Sprawozdanie z działalności TNBSP
jako przyszłej instytucji pożytku publicznego
Działalność na rzecz pożytku publicznego od 1992 - 2006
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich jest samorządną organizacją
społeczną o charakterze fachowym i zawodowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub
naukowo ze sprawami książki, czytelnictwa i bibliotek.
Od początku swojego powstania ( 1992 r. ), podejmuje działania , których celem jest
wspieranie grup nauczycieli, dzieci i młodzieży szkolnej oraz szerszej społeczności związanej
z edukacją.
Cele Towarzystwa sformułowane są w statucie zatwierdzonym w 1992 roku przez Sąd
Wojewódzki w Warszawie ze zmianami wprowadzonymi w roku 1997.
W latach 1992 – 2006 TNBSP działało wielotorowo, inicjując i prowadząc
różnorodne formy pracy zarówno w Radzie Głównej jak i w Oddziałach.
Użyteczność publiczna Towarzystwa wyraża się i realizuje w postaci szeregu
podjętych inicjatyw i wykonanych prac, w ciągu 14 lat działalności.
Można do nich zaliczyć poniższe przedsięwzięcia.
I. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.
1. Rozwijanie czytelnictwa.
Towarzystwo prowadziło wiele akcji o zasięgu lokalnym, regionalnym
i ogólnopolskim, w których brali udział nauczyciele różnych przedmiotów i wychowawcy, na
przykład:
- Biblioteka otwartych drzwi – zajęcia czytelnicze dla uczniów i ich rodziców
( 1996 – 2002 r.), połączone z wernisażami prac na kanwie literatury dziecięcej;
-

Wielkie Biblioteczne Czytanie (z modyfikacją lokalną np.
Wielkie Biblioteczne Białostockie Czytanie, Wielkie Biblioteczne Bydgoskie
Czytanie, Wielkie Biblioteczne Warszawskie Czytanie, Wielkie Biblioteczne Czytanie
w Powiecie Chrzanowskim, Częstochowskie, Koszalińskie, Bielsko-Bialskie,
Szczecińskie i in.) - 2005 - 2006 z możliwością kontynuacji);

-

Pasja czytania – Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy połączone
z konkursem pięknego czytania, w którym wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych Warszawy; w jury zasiadał aktor Artur Barciś
i uczennice I klasy liceum ogólnokształcącego - 2003 r.;

-

Cała Polska Czyta Dzieciom – włączenie się TNBSP do ogólnopolskiej akcji
prowadzonej przez Fundację ABC XXI – Program Zdrowia Emocjonalnego – 2002 r.:

2. Rozwijanie młodych talentów
Towarzystwo roztacza opieką uzdolnionych uczniów, umożliwia samorealizację
w dyscyplinie, która ich pasjonuje, umożliwia publikacje własnych utworów, prezentację prac
plastycznych, udział w występach teatralnych.
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-

Odkrywanie młodych talentów w kontaktach z książką – program edukacyjny
realizowany w latach 1997 – 2006; przygotowanie do konkursów literackich, lekcje
poezji, spotkania z literatami, warsztaty doskonalenia techniki pisania, publikacje
twórczości uczniów;

-

Wojewódzki konkurs młodych autorów o tematyce przyrodniczej – patronat
medialny i finansowy (nagrody dla laureatów);

-

Matura to nie boli! Wyczyny Balladyny na egzaminie dojrzałości – występ
młodzieży licealnej, działającej w kabarecie przy bibliotece szkolnej - 2003;

-

Imprezy literacko-muzyczne i teatralne – konkursy recytatorskie, spotkania
z muzyką w bibliotecznych kącikach muzycznych; udział uczniów w występach
teatralnych i koncertach poetycko-muzycznych –(realizacja w Oddziałach,
np. Warszawa - SOBI – Szkolny Ośrodek Biblioteczno Informacyjny, prezentacje na
Forum Ogólnopolskim, np. w Słupsku, Siedlcach i in.

II. Działania na rzecz środowiska nauczycielskiego
1. Zajęcia szkoleniowe i doskonalące
-

Porządek i przygoda – program psychopedagogiki twórczości – zajęcia dla
nauczycieli i wychowawców z terenu całej Polski oraz zainteresowanych
dyrektorów szkół (1997 r.);

-

Książka inspiracją do działań twórczych: plastycznych, teatralnych i literackich
(2003 r.);

-

Sejmik literacki: Literatura dziecięco-młodzieżowa w pracy pedagogicznej biblioteki
szkolnej z udziałem poetki, krytyka literackiego ( wykładowcy UW), aktorki, uczniów
szkoły podstawowej, ponadgimnazjalnej, a także dzieci z przedszkola; zajęcia dla
nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli języka polskiego, wychowawców
przedszkola (1992 r.);

-

Pedagogika zabawy- zajęcia dla nauczycieli bibliotekarzy i doradców metodycznych
(1996 r.)

-

Miejsce biblioteki w zreformowanej szkole – konferencja ogólnopolska
w Ministerstwie Edukacji Narodowej dla nauczycieli bibliotekarzy przy współpracy
TNBSP (1998 r.);

-

Współpraca bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych w nowoczesnym
systemie edukacji – konferencja ogólnopolska w Ministerstwie Edukacji Narodowej
przy współpracy TNBSP (1999 r.);

-

Edukacja czytelnicza i medialna – propozycje realizacji ścieżek
międzyprzedmiotowych – warsztaty (2000 r.);

-

Współdziałanie nauczycieli w realizacji ścieżek edukacyjnych – warsztaty
(2001 r.);

-

Radość tworzenia – pasje twórcze nauczycieli; wystawa prac uczestników zajęć
(2002r.;

-

Łotewskie Centrum Kultury i Informacji - promocja łotewskiego eposu
narodowego „Laczplesis”- dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli języka
polskiego (2003 r.);
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-

Z literaturą w Europie – seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli
języka polskiego (2004 r.);

-

Biblioterapia formą terapii pedagogicznej – zajęcia dla nauczycieli wszystkich
przedmiotów (2004 r.);

-

Warszawa gotycka – spacer edukacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli
innych przedmiotów i dyrektorów szkół (2006 r.);

-

Awans zawodowy nauczyciela – pomoc w przygotowaniu dokumentów dla
nauczycieli różnych przedmiotów ( systemem ciągłym 2000 – 2006, wcześniej pomoc
w zdobywaniu stopni specjalizacji);

-

Recenzowanie artykułów fachowych i pomoc w publikowaniu na stronie
internetowej Towarzystwa (2001 – 2006) oraz na łamach Biblioteki w Szkole
(systemem ciągłym);

-

Wyjazdy edukacyjne-poznawanie działalności bibliotek i dziedzictwa narodowego
Polski i Europy – (1992-2006).

III.

Działania na rzecz środowiska lokalnego
-

Biblioteka szkolna w środowisku lokalnym – opracowanie i wdrożenie programu
wychowawczego w celu przeciwdziałania negatywnym i niepożądanym przejawom
zachowań grup dzieci i młodzieży; przyciągnięcie do biblioteki dzieci ulicy, pomoc
w rozwoju osobowości młodych (1999 r.);

-

Wspieranie młodych poetów – przyznanie jednorazowego stypendium studiującemu
poecie (2003 r.);

-

Symboliczna pomoc finansowa wspierająca działalność Towarzystwa Ziemi
Tłuszczańskiej i wspieranie merytoryczne (od 1998 r.);

-

Formy pracy z uczniami i nauczycielami – spotkanie z członkami Warszawskiego
Koła Zamościan im. M. Pieszki (2004 r).;

-

Patriotyzm w poezji - promocja tomiku „Powroty” dla przedstawicieli Fundacji
Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (2005 r.);

-

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – udział w obchodach ogłoszonego przez
SBP Tygodnia Bibliotek – sondaże uliczne wśród przechodniów na temat: Czy lubi
Pan/-i / czytać? Co ostatnio Pan/i/ przeczytał /a/? ; udział w ogólnopolskiej sesji
podsumowującej w Bibliotece Narodowej (2004 r.);

-

Wieczór wspomnień poświęcony długoletniej redaktorce Poradnika
Bibliotekarza i działaczce Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ( 2005 r.);

IV.

Działania na rzecz nauczycieli bibliotekarzy
1. Zajęcia doskonalące warsztat pracy
-

Warsztaty psychopedagogiczne (1992 r.) dla doradców metodycznych ds. bibliotek
i doradców innych przedmiotów np. geografii (1992 r.);
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-

Drama jako niekonwencjonalna forma pracy w bibliotece szkolnej – zajęcia
w teatrze prowadzone przez aktorkę (1993 r.);

-

Warsztaty bibliograficzne – wprowadzanie komputerów do biblioteki szkolnej
(system MAK – 1994 r.);

-

Edukacja ekologiczna (konferencja ogólnopolska dla doradców metodycznych
ds. bibliotek szkolnych (1994 r.);

-

Pedagogika zabawy – zajęcia dla nauczycieli bibliotekarzy (1996 r.);

-

Formy pracy pedagogicznej z młodym czytelnikiem – spotkanie z nauczycielami
bibliotekarzami z Danii (1998 r.);

-

Biblioteka świątynią wiedzy ( Jan Paweł II) – zajęcia edukacyjne dla nauczycieli
bibliotekarzy gimnazjów (1999 r.);

-

Wybrane formy pracy wychowawczej nauczyciela bibliotekarza z młodzieżą
(2003 r.);

-

Praca z uczniem zdolnym w bibliotece – zajęcia warsztatowe (2004 r.);

Podsumowanie
1. Stwarzanie możliwości inicjowania i rozwijania różnych przedsięwzięć czytelniczych
w każdym zakątku Polski, działań na rzecz uczniów, nauczycieli i tworzenia
właściwych warunków pracy bibliotek szkolnych poprzez działania Oddziałów
środowisku lokalnym, wystąpienia wobec władz oświatowych i samorządowych..
Obecnie TNBSP ma 23 Oddziały (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chrzanów,
Częstochowa, Elbląg, Gdynia, Grudziądz, Kielce, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin,
Łódź, Olsztyn, Opole, Piła, Poznań, Radom, Szczecin, Toruń, Wrocław, Warszawa).
W trakcie organizowania są dwa kolejne oddziały: Katowice i Rybnik.
2. Upowszechnianie działań Oddziałów na rzecz czytelnictwa dzieci i młodzieży
poprzez prezentację dorobku regionu, integrowanie środowiska zawodowego
nauczycieli bibliotekarzy na organizowanych zjazdach p.n. Ogólnopolskie Forum
Nauczycieli Bibliotekarzy. Odbyło się już 10 takich zjazdów o różnorodnej tematyce i w
różnych miejscowościach – od Sulejówka do Kołobrzegu. Oto przykłady podejmowanych
tematów : Biblioteka – centrum dydaktyczne szkoły; Biblioteka szkolna miejscem
inicjatyw twórczych uczniów i nauczycieli; Zadania biblioteki szkolnej w kształtowaniu
świadomości europejskiej; Regionalizm w pracy biblioteki szkolnej.
Każde Forum jest okazją do zainteresowania problemami i osiągnięciami bibliotek –
dyrektorów szkól, władze miasta, władze oświatowe, ośrodki lokalnej kultury,
regionalnych twórców i samych uczniów od szkoły podstawowej do liceum. Forum jest
także okazją do zaprezentowania skarbów kultury i dorobku danego regionu czy osiągnięć
uczniów np. w Słupsku, gdzie organizowano Forum dwukrotnie, można było zapoznać się
z pokłosiem kolejnych ogólnopolskich konkursów . „Słupska wiosna Literacka”.
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