STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
KOŁO W BYTOWIE

SPRAWOZDANIE
z działalności Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
działającego przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie
w roku 2019

1.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Członkowie
Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bytowie na koniec 2019 roku liczyło
18 członków.
Stan ilościowy członków Koła:
biblioteki szkół wyższych:
biblioteki publiczne:
biblioteki pedagogiczne:
biblioteki szkolne:
biblioteki fachowe:
poza biblioteką:

0
11
1
0
0
6

do lat 35:
emeryci:

0
6

kobiety:
mężczyźni:

17
1

skreśleni:
nowi członkowie:

1
1

2. Komunikacja SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
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.
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2.

DZIAŁALNOŚĆ

I.

Zwiększenie 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 2019 nie wpłynęła do Zarządu Koła
żadna prośba o wydanie opinii o kandydatach na stanowiska dyrektorów bibliotek.

II.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych
i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa
wiedzy

Konkursy
Członkowie Koła SBP w Bytowie zorganizowali i współorganizowali w roku 2019 następujące
konkursy:





15.04.2019 – podsumowanie XIX integracyjnego konkursu edukacyjnego
„Wielkanocne palmy i pisanki” (współorganizator),
08.10.2019 – gminne eliminacje - Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior
Obywatel”(organizator),
25.11.2019 – Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô” – etap powiatowy
(współorganizator),
29.11.2019 – XIV edycja Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro” Starosty Powiatu
Bytowskiego (współorganizator).

Spotkania autorskie, promocja czytelnictwa, działania na rzecz lokalnego środowiska
Członkowie Koła SBP w Bytowie zorganizowali i współorganizowali w roku 2019 następujące
spotkania autorskie oraz promocje książek:




26.02.2019 – promocja „Herbarza szlachty kaszubskiej”. V tom „Herbarza szlachty
kaszubskiej” to ostatnia część pracy genealoga Przemysława Pragerta z Gdyni
(współorganizator),
24.04.2019 – promocja książki o Franciszku Leonie Kręckim, jednym z bohaterów
kaszubskiej drogi do Niepodległej Polski. Promocji towarzyszyła wystawa pt.
O miejsce Franciszka Kręckiego w katalogu „ojców niepodległości”. Wystawa to 12
roll-upów, na których przedstawiony został nie tylko życiorys pomorskiego bohatera,
ale również trudny proces przyłączania Pomorza do Polski (współorganizator),
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13.05.2019 – promocja dwóch książek, których współautorami są bytowiacy – prof.
Cezary Obracht-Prondzyński i mieszkający w Parchowie Piotr Zatoń. Pierwsza
z prezentowanych to kolejna część serii tzw. Vademecum Kaszubskiego. Kolejną
pozycją, której poświęcono promocję, był album „Znaki tożsamości. Wzór haftu
kaszubskiego w przestrzeni publicznej” (współorganizator),
16.05.2019 – spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe, autorką ośmiu antologii cytatów
(organizator),
30.07.2019 – spotkanie autorskie z Mariną Hulią (organizator),
26.09.2019 – spotkanie z podróżnikiem Romualdem Koperskim (organizator),
05.10.2019 – spotkanie z Beatą Olgą Kowalską, aktorką teatralną, filmową
i choreografką (współorganizator),
05.11.2019 - Bytowskie Zaduszki - o Tych, którzy odeszli, ale pozostawili ślad swojej
obecności w Bytowie, spotkanie poświęcone pamięci nieżyjących już ludzi kultury
i bytowskiego szkolnictwa (współorganizator),
05.12.2019 – „Z życia uchodźcy w Polsce od kuchni” - spotkanie dyskusyjno-kulinarne
z Khedi Alievą z Gdańskiej Rady Imigrantów (współorganizator).

Działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży
W roku sprawozdawczym członkowie Koła współorganizowali działania edukacyjne z zakresu
kompetencji cyfrowych dla seniorów, m.in. warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia,
szkolenia TIK oraz warsztaty z obsługi urządzeń mobilnych z systemem Android. Łącznie
w roku sprawozdawczym odbyły się 74 spotkania edukacyjne, w których udział wzięło 618
osób.
Członkowie Koła zorganizowali także zajęcia z programowania pn. „Z PHOTONEM w świecie
programowania - zajęcia edukacyjne dla małych i dużych”. Spotkania odbyły się m.in.
na zamkowym dziedzińcu oraz rynku miejskim.

III.

Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
1. 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 2019 wszelkie materiały promujące wydarzenia organizowane przez Bibliotekę
Miejską w Bytowie, opatrzne były logiem Koła SBP.
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2. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza
Wyróżnienia oraz nagrody w roku sprawozdawczym otrzymali następujący członkowie Koła:


Jacek Prądziński, kustosz Działu dla Czytelników Dorosłych Biblioteki Miejskiej
w Bytowie,
decyzją
Kapituły
Konkursu
Pomorski
Bibliotekarz
Roku,
pod przewodnictwem Teresy Milewskiej, przewodniczącej Zarządu Okręgu
Pomorskiego SBP, został wybrany Pomorskim Bibliotekarzem Roku 2018. Nagrodę
wręczono podczas wojewódzkich obchodów Pomorskiego Dnia Bibliotekarza
w Straszynie.

3. Promocja bibliotek
Ogólnopolskie akcje, projekty i wydarzenia







„Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja propagująca czytanie wśród dzieci
i młodzieży. Na zamkowym wzgórzu „Wyprawę zajączka” Tony'ego Wolfa przeczytali
przedszkolakom głośno przeczytali członkowie Koła SBP oraz zaproszeni goście.
Narodowe Czytanie 2019 – 7 września na Dziedzińcu XIV-wiecznego Zamku
Krzyżackiego w Bytowie zaproszeni goście przeczytali oryginalne fragmenty ośmiu
nowel. Przygotowana dekoracja pozwoliła przenieść się zgromadzonym gościom
w świat bliski bohaterom nowel. Dodatkową atrakcją były specjalnie uszyte przez
członków Koła historyczne stroje. Blisko 100 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.
Ogólnopolska Akcja Noc Bibliotek 2019 – 4 października w ramach wydarzenia
odbyły się m.in. warsztaty malowania piaskiem dla dzieci oraz tworzona na żywo
z piasku autorska interpretacja „Kopciuszka” dla dzieci i dorosłych. Warsztaty
oraz spektakl odbyły się dzięki dotacji na „Bibliotekę ze sztuką” z programu Działaj
Lokalnie, którym w Bytowie z ramienia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, zajmuje się Fundacja „Parasol”. Dotację
na zorganizowanie wydarzenia pozyskali członkowie Koła – Alina Werochowska
oraz Jacek Prądziński.
VII Bytowskie Forum Animatorów Kultury – 5 października w Pracowni Orange
odbyła się wizyta studyjna uczestników Bytowskiego Forum Animatorów Kultury.
Spotkanie animatorów kultury z powiatu bytowskiego poświęcone było projektom,
które realizowane są członków bytowskiego Koła: „Bytowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku - powstanie, działalność, perspektywa rozwoju”, Jacek Prądziński; „Bytowskie
wydanie programu EtnoPolska, czyli Znane Kaszuby, poznane Kurpie”,
Alina Werochowska.
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4. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej i społecznej środowiska
27 czerwca Zarząd Koła współorganizował wyjazd studyjny bibliotekarzy powiatu
bytowskiego do Muzeum Stutthof w Sztutowie. Głównym celem edukacyjnej wycieczki było
powstałe w 1962 roku Państwowe Muzeum Stutthof, obejmujące zachowaną część
budynków i wyposażenia. Prowadzi ono między innymi badania dziejów obozu, jego
eksterminacyjnych funkcji oraz miejsca Stutthofu w systemie hitlerowskich obozów zagłady.
W edukacyjno-integracyjnej wycieczce udział wzięło 31 osób z 13 bibliotek, bibliotekarki
i bibliotekarze z terenu powiatu bytowskiego.
IV.

Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia

Szkolenia i warsztaty
Zarząd Koła SBP w Bytowie był współorganizatorem następujących szkoleń i warsztatów
dla bibliotekarzy:



29.01.2019 – Aplikacje do quizów i ankiet na żywo
(w szkoleniu wzięło udział 9 bibliotekarzy z 5 bibliotek powiatu bytowskiego),
25.03.2019 – Obliczenia statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym
(w szkoleniu wzięło udział 10 bibliotekarzy z 5 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. Laureat „Listy 100” – listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły
się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce. Mobilny Doradca – to ekspert Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z zakresu ICT, który działa w ramach Sektora 3.0 –
przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej 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
informacyjno-komunikacyjnych. 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.
Konferencje, seminaria
Jacek Prądziński, sekretarz Koła SBP, był jednym z prelegentów następujących
ogólnopolskich konferencji i seminariów:
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VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej ekologii informacji pod hasłem
"Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata". Konferencja odbyła się
27 września 2019 roku w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tytuł referatu: „Fake
newsy, fakeowe konta, i boty, czyli o zagrożeniach demokracji w social medialnej
przestrzen”.
Ogólnopolskiego seminarium naukowego pn. Czasopisma bibliotekarskie w Polsce.
Jubileusz 100-lecia „Bibliotekarza” i 70-lecia „Poradnika Bibliotekarza”. Seminarium
odbyło się 22 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej w gmachu im. St.
Kierbedziów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa
Mazowieckiego. Jacek Prądziński wystąpił w części II seminarium zatytułowanym
„Współczesne dylematy” z referatem „Prasa drukowana dobrem prestiżowym
i luksusowym, czyli o skutkach wojny pomiędzy tradycją a nowoczesnością –
na przykładzie czasopism bibliotekarskich”.

Publikacje członków Koła SBP







PRĄDZIŃSKI Jacek. 8 nowel na Zamku w Bytowie, czyli jak Narodowe Czytanie
promuje czytelnictwo i integruje społeczność. „Poradnik Bibliotekarza” 2019, nr 10, s.
30-31.
PRĄDZIŃSKI Jacek. Bibliotekarze w Bytowie programują z Photonem. „Poradnik
Bibliotekarza” 2019, nr 2, s. 23-24.
PRĄDZIŃSKI Jacek. Hejt i mowa nienawiści. Od źródła do przeciwdziałania. „Poradnik
Bibliotekarza” 2019, nr 3, s. 4-6.
PRĄDZIŃSKI
Jacek.
Social
medialne
hejtowanie.
Rozrywka,
norma,
czy nieświadomość? Źródła i skutki hejtu wśród dzieci i młodzieży. [W:] Ekologia
informacji w życiu dzieci i młodzieży. Red. TARASZKIEWICZ Beata. Słupsk 2018, s. 6873.
PRĄDZIŃSKI Jacek. Z tradycyjnych do hybrydowych. O konieczności zmian
kompetencji bibliotekarzy. „Poradnik Bibliotekarza” 2019, nr 11, s. 8-9.

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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