SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POLSKICH
JAKO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W LATACH 2007-2008
TNBSP uzyskało status organizacji pożytku publicznego 14 września 2007 r. Użyteczność
publiczna Towarzystwa wyraża się i realizuje w postaci szeregu podjętych inicjatyw i działań.
Towarzystwo funkcjonuje już 15 lat.
Sprawozdanie zgodnie z Państwa życzeniem obejmuje okres od 14 września 2007 r.
do 31 grudnia 2008 r. Zrealizowano zadania w następujących obszarach:

I. DziDzDniD nD rzecz dzieci i mzodzieży
1. RozwijDnie czytelnictwD
• XI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli bibliotekarzy w Warszawie pt.: „Od czytania do
tworzenia” z udziałem krytyka literackiego, przedstawicieli wydawnictw, nauczycieli
przedmiotów (Rada Główna).
•

Czytanie fragmentów książek wybranych przez dzieci i młodzież przez przedstawicieli
samorządu terytorialnego, parafii, aktorów, dziennikarzy, bibliotekarzy innych typów
bibliotek.

•

Konkurs „Pięknie czytać” (Oddział w Gdyni).

•

Konkurs Międzyszkolny „Z książką przez wieki” (Oddział w Grudziądzu).

•

Konkurs czytelniczy „Polskie symbole narodowe” (Oddział w Grudziądzu).

•

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke (Oddział w Lublinie).

•

Bookcrossing „Uwolnij swoje książki – dziel się z innymi radością czytania” (Oddziały
w Bydgoszczy, Bielsku-Białej).

•

Maraton czytelniczy „Mój piękny skrawek ojczyzny” (Oddział w Warszawie).

•

Konkurs „Moja wymarzona biblioteka” (Oddział w Bydgoszczy).

•

Międzyszkolny konkurs na recenzję literacką „Książka – ogród noszony w kieszeni” (Oddział
w Bydgoszczy).

•

Spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci p. Iwoną Chmielewską (Oddział w Toruniu).

•

Biesiady czytelnicze z ciekawymi ludBmi (Oddział w Bydgoszczy).

2. RozwijDnie mzodych tDlentów
• III edycja Konkurs „Bajarz Roku” (Oddział w Bielsku-Białej).
•

Konkurs „Zareklamuj swoją szkołę” (Oddział w Bydgoszczy).

•

Konkurs „Patron naszej szkoły” (Oddział w Bielsku-Białej).

•

Konkursy Herbetowskie i Konkurs Recytatorski (Oddział w Katowicach).

3. RozwijDnie zDinteresowDń
• Filatelistycznych: „Młodzieżowe Koła Filatelistyczne w bibliotekach szkolnych” (Oddział
w Warszawie).
•

„Bohaterowie września 1939” – spotkanie (Oddział w Gdyni).

•

Prelekcje, spotkania, wykłady z: M. Rejewskim (Enigma), R. Gonia („Twierdza Chełmno”), K.
Berndt („Zaduszki”), Z. Pruss (satyryk) (Oddział w Bydgoszczy).

II. DziDzDniD nD rzecz środowiskD nDuczycielskiego (nDuczyciele przedmiotów,
dyrektorzy szkóz):
•

Warsztaty „Zdrowiej i świadomiej żyć” (Oddział w Lublinie).

•

„Jak się uczyć” – wykład – wpływ osobowości nauczyciela na nauczanie, a ucznia na uczenie
się, w tym przyczyny trudności szkolnych (Oddział w Bielsku-Białej).

•

Kurs - eTwinning (Oddział w Bielsku-Białej).

•

Zajęcia związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych pod hasłem
„Uczenie się wspomagane przez bibliotekę szkolną” (Oddział w Warszawie).

•

Ciekawe formy pracy – współpraca z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy Centrum
Informacji im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego (Oddział w Warszawie).

III. DziDzDniD nD rzecz środowiskD lokDlnego:
•

„Mamo, tato chodB ze mną do biblioteki” – tydzień otwarty biblioteki dla rodziców i dzieci
(Oddział w Bydgoszczy).

•

Udział w obchodach 150-lecia urodzin W. Sieroszewskiego. Przekazanie Towarzystwu Ziemi
Tłuszczańskiej książki pt. :”Beniowski” (Rada Główna).

•

Włączenie się w obchody Tygodnia Bibliotek (przedsięwzięcie zainicjowane przez SBB). TNBSP
otrzymało od SBB medal „W dowód uznania”(Rada Główna).

•

Książki edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców (Oddział w Toruniu).

IV. DziDzDniD nD rzecz nDuczycieli bibliotekDrzy:
•

Wyjazdy edukacyjne: Pelplin, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (Oddział w Gdyni).

•

Spotkanie na posiedzeniu Krajowej Rady Bibliotecznej – przedstawienie problemów
dotyczących bibliotek szkolnych w Polsce.

•

Rekomendacja TNBSP dla programu „Norwegia i Polska – od książki do biblioteki”.

•

MOL dla bibliotekarza i dla czytelnika - usprawnienia pracy, rozszerzenie możliwości (Oddział
w Bielsku-Białej).

•

„Ciekawe formy pracy – wernisaż” (Oddział w Gdyni).

•

Specyfika pracy bibliotece w szkole z oddziałami integracyjnymi (Oddział w Toruniu).

•

Kurs „Biblioterapia jako wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego dzieci
i młodzieży” (Oddział w Lublinie).

•

Biblioteki cyfrowe i literatura w sieci jako uzupełnienie i wzbogacenie zbiorów współczesnej
media teki (Oddział w Bielsku-Białej).

•

Wycieczki do Berlina i Lwowa (Oddział w Bielsku-Białej).

•

Wyjazd edukacyjny do Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Czechy) (Oddział w Katowicach).

•

IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego (Oddział w Rybniku).

•

Uroczystość pod hasłem „Biblioteka – czas przeszły dokonany i czas teraBniejszy” (Oddział
w Bielsku-Białej).

•

Spotkanie z młodzieżowymi zespołami teatralnymi – obejrzenie spektakli: „Quo vadis
człowieka XXI wieku?” oraz zespołu N.O.R.c. (Oddział w Warszawie).

•

Wyjazd edukacyjny do Siedlec, do Muzeum Diecezjalnego, w celu obejrzenia słynnego obrazu
„Ekstaza św. Franciszka” EL Greco i poznania dorobku muzeum dla kultury polskiej (Oddział
w Warszawie).

•

Wydawanie biuletynów informacyjnych TNBSP „Kapsa”, upowszechniającego stosowane
przez Towarzystwo formy pracy (Oddział w Warszawie).

•

Cykl zajęć seminaryjnych i warsztatowych ze znanym literaturoznawcą dr Danutą
Świerczyńską – Jelonek:
o „Czy współczesna literatura dla dzieci może twórczo inspirować czytelnika?”
o „Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży, a wspieranie kreatywności młodego
pokolenia: twórcze odkrywanie własnej tożsamości i tworzenie społecznego świata”
(Oddział w Warszawie).
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