STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
KOŁO W BYTOWIE

SPRAWOZDANIE
z działalności Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
działającego przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie
w roku 2017

1. Sprawy organizacyjne
Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bytowie na koniec 2017 roku liczyło
18 członków. Liczba członków zwiększyła się o jedną osobę w stosunku do roku 2016.
Rok 2017 nie tylko przyniósł zmianę ilościową członków, ale także wprowadził
różnorodność. Członkowie Koła to nie tylko reprezentanci bibliotek publicznych, ale
także biblioteki pedagogicznej. Nowym członkiem Koła w 2017 roku została Grażyna
Kikcio, reprezentująca Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku Filię nr 1
w Bytowie. Liczba członków emerytowanych nieuległa zmianie w stosunku do roku
ubiegłego (aktywni zawodowo: 13 członków, emerytowani: 5).
Zmianie uległ skład osobowy Zarządu Koła w Bytowie. Do Zarządu 15 marca 2017
roku zostały wybrane nowe osoby: Małgorzata Kopowska oraz Jacek Prądziński,
członkowie SBP, którzy dołączyli do Stowarzyszenia w 2016 roku.
Koło SBP w Bytowie w kadencji 2017-2021 reprezentuje Zarząd w składzie:
Przewodnicząca: Helena Hryndzio
Sekretarz: Jacek Prądziński
Skarbnik: Małgorzata Kopowska

2. Sprawy merytoryczne wg celów strategicznych:
CEL 1: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu
na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła SBP w Bytowie nie wydał żadnej opinii w zakresie
przepisów prawnych dotyczących bibliotekarstwa i informacji naukowej, jak również
regulaminów organizacyjnych. W roku 2017 nie wpłynęła do Zarządu Koła żadna prośba
o wydanie opinii o kandydatach na stanowiska dyrektorów bibliotek.
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CEL 2: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem
w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Konkursy
Członkowie Koła SBP w Bytowie zorganizowali i współorganizowali w roku 2017 następujące
konkursy:






06.04.2017 – Podsumowanie XVII Konkursu „Wielkanocne palmy i pisanki”
10.05.2017 – Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich – etap gminny
23.11.2017 – Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô” – etap powiatowy
23.11.2017 – VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
08.12.2017 – XII Konkurs Ortograficzny o „Złote Pióro” Starosty Powiatu Bytowskiego

Spotkania autorskie, promocje książek
Członkowie Koła SBP w Bytowie zorganizowali i współorganizowali w roku 2017 następujące
spotkania autorskie oraz promocje książek:












11.01.2017 – spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Wojciechem Skórą połączone
z promocją książki „Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów
polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim”
28.01.2017 – spotkanie autorskie z Małgorzatą Ryś, współautorką publikacji
„Przed 1945, po: wspomnienia mieszkańców ziemi bytowskiej”
28.02.2017 – spotkanie autorskie z Robertem Biedroniem autorem książki „Pod
prąd”, spotkanie w formie dialogu z autorem prowadził Jacek Prądziński, sekretarz
Zarządu Koła SBP
05.04.2017 – „Australijski wieczór poetycko-taneczny” z Elżbietą Bednarczyk
26.04.2017 – promocja antologii poezji „Bytów Literacki. Antologia Poezji 2017”
30.05.2017 – spotkanie autorskie z prof. Cezarym Obracht-Prondzyńskim połączone
z promocją kolejnego tomu kaszubskiego VADEMECUM pt. „RUCH KASZUBSKOPOMORSKI. Ludzie – instytucje – idee. KASZËBSKÒ-PÒMÒRSKÔ-RËSZNOTA. Lëdze –
institucje – deje”
08.06.2017 – spotkanie autorskie z Agnieszką Pruską, autorką kryminałów
13.10.2017 – promocja tomiku poezji „Narkolepsje” autorstwa Jarosława
Juchniewicza, członka Klubu Literackiego WERS działającego przy Bytowskim Centrum
Kultury w Bytowie
19.12.2017 – promocja książki dla dzieci „Bycio Herbu Kasztan”, kaszubskiego
przewodnika po Bytowie dla najmłodszych
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Szkolenia, warsztaty
W roku sprawozdawczym kontynuowane były działania edukacyjne z zakresu kompetencji
cyfrowych dla seniorów, m.in. kursy komputerowe „Nadążamy”. We wrześniu 2017 roku
rozpoczęła się już XI edycja szkoleń z cyklu „Nadążamy”, jej zakończenie planowane jest
pod koniec lutego 2018 roku. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyło się 39 dwugodzinnych
spotkań edukacyjnych. W roku 2017 w ramach współpracy z Latarnikiem Polski Cyfrowej
Równych Szans, trenerem kompetencji cyfrowych, po raz pierwszy w działalności Koła,
jak i Biblioteki Miejskiej w Bytowie, pojawiła się nowa oferta dla dorosłych użytkowników
bytowskiej książnicy, Warsztaty Kompetencji Cyfrowych II stopnia. I edycja Warsztatów
zainaugurowana została 15 marca 2017 roku. We wrześniu rozpoczęła się kolejna, II edycja,
której zakończenie planowane jest pod koniec lutego 2018 roku. Łącznie w roku
sprawozdawczym odbyły się 22 dwugodzinne spotkania edukacyjne.
Lekcje biblioteczne
Lekcje biblioteczne są ważnym elementem w wychowaniu młodzieży, wspomagającym
i wzbogacającym procesy dydaktyczno-wychowawcze. W całym procesie wychowawczym,
rozumianym, jako szeroko pojęta edukacja społeczna, książka spełnia jedną z głównych
ról. Każdego roku w ramach majowego Tygodnia Bibliotek w Oddziale dla Czytelników
Dorosłych odbywają się wprowadzające lekcje biblioteczne dla klas trzecich
gimnazjalnych. Wychodząc na przeciw potrzebom edukacyjnym i informacyjnym młodzieży
gimnazjalnej, bibliotekarze Oddziału, co roku organizują zapoznawcze lekcje biblioteczne. Dla
trzecioklasistów lekcje wprowadzające mają szczególne znaczenie, to już dorośli czytelnicy,
którzy mogą korzystać z oferty Oddziału. W ramach tego działania odbyło się łącznie 15
spotkań. W okresie sprawozdawczym członkowie Koła SBP zorganizowali 39 lekcji
bibliotecznych. Nowością wśród lekcji bibliotecznych były lekcje na temat hejtu i mowy
nienawiści oraz warsztaty patriotyczne dla przedszkolaków „Czy znasz polskie symbole
narodowe?”.
Ogólnopolskie akcje, projekty i wydarzenia


DBI – Dzień Bezpiecznego Internetu. Po raz pierwszy członkowie Koła SBP w Bytowie
włączyli się w ogólnopolską akcję Dzień Bezpiecznego Internetu. Jak się okazało
działania zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji w Bibliotece Miejskiej
w Bytowie były jedynymi działaniami w powiecie. W ramach akcji 9 lutego 2017 roku
odbyły się warsztaty dla osób 50+ pn. „Razem zmieniamy Internet
na lepsze”. O tym, jak zadbać o bezpieczeństwo i prywatność w cyfrowym świecie,
opowiedział Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans. Po części
teoretycznej uczestnicy spotkania zmierzyli się z przygotowanymi zadaniami. Była
praca w grupach oraz nietypowy test z wiedzy przy użyciu aplikacji Plickers. 3 marca
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w ramach akcji DBI odbyły się warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej pn. „O hejcie
i mowie nienawiści w Sieci”.


3 czerwca 2017 roku członkowie Koła SBP w Bytowie włączyli się w organizację
ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK. W ramach akcji odbyły się trzy działania:
1. „Zaczarowana Noc” w Oddziale dla dzieci: podsumowanie akcji Najlepszy
Czytelnik Oddziału, edukacyjna zabawa inspirowana filmem „Alicja w Krainie
Czarów” oraz zabawa z rozszerzoną rzeczywistością,
2. „Kupiłeś? Przeczytałeś? Podaruj Bibliotece” – spotkanie z darczyńcami książek
na rzecz Biblioteki Miejskiej w Bytowie,
3. „Nocne spotkanie z poezją” – prezentacja wierszy członków Klubu Literackiego
WERS działającego przy Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie



Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – 2 września 2017 roku
Dziedziniec Zamku Krzyżackiego na potrzeby inscenizacji zmienił się w podkrakowskie
Bronowice. Punktualnie o godzinie 16 do suto zastawionego biesiadnego,
symbolicznego stołu zasiedli wszyscy weselni goście. Na stole sąsiadowały ze sobą
gliniane misy i porcelanowa waza – symbolika łącząca dwór ze wsią. Wokoło
zebranych z pożniwnych bel słomy wysnuły się chochoły, a wspaniały i jasny kolor
słoneczników wyrażał optymizm, pozytywne myślenie i radość zebranych. To było
wesele nie na kilka osób, ani nawet na kilkadziesiąt. Ponad 150 osób… tylu
mieszkańców i turystów wzięło udział w Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez
członków Koła SBP, pracowników Biblioteki Miejskiej w Bytowie pod kierunkiem
Bożeny Mazur, dyrektor bytowskiej książnicy.



Zarząd Koła SBP w Bytowie aktywnie wspierał akcję utworzenia w Bytowie Pracowni
Orange, programu realizowanego przez Fundację Orange. Członkowie Koła SBP:
Jacek Prądziński, Małgorzata Kopowska oraz Teresa Łaszcz na potrzebę realizacji
projektu utworzyli Grupę Inicjatywną, która w partnerstwie z Biblioteką Miejską
w Bytowie, złożyła wniosek w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Fundację
Orange. Wniosek bytowskiej grupy został bardzo pozytywnie oceniony przez komisję
konkursową i przeszedł do drugiego etapu konkursu – głosowania internetowego.
Spośród 63 pozytywnie ocenionych projektów, wyłoniono 26 z największą liczbą
oddanych głosów. Projekt bytowskich bibliotekarzy zajął w głosowaniu pierwsze
miejsce w Polsce uzyskując 20 353 głosy. Bytowska Biblioteka pozyskała dla swojej
miejscowości multimedialną świetlicę wartą 30 tys. Pracownia Orange została
utworzona w Bibliotece Miejskiej w Bytowie, jej kierownikiem został Jacek Prądziński,
sekretarz Zarządu Koła SBP w Bytowie.

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH KOŁO W BYTOWIE
Biblioteka Miejska w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2
tel. 59 822 23 08 / 59 822 74 08
bibmbyt@wp.pl

Strona 4 z 8

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
KOŁO W BYTOWIE
Konferencje, seminaria
29 września 2017 roku Jacek Prądziński, sekretarz Koła SBP, był jednym z prelegentów
VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej ekologii informacji zorganizowanej
z okazji 100 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem „Ekologia
informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - w stulecie
powstania SBP”. Kustosz Oddziału dla Czytelników Dorosłych Biblioteki Miejskiej wystąpił
w sesji trzeciej pn. „Ekologia informacji w Sieci (i nie tylko)” z referatem „Łamanie praw
człowieka w cyberprzestrzeni i związane z tym skutki społeczne”.

Publikacje członków Koła SBP







PRĄDZIŃSKI Jacek. Biblioteka Miejska w Bytowie, inspiruje i porusza każdego dnia…
od 70 lat. „Poradnik Bibliotekarza” 2017, nr 7-8, s. 32-34.
PRĄDZIŃSKI Jacek. Dlaczego zostałem bibliotekarzem?. „Poradnik Bibliotekarza”
2017, nr 4, s. 10-11.
PRĄDZIŃSKI Jacek. Seniorzy w Bibliotece Miejskiej w Bytowie. „Poradnik
Bibliotekarza” 2017, nr 2, s. 28-29.
PRĄDZIŃSKI Jacek. Łamanie praw człowieka w cyberprzestrzeni i związane z tym
skutki społeczne. [W:] Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach
i cyberprzestrzeni. Red. TARASZKIEWICZ Beta, MATERSKA Katarzyna Maria. Słupsk
2017
70 lat Biblioteki Miejskiej w Bytowie. Red. PRĄDZIŃSKI Jacek. Bytów 2017

CEL 3: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz
integracji środowiska
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie
z wykorzystaniem nowych technologii

form

komunikacji

SBP

ze

środowiskiem

W roku 2017 została utworzona na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Bytowie
podstrona Koło SBP, na której oprócz informacji ogólnych na temat Koła Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w Bytowie, zamieszczane będą sprawozdania z działalności Koła.
Ponadto wszelkie informacje o działaniach realizowanych przez członków Koła SBP
w Bytowie, zamieszczane są stronie portalu społecznościowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich – Oddziału w Słupsku, którego współadministratorem jest Jacek Prądziński,
sekretarz Zarządu Koła SBP w Bytowie
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Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Ważnym elementem kreującym pozytywny wizerunek SBP jest otwartość i transparentność
realizowanych działań przez Koło SBP. Wszelkie inicjatywy i działania podejmowane przez
Zarząd Koła na rzecz członków Koła są otwarte, na każde wydarzenie, nawet spotkanie
integracyjne lub sprawozdawcze, zapraszani są bibliotekarze z terenu powiatu bytowskiego.
W roku 2017 wszelkie materiały promujące wydarzenia organizowane przez Bibliotekę
Miejską w Bytowie, opatrzne były logiem Koła SBP.
Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP
Na utworzonej w roku 2017 podstronie Koła SBP została zamieszczona informacja „Wstąp
do Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bytowie”, oprócz informacji, kto może
zostać członkiem, zamieszczony został także formularz deklaracji. Dużą rolę w pozyskiwaniu
nowych członków odgrywa także otwartość spotkań i szkoleń organizowanych dla członków
Koła SBP. Wszystkie zorganizowane w roku 2017 spotkania, wyjazdy studyjne, wycieczki,
szkolenia oraz warsztaty były działaniami otwartymi dla wszystkich bibliotekarzy z terenu
powiatu bytowskiego,
Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu
bibliotekarza
W roku sprawozdawczym uhonorowana medalem państwowym „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” oraz związkowym „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki”, została Bożena
Mazur, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie. Wręczenie odznaczeń nastąpiło podczas
uroczystej gali jubileuszu 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Bytowie.
Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy


22 czerwca Zarząd Koła współorganizował wyjazd studyjny bibliotekarzy powiatu
bytowskiego do Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
oraz do Sopoteki – Galerii Kultury Multimedialnej w Sopocie. Wyjazd oprócz
edukacyjnego charakteru był przede wszystkim integracją bibliotekarzy
reprezentujących bytowskie środowisko zawodowe.



12 grudnia tradycyjne, jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia
odbyło się spotkanie wszystkich członków Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
działającego przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie. Spotkanie rozpoczęła Helena
Hryndzio, Przewodnicząca Koła SBP w Bytowie. Było sprawozdanie z działalności Koła,
wspólna dyskusja na bieżące tematy biblioteczne oraz dodatkowa atrakcja, Konkurs
Wiedzy "Mikołajkowy Zawrót Głowy". Konkurs poprowadził Jacek Prądziński,
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sekretarz Okręgu Pomorskiego SBP. Świąteczne spotkanie członków Koła SBP
w Bytowie było spotkaniem otwartym, uczestniczyli w nim także bibliotekarze
niezwiązani ze strukturami SBP. Zaproszenie innych osób niż członkowie Koła miało
na celu m.in. zachęcenie do wstąpienia do organizacji.
I miejsce zajęły bibliotekarki z Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
II miejsce zajęły bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Miastku
III miejsce przypadło bibliotekarkom z Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo
IV miejsce zajęła grupa bibliotekarek z Gminy Studzienice

CEL 4: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego dla każdego bibliotekarza

1. Szkolenia i warsztaty
Zarząd Koła SBP w Bytowie był współorganizatorem następujących szkoleń i warsztatów
z zakresu ICT:





10.03.2017 rok – Wykorzystanie narzędzi ICT do promocji biblioteki (w szkoleniu
wzięło udział 20 bibliotekarzy z 11 bibliotek powiatu bytowskiego)
04.04.2017 rok – Praca w chmurze, czyli po co bibliotekarzom Dysk Google
(w szkoleniu wzięło udział 22 bibliotekarzy z 13 bibliotek powiatu bytowskiego)
17.11.2017 rok – Warsztaty kompetencji cyfrowych dla bibliotekarzy (w szkoleniu
wzięło udział 14 bibliotekarzy z 6 bibliotek powiatu bytowskiego)
12.12.2017 rok – Warsztaty kompetencji cyfrowych dla bibliotekarzy (w szkoleniu
wzięło udział 18 bibliotekarzy z 12 bibliotek powiatu bytowskiego)

Szkolenia z zakresu ICT dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego to już stały element
działalności Koła SBP w Bytowie. Warsztaty poprowadził Jacek Prądziński - Mobilny Doradca
ICT Sektora 3.0. Mobilny Doradca – to ekspert Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego z zakresu ICT, który działa w ramach Sektora 3.0 – przedsięwzięcia PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach współpracy z Mobilnym Doradcą Sektora 3.0
w Bibliotece Miejskiej w Bytowie został utworzony stały punkt wsparcia dla bibliotekarzy.
W ramach oferty Koło SBP w Bytowie wraz Biblioteką Miejską w Bytowie proponuje
bibliotekom m.in.:



szkolenia w zakresie: nowe technologie w promocji biblioteki, nowe technologie
w zarządzaniu biblioteką oraz nowe technologie w marketingu biblioteki,
doradztwo: pomoc w diagnozie problemów i potrzeb biblioteki oraz doradztwo
w zakresie tworzenia strategii wykorzystywania technologii.
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2. Wyjazdy studyjne, wycieczki edukacyjne
22 czerwca 2017 roku Zarząd Koła SBP był współorganizatorem wyjazdu studyjnego
do Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz do Sopoteki – Galerii
Kultury Multimedialnej w Sopocie. W edukacyjno-integracyjnej wycieczce udział wzięły 32
osoby z 11 bibliotek, bibliotekarki i bibliotekarze z terenu powiatu bytowskiego.
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