TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI POLSKIEJ w Sztokholmie
FÖRENINGEN POLSKA BIBLIOTEKETS VÄNNER i Stockholm
nr.org. 80 24 75 – 52 28; pg. 54 42 48 – 8
www.bibliotekapolska.se

Sprawozdanie z dzialalnosci TPBP za rok 2017
- Zarzad TPBP w 2017:
Aleksander Kwiatkowski - przewodniczacy, Ezbieta Gieysztor I - sekretarz, Maria Rytterström
- skarbnik, Marian Dabrowski, Kazimierz Manko, Tadeusz Urbanski, od 22.08 przyjeto do
zarzadu Marte Urbanska-Jaekel. Odbylo sie 8 zaprotokolowanych zebran Zarzadu.
- 49 osob wplacilo skladke czlonkowska TPBP za rok 2017
- Dyzury w Bibliotece w ciagu roku 2017 pelnily osoby: Elzbieta Zettinger, Marian Dabrowski,
Margareta Wilbik i Joanna Pietrzyk/w pierwszym polroczu/, Patrycja Koput/ od jesieni/, a w
miare potrzeby dyzurowal Aleksander Kwiatkowski, Elzbieta Gieysztor, Marta Urbanska.
Godziny poniedzialkowych dyzurow zmieniono /od 15 do 19/. Aleksander Kwiatkowski
przyuczal kilka osob do procedury wypozyczania i oddawania ksiazek.
- Odbyly sie 2 kiermasze ksiazek uzywanych: 17 i 18 czerwca oraz 7-8 pazdziernika,
ktorych laczny dochod brutto wyniosl 6 494.- Skr. W pracy przy kiermaszu wzielo udzial ca 10
osob, co jest niezbedna grupa do przeprowadzenia przedsiewziecia.
- Po raz pierwszy w r. 2017 rachunkowosc Tow. odbywala sie przy pomocy programu komp.
Visma na ktorego sfinansowanie liczylismy z funduszy Kongresu. Pierwszy wniosek nie byl
wcale rozpatrywany, a na ponownie zlozony 2.09.2017 czekamy na odpowiedz.
- Na poczatku lutego mialo miejsce wlamanie do szafy Biblioteki / stwierdzone 6 lutego
2017/. Zginela kasetka z pieniedzmi /szacunkowo ca 1000 kr/, pudelko z kluczami do szaf
biblotecznych i zapasowy komplet kluczy do lokalu. W rezultacie tego trzeba bylo zalozyc
nowy zamek, wlamac sie wytrychem do szaf i zamowic nowe klucze do lokalu. Biblioteka
otrzymala od RUP tylko 4 nowe komplety komplety, co jest niewystarczajace.
- Biblioteka otrzymala dary ksiazkowe od m.in: Andrzeja Jurasza, Janusza Rabka, po Marii
Tatarczuch, Olgierda Karwackiego, Anny Musial, Anny Komar...
- W listopadzie odbyla sie akcja przelozenia ksiazek/uporzadkowania wg numerow, na
polkach w duzej sali/pracowali: A Kwiatkowski, M Urbanska, E Zettinger, T Urbanski, M
Dabrowski, E Gieysztor.
- Planowana, biezaca w ciagu roku, sprzedaz ksiazek, zostala nam dwukrotnie
uniemozliwiona, bo bez porozumienia z Zarzadem zniesiono wszystkie kartony z ksiazkami
/nawet wysegregowane na makulature/ do piwnicy. Natomiast ich ponowne wnoszenie,
niemozliwe dla wolontariuszy dzialajacych w Bibliotece/ ma sie odbywac na koszt TPBP,
ktore ma obecnie wieksze wydatki niz wplywy. Mielismy tez, przygotowane przy pakowaniu
po kiermaszu, ksiazki przeznaczone do wywiezienia do Polski, rowniez ta akcja zostala
unicestwiona.
- Na zebraniu RUP nie potraktowano powaznie i nie zaprotokolowano nawet waznych spraw
Biblioteki – ze miejsca na polkach, na nowe ksiazki, sie skonczyly. W zwiazku z tym komisja,
tzw. doradczo-decyzyjna, nieprawnie powolana, nie ma podstaw bytu. Ustalone stale
terminy 2 kiermaszy w roku tez nie zostaly zaprotokolowane. Wydaje nam sie, ze opieka RUP
nad Biblioteka jest zle rozumiana.
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