STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
KOŁO W BYTOWIE

SPRAWOZDANIE
z działalności Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
działającego przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie
w roku 2018

1. Sprawy organizacyjne
Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bytowie na koniec 2018 roku liczyło
18 członków. Liczba członków emerytowanych nieuległa zmianie w stosunku do roku
ubiegłego (aktywni zawodowo: 13 członków, emerytowani: 5).

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 2018 nie wpłynęła do Zarządu Koła żadna prośba
o wydanie opinii o kandydatach na stanowiska dyrektorów bibliotek.
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:





26.03.2018 – Podsumowanie XVIII integracyjnego konkursu edukacyjnego
„Wielkanocne palmy i pisanki”
22.11.2018 – Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô” – etap powiatowy
27.11.2018 – VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
30.11.2018 – XIII edycja Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro” Starosty Powiatu
Bytowskiego
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Spotkania autorskie, promocje książek, działania na rzecz lokalnego środowiska
Członkowie Koła SBP w Bytowie zorganizowali i współorganizowali w roku 2018 następujące
spotkania autorskie oraz promocje książek:














30.01.2018 – spotkanie autorskie z Edmundem Szczesiakiem, pomorskim
reportażystą, połączone z promocją książki „Drogą do nieba. Śladami Remusa”,
21.02.2018 – spotkanie promujące pierwszy tomik poezji bytowskiego poety
Jerzego Koncika, członka Klubu Literackiego „Wers”
21.05.2018 – benefis Henryka Czyża, bytowskiego poety, członka Klubu Literackiego
„Wers”, połączony z promocją 11 tomiku wierszy poety,
22.05.2018 – promocja książek autorstwa profesora Cezarego Obracht –
Prondzińskiego: „Dylematy edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem na pierwszym
planie” i „Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturowy Gdańsk. Szkice z pogranicza”,
19.10.2018 – warsztaty i spotkania autorskie z Moniką Sawicką Kacprzak, autorka
kilkunastu powieści z różnych, wręcz skrajnych gatunków obyczajowych, w których
opowiada o najważniejszych sprawach w życiu każdego człowieka, spotkała się
z dziećmi oraz dorosłymi czytelnikami,
26.10.2018 – promocja książki „Bycio Herbu Kasztan na zamku w Bytowie”, książki,
która łączy funkcję swoistego przewodnika po urokliwych miejscach Bytowa
z popularyzacją języka kaszubskiego, to druga część przygód bajkowego symbolu
miasta, opiekuna bytowskiego zamku, która skierowana jest do najmłodszych
czytelników,
26.10.2018
–
promocja
tomiku
poezji
„Hipersomnia”
autorstwa
Jarosława Juchniewicza, członka Klubu Literackiego „Wers” działającego
przy Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie,
06.11.2018 – Bytowskie Zaduszki - o Tych, którzy odeszli, ale pozostawili ślad swojej
obecności w Bytowie, spotkanie poświęcone pamięci nieżyjących już ludzi kultury
i bytowskiego szkolnictwa,
21.11.2018 – spotkanie autorskie z Elżbietą Wisławską połączone z promocją książki
„W drodze. Moje podróże z literaturą w tle”,
07.12.2018 – promocja tomiku wierszy „po co” Andrzeja Waszkiewicza, członka Klubu
Literackiego „Wers”,
14.12.2018 - warsztaty dla seniorów pn. „Inni są wśród nas. Z doświadczeń migrantki
w Polsce” – spotkanie z Khedi Alievą, Czeczenką, a obecnie gdańszczanką.
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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 2018 roku
rozpoczęła się już XIII edycja szkoleń z cyklu „Nadążamy”, jej zakończenie planowane jest
pod koniec lutego 2019 roku. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyło się 27 dwugodzinnych
spotkań edukacyjnych. W roku 2018 w ramach współpracy z Latarnikiem Polski Cyfrowej
Równych Szans, trenerem kompetencji cyfrowych, kontynuowana była oferta dla dorosłych
użytkowników bytowskiej książnicy, Warsztaty Kompetencji Cyfrowych II stopnia.
W październiku rozpoczęła się kolejna, IV edycja, której zakończenie planowane jest
pod koniec lutego 2019 roku. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyło się 38 dwugodzinnych
spotkań edukacyjnych.
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.
W okresie sprawozdawczym członkowie Koła SBP zorganizowali 34 lekcje biblioteczne.
Nowością wśród lekcji bibliotecznych były lekcje na temat odpowiedzialności za informację
oraz zagrożeń w Sieci, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia 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 drugi 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, zgodnie z hasłem
„Tworzymy kulturę szacunku w Sieci” w Pracowni Orange w Bytowie 21 lutego 2018
roku odbyło spotkanie edukacyjne dla dorosłych na temat hejtu i mowy nienawiści
pn. „Hejt nasz powszedni” – zjawisko facebookowej mowy nienawiści. Uczestnikami
warsztatów byli beneficjenci zajęć prowadzonych w bytowskim Centrum Integracji
Społecznej.



#ColorOurCollections - Festiwal Kolorowania - #ColorOurCollections to festiwal
kolorowania organizowany w mediach społecznościowych (FB, Twitter, Instagram)
przez biblioteki, archiwa i inne instytucje kulturalne z całego świata, które korzystając
ze swoich bogatych kolekcji cyfrowych, udostępniają bezbarwne grafiki i ilustracje
w formie kolorowanek. Przez dwa dni 8-9 lutego 2018 roku w Pracowni Orange dzieci
odkrywały i kolorowały cyfrowe kolekcje Biblioteki Narodowej.
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Narodowe Czytanie - 8 września na Dziedzińcu XIV-wiecznego Zamku Krzyżackiego
w Bytowie zaproszeni goście przeczytali oryginalne fragmenty Przedwiośnia Stefana
Żeromskiego oraz wybrane utwory z Antologii Niepodległości. Zaprezentowane
powstałe na przestrzeni wieków teksty, zaliczane do kanonu polskiej literatury
patriotycznej były formą uczczenia jubileuszu 100-lecia Niepodległości. Ponadto inna
formuła Narodowego Czytania była okazją do podejmowania wciąż na nowo debaty
o sprawach Ojczyzny, o dawnej i o przyszłej Rzeczypospolitej. 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.

Konferencje, seminaria
Jacek Prądziński, sekretarz Koła SBP, był jednym z prelegentów następujących
ogólnopolskich konferencji i kongresów:
 XII Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. Mobilna biblioteka
- mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy. Konferencja odbyła
się w dniach 10-11 maja 2018 roku w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Tytuł referatu: „Z tradycyjnych do hybrydowych. O mobilności kompetencji
bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Miejskiej w Bytowie – centrum aktywizacji
cyfrowej bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego”.
 VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej ekologii informacji pod hasłem
"Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży". Konferencja odbyła się 28 września
2018 roku w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tytuł referatu: „Social medialne
hejtowanie. Rozrywka, norma, czy nieświadomość? Źródła i skutki hejtu wśród dzieci
i młodzieży”.
 IX Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych. Kongres odbył się w Fabryce
Sztuki w Łodzi. Temat referatu: „Mobilne kompetencje - mobilna biblioteka”.

Publikacje członków Koła SBP




PRĄDZIŃSKI Jacek. Bibliotekarz bibliotekarzom, czyli o nietypowym wsparciu
z zakresu ICT w Bibliotece Miejskiej w Bytowie. „Poradnik Bibliotekarza” 2018, nr 2,
s. 14-15.
PRĄDZIŃSKI Jacek. Kupiłeś? Przeczytałeś? Podaruj Bibliotece. „Biblioteka Publiczna”
2018, nr 3, s. 25-27.
PRĄDZIŃSKI Jacek. Lekcje odpowiedzialności za słowo. „Poradnik Bibliotekarza”
2018, nr 6, s. 27-28.
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PRĄDZIŃSKI Jacek. Łamanie praw człowieka w cyberprzestrzeni i związane z tym
skutki społeczne. [W:] Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach
i cyberprzestrzeni. Red. MATERSKA Katarzyna, TARASZKIEWICZ Beata. Słupsk 2017,
s. 191-200.
PRĄDZIŃSKI Jacek. Pracownia Orange w Bibliotece Miejskiej w Bytowie. „Poradnik
Bibliotekarza” 2018, nr 1, s. 15-16.

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

Wszelkie informacje o działaniach realizowanych przez członków Koła SBP w Bytowie,
zamieszczane są stronie Biblioteki Miejskiej w Bytowie oraz na stronie portalu
społecznościowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Słupsku, którego
współadministratorem jest Jacek Prądziński, sekretarz Zarządu Koła SBP w Bytowie.

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 2018 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 podstronie Koła SBP została zaktualizowana 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 2018 spotkania, wyjazdy studyjne, wycieczki,
szkolenia oraz warsztaty były działaniami otwartymi dla wszystkich bibliotekarzy z terenu
powiatu bytowskiego.
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Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu
bibliotekarza
Wyróżnienia oraz nagrody w roku sprawozdawczym otrzymali następujący członkowie Koła:




Bożena Mazur, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie, decyzją Kapituły Konkursu
Pomorski
Bibliotekarz
Roku,
pod przewodnictwem
Teresy
Milewskiej,
przewodniczącej Zarządu Okręgu Pomorskiego SBP, została wybrana Pomorskim
Bibliotekarzem Roku 2017. Nagrodę wręczono podczas wojewódzkich obchodów
Pomorskiego Dnia Bibliotekarza w Lęborku.
Jacek Prądziński – kustosz Działu dla Czytelników Dorosłych, kierownik bytowskiej
Pracowni Orange, decyzją grona ekspertów oraz praktyków skupionych wokół
Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce został zaliczony
do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności
cyfrowych w Polsce. Wyróżnienie poprzez umieszczenie na „Liście 100” jest
przyznawane osobom indywidualnym za wyróżniającą się działalność na rzecz
rozwijania umiejętności cyfrowych. Wręczenie dyplomów uznania odbyło się
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie 23 listopada 2018
roku.

Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska
bibliotekarzy




26 czerwca Zarząd Koła współorganizował wyjazd studyjny bibliotekarzy powiatu
bytowskiego wyjazd do Malborka. Głównym celem była największa średniowieczna
forteca w Europie - słynny zamek krzyżacki. W edukacyjno-integracyjnej wycieczce
udział wzięło 31 osób z 13 bibliotek, bibliotekarki i bibliotekarze z terenu powiatu
bytowskiego.
3 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,
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.
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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:














15.01.2018 rok – Arkusz kalkulacyjny i jego zastosowanie w pracy bibliotekarza
(w szkoleniu wzięło udział 13 bibliotekarzy z 7 bibliotek powiatu bytowskiego),
19.01.2018 rok – „POLONA i Academica – miliony publikacji w każdej bibliotece” szkolenie dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy z powiatu bytowskiego
i słupskiego. W szkoleniu wzięli udział bibliotekarze z Bytowa, Kępic, Lipnicy, Nakli
i Słupska. Kilkugodzinne spotkanie zorganizowane we współpracy z Biblioteką
Narodową. Podczas szkolenia bibliotekarze poznali tajniki systemu wypożyczania
elektronicznych wersji książek i czasopism, który daje możliwość dostępu
do zbiorów Biblioteki Narodowej.
19.02.2018 rok – II poziom excelowskiego wtajemniczenia, czyli arkusz kalkulacyjny
i jego zastosowanie w pracy bibliotekarza (w szkoleniu wzięło udział 11 bibliotekarzy
z 7 bibliotek powiatu bytowskiego),
19.03.2018 rok – Arkusz kalkulacyjny i jego zastosowanie w pracy bibliotekarza –
cz. III (w szkoleniu wzięło udział 11 bibliotekarzy z 7 bibliotek powiatu bytowskiego)
16.04.2018 rok – Zaawansowane przetwarzanie tekstów – cz. I (w szkoleniu wzięło
udział 17 bibliotekarzy z 7 bibliotek powiatu bytowskiego),
16.05.2018 rok – Zaawansowane przetwarzanie tekstów – cz. II (w szkoleniu wzięło
udział 15 bibliotekarzy z 6 bibliotek powiatu bytowskiego),
12.06.2018 rok – Zaawansowane przetwarzanie tekstów – cz. III (w szkoleniu wzięło
udział 15 bibliotekarzy z 6 bibliotek powiatu bytowskiego),
14.09.2018 rok – Prezentacje multimedialne w pracy bibliotekarza - praca
w programie PowerPoint – cz. I (w szkoleniu wzięło udział 10 bibliotekarzy z 7
bibliotek powiatu bytowskiego),
15.10.2018 rok – Prezentacje multimedialne w pracy bibliotekarza - praca
w programie PowerPoint – cz. II (w szkoleniu wzięło udział 9 bibliotekarzy z 7
bibliotek powiatu bytowskiego),
13.11.2018 rok – Prezentacje multimedialne w pracy bibliotekarza - praca
w programie PowerPoint – cz. III (w szkoleniu wzięło udział 7 bibliotekarzy z 6
bibliotek powiatu bytowskiego),
03.12.2018 rok – Programowanie z robotem Photon (w szkoleniu wzięło udział 9
bibliotekarzy z 8 bibliotek powiatu bytowskiego)
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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. Mobilny Doradca to konsultant, specjalista, który oferuje
wsparcie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom np. bibliotekom, domom
kultury itp. w zakresie wykorzystania oraz rozwoju technologii informacyjnokomunikacyjnych. Wsparcie udzielane przez Mobilnego Doradcę nie jest jednorazowe, lecz
wpisuje się w proces długofalowego doradztwa. Pomoc Mobilnego Doradcy dedykowana jest
przede wszystkim małym organizacjom i podmiotom, których nie stać na zatrudnienie
informatyków lub doradców technologicznych. Jest on neutralnym konsultantem
i nie reprezentuje żadnych grup interesu. Organizowane przez niego szkolenia
oraz doradztwo jest całkowicie bezpłatne. 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.

2. Wyjazdy studyjne, wycieczki edukacyjne
26 czerwca Zarząd Koła współorganizował wyjazd studyjny bibliotekarzy powiatu
bytowskiego wyjazd do Malborka. Głównym celem była największa średniowieczna forteca
w Europie - słynny zamek krzyżacki. W edukacyjno-integracyjnej wycieczce udział wzięło
31 osób z 13 bibliotek, bibliotekarki i bibliotekarze z terenu powiatu bytowskiego.
Sprawozdanie sporządził:
Jacek Prądziński
sekretarz Zarządu Koła SBP w Bytowie

Jacek Prądziński

Helena Hryndzio

Sekretarz
Koła SBP w Bytowie

Przewodnicząca
Koła SBP w Bytowie
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