Sprawozdanie
Prezesa Rady Głównej TNBSP
za okres kadencji 2001 – 2006 r.

I. Uwagi wstępne
Rada Główna, wybrana w dniu 15. grudnia 2001 roku działała w składzie:
Barbara Tomkiewicz - prezes - Warszawa
Jan Kośmider - zastępca prezesa - Rawicz
Halina Stompierz - zastępca prezesa - Warszawa
Wiesława Papierska - sekretarz - Warszawa
Maria Sikorska - zastępca sekretarza - Warszawa
Maria Krajewska - skarbnik - Warszawa
Alicja Adamowska - zastępca skarbnika - Warszawa
Główna Komisja Rewizyjna działała w składzie:
Juliusz Zbigniew Wasilewski - Warszawa
Małgorzata Kowalska – Toruń (zrezygnowała, weszła do
Rady Oddziału)
Grażyna Maria Wodała - Poznań
Leonarda Zofia Walińska – Gdynia
Bogusława Opalińska – Piła
Sąd Koleżeński został wybrany w składzie:
Romana Turewicz – Warszawa
Ewa Procka – Warszawa
Ewa Borusińska - Warszawa
Dyżury Rady Głównej odbywały się w każdy wtorek w godz. 16 – 18;
w latach 2001- 2004 także w czwartki w siedzibie TNBSP w Szkole
Podstawowej Nr 211 przy ul. Nowy Świat 21a w Warszawie.
Rada Główna Towarzystwa
zbierała się przynajmniej jeden raz
w miesiącu w mniejszym składzie na spotkaniach roboczych oraz 2 razy do roku
w składzie stanowiącym kworum w siedzibie Towarzystwa, w celu planowania
i realizacji bieżącej pracy. Spotkania Rady Głównej, poszerzone
o przedstawicieli wszystkich zapraszanych Oddziałów, odbywały się
każdorazowo na spotkaniach, jakimi są zjazdy p.n. Ogólnopolskie Forum
Nauczycieli Bibliotekarzy.

W dniu 25. lutego 2006 roku odbyło się, na zaproszenie Rady Głównej,
zebranie Prezesów Oddziałów. Służyło ono prezentacji dokonań
poszczególnych Oddziałów, aktualizacji danych i propozycjom dalszych
działań.

II. Przegląd działalności
W trakcie trwania pięcioletniej kadencji działalność Rady Głównej
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich można przedstawić,
dzieląc ją na kilka grup tematycznych, które przeanalizuję i zaprezentuję
poniżej. Na poniższe formy były kierowane zaproszenia na ręce Prezesów
Oddziałów do dalszego upowszechnienia wśród Członków Towarzystwa.
A. Zajęcia edukacyjne
1. Cykl zajęć na temat : Realizacja ścieżki „Edukacja czytelnicza
i medialna” w pracy nauczyciela bibliotekarza oraz Współdziałanie
nauczycieli w realizacji ścieżek edukacyjnych – od 7. lutego 2002 roku,
w kilku grupach.
2. Spotkanie pt. Radość tworzenia z udziałem poetek – Alicji PateyGrabowskiej z Warszawy i Marii Łotockiej z Wilna, z prezentacją
różnych arcydzieł w wykonaniu nauczycieli; jednocześnie spotkanie
opłatkowe z propozycjami zajęć na 2003 rok – 12. grudnia 2002 r.
3. Wybrane formy pracy wychowawczej nauczyciela bibliotekarza omówiły
podczas zajęć Elżbieta Bursztyka i Anna Zając – 11. grudnia 2003 r.;
spotkanie o charakterze przedświątecznym – opłatkowym, z propozycjami
zajęć na rok 2004.
4. Cykl zajęć seminaryjnych: Z literaturą w Europie - z prof. Janem
Tomkowskim – w II LO im. Stefana Batorego – 12. i 13. marca 2004 r. –
współorganizowała Halina Stompierz.
5. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej – zajęcia w II LO im. S.
Batorego – 20. listopada 2004 r. – poprowadziła Ewelina Surniak
z Wrocławia.
6. Patriotyzm w poezji – promocja tomiku poetyckiego Wiesławy
Papierskiej pt. Powroty – 14. stycznia 2005 roku – spotkanie opłatkowe;
propozycje zajęć na 2005 rok.
7. Seminarium doskonalące z literatury pięknej prowadzone przez
dr. Grzegorza Leszczyńskiego Wokół literatury dla dzieci i młodzieży –
refleksje na przełomie wieków – 5 spotkań, łącznie 25 godzin – od
3. kwietnia – 8. maja 2005 r.
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8. Wieczór wspomnień poświęcony długoletniej bibliotekarce szkolnej,
redaktorce „Poradnika Bibliotekarza”, działaczce Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich – śp. Władysławie Wasilewskiej.
9. Spotkanie opłatkowe i relacje: z przebiegu Wielkiego Bibliotecznego
Czytania 2005 roku, z X Ogólnopolskiego Forum w Kołobrzegu;
propozycje zajęć na 2006 rok – 11. stycznia 2006 roku.
Konsolidacja Rady Głównej z Oddziałami Towarzystwa przejawiała się
przez wspomniane wyżej spotkania opłatkowe, a także przez wysyłanie życzeń
świątecznych.
B. Zjazdy bibliotekarskie
Współorganizowanie z Radą Oddziału w Warszawie i innymi Oddziałami
zjazdów pod nazwą Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, w których
uczestniczyli przedstawiciele Oddziałów w kraju, władze lokalne-samorządowe
i oświatowe:
− VII Forum w Pakosławiu (2002 r.) - Zadania biblioteki szkolnej
w kształtowaniu świadomości europejskiej;
− VIII Forum w Warszawie (2003 r.) - Pasja czytania;

− IX Forum w Słupsku (2004 r.) - Regionalizm w pracy biblioteki szkolnej;
− X Jubileuszowe Forum w Kołobrzegu (2005 r.) - Biblioteka a twórczość
dziecięca. Organizatorami Forum była sekcja Oddziału w Koszalinie.
Tradycją stało się już opracowanie ujednoliconej formy zaproszenia na
Forum. Tematy zjazdów i dokumentacja fotograficzna uwidocznione są
w folderze Towarzystwa, w kronikach TNBSP i na stronie internetowej.
Przedstawiciele Rady Głównej uczestniczyli w zjazdach lokalnych,
− w Bielsku-Białej - Bibliotekarz – wychowawca, animator kultury
informacyjnej - 23. marca 2006 r. – obecni: Maria Krajewska i Juliusz
Wasilewski;
− w Krakowie - Biblioteka szkolna miejscem pracy twórczej - 10.czerwca
2006 r. - obecni: Wiesława Papierska, Maria Krajewska, Juliusz
Wasilewski.
Rada Główna była zapraszana na konferencje, np. do Rzeszowa (2003 r,)
i do Torunia (2005 r.), do Elbląga – z powodu niemożności uczestnictwa
przesłano odpowiednie pisma.
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C. Wyjazdy edukacyjne
Organizowanie z Radą Oddziału w Warszawie wyjazdów edukacyjnych,
których głównym celem, zgodnie z przyjętym dla Towarzystwa programem
działania - Poznajemy Biblioteki Narodowe, naukowe i szkolne Europy:
− do Londynu (2003 r.);
− do Lwowa (2005 r.);
− do Szwajcarii (2006 r.).
Uczestniczyli w nich licznie członkowie naszego Towarzystwa z różnych
Oddziałów.
D. Projekty edukacyjne
− Osiągnięcia literackie krajów stowarzyszonych w kontekście polskiego
dorobku literackiego przełomu wieków – złożony w Urzędzie Komitetu
Integracji Europejskiej – (maj 2003 r.) - opracowanie.
− Pomagamy w ortografii – opracowanie i realizacja (2002 - 2003 r.)
− Wielkie Biblioteczne Czytanie (2005 r. – I wersja, 2006 r. – II wersja)
E. Współredagowanie z Radą Oddziału w Warszawie biuletynu
− informacyjnego - nieregularnika - KAPSA – podczas trwania kadencji
opracowano i wydano 6 numerów; obecnie trafia do rąk nauczycieli
bibliotekarzy ósmy numer tego biuletynu.
− W Bibliotece Narodowej załatwiono uzyskanie dla KAPSY ISSN.
Podziękować tu należy Pani Jadwidze Gaudasińskiej.
F. Wspólnie z Radą Oddziału opracowano i ogłoszono projekt edukacyjny
Wielkie Biblioteczne Czytanie (2005 r.) oraz Wielkie Biblioteczne Warszawskie
Czytanie (2006 r.). Projekty te zostały podjęte przez szkoły a nawet
przedszkola.
Uroczyste
podsumowanie
przedsięwzięcia
nastąpiło
15. listopada w siedzibie Towarzystwa a jego przebieg omówiono w bieżącym
numerze KAPSY.
Program podjęły niektóre Oddziały TNBSP na terenie Polski,
odpowiednio modyfikując propozycje i zmieniając nieco nazwę w tytule
np. Wielkie Biblioteczne Białostockie Czytanie. W akcji wzięły udział
następujące Oddziały: Białystok – 6 szkół i nadesłane piękne fotografie;
Bydgoszcz – jedna szkoła; Chrzanów – 11 szkół; Częstochowa – jedna szkoła.
G. Włączono się również do akcji Cała Polska czyta dzieciom zaproponowanej przez Fundację ABC XXI – Program Zdrowia
Emocjonalnego, prowadzoną przez Panią Irenę Koźmińską. Program podjęły
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Oddziały: Kraków, Lublin, Piła, Warszawa. Piła otrzymała statuetkę od
P. Ireny Koźmińskiej. Efekty przedsięwzięcia zostały omówione na
VIII Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Warszawie, którego
tematem, zaproponowanym przez Radę Główną, była Pasja czytania. Pani Irena
Koźmińska była gościem Forum.
H. Występowanie do instytucji nadrzędnych i władz oświatowych:
−

do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w sprawie projektu Polskiej
Biblioteki Internetowej - pismo z 30.10.2003 r.;

−

do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – Pana Mirosława
Sawickiego w sprawie obchodów Międzynarodowego Święta Bibliotek
Szkolnych - pismo z 20.10.2004 r.;

−

do Ministra Edukacji i Nauki - Pana Michała Seweryńskiego,
wyrażające stanowisko Rady Głównej TNBSP w sprawie planowanej
przebudowy „Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego” - pismo
z 17.12.2005 r.;

−

do Pani Poseł Hanny Mierzejewskiej, która zwróciła się do TNBSP
w sprawie uporządkowania i uzdrowienia rynku podręczników
szkolnych. Wysłano opinię na w/w temat – pisma z 17.06.2003 r. i z
22.06.2004 r.;

−

do Pełniącego Funkcję Prezydenta m. st. Warszawy Kazimierza
Marcinkiewicza - wystosowano Memoriał w sprawie bibliotek
szkolnych - dnia 5.października 2006 r. – współpraca z Radą Oddziału w
Warszawie (powielone materiały do wglądu zainteresowanych; teksty
przekazano również do prasy i „Biblioteki w Szkole”).

−

redagowano i wysyłano szereg podziękowań do dyrektorów szkół za
obejmowanie patronatem wszelkich niekonwencjonalnych działań
nauczycieli bibliotekarzy.

I. Współpraca z organizacjami:
−

z Biblioteką Narodową – spotkania, seminaria, uczestnictwo,
np. w imprezie finalnej, dotyczącej wytypowania na podstawie ankiet
młodych czytelników Kanonu literatury dla dzieci i młodzieży;

−

sponsorowanie przez Bibliotekę Narodową książek na nagrody dla
uczniów, nauczycieli, np. za zorganizowanie Wielkiego Bibliotecznego
Czytania;

−

ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich:
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−

−

współpraca z SBP dotyczyła zainicjowanego TYGODNIA
BIBLIOTEK w maju 2004 r. i kontynuowanego w następnych latach.
Przedstawiciele Rady Głównej brali udział w sesjach i zaproponowali
program tych obchodów przez biblioteki szkolne.
Uroczyste podsumowanie Tygodnia Bibliotek w r. 2004 w formie sesji
naukowej odbyło się z udziałem ministra Waldemara Dąbrowskiego
w Bibliotece Narodowej pod nazwą Biblioteki w Europie były zawsze –
uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa.
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bibliotek Szkolnych - IASL
Zaproszenie przedstawicieli IASL na VIII Forum „Pasja czytania” 2003.
Otrzymano faxy i e-maile - przesłane od zaproszonych gości: p. Gerald
Brown – Kanada, p. Monica Nilsson – Szwecja.
Wypełnienie formularza w języku angielskim nt. działalności TNBSP i
wysłanie do Monachium (2005 r.)

J. Sponsorzy na rzecz TNBSP:
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
− powielanie kolejnych numerów KAPSY,
− przekazywanie do rozdania nauczycielom pakietów multimedialnych,
− nieodpłatne udostępnianie sali na zajęcia.
Redaktor Biblioteki w Szkole P. Juliusz Wasilewski.
− honoraria dla wykładowców na różnych formach doskonalenia.
Biblioteka Narodowa
− dwukrotne przekazanie Towarzystwu książek, które zostały
wykorzystane na nagrody dla młodzieży i nauczycieli.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
− Pomoc finansowa w zorganizowaniu VII Ogólnopolskiego Forum
Nauczycieli Bibliotekarzy nt. „Zadania biblioteki szkolnej
w kształtowaniu świadomości europejskiej”.
K. Sponsorowanie przez Towarzystwo:
− przyznanie jednorazowego stypendium, studiującemu poecie (2003 r.)
− przyznanie nagród książkowych uczniom środowiska wiejskiego za
udział w konkursach:
− „Tomik literacki młodych autorów” w Izabelinie,
− „Kościoły i kapliczki na szlakach Mazowsza Zachodniego” w
Wiskitkach.
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L. Zakładanie i rozwiązywanie Oddziałów
W czasie obecnej kadencji zorganizowały się Oddziały: w Białymstoku,
Chrzanowie, Grudziądzu. Rada Główna podjęła kolejne uchwały w marcu
2006 r. o powołaniu Oddziałów w Katowicach i Rybniku i do tej pory,
z nieznanej przyczyny, nie otrzymano dokumentacji od osób, upoważnionych do
założenia Oddziałów.
Zaprzestał działania Oddział w Legnicy.
M. Inne działania
− Szczególnie zasłużonych nauczycieli bibliotekarzy typowano do Medali
Komisji Edukacji Narodowej z pozytywnym skutkiem.
− Udzielono rekomendacji Prezesom, którzy zwrócili się do Rady Głównej
z prośbą, w związku z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego.
− Wydawano zaświadczenia, potwierdzające udział w formach
doskonalenia, redagowano i wręczano wiele podziękowań.
− Odpowiadano na liczną korespondencję nadsyłaną od nauczycieli z całej
Polski.
− Prowadzona jest obszerna dokumentacja pracy Rady Głównej
w segregatorach: pisma wysłane, przysłane, dokumenty ogólne
i dokumenty poszczególnych Oddziałów, dokumentacja finansowa,
a także zapisy i dokumentacja fotograficzna w czterech kronikach
Towarzystwa.
− W stałych rubrykach strony internetowej Rady Głównej są podawane
informacje o ważniejszych działaniach Towarzystwa.
Pragnę w tym miejscu podziękować Radzie Głównej, Głównej Komisji
Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu oraz Prezesom, Członkom Rad
Oddziałów i wszystkim Członkom Towarzystwa za pracę podczas tej kadencji
i podejmowanie ciekawych form pracy, a także różnorodnych inicjatyw.
Wnioski i propozycje do dalszej pracy
1. Uaktywnienie Oddziałów, które osłabiły swą działalność.
2. Staranie się o granty edukacyjne, poszukiwanie sponsorów.
3. Typowanie zasłużonych nauczycieli bibliotekarzy do nagród i odznaczeń.
4. Rozszerzenie treści strony internetowej RG TNBSP.
5. Opracowanie projektu funkcjonowania pracowni multimedialnej w szkole
oraz standardów.
6. Zamówienie znaczka TNBSP, srebrnych i złotych odznak.
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7. Zorganizowanie dla przedstawicieli Oddziałów zajęć edukacyjnych
z „Emisji i higieny głosu”.
8. Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych zgodnie z programem do:
9. Norwegii, Grecji i Paryża.

Prezes Rady Głównej TNBSP
Barbara Tomkiewicz
Warszawa, 25. listopada 2006 r.
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