I. Sprawozdania
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKICH W 2011 ROKU1

STOWARZYSZENIA

BIBLIOTEKARZY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE ZG SBP
Zarząd Główny SBP realizował w 2011 r. zadania w ramach kompetencji
określonych w Statucie SBP , w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na
lata 2010-2021 oraz Programie działania SBP na lata 2009-2013. Zgodnie z
przyjętym w Planie pracy na 2011 rok terminarzem Zarząd spotkał się na pięciu
posiedzeniach (09.02, 24.03, 9-10.06, 2.09, 8-9.12), a Prezydium Zarządu na
sześciu (31.01, 24.03, 30.03, 10.08, 26.10, 8.12). Szczegółowe informacje o
spotkaniach są dostępne w protokołach, publikowanych w Biuletynie ZG SBP oraz na
portalu www.sbp.pl i w newsletterze.
W sierpniu 2011 r. zmarł członek ZG SBP Stanisław Turek; uzupełniono skład
ZG – nowym członkiem została Elżbieta Budnik, dyrektor Biblioteki Olsztyńskiej
Szkoły Wyższej.
W okresie sprawozdawczym ZG SBP podjął 17 uchwał; m.in. powołał nowy
skład Zarządu Komisji Automatyzacji ZG SBP, dokonał zmiany nazwy Komisji na
Komisję Nowych Technologii ZG SBP, powołał Komisję ds. Edukacji Informacyjnej,
przyjął regulaminy Sekcji Bibliotek Muzycznych, Komisji Nowych Technologii, a także
zwołał VII Forum SBP, na którym przyjęto 4 uchwały.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ZG SBP
CEL I. Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na
kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce.
CEL SZCZEGÓŁOWY I.1. Zwiększenie roli SBP w tworzeniu uregulowań prawnych
mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza.
PROMOCJA PROJEKTU NOWEJ USTAWY O BIBLIOTEKACH
W okresie sprawozdawczym zespół ds. opracowania projektu ustawy o
bibliotekach przygotował tekst nowej ustawy wraz z uzasadnieniem. Opracowaniem
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prawnym poszczególnych artykułów ustawy zajęła się kancelaria prawna. Wyniki
prac zespołu były prezentowane na posiedzeniach ZG SBP, na warsztatach nt.
aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek w Okręgach SBP oraz na VII Forum
SBP. Projekt ustawy został również zaprezentowany przedstawicielom: Zarządów
Okręgów SBP, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz
uczestnikom: Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Konferencji Dyrektorów
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych Proces konsultacji społecznych w 2011 r.
zakończyła prezentacja projektu w zespole pracowników Departamentu Mecenatu
Państwa MKiDN.

ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ WŚRÓD CZŁONKÓW SBP POPRZEZ
ZORGANIZOWANIE
WARSZTATÓW
NT.
ASPEKTÓW
PRAWNYCH
FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK
Zorganizowano 6 warsztatów dla okręgów: dolnośląskiego, kujawsko
pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego,
w których, oprócz członków struktur terenowych SBP, uczestniczyli także
przedstawiciele samorządów. Program obejmował zagadnienia prawnoorganizacyjne i finansowe działalności bibliotek, prawa autorskiego, aspekty
informacyjne funkcjonowania bibliotek itp.
CEL SZCZEGÓŁOWY I.3. Inicjowanie opracowywania
istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa.

i

upowszechniania

BADANIE EFEKTYWNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH, PEDAGOGICZNYCH
Powołany przez ZG SBP zespół zapoznał się z opracowaniami
zawierającymi specyfikację wymagań programu do gromadzenia, analizy i
prezentacji statystyki bibliotecznej oraz wskaźników funkcjonalności. Zespół
przyjął końcową wersję opracowania - Zestaw wskaźników funkcjonalności dla
bibliotek publicznych w Polsce. Zakończono prace nad projektem roboczym
normy PN- ISO 11620. Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności
bibliotek.
CEL II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w
tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
CEL SZCZEGÓŁOWY II.2. Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi
związanymi z sektorem książki i informacji.
UDZIAŁ W PRACACH KONWENTU KOMITETU POROZUMIEWAWCZEGO
BIBLIOTEKARZY,
KSIĘGARZY
I
WYDAWCÓW
ORAZ
ŚRODOWISK
BIBLIOTEKARSKICH (KRAJOWEJ RADY BIBLIOTECZNEJ, KONFERENCJI

DYREKTORÓW WOJEWÓDZKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH, KONFERENCJI
DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH, KONFERENCJI
DYREKTORÓW BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH) W ZAKRESIE M.IN.
PREZENTOWANIA WSPÓLNYCH STANOWISK WOBEC WŁADZ
Konsultacje dotyczyły nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, informowania o projekcie ustawy o bibliotekach, stosowania
wskaźników funkcjonalności w bibliotekach publicznych i pedagogicznych oraz
systemu wypożyczeń międzybibliotecznych.
WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI W OBSZARZE
KSIĄŻKI, CZYTELNICTWA I INFORMACJI
Współpraca obejmowała wspólne działania wraz z: Biblioteką Narodową,
Instytutem Książki („Biblioteka+”), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej,
Fundacją Historia i Kultura (XX Targi Książki Historycznej), Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego (realizacja grantu dot. wzmocnienia potencjału
instytucjonalnego SBP, rozwój portalu sbp.pl, tworzenie bazy bibliotek; Kongres
bibliotek „Biblioteka – więcej niż myślisz”), Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją
IBBY, Goethe Institut, Fundacją Orange (projekt „Spacerownik po Europie”),
Ogólnopolskim Forum Integracji Społecznej (konferencja „Edukacja informacyjna
bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej”), Stowarzyszeniem
Wydawców Szkół Wyższych, Murator EXPO (Warszawskie Targi Książki) oraz
wybranymi bibliotekami publicznymi i naukowymi.
PROMOCJA KONCEPCJI KRAJOWEGO ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU
WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
Opracowany i przyjęty przez Prezydium ZG SBP projekt został przekazany
Radzie Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.
Działania promocyjne projektu w bibliotekach publicznych i pedagogicznych
przełożono na 2012 r.
DIALOG I WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ I
SAMORZĄDAMI
REALIZUJĄCYMI
ZADANIA
W
ZAKRESIE
BUDOWY
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
W 2011 r. ZG SBP podejmował szereg interwencji w sprawach istotnych dla
środowiska bibliotekarskiego oraz działania rzecznicze w MKiDN, MEN, MNiSW,
MSWiA, MF; opiniował rządowe projekty rozwoju kultury, nauki i edukacji. Działania
te obejmowały m.in.
- konsultacje w Sejmie i Senacie nt. rządowego projektu ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, a także
opracowanie stanowiska SBP w tej sprawie;

- przedstawienie stanowiska w kwestii rozporządzenia MKiDN dot. zaliczania
niektórych bibliotek do bibliotek naukowych;
- interwencję do Głównego Inspektora Pracy w sprawie długości urlopu
wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustoszy i
bibliotekarzy na podstawie mianowania;
- opinię w sprawie projektu rozporządzenia MKiDN dotyczącego organizacji i trybu
działania Krajowej Rady Bibliotecznej;
- apel o ustanowienie wieloletniego programu narodowego dotyczącego modernizacji
infrastruktury miejskich, powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych;
- apel o wzmocnienie udziału bibliotek w Narodowym Programie Czytelnictwa.
REALIZACJA VIII EDYCJI „TYGODNIA BIBLIOTEK”
W roku sprawozdawczym kontynuowano realizację ogólnopolskiego programu
„Tydzień Bibliotek”, promującego czytelnictwo oraz służącego umacnianiu
pozytywnego wizerunku bibliotekarza w świadomości społecznej. Obchody „Tygodnia
Bibliotek” pod hasłem Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę odbyły się
w dniach 8-15 maja. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na najlepszy
program „TB” odbyła się 13 października w Warszawie, podczas kongresu bibliotek
publicznych Biblioteka: więcej niż myślisz!". Przedsięwzięcie zostało dofinansowano
ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
REALIZACJA III EDYCJI KONKURSU „MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA 2010”
Konkurs ma na celu popularyzację działań bibliotek na rzecz upowszechniania
czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnegooraz aktywizację bibliotek w
promowaniu dobrej książki. Finał III edycji konkursu odbył się w BUW podczas
konferencji prasowej inaugurującej obchody Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich. Informacje o zwycięzcach są na stronie sbp.pl.
CEL SZCZEGÓŁOWY II.3. Zwiększenie udziału i znaczenia SBP w bibliotecznych
organizacjach międzynarodowych.
- uczestnictwo członka ZG SBP, Sylwii Błaszczyk w 77. Kongresie IFLA (sierpień,
Portoryko);
- zorganizowanie w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „Nautilus” w
Warszawie kolejnych warsztatów polsko-niemieckich dot. niekonwencjonalnych
metod wspierania czytelnictwa (we współpracy z Goethe Institut);
- uczestnictwo przewodniczącego Sekcji Bibliotek Muzycznych, Stanisława Hrabiego
w Międzynarodowej Konferencji IAML (lipiec, Dublin);
- udział członka ZG SBP, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej w 19. posiedzeniu Rady
EBLIDA i międzynarodowej konferencji pt. One profession, one future? (maj,
Hiszpania, Malaga);
- spotkanie z bibliotekarzami ukraińskimi, zwycięzcami konkursu dot. innowacyjności
w bibliotekach (czerwiec, Warszawa);

- spotkanie z Aldoną Salską, prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy (czerwiec, Warszawa).
CEL SZCZEGÓŁOWY II.4. Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach
poprzez inicjowanie i realizację wspólnych działań oraz wyróżnienie bibliotek
medalami i odznaczeniami SBP.
W 2011 r. zorganizowano wspólnie z bibliotekami publicznymi i naukowymi
wiele konferencji, seminariów i warsztatów (wykaz w dalszej części sprawozdania).
W 2011 r. przyznano 95 medali „W dowód uznania” oraz 30 Honorowych
Odznaczeń SBP. Za wybitne osiągnięcia uhonorowano 4 biblioteki medalem
Bibliotheca Magna Perennisque. Medale otrzymały: MBP w Opolu, Dolnośląska
Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, Sądecka Biblioteka Publiczna im. J.
Szujskiego w Nowym Sączu, a także Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w
Katowicach.

CEL SZCZEGÓŁOWY II.5. Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań
w zakresie kształcenia bibliotekarzy.
Przedstawiciele SBP uczestniczyli w konferencji Jak kształcić studentów
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? Programy studiów a rynek pracy i rozwój
nauki zorganizowanej przez IBiIN Uniwersytetu Jagiellońskiego i SBP w dniach 67.06.2011 r. w Krakowie, gdzie wygłoszono referat nt. udziału Stowarzyszenia w
kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji. Równolegle, w ramach grantu
FRSI, przystąpiono do badań potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w
zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej.
Przedstawiono wstępną listę priorytetów obejmujących zagadnienia, które powinny
być uwzględnione w procesie kształcenia bibliotekarzy, m.in. dotyczące
wprowadzenia do programów zagadnień przygotowania studentów do prowadzenia
zajęć w zakresie edukacji informacyjnej (ang. information literacy).

CEL III. Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na
rzecz integracji środowiska.
CEL SZCZEGÓŁOWY III.1. Doskonalenie form komunikacji ze środowiskiem z
wykorzystaniem nowych technologii.
W 2011 r. opracowano nową koncepcję strony głównej portalu sbp.pl.
Wprowadzono nowe elementy. Nawiązano kontakty z przedstawicielami różnych
struktur SBP, przeprowadzono dla nich szkolenia umożliwiające samodzielne
wprowadzanie treści dot. działalności okręgów i oddziałów SBP, pomagano w
tworzeniu podstron sekcji i komisji ZG. Umożliwiono internetowe głosowanie w

konkursach na plakat „Tygodnia Bibliotek 2011” oraz „Bibliotekarza Roku”. W dziale
czasopisma zamieszczono angielskie abstrakty poszczególnych numerów
„Zagadnień Informacji Naukowej” i „Przeglądu Bibliotecznego”. Rozpoczęto
wydawanie newslettera, który zastąpił Ekspress ZG SBP. Opracowano angielską
wersję portalu, zamieszczano także wiadomości z zagranicznych portali
bibliotekarskich. Wprowadzono internetowe zapisy na konferencje, seminaria i
warsztaty organizowane przez SBP.

CEL SZCZEGÓŁOWY III.2. Zintensyfikowanie współpracy SBP ze środowiskiem
bibliotekarzy bibliotek naukowych, szkolnych,
publicznych, pedagogicznych i
organizacjami bibliotekarskimi.
Zwiększenie oferty na platformie cyfrowej SBP dla bibliotekarzy z bibliotek
naukowych, szkolnych, publicznych, pedagogicznych i organizacji bibliotekarskich –
baza danych bibliotek, porady prawne na portalu, dostęp do archiwum cyfrowego, esklep, nowa baza wiedzy (Biblioteka w filmie/Film w bibliotece).
CEL SZCZEGÓŁOWY III.3. Zwiększenie liczby osób działających w SBP.
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU OFERT I ULG DLA CZŁONKÓW
SBP
W 2011 r. zorganizowano warsztaty wizerunkowe oraz prawne, dla członków
SBP, za udział w szkoleniach, wprowadzono opłaty zniżkowe.
AKTYWIZACJA MŁODYCH
MŁODYCH BIBLIOTEKARZY

BIBLIOTEKARZY:

ORGANIZACJA

VI

FORUM

VI Forum Młodych Bibliotekarzy (15-16.09.) odbyło się w Poznaniu pod hasłem
OtwarciBibliotekarze.eu. Współorganizatorami byli Okręg Wielkopolski SBP oraz
biblioteki poznańskie. Udział w nim wzięło ok. 220 osób. Wydarzenia można było
śledzić za pośrednictwem: portalu sbp.pl, profilu SBP na Facebooku oraz kanału na
Twitterze.
CEL IV. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i
doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza.
CEL SZCZEGÓŁOWY IV.1. Monitorowanie potrzeb i możliwości kształcenia oraz
doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.
- powstała grupa inicjatywna, która ma przedstawić w 2012 r. założenia i program
działania sekcji zawodu bibliotekarza,
- wzbogacono ofertę szkoleniową o warsztaty prawne i z komunikacji wewnątrz
organizacji.

CEL SZCZEGÓŁOWY IV.2. Zwiększenie możliwości podnoszenia poziomu wiedzy
przez bibliotekarzy.
Utworzono katalog bibliotek oferujących miejsca praktyk i staży dla
wolontariuszy, w którym wg stanu na dzień 31.12 zarejestrowane były 104 biblioteki.
Utworzenie bazy, jako otwartego aktualizowanego katalogu ułatwi wolontariuszom, w
tym studentom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, nawiązanie kontaktów,
poznanie w praktyce specyfiki pracy bibliotekarza, realizację nowych wyzwań.
CEL SZCZEGÓŁOWY IV.3. Aktywny udział SBP
bibliotekarzy.

we

wspieraniu edukacji

PRZYGOTOWYWANIE
I
ROZPOWSZECHNIANIE
WYDAWNICTW
METODYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH (NP. INSTRUKCJI) W FORMIE
DRUKOWANEJ I/LUB ELEKTRONICZNEJ
W okresie sprawozdawczym wydano po 11 numerów „Bibliotekarza” i
„Poradnika Bibliotekarza” (wzbogaconego o dodatki tematyczne), 4 zeszyty
„Przeglądu Bibliotecznego”, 2 zeszyty „Zagadnień Informacji Naukowej”.
Kontynuowano
digitalizację czasopism, oprócz „Poradnika Bibliotekarza” i
„Bibliotekarza” udało się dzięki grantowi MKiDN i współpracy z IINiSB UW
zdigitalizować „Przegląd Biblioteczny” oraz „Zagadnienia Informacji Naukowej”.
Zeszyty czasopism są dostępne pod adresem www.bbc.uw.edu.pl oraz z portalu
sbp.pl.
Ogółem ukazało się 16 publikacji zwartych
Seria NAUKA – DYDAKTYKA - PRAKTYKA
1. Pr. zb. Podręczny słownik bibliotekarza
2. T. Szmigielska – Standardy oceny bibliotek akademickich
3. R. Piotrowska – Edukacja informacyjna w polskiej szkole
4. D. Kuźmina (red.) – Bibliologia polityczna
5. J. Woźniak-Kasperek – Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym
6. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król (red.) – Zarządzanie kadrami w bibliotece.
7. A. Łakomy – Polska książka na obczyźnie
8. W. Gliński – Ontologie jako systemy reprezentacji wiedzy
Seria PROPOZYCJE I MATERIAŁY
9. A. Kalińska – Informacja biznesowa w internecie
10. K. Materska (red.) – Regionalne sieci współpracy: strategia, narzędzia, realizacja
11. B. Boryczka (red.) – E-learning – nowe aspekty
Seria BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
12. G. Bilska (red.) – Ściąga dla bibliotekarzy

Seria BIBLIOTEKI- DZIECI – MŁODZIEŻ
13. G. Lewandowicz-Nosal – Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech
14. A. Ungehauer-Gołąb – Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą
Poza seriami:
15. K. Janczewska-Sołomko, M. Kozłowska (red.) – Chrońmy dziedzictwo
fonograficzne
16. J. Chapska, G. Figiel (red.) – Jakość bibliotek w naszych rękach
Wydano ponadto: Spacerownik po Europie; Katalog bibliotek publikacji
historycznych; Kalendarz SBP na 2012 rok; Ofertę wydawniczą; plakat „Tygodnia
Bibliotek”.
ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SEMINARIÓW I WARSZTATÓW
Podstawowymi formami działalności edukacyjnej i doskonalenia zawodowego
bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej były konferencje, seminaria,
warsztaty, które ZG SBP organizował we współpracy z sekcjami, komisjami,
strukturami terenowymi SBP, bibliotekami wszystkich rodzajów, uczelniami,
fundacjami, placówkami opiniotwórczymi. Tematyka dotyczyła najistotniejszych
zagadnień współczesnego bibliotekarstwa:
- Wykorzystanie live@edu w pracy bibliotekarzy, warsztaty dla członków redakcji
serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (10.03.);
- Między dzieciństwem a dorosłością, czyli młodzież w bibliotece, konferencja (2829.03.);
- Metody komunikacji wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego wizerunku
Stowarzyszenia, warsztaty dla okręgów SBP (11-12.04.);
- Badanie efektywności bibliotek, warsztaty dla instruktorów z bibliotek objętych
badaniem pilotażowym (18-19.04.);
- Zagadnienia opracowania bibliografii regionalnej, warsztaty (15.04.);
- Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek, warsztaty w trzech okręgach (maj,
czerwiec, wrzesień);
- Dziecko w bibliotece, seminarium (14.05.);
- Nowe media w bibliotece dla młodzieży (15.06., Warszawa, 16.06., Kraków);
- Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie,
pomysłowe aranżacje, konferencja (1-2.09.);
- warsztaty information literacy dla bibliotekarzy akademickich (7-8.09.);
- Dziś i jutro bibliotek niepaństwowych szkół wyższych, konferencja (22-23.09.);
- warsztaty dla okręgowych współpracowników portalu sbp.pl (26.09.);
- Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego „Digitalizacja i co dalej”, konferencja
(27.09.);
- Bibliografia regionalna, warsztaty (4-5.10.);

- Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych (2527.10.);
- Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek, seminarium (2427.11.);
- warsztaty komunikacyjne Cała naprzód! (29-30.11.).

CEL V. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
CEL SZCZEGÓŁOWY V.1. Działania na rzecz upowszechnienia nowego wizerunku
zawodu bibliotekarza.
W 2011 r. zrealizowano cykl szkoleń dla członków struktur Stowarzyszenia, w
których wzięło udział ok. 100 osób. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę nt.
wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji do budowania pozytywnego
wizerunku organizacji, prowadzenia kampanii na rzecz pozyskiwania nowych
członków i instytucji wspierających, opracowania założeń programu ofert i ulg dla
członków SBP itp.
Opracowano dokument zawierający najważniejsze ustalenia ze spotkań 4 grup
tematycznych: I – Zalecenia dot. upowszechniania informacji o SBP i jego
działalności, do stosowania w pracy zarządów okręgów; II – Wykorzystanie enarzędzi w komunikacji, III – Baza członków SBP, IV – Program ulg i bonusów dla
członków SBP.
W trakcie warsztatów przedstawiono nowe logotypy SBP oraz inne elementy
identyfikacji wizualnej. Powstał dokument pt.: Działania wizerunkowe Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w trzech perspektywach czasowych – propozycje i
rekomendacje, który następnie stał się podstawą do opracowania Programu działań
wizerunkowych SBP na lata 2011, 2012-2013. Kontynuowane były prace
wizerunkowe dot.:
- kampanii 1% na rzecz SBP (pod hasłem 1% dla SBP to kaPITalny wybór);
- nowej identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia (projekty logotypów SBP i
Wydawnictwa SBP, wzory papieru firmowego, wizytówek, etykiet itp.);
- przygotowania Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej, która oprócz nowych
logotypów zawiera zasady ich stosowania, przykłady wykorzystania;
- opracowania tekstów informacyjnych o SBP do wykorzystania podczas komunikacji
z czterema grupami odbiorców (studenci, bibliotekarze, władze samorządowe,
sponsorzy) oraz do kontaktów z mediami;
- produkcji toreb reklamowych, opracowania ulotek o SBP (ogólnej i dla młodych
bibliotekarzy), roll-up-ów dla SBP i Wydawnictwa SBP, gadżetów reklamowych.
Istotnym elementem poprawy komunikacji wewnętrznej i działań integracyjnych
było rozpoczęcie procesu unifikacji adresów mailowych. Z adresów z końcówką
sbp.pl mogą korzystać członkowie ZG SBP, szefowie komisji, sekcji i zespołów ZG.
Swoje adresy otrzymały także okręgi.

Rozpoczęto prace nad budową bazy członków SBP. Projekt struktury bazy i
działań związanych z jej budową był konsultowany na posiedzeniu Zarządu
Głównego w dn. 9.06. Wyłoniono 25 administratorów okręgowych, powołano
administratora centralnego. Opracowano Zasady tworzenia i przechowywania
dokumentacji członków SBP (w postaci kartotek i bazy danych), który został
zaakceptowany przez ZG SBP. Organizacją prac nad aktualizacją i uzupełnianiem
bazy oraz wdrażaniem w strukturach jednolitych Zasad zajęły się okręgi. We
wrześniu zorganizowano dla administratorów okręgowych specjalistyczne szkolenie z
udziałem eksperta ochrony danych osobowych. Administrator centralny uczestniczył
ponadto w szkoleniu z zakresu ochrony danych w jednym z wyspecjalizowanych
ośrodków edukacji. ZG w dn. 8.12a przyjął dokumenty: Polityka ochrony danych
osobowych bazy członków SBP wraz z Instrukcją zarządzania bazą członków SBP.
Do końca roku w bazie zarejestrowano ok. 7 tys. członków.
Nową formą działań integracyjnych ZG było zorganizowanie w 2011 r. po raz
pierwszy ogólnopolskiego konkursu na najbardziej cenionego bibliotekarza –
„Bibliotekarz Roku 2010”.
Konkurs przebiegał dwuetapowo: etap I – wybory „Bibliotekarza Roku” w
poszczególnych okręgach, etap II – głosowanie na portalu sbp.pl. W głosowaniu
internetowym zwyciężyła, uzyskując zaszczytny tytuł „Bibliotekarza Roku 2010”,
Barbara Kuprel, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w
Mońkach.
Istotnym elementem działań integracyjnych są przyznawane nagrody. Komisja
Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego rekomendowała Zarządowi
Głównemu SBP łącznie 7 prac, którym po zatwierdzeniu przez ZG SBP przyznano
nagrody w kategoriach: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym,
źródłowym (Jacek Tomaszczyk – Angielskopolski słownik informacji naukowej i
bibliotekoznawstwa, Hanna Batorowska – Kultura informacyjna w perspektywie
zmian w edukacji, Wiesław Babik – Słowa kluczowe); prace o charakterze
dokumentacyjno-informacyjnym (Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek
Puchalski, Agata Bastrzyk – Współczesne księgozbiory polskie za granicą: 1. Polskie
i polonijne księgozbiory instytucji, Andrzej Mężyński – Biblioteki Warszawy w latach
1939 -1945 ); podręczniki akademickie (Jacek Wojciechowski – Biblioteka w
komunikacji publicznej); prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym (Małgorzata
Fedorowicz – Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej).
W konkursie na najlepszą pracę magisterską – Nagroda Młodych SBP im. prof.
Marii Dembowskiej za rok 2010 r. nagrodę zdobyła Anna Kalińska z Wrocławia, za
pracę pt.: Informacja biznesowa w internecie w świetle analiz stron WWW bibliotek
szkół wyższych o kierunku ekonomicznym.
SPRAWY RÓŻNE
- zawarto porozumienia o współpracy i wymianie informacji z PS IBBY, Biblioteką
Analiz, Muratorem Expo oraz firmą UMIT;

- przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk została powołana przez ministra kultury i
dziedzictwa narodowego na członka Komitetu Społecznego do spraw Paktu dla
Kultury;
- zawarto umowy na sprzedaż książek z AZYMUTEM, umowę licencyjną z EBSCO
Publishing Inc. na umieszczenie w światowej bazie Poradnika Bibliotekarza, a także
umowę z nowym partnerem wspierającym SBP – firmą MPLC;
- przygotowano 10 aplikacji do programów operacyjnych MKiDN, Instytutu Książki na
realizację działań w 2012 r. W ramach swoich zadań Biuro ZG SBP prowadziło
obsługę administracyjną władz SBP, zarządów okręgów i oddziałów, sekcji, komisji;
obsługę finansowo-księgową działalności statutowej; organizację konferencji,
seminariów, warsztatów afiliowanych przez ZG oraz jego ogniwa; przygotowania i
obsługę portalu sbp.pl. W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności
Stowarzyszenia, Biuro zredagowało Biuletyn Informacyjny ZG SBP nr 1-2 oraz
Newsletter. Dbało o regularną dystrybucję książek i czasopism, prowadziło kolportaż
materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) oraz plakatów
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich;
- na portalu sbp.pl umieszczono ankietę ewaluacyjną do członków SBP dot. Strategii
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021. Autorem ankiety była firma
LEM, prowadząca ewaluację na zlecenie FRSI ;
- Sekretarz Generalny SBP, Marzena Przybysz uczestniczyła w zajęciach Szkoły
Reprezentacji NGO;

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI, KOMISJI, ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO SBP
W 2011 r. działało 15 sekcji, komisji i zespołów ZG SBP, które poprzez różne
formy działalności, włączyły się w realizację celów strategii Stowarzyszenia.
CEL I. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej.
KOMISJA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
- zorganizowanie V Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek pod
hasłem Nowoczesne koncepcje organizacji bibliotek oraz wydanie publikacji
pokonferencyjnej;
- przygotowanie nr 3 czasopisma Zarządzanie biblioteką;
- uruchomienie stron sekcji oraz czasopisma Zarządzanie biblioteką na portalu
sbp.pl.
CEL II. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.

KOMISJA DS. EDUKACJI INFORMACYJNEJ
- przygotowano polską wersję publikacji IFLA pt. Guidlines on Information Literacy for
Lifelong Learning (Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe
życie. Wytyczne), Jesus Lau (Ed.);
- opracowano raport o stanie information literacy w Polsce;
- wprowadzono polskie ekwiwalenty terminu „information literacy”: „edukacja
informacyjna” oraz „kompetencje informacyjne”;
- przygotowano polskie wersje loga Information Literacy.
KOMISJA NOWYCH TECHNOLOGII
- opracowanie stanowiska dot. publikacji Komisji Europejskiej Zalecenia w sprawie
digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie
ochrony zasobów cyfrowych.
KOMISJA OPRACOWANIA RZECZOWEGO
- II spotkanie bibliotekarzy opracowujących rzeczowo materiały biblioteczne
nazywane regionaliami;
- spotkanie warsztatowe Język haseł przedmiotowych. Porządkowanie, tworzenie
nowych haseł z dziedziny edukacji, zorganizowane we współpracy z Ośrodkiem
Rozwoju Edukacji.
SEKCJA BIBLIOTEK MUZYCZNYCH
- V Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, 30-31.05. (wraz z
Sekcją Fonotek SBP i Centrum NUKAT);
- Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych w
Katowicach, 25-26.10 (wraz z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w
Katowicach);
- kontynuacja prac nad informatorem Biblioteki muzyczne w Polsce, dostępnym na
stronie Sekcji Bibliotek Muzycznych (http://www.iaml.pl/informator/).
SEKCJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH
- szkolenie (Live@edu w pracy nauczyciela bibliotekarza, Team Building), warsztaty
(Narzędzia Web 2.0 do tworzenia komiksów internetowych, Praca nad filmem – opis
poszczególnych etapów, Niezbędnik nowoczesnego bibliotekarza) i mini-konferencje
Konektywizm oraz Zabójczo skuteczne treści internetowe (we współpracy z
Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie).
SEKCJA FONOTEK
- przygotowanie do druku materiałów z II i III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek;
- nawiązanie kontaktów z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.

CEL III. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska.

KOMISJA DS. EDUKACJI INFORMACYJNEJ
- współpraca z: Fundacją Nowe Media oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,
(organizatorami Olimpiady Medialnej 2012), sekcją IFLA ds. Information Literacy,
Biblioteką Pedagogiczną w Trzebnicy w zakresie realizacji cyklu spotkań
poświęconych edukacji informacyjnej.
KOMISJA NOWYCH TECHNOLOGII
- organizacja, we współpracy z Książnicą Pomorską i Stowarzyszeniem MWI, debaty
poświęconej wykluczeniu cyfrowemu dojrzałych mieszkańców miast oraz gmin i
sposobach wprowadzania ich w świat Internetu, komunikacji elektronicznej;
- udział w 15. konferencjach Miasta w Internecie.
SEKCJA BIBLIOTEK MUZYCZNYCH
- udział w konferencji IAML w Dublinie (6 uczestników z Polski; prezentacja referatu,
udział w sesji posterowej i targach wydawniczych, prowadzenie obrad Komitetu
Programowego IAML, udział w obradach Zarządu Głównego IAML, przedstawienie
sprawozdania z prac Polskiego Komitetu RILM Abstracts of Music Literature);
- działalność w Komitecie Programowym konferencji IAML w Montrealu w 2012 r.
(organizacja procedury zgłaszania i przyjmowania referatów oraz prezentacji
posterowych, opracowanie programu konferencji).

SEKCJA BIBLIOTEK NIEPAŃSTWOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH
- wydawanie ISBNiK-a oraz Komunikatu Konfraterni Turystycznej SBP;
- blogi i artykuły poruszające sprawy zawodowe bibliotekarzy (autorzy: Stefan
Kubów, Wojciech Rozwadowski, Henryk Hollender);
- utworzenie na Facebook’u profili poszczególnych bibliotek.
Tradycyjnie prowadzono działalność na rzecz społeczności lokalnej i bibliotek
w całej Polsce, m.in. w Łodzi rajd rowerowy, spotkania pod hasłem Dobre praktyki,
we Wrocławiu, akcje: bookcrossing oraz I Turniej Gry w kręgle dla bibliotekarzy.
CEL IV. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i
doskonalenia zawodowego.
KOMISJA DS. EDUKACJI INFORMACYJNEJ
-

warsztaty Training the Trainers in Information Literacy;
organizacja badań dot. określenia widoczności edukacji informacyjnej w
programach kształcenia bibliotekarzy.

KOMISJA NOWYCH TECHNOLOGII
- przygotowano materiał i strukturę podstron na portalu SBP;
- założono blog komisji: http://knt-sbp.blogspot.com/ oraz profil na Facebooku;
- udostępniono na portalu SBP raporty o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych;
- opracowano i udostępniono w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej materiały z
konferencji Automatyzacja bibliotek publicznych.
SEKCJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH
- przygotowanie ankiety online określającej potrzeby szkoleniowe nauczycieli
bibliotekarzy.

CEL V. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
KOMISJA ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ
W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie
wnioski do następujących odznaczeń:
- Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” (Miejskia Biblioteka Publiczna w Opolu,
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, Sądecka Biblioteka Publiczna
im. J. Szujskiego w Nowym Sączu, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w
Katowicach);
- Honorowa Odznaka SBP – przyznano ją 30 osobom;
- Medal „W dowód uznania” – przyznano go 83 osobom oraz 12 instytucjom.
Komisja rozpatrzyła i poparła wnioski (20) do odznaczeń resortowych.
SEKCJA CZYTELNICTWA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- współpraca z WBPiCAK w Poznaniu i Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym
w zakresie organizacji kursów biblioterapii III stopnia (30 godz.; udział 20
bibliotekarzy) oraz warsztatów Sztuką jest dobre wspieranie.
DZIAŁALNOŚĆ OGNIW TERENOWYCH (OKRĘGÓW, ODDZIAŁÓW I KÓŁ)
Na koniec 2011 r. SBP liczyło 7517 członków, o 570 osób mniej niż w roku
2010 (-7%). Różnica wynika m.in. z przeprowadzonych we wszystkich okręgach
weryfikacji liczby członków, w związku z pracami nad tworzeniem komputerowej bazy
danych. Członkowie zrzeszeni byli w 306 kołach (+3) i 58 oddziałach (+1). Nowy
oddział powołano w okręgu warmińsko-mazurskim. Podobnie jak w latach
poprzednich największa liczba członków pracuje w bibliotekach publicznych – 4891
osób (65%), 567 osób w bibliotekach naukowych (7,5%), 183 w szkolnych,159 w

pedagogicznych, 158 w bibliotekach szkół wyższych. Okręgi, oddziały i koła
prowadziły różnorodną działalność statutową, związaną z następującymi celami
realizacji długofalowej strategii Stowarzyszenia:
CEL I: Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej.
OKRĘG PODLASKI
– warsztaty Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek zorganizowane wspólnie z ZG
SBP, w których uczestniczyło 25 członków Stowarzyszenia (20-21.06.);
- wydanie przez białostocki odział SBP Bibliografii woj. podlaskiego za lata 2005 –
2006;
- suwalski oddział SBP współorganizował w Suwałkach warsztaty dot. MAK-a+;
- koło SBP w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
zorganizowało wystawę upamiętniającą suwalską bibliotekarkę Jadwigę Towarnicką
w 25 rocznicę śmierci.
OKRĘG POMORSKI
- warsztaty dla bibliotekarzy pod hasłem Negocjacje i mediacje na różnych
poziomach wzajemnej zależności, organizator: oddział SBP w Słupsku;
- spotkanie informacyjne oraz szkolenie Awans zawodowy nauczycieli, organizator:
Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie (oddział w Gdańsku).
Zarząd Okręgu poparł petycję pracowników MBP w Słupsku, skierowaną do
prezydenta miasta w sprawie cięć budżetowych w placówce planowanych na rok
2012. Opiniował również kandydaturę na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gniewinie. Zarząd Oddziału w Gdyni wydał opinię w sprawie kandydata
na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.
OKRĘG ŚLĄSKI
- konsultacje w terenie propozycji zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej;
- udział przewodniczącej Zarządu Okręgu w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego
„Bibliotekarza”.
Zarząd Okręgu opiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów: Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poraju, MBP w Katowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach, MBP w Cieszynie. Zwrócił się też o opinię prawną nt. organizowanych
wyjazdów zagranicznych dla bibliotekarzy.
OKRĘG MAŁOPOLSKI
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w pracach komisji
konkursowych na stanowiska dyrektorów: MBP w Andrychowie, WBP w Krakowie.
Zarząd Okręgu sporządził ponadto opinie na temat nowego Regulaminu

Organizacyjnego WBP. Przewodniczący oddziału w Krakowie, Jerzy Krawczyk
reprezentował SBP w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów: WBP w
Krakowie oraz MBP w Tarnowie, zaś przedstawicielki oddziału w Tarnowie - w
komisji konkursowej wybierającej dyrektora MBP w Tarnowie.
OKRĘG ŁÓDZKI
- przygotowanie opinii nt. nowych projektów legislacyjnych z zakresu prawa
bibliotecznego;
- opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów: Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Zgierzu, MBP w Wolborzu.
OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI
W ciągu całego roku sprawozdawczego przekazywano bibliotekarzom
z bibliotek publicznych informacje na temat stanu zaawansowania prac legislacyjnych
nad nową ustawą dot. działalności kulturalnej. Zarząd Okręgu zajmował stanowiska
w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w gminie Purda oraz osób ubiegających się o
stanowiska kierownicze w bibliotekach. Opiniowano ponadto różnego rodzaju
dokumenty dotyczące zmian organizacyjnych w bibliotekach, w tym pedagogicznych i
szkolnych. Przygotowano uwagi odnośnie do działalności bibliotek, zawodu
bibliotekarza (dla BN, UM, FRSI, IK). Przedstawiciele Zarządu Okręgu wzięli aktywny
udział w pracach zespołu ds. budowania strategii WBP w Olsztynie, przyjętej do
realizacji na lata 2011-2015.
Zarząd Oddziału w Olsztynie udzielił rekomendacji w sprawie dalszego
zatrudnienia Danuty Pol-Czajkowskiej na stanowisku dyrektora MBP w Olsztynie.
Elbląski oddział otrzymał dotacje na warsztaty, spotkania autorskie, koncerty
oraz konkursy w ramach projektu „Edukacja kulturalna”.
OKRĘG OPOLSKI
- spotkanie z przewodniczącą SBP z okazji otwarcia nowej siedziby MBP w Opolu;
- szkolenie dla przedstawicieli kół nt. komunikacji wewnętrznej.
OKRĘG WIELKOPOLSKI
- współorganizacja VII Forum SBP;
- opiniowanie kandydatów na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dusznikach i Książu
Wlkp.
OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI
- konsultacje środowiskowe nt. łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury, a
także oceny programu „Biblioteka+”;
- opinie nt. ankiety dot. badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie
polityki lokalowej miasta Torunia;

- organizacja I etapu ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku”;
- wystosowanie przez Zarząd Oddziału we Włocławku pisma do prezydenta i Rady
Miasta Włocławek o zwiększenie dotacji dla MBP we Włocławku i podwyżki płac dla
bibliotekarzy.
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI
- współorganizacja warsztatów poświęconych kwestiom prawnym działalności
bibliotek;
- poparcie stanowiska ZG SBP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- wystąpienie przewodniczącej Oddziału SBP w Jeleniej Górze do nowego starosty
lwóweckiego z prośbą o usamodzielnienie Biblioteki Pedagogicznej;
- wystosowanie do władz gminy Nowa Ruda stanowiska Zarządu Oddziału SBP w
Kłodzku w sprawie planów reorganizacji struktury Centrum Kultury Gminy Nowa
Ruda oraz wchodzącej w jego skład Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda
(podkreślono zasadność rozdziału obu instytucji);
- wydanie opinii przez Zarząd Oddziału w sprawie regulaminu organizacyjnego
PiMBP w Kłodzku,
powołania dyrektora MBP w Polanicy Zdroju, MBP w
Dzierżoniowie oraz odwołania dyrektora PiMBP w Kłodzku;
- opiniowanie przez Koło SBP w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej zmian w
Regulaminie organizacyjnym biblioteki.
OKRĘG LUBUSKI
Zarządy Okręgu oraz Oddziałów SBP w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze
przesłały na adres posła Jerzego Fedorowicza pisma dot. poparcia działań ZG w
sprawie projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze zwrócił się z prośbą do wójta gminy
Trzebiechów o rozpatrzenie możliwości powierzenia Jolancie Kaczorowskiej
stanowiska dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie.
OKRĘG PODKARPACKI
Zarządy Okręgu w Rzeszowie i Oddziału w Tarnobrzegu wystosowały protesty
przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej w kształcie proponowanym przez rząd,
popierając równocześnie
stanowisko ZG SBP.
OKRĘG MAZOWIECKI
Przewodnicząca Zarządu Okręgu J. Pasztaleniec-Jarzyńska opiniowała
dokument opracowany na zlecenie Biura Kultury Urzędu Miasta st. Warszawy pt.
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
Etap.I. W opinii zwróciła uwagę na większe wykorzystanie potencjału bibliotek i

bibliotekarzy w programie. Zarząd Okręgu, we współpracy z ZG SBP zorganizował w
dniach 20-21.09. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie
dwudniowe warsztaty Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek. Wzięło w nich udział
20 bibliotekarzy z województwa mazowieckiego, reprezentujących wszystkie typy
bibliotek. Oddział w Ostrołęce opiniował kandydata na kierownika GBP w Rzekuniu,
a Oddział w Płocku na stanowisko dyrektora Książnicy Płockiej.
OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI
Przedstawiciele Zarządu Okręgu wzięli udział w konsultacjach społecznych
„Planów Działań na rok 2012 w ramach Priorytetów VI-IX Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki” .
OKRĘG LUBELSKI
- Zarząd Okręgu wspólnie z WBP w Lublinie zorganizował II Lubelskie Forum
Bibliotekarzy;
- promocja IV edycji wojewódzkiego konkursu „Książka Roku” - na piękną i
wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.
CEL II. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
OKRĘG PODLASKI
- Białostocki Oddział SBP był partnerem w projekcie „Biblioteka – Informacja –
Terapia” realizowanym wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego oraz
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
OKRĘG POMORSKI
- współpraca z samorządem lokalnym, instytucjami państwowymi, kulturalnymi i
organizacjami pozarządowymi, m.in. w wydaniu przez Oddział SBP w Słupsku
publikacji: Książk@ elektroniczna: przyszłość czy przeszłość?;
- zorganizowanie przez Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie spotkania dla
bibliotekarzy szkolnych powiatu wejherowskiego w celu przedstawienia m.in. projektu
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
OKRĘG ŚLĄSKI
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w centralnej inauguracji X
Ogólnopolskiego i I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom (Cieszyn, 1.06).
Zarząd Oddziału w Częstochowie współorganizował VIII Regionalne Forum
Bibliotekarzy: Biblioteki mobilne, biblioteki otwarte; przygotowano m.in. prezentację:
Kultura i edukacja w bibliotece publicznej. Członkowie Koła SBP w Raciborzu
zorganizowali w bibliotece Dzień Czeski. Koło przy Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Gliwicach było organizatorem III konferencji regionalnej pt.: Śląsko-kaszubskie
klimaty regionalnej kultury i literatury. Przedstawiciel Zarządu Oddziału wziął udział w
IX Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych.

OKRĘG ŁÓDZKI
- popularyzacja w środowisku regionalnym ankiety dotyczącej postulowanych
kierunków doskonalenia bibliotekarzy;
- Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych zorganizowała drugą edycję
rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”, w której wzięło udział 738 osób. Rajd
popularyzowano w mediach elektronicznych (m.in. portal sbp.pl, bibliosfera.net.pl,
EBIB, ISBNik, Moje Miasto Łódź, Moje Miasto Lublin, Plaster Łódzki, blogi
biblioteczne i strony wielu bibliotek), lokalnych gazetach i radiostacji;
- Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych zrealizowała m.in. projekty
skierowane do pensjonariuszy DPS Włókniarz: XIII edycję konkursu plastycznego
„Sztuka jak Balsam”, we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej i
Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych, spotkanie autorskie z niewidomą pisarka
Hanną Pasterny;
- Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika zorganizowała: konkurs „New Look na Druk” w
ramach projektu WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego, „Dni Gutenberga” (3-4.06.);
głośne czytanie pt. Za mundurem książki sznurem – czytanie jest OK; pomagała w
organizacji spotkań autorskich z Joanną Olech i Marcinem Pałaszem; brała udział w
projekcie „Łódzkie Biblioparty. 90. urodziny bibliotek dla dzieci”;
- Oddział łódzki był współorganizatorem następujących szkoleń: Wykorzystanie form
teatralnych w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, Zastosowanie
elementów dramy i techniki teatru cieni w procesie aktywizacji grupy;
- Koło SBP w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej było współorganizatorem
spotkania dla nauczycieli Trudne tematy, czyli o terapeutycznej roli książki;
- Zarząd Oddziału w Sieradzu we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną oraz
Urzędem Miasta Sieradza, realizował zadanie „W poszukiwaniu wartościowej
literatury współczesnej”;
- Koło SBP w Łasku od lat ściśle współpracuje z Muzeum Historii Łaska przy
wystawach, wernisażach i konkursach, organizują wyjazdy do łódzkich teatrów, kin i
filharmonii;
- Koło SBP w Zduńskiej Woli zorganizowało wystawę prac przedszkolaków oraz
spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego pod hasłem Język polski łatwy
czy trudny.
OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI
- prezentacja dokonań SBP na Warmii i Mazurach w wydawnictwie jubileuszowym
pt.: 60 lat Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie;
- współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w zakresie publikacji w
kolejnych numerach Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego artykułów dot. zawodu
bibliotekarza;
- Zarząd Oddziału w Olsztynie był organizatorem m. in. wykładu dr Anity Frankowiak
z cyklu „Rola kobiety w społeczeństwie” pt. „Savoir-vivre w pracy i kontaktach
służbowych w ramach współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji

Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; spotkania
poświęconego bibliotekom naukowym w Olsztynie, promocji książki, której
współautorką jest Elżbieta Borajkiewicz, długoletni członek Zarządu Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego;
- członkowie oddziału ostródzkiego włączali się w sporządzanie zestawień
bibliograficznych i wystaw tematycznych skierowanych do członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
OKRĘG OPOLSKI
- organizacja wystawy Zabytki regionu w twoim obiektywie, warsztatów dla
nauczycieli Rusz głową zmierz się z mową – warsztat profilaktyki logopedycznej,
lekcji bibliotecznych dla dzieci (Koło SBP w Głubczycach przy Filii Pedagogicznej
Biblioteki);
- wieczory poetyckie, instruktaż komputerowy dla seniorów, spotkania z
podróżnikami, spotkanie dla osób niepełnosprawnych Okaż serce innym, zajęcia z
języka niemieckiego (Koło SBP w Gogolinie);
OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w VIII Toruńskim Forum
Organizacji Pozarządowych. Na zaproszenie Starosty Toruńskiego brała udział w
spotkaniu Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego (14.05). Podczas
seminarium dla bibliotekarzy powiatu toruńskiego przedstawiła strategię SBP oraz
nowy wizerunek Stowarzyszenia.
Członkowie SBP z oddziałów i kół uczestniczyli w warsztatach nt. usług dla
seniorów i osób niepełnosprawnych, technologii komunikacyjnych i informacyjnych,
kursie internetowym Zakładamy Młodzieżowe Kluby Filmowe (Koło SBP w Sępólnie
Krajeńskim), szkoleniach: Komunikacja wewnętrzna w SBP (Koła SBP w Nakle,
Barcinie, Szubinie), Zintegrowany system zarządzania bibliotek SOWA 2 (Koło w
Tucholi).
OKRĘG LUBUSKI
- w ramach współpracy z WiMBP w Zielonej Górze zorganizowano w dn. 6-8.12 Porę
poetów, trzydniowe święto poezji, podczas którego odbyły się spotkania autorskie,
widowiska poświęcone poetom: Bohdanowi Zadurze, Marcinowi Świetlickiemu,
Tadeuszowi Różewiczowi, promocję Antologii dramatu lubuskiego – publikacji
prezentującej stan lubuskiej dramaturgii;
- Zarząd Okręgu składał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
wnioski o dofinansowanie imprez organizowanych wspólnie z zielonogórską WiMBP;
- Koło w Dębnie współpracowało z Urzędem Gminy w wydawaniu biuletynu
„Merkuriusz Dębnowski”;

- Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. zorganizował spotkanie z dr Leszkiem Kanią,
autorem powieści Na odsiecz Lwowa (24.11) oraz z autorami i wydawcą książki Od
Moczarowskiego do Sładkowskiego. Gabinet Polski Odrodzonej 1918-1939,
skierował także wniosek do Urzędu Miasta o uhonorowanie Witolda Karpyzy
(pedagoga, długoletniego pracownika Biblioteki Pedagogicznej) poprzez nadanie
jego imieniem nazwy jednej z ulic;
- członkowie Koła SBP w Dębnie uczestniczyli w Międzynarodowym Plenerze
Malarskim, współtworząc wydawnictwo stanowiące jego część, a także w projekcie
historycznym polsko – niemiecko – czesko – ukraińskim „Kozaki – Pyrzany. Polifonia
pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców i
Ukraińców”;
- Koło w Bieniowie zorganizowało Gminny Konkurs Recytatorski oraz konkurs Mały
Talent, Turniej Wiedzy o J. Tuwimie.
OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI
- w ramach obchodów „Tygodnia z Internetem” zorganizowano w dn. 4.02. wspólnie z
WBP warsztaty dla seniorów pt. Pomyszkuj w bibliotece;
- Koło w Końskich współorganizowało z PiMBP w Końskich szkolenie dla
bibliotekarzy powiatu koneckiego pt. Opis bibliograficzny artykułów w formacie
MARC21 na potrzeby bibliografii regionalnej;
- Koło SBP w Starachowicach zorganizowało cykl wykładów dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku nt. Wykus – serce wolnej Polski, Twórczość Cz. Miłosza.
OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI
- udział C. Judek i L. Marcinkiewicz w debacie i warsztatach oraz konferencji
dotyczącej Zachodniopomorskiego Programu Edukacji Cyfrowej dla Pokolenia 50+,
zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, w ramach
Zachodniopomorskiego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej;
- członkowie Okręgu oraz Oddziału SBP w Słupsku brali udział w warsztatach nt.
kreowania wizerunku organizacji (Koszalin, 30.09.);
- Zarząd Okręgu zorganizował I Forum Bibliotekarzy Województwa
Zachodniopomorskiego pt.: Jak pozyskać, jak nie stracić czytelnika. Strategie pracy z
użytkownikiem w bibliotece publicznej;
OKRĘG MAZOWIECKI
- przewodnicząca Okręgu była koordynatorem przedsięwzięcia I Salon Bibliotek,
podczas XX Targów Książki Historycznej, które odbyły się w dniach 24-27 listopada
w Warszawie. W seminarium Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa bibliotek
prezentowane były Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Podkowie Leśnej. Na stoisku I Salonu Bibliotek swoje

publikacje prezentowały m.in. PBP w Ciechanowie, Książnica Płocka, MBP w
Radomiu;
- Biblioteki kulturalną wizytówką Mazowsza, spotkanie wyjazdowe Zarządu Okręgu
Mazowieckiego odbyło się w Płocku. Spotkanie zorganizowane we współpracy z
zarządem oddziału w Płocku oraz kołem SBP w Książnicy Płockiej miało charakter
integracyjny i szkoleniowy. Główny referat wygłosił mec. R. Golat (Własność
intelektualna w praktyce bibliotek w świetle przepisów prawa autorskiego). W części
drugiej przedstawicielka Książnicy Płockiej przedstawiła sytuację bibliotek płockich
(Książnica Płocka i biblioteki powiatu płockiego dziś). Z kolei J. PasztaleniecJarzyńska przybliżyła działalność SBP, przewodnicząca oddziału płockiego Bogumiła
Tobota omówiła wyniki badania ankietowego mieszkańców Płocka nt. wizerunku
bibliotekarza;
- Oddział w Ciechanowie zorganizował cykl imprez „Z bibliotecznej półki”
poświęconych historii Ziemi Cieszyńskiej, Oddział w Płocku – seminarium Biblioteki
kulturalną wizytówką Mazowsza, Oddział w Ostrołęce – debatę literacką Poeci
małych ojczyzn, Koło SBP w Iłży – cykl działań z młodzieżą „Tradycja duszą narodu”
oraz projekt „Zabawa kluczem do wiedzy”, Oddział w Siedlcach i Koło w MBP w
Mińsku Mazowieckim – różnorodne wystawy i konkursy w ramach „Tygodnia
Bibliotek”;
OKRĘG LUBELSKI
- uruchomienie strony WWW okręgu http://hl.wbp.lublin.pl/sbp/;
- zorganizowanie wyjazdowego seminarium szkoleniowego dla kadry kierowniczej
bibliotek województwa lubelskiego „Szlakiem Miłosza” (28.06 – 2.07.);
- udział przedstawicieli Zarządu Oddziału w Zamościu w szkoleniach dla organizacji
pozarządowych prowadzonych przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych;
- współpraca Zarządu Oddziału w Białej Podlaskiej z Klastrem Bibliotek Bialskich m.
in. przy organizacji „Tygodnia Bibliotek”.
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI
- udział przewodniczącej Oddziału Jeleniogórskiego w pracach komisji tworzącej
Strategię Rozwoju Jeleniej Góry (w części dotyczącej kultury, sportu i turystyki);
- udział członków Koła Lwóweckiego w przygotowaniach do otwarcia Europejskiego
Centrum Kulturalno-Informacyjnego w Gryfowie Śląskim;
- objęcie przez Oddział SBP w Kłodzku patronatu nad imprezą Bieguny Kultury,
organizowaną przez MBP oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie;
- Koło Nauczycieli Bibliotekarzy wspólnie z Zarządem Oddziału we Wrocławiu i
Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną zorganizowali konferencję naukową z cyklu
„Szkolne Centra Multimedialne – nowoczesne technologie w bibliotekach,
zastosowanie nowoczesnych narzędzi informacyjno–komunikacyjnych”.
OKRĘG MAŁOPOLSKI

- Oddział w Nowym Sączu: współudział w organizowaniu imprez kulturalnooświatowych, typu: spotkania autorskie, wieczory poetyckie, wystawy, konkursy np.
Nowy Sącz w obiektywie, O Wawrzyn Sądecczyzny, Sądeckie Duety Literackie,
Zaduszki literackie, Moja recenzja książki (Gorlice), Międzynarodowa Galicyjska
Jesień Literacka Pogórza (Stary Sącz), Teatr a literatura (Limanowa);
- współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie w
projekcie „Otwieramy drzwi”, warsztaty terapii zajęciowej, współpraca z Zakładem
Karnym, Tarnowskim Oddziałem Polskiego Związku Niewidomych, Tarnowskim
Oddziałem Polskiego Związku Głuchych, Wojewódzkim Szpitalem im. św. Łukasza,
Specjalistycznym Szpitalem im. T. Szczeklika, Klubem Inteligencji Katolickiej (Koło
SBP w Tarnowie przy MBP);
- współpraca z władzami samorządowymi w zakresie przygotowania projektów
związanych z jubileuszem 65-lecia Biblioteki, udział w akcji „Cała Polska czyta
dzieciom, cała Bochnia czyta dzieciom”, wakacyjne akcje plastyczne (Zostań
grafikiem...), udział w jury konkursów recytatorskich, teatralnych, plastycznych (Koło
SBP w Bochni);
- udział w organizacji warsztatów dziennikarskich dla młodzieży Media bez tajemnic,
organizacja kursów komputerowych dla seniorów, warsztatów językowych, wystawy
Bóg bogaty w miłosierdzie (poświęcona III Pielgrzymce Jana Pawła II), spotkań
autorskich z okazji Międzynarodowej Literackiej Jesieni Galicyjskiej (Koło SBP w
Brzesku).
OKRĘG PODKARPACKI
- Koło SBP w Kolbuszowej było współorganizatorem spotkań z pisarzami, oraz
imprez literackich (XXI Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka);
- członkowie SBP w Krośnie zorganizowali XII edycję Krośnieńskiego Konkursu
Literackiego, zaś Koło w Tarnobrzegu seminarium Łamiąc milczenie – emocje dobre,
emocje złe.
CEL III. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska.
OKRĘG PODLASKI
– warsztaty Trening twórczego rozwoju i poprawy pamięci, zorganizowane wspólnie z
Kołem SBP w Białymstoku;
- rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz w Suwałkach”;
- wyjazdy integracyjne bibliotekarzy z Oddziałów Białystok i Suwałki.
OKRĘG POMORSKI
Największą imprezą integracyjną w regionie był Pomorski Dzień Bibliotekarza,
zorganizowany wspólnie przez Okręg oraz Oddziały w Gdyni i Słupsku. Uroczystość
odbyła się 21 maja w Zespole Szkól Leśnych w Warcinie. Wzięło w niej udział ok.

100 bibliotekarzy. Z tej okazji wręczono zasłużonym bibliotekarzom odznaczenia
Wojewody Pomorskiego, Zarządu Głównego SBP, a także Prezydenta Miasta
Słupska.
Okręg Pomorski aktywnie włączył się ponadto w obchody Miesiąca Godności
Osób Niepełnosprawnych w Słupsku. Podczas pikniku miejskiego zorganizowano
stoisko SBP z książką dla niewidomych oraz wystawę rękodzieła podopiecznych
Warsztatu Terapii Zajęciowej PZN Ich Prace, która została wyeksponowana w MBP
w Słupsku.
Aktywności oddziałów i kół:
- dyktando „Bibliotekarz mistrz ortografii” (Oddział Słupski);
- praca metodą projektu w bibliotece szkolnej, szkolenie dla polonistów i kaszubistów
oraz innych nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną i międzykulturową
(Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie);
- zabawy stare i nowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, warsztaty (Koło SBP w
Lęborku, Oddział Słupski);
- warsztaty Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności
(Oddział Słupski).
OKRĘG ŚLĄSKI
- wojewódzkie obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza (26.05. w MBP w Mikołowie);
- wyjazdy integracyjne dla członków SBP, emerytów i innych osób (m.in.: Koła w
Bytomiu, Chorzowie, Czeladzi, Piekarach Śląskich i Rudzie Śląskiej, Sosnowcu);
- prelekcje, akcja „głośne czytanie”, spotkania muzyczne oraz literacko-filmowe dla
pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej (Koło SBP w Sosnowcu, Koło SBP w
Bytomiu);
- współpraca ze Strażą Miejską, Komendą Policji oraz Stowarzyszeniem „Persona”
na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, organizacja
spotkań poetyckich, przedstawień teatralnych, itp. (Koło SBP w Raciborzu);
- projekt „Komputer bez barier wiekowych”, adresowany do osób 50+, udział w
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (Koło SBP w Czeladzi);
- wycieczki do Tyńca i Krakowa, do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie (Zarząd Oddziału w Częstochowie).
OKRĘG MAŁOPOLSKI
Zarząd Okręgu zorganizował wycieczkę do MBP w Chrzanowie (październik).
Przewodnicząca Zarządu uczestniczyła w uroczystościach związanych z
jubileuszami 65-lecia bibliotek: PiMBP w Bochni (maj), Dąbrowie Tarnowskiej
(październik), MBP w Chrzanowie (grudzień) oraz oddaniem do użytku nowego
budynku PiMBP w Brzesku (czerwiec), wzięła też udział w seminarium dla
bibliotekarzy powiatu tarnowskiego (28.05.2011- prelekcja: Rola SBP w promowaniu
zawodu bibliotekarza).
OKRĘG ŁÓDZKI

- powołano administratora bazy danych członków okręgu, który zebrał od
przewodniczących oddziałów informacje i opracował je, zgodnie z wytycznymi ZG
SBP;
- na stronie Okręgu oraz w odpowiednich działach ogólnopolskiego portalu SBP
propagowano inicjatywy i aktualne informacje dotyczące działalności okręgu,
oddziałów i kół.
OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI
- Zarząd Okręgu przygotował ankietę skierowaną do bibliotekarzy pracujących 5 lat w
zawodzie;
- obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza w Leśniczówce Pranie (Koło w
Działdowie);
- cykliczne spotkania Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy i Koła
SBP w celu integrowania środowiska bibliotekarskiego gminy Morąg i Miłakowo
(Oddział w Ostródzie).
OKRĘG OPOLSKI
Zarząd Okręgu przygotował wyjazd na Targi Książki do Krakowie, w którym
uczestniczyli także młodzi pracownicy bibliotek opolszczyzny. Przedstawiciele
Zarządu Okręgu włączyli się w przedsięwzięcia organizowane przez Koła SBP, m.in.
wyjazd integracyjny do Brzegu, brali również udział w uroczystościach
jubileuszowych opolskich bibliotek (w tym Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Opolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej).

OKRĘG WIELKOPOLSKI
- współorganizacja VIII Patronalnego Święta Wielkopolskich Bibliotekarzy (17. 09);
- pomoc w organizacji VI Forum Młodych Bibliotekarzy OtwarciBibliotekarze.eu;
- wyjazd szkoleniowy Głogów - Zielona Góra jako przykład miast rewitalizujących
obiekty kultury materialnej, wyjazd integracyjny do Leśniczówki Błotkowo, XXXIV
Międzynarodowy Listopad Poetycki – XVII Dzień Leszczyński (Oddział w Lesznie).
OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI
- organizacja spotkań i warsztatów w ramach integracji z osobami
niepełnosprawnymi, II spotkanie kulturalno-oświatowe dla bibliotekarzy bibliotek
publicznych i szkolnych z gminy i powiatu polickiego (Koło SBP w Policach);
- organizacja Wojewódzkiego Święta Bibliotekarzy (Oddział w Koszalinie).
OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI
- organizacja spotkań z okazji „Dni Bibliotekarza i Bibliotek”, uczestnictwo w
jubileuszach: 50-lecia GBP w Radziejowie z/s w Płowcach, 90-lecia Biblioteki
Pedagogicznej w Toruniu, 65-lecia MBP w Lipnie;

- współorganizacja szkolenia Między nami, poświęconego komunikacji społecznej, w
którym uczestniczyli przewodniczący Kół i członkowie Oddziałów SBP;
- centralne obchody z okazji „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” w Ośrodku Chopinowskim
w Szafarni (Oddział w Bydgoszczy);
- festyn Na Wyspie zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy w Łabiszynie oraz Łabiszyński Dom Kultury (Koło SBP w Barcinie);
- Noc Kupały - wirtualny koncert życzeń (Koło SBP w Bydgoszczy);
- Czwartkowe biesiady kulturalne – zrozumieć artystę, pokochać sztukę – cykl imprez
promujących dziedzictwo kulturowe regionu, Noc Kupały (Koło SBP w Nakle);
- wyjazd do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, zwiedzanie Biblioteki
UMK w Toruniu, szkoleniowa wycieczka do MBP im S. Żeromskiego na Helu (Koło
SBP w Brodnicy);
- wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Lublina, Sandomierza i
Zamościa (Koło w Grudziądzu).
OKRĘG LUBUSKI
- spotkanie w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. poświęcone
legendarnemu gorzowskiemu pedagogowi oraz bibliotekarzowi Witoldowi Karpyzie
(Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wlkp.);
- turnieje bibliotekarskie zorganizowane na kręgielni (Koło SBP przy WiMBP w
Zielonej Górze);
- przedstawienie Mole książkowe (Koło SBP w Dębnie).
OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI
- organizacja seminarium dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, podczas
którego ogłoszono wyniki VI edycji konkursu wojewódzkiego na „Bibliotekarza oraz
Bibliotekę Roku”, wycieczka do Biblioteki Jagiellońskiej oraz WBP w Krakowie;
- organizacja Dni Końskich, konkurs fotograficzny, bajkowe poranki dla dzieci, głośne
czytanie bajek (Koło SBP w Końskich);
- organizacja II edycji konkursu Najlepszy czytelnik biblioteki, obchody patrona
PiMBP ks. prof. W. Sedlaka oraz przygotowanie wystawy Biblioteka – przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość (Koło SBP w Skarżysku-Kamiennej);
OKRĘG MAZOWIECKI
Zarząd Okręgu przekazywał informacje do zamieszczenia na portalu
www.sbp.pl., zachęcał także wszystkie struktury Stowarzyszenia działające na
terenie Mazowsza oraz biblioteki do promowania swojej działalności na portalu;
- udział w warsztatach poświęconych poprawie wizerunku SBP i lepszej komunikacji
wewnętrznej wśród członków Stowarzyszenia. Przewodnicząca ZOM rozesłała do
oddziałów przygotowane podręczniki i szablony oraz informacje o stosowaniu
nowego logo w wydawnictwach lokalnych SBP oraz w materiałach informacyjnych o
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia (plakaty, zaproszenia);
- przewodnicząca Okręgu oraz członkowie Zarządu brali udział w imprezach
organizowanych w całym województwie z okazji „Tygodnia Bibliotek” i Dnia

Bibliotekarza (w Mińsku, Chudku, gminie Kadzidło i Warszawie), w otwarciu siedziby
MBP w Siedlcach po remoncie, w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez
Oddział Warszawski SBP w CBW;
- J. Pasztaleniec-Jarzyńska w maju wzięła udział w spotkaniu na żywo w „Radiu dla
Ciebie”, podczas którego wypowiadała się na temat problemów bibliotek i
czytelnictwa w województwie mazowieckim. Redakcji tego regionalnego radia
przekazywała też informacje o ciekawszych wydarzeniach związanych z
bibliotekarstwem na Mazowszu i działalnością SBP;
- z okazji XX Targów Książki Historycznej ukazał się specjalny dodatek do „Gazety
Wyborczej” informujący o imprezach towarzyszących targom. J. PasztaleniecJarzyńska przygotowała informacje o I Salonie Bibliotek i imprezach towarzyszących
(seminarium, spotkaniach z autorami);
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, wyjazd studyjny do Transylwanii, w tym zwiedzanie
biblioteki w mieście Alba, oraz trzydniowy wyjazd do Sandomierza, Kozłówki,
Kazimierza Dolnego (Oddział w Ostrołęce);
- uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, dwie wystawy (Znakomite
płocczanki oraz Marie jego życia z okazji 95. rocznicy śmierci i 165. urodzin Henryka
Sienkiewicza), spotkania autorskie, spotkanie dla dzieci Co Unia Europejska robi,
aby…, rodzinne warsztaty plastyczne Chwila na wypranie motyla i in., cykl „Muzyka
terapią dla każdego” (adresowany głównie do pacjentów Dziennego Oddziału
Psychiatrycznego Szpitala św. Trójcy w Płocku oraz do członków Stowarzyszenia
Przeciwdziałania Patologii Społecznej „Między ludźmi” w Płocku), spotkania W kręgu
dziewięciu muz adresowane do osób starszych, niepełnosprawnych (Oddział w
Płocku);
- konkursy dla młodzieży, spotkania z młodymi czytelnikami, inscenizacje bajek,
występy bibliotecznego teatrzyku „Nastolatki z F-16”, spotkania z pisarzami, lekcje
biblioteczne (Oddział w Radomiu);
- imprezy tematyczne dla dzieci, m.in.: Dzień piracki w bibliotece, Dzień indiański,
Dzień z dinozaurami, Dzień ze skrzatami, czytanie książek, spotkania z pisarzami,
kiermasze książek, konkursy „Wydajemy własną książkę” oraz „Historie rodzinne –
Jesteśmy twórcami książki elektronicznej” (Oddział w Siedlcach);
- tematyczne spacery po Warszawie, wyjazd edukacyjny połączony ze zwiedzaniem
bibliotek kieleckich, zwiedzanie z przewodnikiem Cmentarza Żydowskiego w
Warszawie (Oddział w Warszawie).
OKRĘG LUBELSKI
- podjęcie inicjatywy regionalnego konkursu „Bibliotekarz Roku”;
- promocja konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa” wśród bibliotek województwa;
- współorganizacja konkursu wojewódzkiego na najlepszą bibliotekarkę pracującą z
dziećmi - Nagroda im. Anny Platto;
- współpraca przy ocenie bibliotek w ramach wojewódzkiego programu „Wzorowa
Biblioteka”;
- „Kulig bibliotekarski w roztoczańskich lasach” (oddział w Zamościu).

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI
- wycieczka dla członków Kół z Jeleniej Góry i Lwówka Śląskiego oraz bibliotekarzy
powiatu zgorzeleckiego do Goerlitz (Oddział Jeleniogórski);
- wycieczka do Opola, Mosznej i Rogowa. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Oddział
Rękopisów i Starodruków WBP w Opolu z siedzibą w Rogowie oraz zamek w
Mosznej (Koło SBP przy MBP we Wrocławiu);
- szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie wspierania edukacji wczesno-szkolnej (Koło
SBP przy GBP Długołęka);
- prezentacje o różnorodnej tematyce, m.in. Fora Młodych Bibliotekarzy, jako
narzędzie budowania tożsamości zawodowej (Koło SBP Bibliotek Niepublicznych
Szkół Wyższych);
- szkolenia dla bibliotekarzy powiatu pod hasłem Budowanie relacji z czytelnikiem
(Koło SBP przy PiMBP w Oleśnicy).

CEL IV. Zwiększanie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i
doskonalenia zawodowego.
OKRĘG POMORSKI
- Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności (14.12,
Słupsk), szkolenie w formie warsztatów metodycznych (Oddział w Słupsku).
OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI
- cykliczne wykłady otwarte dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej
przygotowujące do zawodu bibliotekarza (Koło SBP w Szczecinie);
- I Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem Jak
pozyskać, jak nie stracić czytelnika? Strategie pracy z użytkownikiem w bibliotece
publicznej (Oddział w Szczecinie).
OKRĘG ŚLĄSKI
Członkowie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych uczestniczyli w redagowaniu
czasopisma recenzowanego „Bibliotheca Nostra”, wydawanego przez AWF w
Katowicach pod patronatem Zarządu Okręgu w Katowicach oraz zorganizowali
wyjazdy studyjne dla bibliotekarzy do bibliotek rumuńskich i duńskich;
- warsztaty dla bibliotekarzy z MBP w Zabrzu Nocne imprezy w bibliotece, formy
pracy z dziećmi w bibliotece (Koło SBP w Chorzowie);
- współtworzenie bibliotecznego kwartalnika online „BiblioFan” (Koło SBP przy MBP
w Piekarach Śląskich).
OKRĘG ŁÓDZKI

- warsztaty Komunikacja z trudnym klientem biblioteki, panel dyskusyjny Tworzenie
materiałów promocyjnych w instytucjach non-profit (Sekcja Bibliotek Niepaństwowych
Szkół Wyższych);
- szkolenie „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” (Zarząd Oddziału w Sieradzu);
OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI
- warsztaty dla grupy bibliotekarzy Komunikacja
zewnętrzna, wewnętrzna,
komunikowanie zmian i kształtowanie wizerunku organizacji poprzez elementy
wizualne w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej oraz w MBP w
Bartoszycach;
- współpraca przy organizacji konferencji jubileuszowej 60-lecia WBP w Olsztynie.
OKRĘG OPOLSKI
- udział w warsztatach Komunikacja wewnętrzna w organizacji, Cała naprzód, Gdzie
jesteś czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej.
OKRĘG WIELKOPOLSKI
- szkolenie z zakresu rozwoju osobistego dla członków SBP ze wszystkich
oddziałów;
- udział w: VIII Forum Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego, II Forum Bibliotekarzy
Powiatu Chodzieskiego, III Forum Bibliotekarzy Regionu Pilskiego (Oddział w Pile);
- publikacja Biblioteki Leszna cz. I (Oddział w Lesznie).
OKRĘG MAŁOPOLSKI
- cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych powiatu limanowskiego,
prezentacje/warsztaty dotyczące programu bibliotecznego MAK+, wyjazd
szkoleniowy do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Koło SBP w
Limanowej);
– wyjazdy studyjne oraz na targi książki dla bibliotekarzy z powiatu nowosądeckiego
(Koło SBP w Sądeckiej Bibliotece Publicznej).
OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI
- udział w szkoleniach: przewodniczących okręgów SBP w Warszawie,
administratorów okręgowych bazy członków SBP Cała naprzód;
- wyjazdy studyjne do warszawskich bibliotek (członkowie z Kół SBP w Barcinie,
Mogilnie, Nakle, Szubinie);
- wydanie pozycji: Tuchola. Od pradziejów do współczesności, Komu słowo, a komu
ciszę? – almanach poetów Borów Tucholskich, „Zapiski Tucholskie” nr 5/6 2009 –
2010 (Koło SBP w Tucholi), Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy … (koło SBP w
Sępólnie Krajeńskim), Baśnie legendy regionu bydgoskiego (Koło SBP w
Bydgoszczy);

- wyjazd studyjny do Płocka, zapoznanie z działalnością Biblioteki Towarzystwa
Naukowego, zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego, (członkowie Koła SBP przy UMK,
Oddział w Toruniu).
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI
- warsztaty pod hasłem Między nami – szkolenie poświęcone komunikacji
wewnętrznej w organizacji dla członków okręgu oraz przewodniczących oddziałów.
OKRĘG LUBUSKI
- konferencja Biblioteka multimedialnym oknem na świat (WiMBP w Zielonej Górze);
- wydanie jednego numeru „Bibliotekarza Lubuskiego”, w elektronicznej wersji
czasopisma prezentowane były książki publikowane m.in. przez Wydawnictwo SBP.
OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI
- współorganizacja przez Zarząd Okręgu wystawy fotografii A. Załęskiego
Ostaszków, Twer, Miednoje - Na nieludzkiej ziemi oraz wystawy „W rocznicę
Solidarności”, dwóch spotkań z cyklu Podróże bez paszportu (marzec i wrzesień),
spotkania autorskiego z poetą księdzem prof. B. Miązkiem.

OKRĘG MAZOWIECKI
- współorganizacja seminarium w Książnicy Płockiej Biblioteki kulturalną wizytówką
Mazowsza oraz dwudniowych warsztatów Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek;
- przygotowanie przez Ewę Stachowską-Musiał konspektu warsztatów w zakresie
profilaktyki ochrony zbiorów i przeprowadzenie dwóch szkoleń w tym zakresie;
- seminaria szkoleniowe i narady dla kierowników bibliotek publicznych z powiatu
ciechanowskiego oraz ostrołęckiego;
- szkolenia: Konserwacja zbiorów w bibliotece i Prawo autorskie w bibliotece (Zarząd
Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach);
- warsztaty na temat literatury dla młodzieży, szkolenie Ochrona zbiorów we
współczesnej bibliotece, warsztaty na temat asertywności i pracy z tzw. trudnym
czytelnikiem, wykład poety i literaturoznawcy D.T. Lebiody Miłosz i rzeka Heraklita,
spotkania Klubu pod Otwartą Księgą, spotkania Biblioteki muzyczne, Czesław Miłosz,
Biblioteka jutra w projektach ACADEMICA i SYNAT/PASSIM (Oddział w Warszawie);
- wydawanie czasopisma fachowego „Bibliotekarz Płocki” (Zarząd Oddziału w
Płocku);
- wydawanie kwartalnika „Bibliotekarz Radomski” (Oddział w Radomiu).
OKRĘG PODKARPACKI
- opracowanie prezentacji Internet źródłem wiedzy bibliotekarza (Koło SBP w
Przemyślu);

- wyjazdy edukacyjne m.in. do: Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie (Koło
SBP w Rzeszowie), PiMBP w Kolbuszowej (Koło SBP w Łańcucie), Krośnieńskiej
Biblioteki Publicznej (Koło SBP Biblioteki Politechniki Rzeszowskiej);
- szkolenie z programu ALEPH.
OKRĘG PODLASKI
- szkolenia w ramach programu „Biblioteka+” (Oddział w Łomży);
- promowanie działalności zawodowej w „Bibliotekarzu Podlaskim” – 6 artykułów,
„Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego” - 53 artykuły, „Poradniku Bibliotekarz”- 2
artykuły (Oddział w Białymstoku).
OKRĘG LUBELSKI
- wyjazdy szkoleniowe do Chełma i Krasnegostawu oraz Saksonii, do BUW i
Centrum Nauki Kopernik, na 15. Targi Książki w Krakowie i do Galerii Książki w
Oświęcimiu (Oddział w Lublinie), Sandomierza (Koło SBP Radzyń Podlaski),
Mediateki we Wrocławiu i Biblioteki Miejskiej w Pradze (Koło Puławy);
- współudział w organizacji seminarium Działalność Książnicy Zamojskiej w zakresie
animacji i upowszechniania czytelnictwa w Zamościu i powiecie zamojskim w 2010 r.
oraz ogólnopolskiej konferencji Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie, seminarium
wyjazdowego do największych bibliotek Warszawy i na XX Targi Książki Historycznej
(Oddział w Zamościu).
CEL V. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
OKRĘG PODLASKI
- przeprowadzenie konkursu na „Bibliotekarza Roku” województwa podlaskiego.
OKRĘG POMORSKI
- działania promujące biblioteki w ramach „Tygodnia Bibliotek”, w tym kiermasze
książek, wystawy, konkursy, wykłady i inne. Uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i
Bibliotek, połączone z uhonorowaniem zasłużonych bibliotekarzy odznaczeniami
SBP oraz Wojewody Pomorskiego.
OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI
- przeprowadzenie konkursu na „Bibliotekarza Roku” w regionie.
OKRĘG ŚLĄSKI
- przeprowadzenie etapu okręgowego I edycji Konkursu SBP „Bibliotekarz Roku”;
- obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Wilamowicach (Oddział w Bielsku-Białej)
oraz w Mikołowie, podczas uroczystości wręczono medale Stowarzyszenia;
- zgłoszenie MBP w Dąbrowie Górniczej do konkursu o zagłębiowską Nagrodę
„Humanitas” (wniosek Koła SBP przy MBP w Dąbrowie Górniczej);

- uczestnictwo przewodniczącej Zarządu Okręgu w III powiatowej konferencji
regionalnej dla bibliotekarzy, w trakcie której wręczyła ona Krystynie Wołoch
honorową odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”;
- wnioski w sprawie odznaczeń MKiDN „Zasłużony dla kultury polskiej”, medali SBP.
OKRĘG MAŁOPOLSKI
- konkurs na „Bibliotekarza Roku” stał się okazją do nawiązania kontaktów z
władzami samorządowymi różnych szczebli. Uroczystość wręczenia medalu
„Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” w dn. 7 czerwca przyczyniła się do
zwiększenia prestiżu zawodu i wypromowania bibliotekarzy, którzy w konkursie wzięli
udział.
OKRĘG ŁÓDZKI
- udział w organizacji konkursu na „Bibliotekarza Roku” na terenie województwa.
OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI
- podejmowano działania zachęcające biblioteki do obchodów „Tygodnia Bibliotek”,
szczególnie wyjazdy i udział członków Zarządu Okręgu w oficjalnych uroczystościach
odbywających się w siedzibach bibliotek;
- współpraca z grupą literacką UTW i Dyskusyjnym Klubem Książki, wspólnie
przeprowadzono 6 przeglądów i 17 prezentacji książek, oraz spotkania autorskie
(Zarząd Oddziału Ostródzkiego).
OKRĘG OPOLSKI
- informacje w mediach o imprezach Tygodnia Bibliotek, konkursie „Bibliotekarz
Roku”, kampanii na rzecz pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia;
- konkurs „Photo Day” w MBP w Opolu.
OKRĘG WIELKOPOLSKI
- konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego, Zarząd Okręgu wystąpił też z wnioskami o
odznaczenia dla wyróżniających się członków okręgu;
- opracowanie artykułu na temat SBP do kolejnych numerów „Panoramy
Wielkopolskiej Kultury” wydawanej przez WBPiCAK w Poznaniu. W 2011 r. ukazało
się 6 numerów, na bieżąco przesyłane do wszystkich oddziałów i kół SBP oraz
bibliotek publicznych w Wielkopolsce;
- kontynuacja prac nad dodatkiem do Słownika bibliotekarzy wielkopolskich 19182000;
- wręczenie corocznej Nagrody im. Heleny Śmigielskiej, którą otrzymała Halina
Radoła z biblioteki publicznej z Gostynia. Nagroda przyznawana jest bibliotekarzom
wyróżniającym się w pracy zawodowej i za współpracę ze środowiskiem (Oddział
Leszno);
- Nagrodą im. Zofii Narkiewicz uhonorowano Bogusławę Dembińską z biblioteki
publicznej z Trzcianki (Oddział w Pile).

OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI
- organizacja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w którym uczestniczyły władze miasta,
instytucje kultury, bibliotekarze i przedstawiciele struktur;
- przeprowadzenie okręgowego etapu konkursu „Bibliotekarz Roku”;
- uhonorowanie zasłużonych bibliotekarzy odznaczeniami SBP.
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI
- uroczyste obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w siedzibie MBP w
Nowej Rudzie, honorowy patronat nad obchodami objął burmistrz miasta Nowa
Ruda.
OKRĘG LUBUSKI
- spotkanie członków lubuskiego okręgu SBP z przewodniczącą Zarządu Głównego
SBP Elżbietą Stefańczyk, w trakcie którego uhonorowano Małgorzatę Janicką,
wiceprzewodniczącą Zarządu Oddziału w Zielonej Górze medalem „W dowód
uznania”.
OKRĘG PODKARPACKI
Po raz szósty zorganizowano konkurs na najlepiej zrealizowany „Tydzień
Bibliotek”. Zarząd Okręgu doceniając stały, wysoki poziom merytoryczny pracy z
czytelnikiem, postanowił przyznać honorowe dyplomy dla bibliotek zajmujących od lat
czołowe miejsca w konkursie.
OKRĘG MAZOWIECKI
- realizacja konkursu „Bibliotekarz Roku Województwa Mazowieckiego”.
- cykl „Sylwetki ludzi książki”; w dn. 27.10 w Bibliotece na Koszykowej odbyło się
spotkanie z Janem Wołoszem, byłym przewodniczącym SBP i wieloletnim
redaktorem naczelnym „Bibliotekarza”, zatytułowane Dwadzieścia lat z
„Bibliotekarzem” wśród bibliotekarzy.
***
Analiza działań podjętych przez struktury SBP pozwala stwierdzić, że cała
organizacja realizuje przyjętą na Krajowym Zjeździe Delegatów w 2009 r. Strategię
rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021. W 2011 r. jednym
z najtrudniejszych zadań było rozpoczęcie prac nad komputerową bazą danych
członków oraz kontynuacja zadań w ramach grantów FRSI i programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

