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Sprawozdanie z działalności Zamojskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w okresie 30 stycznia 2009 – 30 stycznia 2012 r. 

 
 
 
I. Sprawy organizacyjne  
         Na początku kadencji obecnego Zarządu w styczniu 2009 r. Oddział liczył 37członków skupionych 
w 2 kołach. W celu weryfikacji stanu osobowego dokonano aktualizacji deklaracji członkowskich, 
 w wyniku, której ustalono listę rzeczywistych członków. Stan osobowy organizacji w czasie czteroletniej 
kadencji znacznie się zwiększył. W chwili obecnej w Oddziale zrzeszonych jest 58 bibliotekarzy  
(39 w Kole Zamość i 19 w Kole Sitaniec). Oprócz pracowników bibliotek publicznych miasta i powiatu 
zamojskiego do naszej organizacji w 2009 r. dołączyły bibliotekarki z Biblioteki Pedagogicznej  
w Zamościu. Mimo odejścia na emeryturę z członkowstwa w SBP nie zrezygnowały 4 osoby. 
         W 2011 r. Zarząd Główny SBP przystąpił do tworzenia centralnej bazy członków Stowarzyszenia, 
do której zgłoszone zostały osoby naszego Oddziału zgodnie z przynależnością do kół.  
          
II. Działalność statutowa  
         Działalność Oddziału w szczególności skupiała się na organizowaniu różnych form szkolenia  
i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, propagowaniu książki i bibliotek w środowisku, prowadzeniu 
działalności wydawniczej, a także innych działaniach służących integracji środowiska zawodowego.  
         W okresie sprawozdawczym czyniliśmy starania o dotacje finansowe. Ogółem otrzymaliśmy 
11 645 zł uczestnicząc w konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych, ogłaszanym corocznie przez 
Starostwo Powiatowe w Zamościu. Ogółem wartość zrealizowanych zadań, zgodnie z kosztorysem, 
wynosiła 38 983, 80 zł. 
         Przedsięwzięcia realizowaliśmy wspólnie z Książnicą Zamojską oraz z bibliotekami powiatu 
zamojskiego. Dzięki tej współpracy możliwa byłą realizacja podejmowanych zadań. 
       W ramach dotacji odbywały się: corocznie Zamojskie Spotkania Literackie w ramach, których 
zorganizowane zostały dla czytelników bibliotek spotkania autorskie, m.in. z: Krystyną Śmigielską, 
Martą Fox, Anną Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem, Agnieszką Martinką, Piotrem Linkiem, Izabelą 
Winiewicz-Cybulską, Anną Rychter. 
         Dzięki pozyskanym dotacjom dofinansowywaliśmy druk „Bibliotekarza Zamojskiego”, czasopisma 
fachowego, dokumentującego działalność naszego środowiska bibliotekarskiego, który przekazywany 



jest bibliotekom publicznym powiatu zamojskiego oraz jako egzemplarz obowiązkowy, trafia  
do największych bibliotek w kraju.  
       W maju 2009 r. Zarząd Zamojskiego Oddziału SBP we współpracy z Książnicą Zamojską ogłosił 
powiatowy konkurs czytelniczy ph. Po prostu czytaj książki. Celem konkursu było przede wszystkim 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promocja czytelnictwa i mody na czytanie wśród dzieci 
i młodzieży, a także zachęcenie do wyrażania własnego zdania, oceny i sądów na temat czytanych 
książek. Konkurs przebiegał na terenie całego powiatu, w czterech kategoriach wiekowych. Do oceny 
powiatowej napłynęło 170 prac. Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom 
odbyła się 15 czerwca 2009 r. z udziałem Marii Duławskiej. 
 W 2010 r. zrealizowany został konkurs powiatowy Biblioteka – miejsce spotkań społeczności 

lokalnej dla czytelników i bibliotekarzy pow. zamojskiego. Zadaniem uczestników było przygotowanie 
pisemnej pracy, prezentującej wizję biblioteki swoich marzeń. Celem konkursu była edukacja  
i aktywizacja społeczności lokalnych wokół bibliotek publicznych, włączenie się do ogólnopolskiej 
kampanii na rzecz wzmocnienia roli informacyjnej i społecznej bibliotek publicznych oraz mobilizacja 
bibliotekarzy do zabiegania o wizerunek nowoczesnej biblioteki w środowisku lokalnym. Oba konkursy 
realizowane były w ramach dotacji na zadania publiczne. 
 Pozyskaliśmy również dużą dotację na realizację dwudniowego seminarium wyjazdowego 
Książka dawna i współczesna dla bibliotekarzy miasta i pow. zamojskiego do Krakowa i Wieliczki, które 
odbyło się 4-5 XI 2010 r. W ramach seminarium zwiedzaliśmy, m.in.: Bibliotekę Jagiellońską i WBP  
w Krakowie, Klinikę Kwaśnego Papieru, Kopalnię Soli w Wieliczce, uczestniczyliśmy w XIV Targach 
Książki oraz w spektaklu Beatrix Cenci w Teatrze im. J. Słowackiego.  
 Organizowaliśmy też wyjazdy szkoleniowe bez udziału środków zewnętrznych: 
- 25.09.2009 r. odbył się wyjazd szkoleniowy – wymiana doświadczeń zawodowych bibliotekarzy 
powiatu zamojskiego do bibliotek gminy Lesznowola w pow. piaseczyńskim. 
- 16 i 22 IV 2010 wyjazd edukacyjno – szkoleniowy (w 2 grupach) do Muzeum Hrubieszowskiego  
na unikalną wystawę archeologiczną Troja – sen H. Schliemanna /70 uczest./ 
- 25–26 XI 2011 seminarium wyjazdowe bibliotekarzy pow. zamojskiego do największych bibliotek 
Warszawy oraz na XX Targi Książki Historycznej /22 uczestn./.  
W programie: 
 udział w XX Targach Książki Historycznej /także prezentacja wydawnictw własnych Książnicy 

Zamojskiej na stoiskach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich/  
 wycieczka po Warszawie z przewodnikiem tzw. Tramwajem Historycznym  
 zwiedzanie Zamku Królewskiego z przewodnikiem 
 wizyta w Muzeum Chopina i Centrum Nauki Kopernik /seans w Planetarium/ 



 zwiedzanie Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 udział w spektaklu Cyd w Teatrze Polskim. 

       Przygotowany na 20-21 maja 2012 r. wyjazd do Częstochowy i Oświęcimia nie odbył się ze 
względu na zbyt małe zainteresowanie.  
       Każdego roku organizujemy nabór wśród członków naszego Oddziału na wyjazdy organizowane 
przez lubelski Oddział i Okręg SBP. Nasi bibliotekarze uczestniczyli w następujących wyjazdach: 
Białystok – Wilno; Słowacja – Węgry (2009), Litwa – Łotwa oraz Węgry - Słowacja (2010), Rumunia 
(2011). Na wyjazd Tallin – Helsinki (2012) nikt się nie zdecydował. Podczas wszystkich wyjazdów 
zwiedzane są biblioteki. Relacje z tych wyjazdów uczestnicy zamieszczali w „Bibliotekarzu Zamojskim”.  
        Były też wyjazdy na terenie kraju, na które również prowadziliśmy nabory, m.in.: do Gdańska 
(2012), który nie został zrealizowany, ale uczestniczyliśmy w 2dniowym wyjeździe Z Kraszewskim po 

Nadbużańskim Szlaku (2012), Szlakiem Miłosza (2011), do MBP w Białej Podlaskiej (Barwna  
i Multicentrum) (2011). 
       Jedną z form integracji bibliotekarzy były corocznie organizowane kuligi. Nie wszystkie jednakże 
doszły do skutku ze względów pogodowych. Odbyły się dwa (2009 i 2011 r.), następny przygotowany 
został na 3 lutego br. 
       9 maja 2009 r. z okazji Dnia Bibliotekarza odbyła się w plenerze, wśród roztoczańskich lasów 
(Barwinek) impreza integracyjna bibliotekarzy miasta i powiatu zamojskiego. 
       21 maja 2010 r. współorganizowaliśmy spotkanie z Andrzejem Bartem okazji Dnia Bibliotekarza.  
       24 czerwca 2012 r. włączyliśmy się w organizację i uczestniczyliśmy, w realizowanym przez 
Centrum Informacji Ekologicznej Książnicy Zamojskiej, edukacyjnym rajdzie ekologicznym  
po Roztoczańskim Parku Narodowym. 
       Corocznie nasza organizacja zapraszana jest przez Starostwo Powiatowe do udziału w Dożynkach 
Powiatowych, w Powiatowym Dniu Animatora Kultury. Uczestniczyliśmy w Festiwalu Kultury Ludowej  
w Zwierzyńcu.  
       Dwukrotnie braliśmy udział w naborze na stanowisko dyrektora Książnicy Zamojskiej: w 2009 r. 
uczestniczyliśmy w komisji konkursowej, a w 2012 r. w odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta 
Zamościa, opiniowaliśmy dotychczasową pracę dyrektora. 
       Uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji interwencyjnej dot. zmiany ustawy o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej (zbieranie poparcia protestu bibliotekarzy oraz wystosowaliśmy 
list, skierowany do posła Stanisława Żelichowskiego przew. Klubu Parlamentarnego PSL,  
o zawetowanie proponowanej przez rząd ustawy, wyrażający krytyczną opinię środowiska 
bibliotekarskiego Zamojszczyzny dot. proponowanej zmiany tej ustawy.  



       Odpowiadaliśmy na pisma różnych instytucji. Włączyliśmy się do akcji charytatywnej na rzecz 
pomocy Szymonowi Czachowskiemu podopiecznemu Fundacji Pomóż i Ty, kupując kartki świąteczne, 
które rozesłaliśmy wraz z życzeniami do różnych instytucji. 
       Uczestniczymy w różnych szkoleniach dla organizacji pozarządowych organizowanych, m.in. przez: 
Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych (4), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (2), 
Bibliotekę Pedagogiczną. 
Bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej prowadzili wykłady biblioterapeutyczne na szkoleniach 
organizowanych w Książnicy Zamojskiej. 
 Propagujemy wśród wszystkich bibliotekarzy naszego miasta i powiatu ogólnopolskie  
i wojewódzkie akcje SBP, tj. Mistrz Promocji Czytelnictwa, Bibliotekarz Roku, Tydzień Bibliotek, 

Nagroda Anny Platto i in., w których uczestniczą niektóre biblioteki. 
 Działalność naszego Oddziału jest zauważana przez władze okręgowe, czego dowodem jest 
m.in.: zaproszenie przew. O/Zamojskiego na posiedzenie Zarządu Okręgu SBP w Lublinie w dn. 
11 X.2011 r., gdzie poproszono o podzielenie się doświadczeniami w zakresie pozyskiwania środków 
na naszą działalność, zaproszenie na ogólnopolski zjazd jubileuszowy z okazji 95-lecia SBP, który 
odbywał się 4 październiku 2012 r. Ponadto redakcja lubelskiego „Dostrzegacza Bibliotecznego” 
zwróciła się z prośbą o napisanie materiału dotyczącego naszej działalności. Materiał zamieszczony 
został w nr 3 (67) 2012 r. 
Przygotowany został materiał dotyczący historii SBP w Zamościu, który opublikowano w wydawnictwie 
jubileuszowym Książnicy Zamojskiej wydanym w 2011 r. 
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