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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA SBP 

PRZY MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

ZA LATA 2013 - 2016 

28 listopada  2012 r. odbyło się walne zebranie członków Koła SBP przy Miejskiej  

Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, na którym został wybrany Zarząd Koła SBP na 

lata 2013-2016: 

 Anna Cudna – przewodnicząca 

 Agnieszka Wielgo – sekretarz  

 Karolina Wieczorek – skarbnik 

Na koniec  2012 r. Koło SBP liczyło 45 członków (w tym 31 osób czynnych zawodowo, 

10 emerytów.  na koniec 2016 r. – 47 członków (w tym 32 osoby pracujące i 14 emerytów). 

Obecnie (marzec 2017 r.) do Koła SBP należy 48 członków (w tym 33 bibliotekarzy aktywnych 

zawodowo i 15 emerytów). Wszyscy członkowie Koła to pracownicy i emerytowani pracow-

nicy bibliotek  publicznych powiatu mińskiego. W kadencji 2013-2016 odeszły  z Koła SBP 

dwie osoby (w tym jedna osoba z powodu niepłacenia składek członkowskich). W 2016 r. 

członkowie Koła SBP pożegnali zmarłą Koleżankę – Danutę Grzegorczyk. W minionej kadencji 

Koło SBP powiększyło się o  4 osoby). Na emeryturę odeszła 1 osoba. 

 Podczas kadencji w latach 2013-2016 została udostępniona na portalu Stowarzysze-

nia Bibliotekarzy Polski baza członków SBP. Wszystkie zgłaszane zmiany adresowe były na 

bieżąco zgłaszane do Oddziału SBP w Siedlcach. Uzupełnianiem bazy członków naszego Koła 

zajmowała się pani Katarzyna Hapunowicz z Koła SBP w Siedlcach. 

 W 2013 r. wystosowano do urzędów miast i gmin pismo informujące o działalności 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz środowiska bibliotekarzy, bibliotek, mieszkań-

ców oraz przedstawiające członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego, Zarządu Oddziału w 

Siedlcach i Zarządu Koła SBP w Mińsku Mazowieckim. 

 Działalność Koła SBP była ściśle związana z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Mińsku Mazowieckim, miejskich i gminnych bibliotek publicznych powiatu miń-

skiego. Zarząd Koła SBP popularyzował działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

poprzez coroczne organizowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej uroczystości z okazji Dnia 
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Bibliotekarza i Bibliotek. Bibliotekarze spotkali się  w 2013 r. z przewodniczącą Okręgu Ma-

zowieckiego SBP – panią Joanną Pasztaleniec-Jarzyńską, wysłuchali prelekcji  Małgorzaty Lilli 

Kłos - nauczycielki Gimnazjum nr 2 w Mińsku Maz. na temat publikacji dotyczących Mińska 

Mazowieckiego i powiatu mińskiego, uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Tomaszem Oso-

sińskim - kierownikiem Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej, germanistą i tłuma-

czem książki Judith Shalansky „Atlas wysp odległych”. W 2015 r. podczas Dnia Bibliotekarza  

i Bibliotek mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej pod 

kierownictwem pana Piotra Grabowicza, a w 2016 r. koncertu uczniów prywatnej szkoły mu-

zycznej Yamaha. Ponadto w 2015 r. członkowie Koła SBP przygotowali wystawę prezentującą 

dorobek i osiągnięcia bibliotek powiatu mińskiego. We wszystkich uroczystościach brali 

udział przedstawiciele samorządu powiatu mińskiego, samorządu miasta Mińsk Mazowiecki, 

instytucji kultury, a w 2016 r. obecny był pan Michał  Strąk - dyrektor Głównej Biblioteki Pu-

blicznej Województwa Mazowieckiego – Biblioteki Publicznej m. st. Warszawa. 

Podczas Dnia Bibliotekarza wręczono odznaczenia SBP i nagrody jubileuszowe: 

 medale „W Dowód Uznania” – 4 medale (Mariola Chojecka, Bożena Dąbrowska, Wiesła-

wa Leszczyńska-Buczek, Barbara Poławska) 

 odznaki honorowe SBP – 3 (Danuta Grzegorczyk, Elżbieta Sieradzińska, Bożena Szczęsna) 

 listy gratulacyjne od Zarządu Głównego SBP (Anna Kołowska, Waldemarz Piekarski) 

 jubileusze 25-lecia - 6, 30-lecia – 1, , 35-lecia - 1, 40-lecia – 1 

Tradycyjnie członkowie Koła SBP składali symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą upa-

miętniającą mińskie bibliotekarki. Informacje o uroczystościach były publikowane w lokalnej 

prasie oraz portalu internetowym Wirtualny Mińsk.  

 13 marca 2013 r. czterech członków Koła SBP (Anna Cudna, Elżbieta Gawron, Barbara 

Poławska, Agnieszka Wielgo) wzięło udział w Zjeździe Okręgu Mazowieckiego SBP. W 2013 r. 

przekazano członkom Koła legitymacje SBP i poinformowano o systemie ulg i bonusów.  

 12 kwietnia 2013 r. Anna Cudna – przewodnicząca Koła SBP uczestniczyła w przepro-

wadzeniu konkursu na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.  

 Koło SBP prowadziło działalność szkoleniową. Została przygotowana instrukcja opra-

cowania książki mówionej w formacie MARC 21 i przeprowadzono szkolenie z opracowania 
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formalnego i rzeczowego audiobooków. W 2016 r. został zorganizowany wyjazd szkoleniowy 

do Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego  

w Warszawie, podczas którego zapoznaliśmy się ze specyfiką pracy tej placówki, poznaliśmy 

metody organizacji zbiorów, opracowania, udostępniania, mieliśmy możliwość zakupu szkieł, 

linijek i folii powiększających druk. W wyjeździe uczestniczyło 22 członków Koła SBP. Mieli 

oni również możliwość zobaczenia w Zachęcie” wystawy polskiej ilustracji dziecięcej „Tu, czy 

Tam”. 

 W 2016  r. Karolina Wieczorek zaprosiła do Miejskiej Biblioteki Publicznej Wydawnic-

two SBP, które przedstawiło prezentację na temat publikacji bieżącej i planów wydawni-

czych. Bibliotekarze powiatu mińskiego mieli również możliwość zakupu  fachowych książek. 

Karolina Wieczorek zorganizowała ponadto w kadencji 2013-2016  cztery wyjazdy do biblio-

tek w powiecie mińskim. 

 W 2013 r. Koło SBP zainicjowało organizowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Mińsku Mazowieckim Spotkań Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”. Odbyły 

się trzy edycje Spotkań, podczas których prezentowaliśmy osiągnięcia bibliotek publicznych 

naszego powiatu, prezentowaliśmy książki, prasę, pocztówki, filmy lokalnych wydawców, 

organizacji pozarządowych, bibliotek. 

 W 2013 r. Koło SBP było organizatorem rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”, 

a od 2014 r. współorganizuje rajd z Miejską Biblioteką Publiczną. W powiecie mińskim rajd 

„Odjazdowy Bibliotekarz” organizuje corocznie tylko Biblioteka Publiczna miasta Kałuszyn  

i dlatego też do mińskiego rajdu Koło SBP zapraszało wszystkie pozostałe biblioteki publicz-

ne. Ze środków finansowych Koła zakupiono kamizelki odblaskowe dla uczestników. Są one 

udostępniane wszystkim bibliotekom organizującym rajdy rowerowe. Koło SBP pozyskało 

również od hurtowni Platon książki na nagrody w konkursie dla uczestników rajdu w 2016 r., 

a także pozyskało dla biblioteki od sponsorów na organizację rajdu w 2014 r. - 1500,00 zł. 

Dotychczas rajdy zorganizowano: 

 do rezerwatu Jedlina i do Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie (2013) 

 do gospodarstwa agroturystycznego w Julianówce (2014) 

 do stajni koni w Celinowie (2015) 

 do Sokóla (2016) 
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Koło SBP zorganizowało ponadto trzy wycieczki: 

 w 2014 r. – szlakiem Juliana Tuwima – do Łodzi (33 uczestników) 

 w 2015 r. – wycieczka szlakiem tatarskim (Białystok, Supraśl, Kruszyniany, Sokółka) 

(33 uczestników) 

 w 2016 r. – do Białowieży (29 uczestników, w tym 16 członków Koła) 

W 2015 r. zorganizowano trzy wyjazdy na spektakle teatrów warszawskich „Polonia” i „Och 

Teatr”. W wyjazdach do teatrów wzięło udział 20 osób (w tym 10 członków Koła). 

W 2013 r. przewodnicząca Koła SBP uczestniczyła  w promocji nowo wydanych publi-

kacji regionalnych: Sacrum Ziemi Dębskiej, Rocznik Stanisławowski, a także w powiatowych 

obchodach Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. 

W 2016 r. Przewodnicząca Koła SBP  Anna Cudna i skarbnik Koła SBP  Karolina Wie-

czorek uczestniczyły w jubileuszu 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie.  

Koło SBP przy MBP w Mińsku Maz. może pochwalić się też sukcesami:  

 nadanie w 2014 r. Koleżance Danucie Grzegorczyk tytułu „Mazowiecki Bibliotekarz 

Roku 2013” 

 wyróżnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim w konkursie 

„Mistrz Promocji Czytelnictwa” 2016 

 przyjęcie patronatu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich nad Aleją Gwiazd Literatury 

 patronat SBP nad Spotkaniami Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną” 

W 2016 r. Karolina Wieczorek uczestniczyła w X Forum Młodych Bibliotekarzy w Opo-

lu i opublikowała w czasopiśmie branżowym „Bibliotekarz” artykuł o Forum. 

Szczególne znaczenie dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ma majowy Tydzień 

Bibliotek, podczas którego organizowane są pod hasłem ogłoszonym przez władze SBP im-

prezy mające na celu popularyzację czytelnictwa w środowisku lokalnym: 

 2013 Biblioteka przestrzenią dla Kreatywnych 

 2014 Czytanie łączy pokolenia 

 2015 Wybieram Bibliotekę 

 2016 Biblioteka inspiruje 
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Podczas Tygodnia Bibliotek w bibliotekach publicznych powiatu mińskiego były orga-

nizowane różne imprezy dla czytelników np.: 

 konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego w gminnych bibliotekach publicznych 

 abolicja kar dla czytelników - spotkania autorskie  

 zajęcia dla dzieci w ramach Międzykulturowego Uniwersytetu Dziecięcego (MBP w Miń-

sku Maz.) 

 wieczory piżamowe  

 imieniny pandy Minki (MBP w Mińsku Maz.) 

 koncerty muzyczne  

 konkursy  

 kiermasze książek  

 spektakle teatralne dla dzieci  

 międzypokoleniowe czytanie książek, podczas którego książki brajlowskie czytała pani 

Urszula Maksimowicz z Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Za-

bezpieczenia Społecznego (2014) MBP w Mińsku Maz. 

 spotkanie dla czytelników z pracownikami z Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej 

Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego panią Urszulą Maksimowicz i Agnieszką 

Pelczarską. Podczas spotkania zaprezentowano urządzenia pomagające w pracy i życiu 

osoby niewidomej lub niedowidzącej, a także  pracę psa przewodnika (2013) 

 

Podczas kadencji 2013 – 2016  do Zarządu Koła SBP nie wpłynęły prośby o interwencje  

w związku z likwidacją ani łączeniem bibliotek. 

 

Przewodnicząca Koła SBP  

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim 

Anna Cudna 

 


