Działania Rady Głównej TNBSP w 2014 roku
Przedstawiamy niektóre z działań podejmowanych przez RG TNBSP na rzecz promowania
Towarzystwa, wspierania działań nauczycieli-bibliotekarzy, tworzenia właściwych warunków
działania bibliotek szkolnych na rzecz rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży, reprezentowania
nauczycieli bibliotekarzy w kraju i za granicą oraz integracji środowiska zawodowego nauczycieli
bibliotekarzy.
16 stycznia – Publikacja stanowiska TNBSP w sprawie pominięcia bibliotek szkolnych w Narodowym
Programie Rozwoju Czytelnictwa (przesłane do : PAP, EBIB, SBP, ZNP, , Lustro Biblioteki, Biblioteka
w Szkole, Przegląd Oświatowy, Głos Nauczycielski)
16 stycznia – wysłanie listu do Premiera, MEN i MKiDN w tej sprawie – 27 luty odp. MEN
Luty/marzec – zebranie i opracowanie wyników ankiety dotyczącej uzupełniania zbiorów
w bibliotekach szkolnych, zainicjowanej na forum „Biblioteki w Szkole ” – Monika Dżugan
Luty - Wybór, zakup i dystrybucja nowych znaczków dla członków TNBSP – Barbara Michniak
1 marca – wystąpienie Danuty Brzezińskiej podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu z odczytem na
temat „Biblioteka szkolna niezbędnym ogniwem edukacji”
7 marca – udział Danuty Brzezińskiej w uroczystym wręczeniu nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w uznaniu zasług dla promocji czytelnictwa oraz prezentacji najnowszych wyników
badań stanu bibliotek publicznych w Polsce.
7 marca – spotkanie Danuty Brzezińskiej z dyrektorem Biblioteki Narodowej, Tomaszem Makowskim,
w sprawie pominięcia udziału bibliotek szkolnych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
26 marca – Toruń – udział Danuty Brzezińskiej i Małgorzaty Kowalskiej w konsultacjach społecznych
„Cyfrowa Edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa”
31 marca – przesłanie listu RG TNBSP do MEN w sprawie konieczności rozwiązania nabrzmiałych
problemów bibliotek szkolnych
10-11 maja – XIV Forum TNBSP w Gdańsku „Biblioteki szkolne tradycją i przyszłością kultury
narodowej" (oddział TNBSP Gdynia)
15 maja – spotkanie w MEN-ie z minister Joanną Kluzik-Rostkowską, wiceminister Joanną Berdzik i
przedstawicielami Departamentu Kształcenia Ogólnego oraz Jakości Edukacji (skład delegacji TNBSP:
Danuta Brzezińska, Danuta Binkiewicz-Kołodziej, Bożena Boryczka oraz Grażyna WalczewskaKlimczak, pracownik Biblioteki Narodowej, autorka opracowania aktualnej sytuacji bibliotek
szkolnych w ramach raportu o stanie bibliotek polskich).
16 maja – prezentacja i zatwierdzenie raportu o stanie bibliotek polskich „Biblioteki w liczbach 2012”
(Danuta Brzezińska była członkiem zespołu powołanego przez BN do jego opracowania)
22 maja – wystąpienie Danuty Brzezińskiej podczas VIII Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy
zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych

26 maja – finał Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej (TNBSP jest współorganizatorem, a
Danuta Brzezińska – członkiem Komitetu Głównego Olimpiady)
5 czerwca – wystąpienie Agnieszki Miśkiewicz podczas Konferencji „Transformacja zawodu
bibliotekarza i pracownika informacji” w Krakowie
10 czerwca – powołanie Agnieszki Miśkiewicz do Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019
23 czerwca – Sulejówek – udział Danuty Brzezińskiej w spotkaniu na temat współpracy bibliotek
szkolnych i pedagogicznych w dziele wspomagania pracy szkoły , zorganizowanym Przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji
7 lipca – MKiDN powołało zespół do oceny wniosków w ramach priorytetu II NPRCZ – Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek (reprezentowały nas: Danuta Brzezińska, Beata Dudziak-Tomaszek).
Lipiec – organizacja wyjazdu edukacyjnego do Rumunii (Danuta Binkiewicz-Kołodziej)
Sierpień/wrzesień – przygotowanie materiałów do ilustracji polskiego bibliotekarstwa szkolnego w II
wydaniu „Wytycznych dla bibliotek szkolnych” opracowywanego przez IFLA (materiały powierzono
prof. Bogumile Staniów).
6-10 września – Falenty – Konferencja i warsztaty dla bibliotek pedagogicznych zorganizowane przez
ORE „Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną” – wystąpienie Danuty
Brzezińskiej.
Październik/listopad – opracowanie zestawu niezbędnych działań MEN w sprawie wspierania
bibliotek szkolnych, modernizacji ich infrastruktury oraz propozycji TNBSP do realizacji w ramach
NPRCZ (opracowanie merytoryczne i finansowe).
Listopad – udział Towarzystwa w wyborach do Komitetu Monitorującego Regionalny Krajowy
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Udzielenie poparcia dla kandydatów SBP: Justyny
Jasiewicz i Bożeny Boryczki oraz kandydata Instytutu Spraw Publicznych Jacka Wojnarowskiego
Październik – grudzień – udział Danuty Brzezińskiej w pracach zespołu powołanego przez Instytut
Badań Edukacyjnych do opracowania wzorcowego opisu kwalifikacji zawodowych dla bibliotekarzy
Przygotowanie sprawozdań: finansowego i merytorycznego – Agnieszka Miśkiewicz i Danuta
Binkiewicz-Kołodziej. Zbieranie danych: Barbara Michniak i Maria Skup.
W 2014 r. Rada Główna dofinansowała XIV Forum TNBSP, działania inicjowane przez oddziały TNBSP
w Bielsku-Białej, Gdyni, Częstochowie i Katowicach oraz zakupiła część nagród dla laureatów
Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej i konkursu Tomik Literacki Młodych Autorów (Izabelin).

