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Sprawozdanie z działalności TPBP za rok 2015 / Verksamhetsberättelse

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie, opiekujące się zbiorami
Biblioteki, liczyło w 2015 r. 45 członków, w tym 11 honorowych.
W skład Zarządu wchodzili: A.Kwiatkowski-przewodniczący, E.Gieysztor-sekretarz,
E.Ankus- skarbnik i członkowie - Iwona Almby/która zrezygnowała w ciągu roku/, Piotr
Cegielski, Marian Dąbrowski, Tadeusz Urbański i Magdalena Zaborowski. W roku 2015
odbyły się trzy robocze zebrania zarządu, spotkania w podgrupach, wiele konsultacji
telefonicznych i emailowych. Członkowie Zarządu zastępowali również dyżurnych w
czasie ich nieobecności.
Jesienią 2015 dołączyli nowi wolontariusze-dyżurni: Beata Hermansson, która włożywszy
znaczny wkład pracy, musiała nas opuscić oraz Kazimierz Mańko, pozostający do dziś na
dyżurach we wtorki. Pod koniec roku Tadeusz Urbański zakończył pracę w RUP-OPON i
podjął się dyżurów w poniedziałki. Do NGP wysłano ogłoszenie o naborze kandydatów na
dyżurnych. Arbetsförmedling przysłał na pewien czas do RUP-OPON, dwie osoby w
charakterze praktykantów, którzy pomagali przy dyżurach i kiermaszach.
Stan księgozbioru to obecnie ok. 10.200 pozycji. Dział książek mówionych i filmów DVD
liczy ok. 140 pozycji. Porządkowanie księgozbioru i katalogu, które w zasadzie nie kończy
sie nigdy, polega teraz na wypełnianiu pozycji/numerów w katalogu i miejsc na półkach,
nowymi książkami. Ten proces bedzie trwał do wypelnienia wszystkich luk, tj po
skatalogowaniu okolo 500 nowych książek. Na tyle można obliczyć pojemność biblioteki i
jej półek.
Nowy system wypożyczania książek działał z zastrzeżeniami, ponieważ nie wszyscy
dyżurni opanowali sztukę obsługi katalogu w komputerze. Podstawowym momentem
kryzysowym w działaniu biblioteki jest brak wystarczającej ilości /5-ciu/ dyżurnych,
a
także nieumiejętność obsługi katalogu w komputerze przez niektórych działających
dyżurnych. Trwają prace nad stopniową likwidacją systemu kartkowego wypożyczania.
Na zakupy nowych książek Towarzystwo uzyskało środki z Kiermaszy Książek
Używanych, które odbyły się w 2015 roku trzy razy: 18.01, 17.05 i 3-4.10.
Otrzymaliśmy także dotacje /osiem tysięcy koron/ od Kongresu Polaków w Szwecji.
Bibliotekę wzbogaciły też książki z darów i spory zestaw książek od MSZ.
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