli
w innych szkoleniach związanych z pracą biblioteczną jak :
Ponadto dyrektorzy/kierownicy bibliotek publicznych uczestniczyli w sesji „Inspiruje nas książka
– wydarzenia literackie w działalności bibliotek dla dzieci Polski i Ukrainy” która odbyła się w
dniu 23 września 2010 roku w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Sesję
zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Krosno w
ramach projektu Literacko – Artystyczna Akademia Słowa . Jej głównym celem było pokazanie
dobrych praktyk w popularyzowaniu książek i usług dla dzieci, a także inspirowaniu bibliotekarzy
do podejmowania inicjatyw w poszukiwaniu skutecznych dróg dotarcia do młodych ludzi.
Głównym partnerem Biblioteki w realizacji tego przedsięwzięcia była Lwowska Obwodowa
Biblioteka dla Dzieci.

III. Działalność popularyzatorsko-interpretacyjna polegała przede wszystkim na organizacji:
Wszystkie biblioteki publiczne powiatu krośnieńskiego uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji
„Tydzień Bibliotek” prezentując różne formy promocji swoich placówek a także wiele form
pracy bibliotecznej.
Koleżanki i Koledzy członkowie SBP byli organizatorami XI edycji Krośnieńskiego Konkursu
Literackiego na, który wpłynęło od 100 uczestników 167 prac. Zarząd Oddziału przekazał jedną z
nagród konkursowych.
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IV. Działalność interwencyjna – nie wystąpiła
V.

Działalność wydawnicza
Zarząd Oddziału współpracuje przy wydawanych przez KBP w Krośnie Krośnieńskich Zeszytach
Bibliotecznych. W 2010 roku ukazał się numer 26/27.
Zarząd Oddziału uczestniczy w redagowaniu „Katalogu Nowości literatury popularnonaukowej
zakupionej do czytelni, wypożyczalni i filii miejskich KBP” wraz z pełną klasyfikacją
zakupionych nowości. Katalog ten stanowi istotną pomoc dla bibliotekarzy opracowujących nowe
nabytki.
Krośnieńska Biblioteka Publiczna wydała w 2010 roku „Informator o bibliotekach publicznych
Krosna i powiatu krośnieńskiego” opracowany przez instruktora mgr Marka Bobusię. Oprócz
krótkiej historii każdej biblioteki zawiera najistotniejsze dane teleadresowe, godziny otwarcia
bibliotek i filii bibliotecznych. Bogaty zestaw fotografii prezentuje większość placówek
bibliotecznych miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.

VI. Działalność na rzecz regionu, społeczności lokalnej.
Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli w pracach Forum Organizacji Pozarządowych
działającym przy Prezydencie Miasta Krosna – aktywnie współdziałając i uczestnicząc we
wszystkich akcjach podejmowanych na Forum. Wspomnieć należy także o prowadzonej przez
Przewodniczącego Oddziału SBP, w ramach jego obowiązków zawodowych, działalności
instrukcyjno – metodycznej na rzecz bibliotek publiczno-samorządowych i filii bibliotecznych
na terenie powiatu krośnieńskiego.

VII. Sprawy finansowe.
Zostaną rozliczone w osobnym druku, zgodnie z zaleceniem.

Przewodniczący Oddziału SBP
w Krośnie
mgr Marek Bobusia
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