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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu w Szczecinie, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000081477, Kod pocztowy: 70-205, Poczta: Szczecin,
Miejscowość: Szczecin, Ulica: Podgórna, Numer posesji: 15, Numer lokalu: 16, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: Szczecin, Gmina:m. Szczecin, Strona www: , Adres e-mail:
m.bartosik@ksiaznica.szczecin.pl, Numer telefonu: 507193277,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Agnieszka Borysowska
 
Adres e-mail: a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl 
Telefon: 510161778

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Nieznane, ciekawe, cenne - stargardiana!

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.09.2021 Data
zakończenia

03.12.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

W bibliotekach całej Polski znajdują się pochodzące ze Stargardu bezcenne zabytki piśmiennicze,
których ranga dla dziedzictwa kulturowego jest tak znacząca, że zostały wpisane do Narodowego
Zasobu Bibliotecznego. Zadanie będzie się składać z cyklu sześciu bezpłatnych wykładów
transmitowanych online, które opiszą i przybliżą te książkowe skarby, jednocześnie wprowadzając
odbiorcę w zagadnienia z zakresu historii książki i regionu. Cykl wykładów na temat cennych
zabytków książkowych o proweniencji stargardzkiej będzie się składał z następujących wystąpień: 1.
Specyfika książki rękopiśmiennej – na przykładzie kodeksu średniowiecznego z kościoła Mariackiego
w Stargardzie (najstarszym z nich jest pergaminowa Biblia Wulgata z przełomu XIII/XIV w. – obiekt
włączony do Narodowego Zasobu Bibliotecznego); 2. Najstarsze książki drukowane (inkunabuły) –
na przykładzie Sophologium Jacobusa Magni z ok. 1470 r. i innych inkunabułów ze zbiorów
stargardzkich (część z nich włączono do Narodowego Zasobu Bibliotecznego); 3. Dawne zdobnictwo
ksiąg i techniki ilustracyjne – z wykorzystaniem przykładu unikatowego (tylko dwa znane
egzemplarze na świecie) dzieła Opuscula św. Bonawentury (inkunabuł o proweniencji stargardzkiej,
włączony do Narodowego Zasobu Bibliotecznego); 4. Artystyczne oprawy książkowe –
charakterystyczne przykłady z historycznych zbiorów stargardzkich; 5. Zagadnienia proweniencji
oraz niezwykli użytkownicy i fundatorzy bibliotek na przykładzie ksiąg ufundowanych przez cechy
miejskie dla stargardzkiego kościoła Mariackiego; 6. Działalność kolekcjonerów i bibliofilów
związanych z Collegium Groeningianum na rzecz biblioteki szkolnej (na przykładzie XVI-wiecznych
druków ze spuścizny Gotthilfa Samuela Falbego oraz archiwum rękopiśmiennego pedagoga).
Wykłady będą transmitowane online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem fanpage’a Książnicy
Pomorskiej na platformie Facebook, a następnie zostaną zarchiwizowane i udostępnione online jako
podcasty.
Ważnym uzupełnieniem wykładów będzie wydanie bezpłatnego katalogu najcenniejszych
zabytkowych zbiorów stargardzkich, który trafi do wybranych bibliotek oraz innych instytucji
specjalistycznych (archiwa, muzea) w całej Polsce, a także do zainteresowanych tematem członków
lokalnej społeczności (nauczyciele, regionaliści, edukująca się młodzież itp.). Katalog będzie nosił
tytuł „Bibliotheca rediviva. XVI-wieczne druki z dawnych bibliotek Stargardu” i będzie zawierać opis
przechowywanych obecnie w różnych bibliotekach w Polsce stargardianów XVI w., wraz ze
wstępem omawiającym historię i znaczenie tego zasobu. W ramach wydania przewidziana jest
recenzja wydawnicza oraz redakcja, korekta, skład i druk katalogu.

Miejsce realizacji

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie (miejsce wygłoszenia i transmisji wykładów);
wydawnictwo naukowe Książnicy Pomorskiej (wydanie 300 egz. katalogu zabytkowych
stargardianów)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Uczestnictwo w 6 wykładach online
(mieszkańcy regionu, zainteresowani
tematem z całej Polski)

3 000 wyświetleń (6x500) informacja o liczbie
wyświetleń z platformy
Facebook Książnicy
Pomorskiej

Wygłoszenie 6 wykładów online 5 prelegentów Umowy na prelekcję,
dokumentacja fotograficzna

Publikacja i dystrybucja katalogu
stargardianów

300 egzemplarzy lista rozchodów egzemplarzy

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest ogólnopolską organizacją społeczną, mającą
charakter fachowy oraz naukowy. Zrzesza osoby będące związane zawodowo, bądź naukowo ze
sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Do organizacji należą bibliotekarze różnych
specjalności, pracujący w bibliotekach wszystkich typów. Zarząd Główny SBP mieści się w
Warszawie, natomiast jego struktura organizacyjna uwzględnia podział administracyjny kraju.
Zachodniopomorski Okręg SBP nadzoruje działalność 21 kół działających przy bibliotekach w
województwie zachodniopomorskim. Wszystkie struktury SBP przyczyniają się do tworzenia
„społeczeństwa wiedzy”, integracji środowiska bibliotekarskiego, stymulacji „ruchu” - przepływu
wiedzy, osób oraz inspiracji. Okręg Zachodniopomorski SBP od 2009 r. organizuje Konkurs
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o Nagrodę im. Stanisława Badonia czyli
Zachodniopomorskiego Bibliotekarza Roku, wyróżnia, promuje i nagradza (poprzez nagrodę główną
i 4 wyróżnienia) co roku aktywnych bibliotekarzy z regionu w Książnicy Pomorskiej na
Zachodniopomorskiej Inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, goszcząc przedstawicieli
bibliotek regionu i uroczyście wręczając nagrodę Bibliotekarza Roku. W 2017 r. z okazji jubileuszu
100-lecia działalności SBP zarząd okręgu w Szczecinie otrzymał medal Olgierda Geblewicza
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Struktury lokalne SBP co roku organizują obchody
Tygodnia Bibliotek w swojej siedzibie. Od wielu lat Okręg Zachodniopomorski SBP przeprowadza
akcję wprowadzania w obieg czytelniczy używanych książek, przekazywanych w darze przez
mieszkańców regionu. Jest to rezultat prowadzonej od dawna akcji informacyjnej. Przeczytane,
niepotrzebne, zapomniane książki na organizowanych kiermaszach otrzymują kolejną szansę na
spotkanie nowego czytelnika. Kiermasze „Książka za złotówkę”, „Poczęstuj się książką”, „Pociąg do
książki, książka do pociągu” (organizowane na dworcach kolejowych), „Promujemy książki na
promie” (organizowane w Świnoujściu) i inne, stały się częścią każdorocznego programu działalności
SBP w województwie zachodniopomorskim.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Projekt jest nawiązaniem do realizowanego wcześniej dwukrotnie projektu „Ruchomych wykładów
Pomorzoznawczych”, w ramach którego Stowarzyszenie zorganizowało cykl prelekcji w bibliotekach
województwa zachodniopomorskiego w 2018 i 2019 r. Od 2013 roku Okręg we współpracy z Kołem
nr 1 i Książnicą Pomorską organizuje cykl sympozjów „Ludzie książki Pomorza Zachodniego", który
jest poświęcony upamiętnieniu osób uczestniczących w wydawaniu, obrocie oraz upowszechnianiu
książek i czasopism, osób promujących czytelnictwo i rozwój bibliotek na Pomorzu Zachodnim,
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związanych z bibliotekarstwem, bibliotekoznawstwem (ostatnia edycja sympozjum odbyła się online
z transmisją przez platformę Facebook). Okręg Zachodniopomorski SBP pozyskał także środki na
publikację książkową: "Tu jestem tylko przejazdem... Ewa Kołogórska" (Szczecin 2018), był także
wydawcą książki jubileuszowej "Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z
perspektywy dziesięcioleci (1946-2016) " (Szczecin 2017).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W ramach realizacji projektu planuje się 6 wykładów , które zostaną wygłaszane i transmitowane
online w Książnicy Pomorskiej - siedzibie Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu SBP.
Wykładowcami będą specjaliści z zorientowani w dziejach książki o proweniencji stargardzkiej.
Praca społeczna bibliotekarzy - przy organizacji imprez i pracy redakcyjnej nad książką. Wkład
własny Stowarzyszenia obejmuje: koordynację i logistykę projektu oraz pracę społeczną
bibliotekarzy ww. zakresie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Przeprowadzenie sześciu wykładów na
temat cennych zabytków książkowych
ze Stargardu

2 400,00    

2. Wydanie katalogu w postaci
książkowej (300 egz.)

9 600,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 000,00 6 000,00 6 000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
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osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
2. Dokument potwierdzający status prawny oferenta. (fakultatywny - złożony elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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