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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy

Bieżący numer naszego „Biuletynu…” ma szczególne znaczenie ze 
względu na dokumentowanie przygotowań i realizacji trzech wydarzeń, 
które dominują w 2017 r.

Pierwsze z nich ma charakter międzynarodowy i dotyczy organizacji 
w Polsce Kongresu IFLA. To olbrzymie przedsięwzięcie, które odbyło się 
we Wrocławiu, w dn. 19-25 sierpnia br. pod hasłem: „Biblioteki Solidar-
ność. Społeczeństwo” skupiło uwagę ponad 3 tys. bibliotekarzy, którzy 
przyjechali z całego świata. Stowarzyszenie, jako jeden z głównych or-
ganizatorów, odpowiedzialne było m.in. za pracę wolontariuszy. Z oka-
zji Kongresu IFLA przygotowaliśmy publikacje okolicznościowe dla jego 
uczestników, zaprezentowaliśmy też materiały promocyjne polskich bi-
bliotek (na stoisku wystawienniczym) oraz w Bulwarze Bibliotek. Na por-
talu sbp.pl ukazywały się codziennie relacje z przebiegu spotkań, uzupeł-
nione galerią zdjęć.

Drugie wydarzenie dotyczy Jubileuszu 100-lecia SBP. Centralne ob-
chody jubileuszowe, odbędą się 20 października br. w Bibliotece Narodo-
wej. Patronat nad jubileuszem objął Prezydent RP, a przewodniczącym 
Komitetu Honorowego został Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W „Biuletynie…” omawiamy różne inicjatywy podejmowane w roku jubile-
uszowym, zarówno przez Zarząd Główny, jak i struktury terenowe.

Wiele miejsca poświęcono przygotowaniom do Krajowego Zjazdu De-
legatów SBP, które odbędzie się w dn. 20-21 października br. Zjazd doko-
na podsumowania kadencji 2013-2017, wyboru nowych władz Stowarzy-
szenia oraz zatwierdzi kierunki rozwoju organizacji w następnej kadencji. 
W związku z tym prezentujemy podstawowe dokumenty zjazdowe, w tym 
m.in. regulaminy, sprawozdania z kadencji 2013-2017 oraz projekt Pro-
gramu działania SBP na lata 2017-2021.   

W „Biuletynie…” znajdą czytelnicy ponadto syntetyczne informacje 
o pracy Zarządu Głównego w okresie styczeń-sierpień 2017. 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Delegatom życzę pomyślnych ob-
rad i dobrych wyborów.

dr Anna Grzecznowska  
                                                                  Dyrektor Biura ZG SBP
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I. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP

1. Obrady Prezydium ZG

3 lutego

Obecni byli członkowie Prezydium: Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyń-
ska, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przy-
bysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, 
Marta Lach, Anna Grzecznowska.

Po przyjęciu protokołu z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego 
w dniu 9 grudnia 2016 r. i omówieniu najważniejszych działań ZG SBP 
w okresie grudzień 2016 – styczeń 2017, Sekretarz Generalny SBP kol. 
B. Budyńska przedstawiła projekt Planu pracy na 2017 r., zwracając 
szczególną uwagę na planowane konferencje i warsztaty, m.in. „Działal-
ność instrukcyjno-metodyczną bibliotek publicznych – nowe wyzwania” 
(Bydgoszcz, 30-31 maja 2017 r., we współpracy z WiMBP w Bydgoszczy 
i Biblioteką Główną UKW), „Jak czytanie wpływa na rozwój człowieka 
i społeczeństwa” (konferencja z okazji ŚDK organizowana we współpracy 
z PIK). Kol. M. Majewska zgłosiła propozycję włączenia do Planu pracy 
cyklu szkoleń na temat podstawowych zagadnień bibliotekarstwa, prze-
znaczonego dla osób pracujących w bibliotekach bez wykształcenia kie-
runkowego. Zobowiązała się także przygotować na kolejne posiedzenie 
Zarządu Głównego SBP szczegóły dotyczące programu i obsady trener-
skiej. A. Grzecznowska zaproponowała podjęcie współpracy z Wydziałem 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW przy organizacji takiego kursu 
i wydawanie wspólnego certyfikatu dla jego uczestników. 

Plan wydawniczy na 2017 r. omówiła dyrektor Wydawnictwa SBP 
M. Lach. Znajdują się w nim m.in. pozycje okolicznościowe związane 
z Jubileuszem 100-lecia Stowarzyszenia i organizacją Kongresu IFLA 
w Polsce, na które SBP stara się uzyskać dofinansowanie z MKiDN.

W kolejnym punkcie porządku obrad kol. B. Budyńska omówiła wstępnie 
sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w 2016 r. Zorganizo-
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wano ogółem 31 warsztatów (w tym: 28 stacjonarnych i 3 e-learningowe), 
na których przeszkolono ok. 630 osób. Główne tematy dotyczyły: formy 
promocji i aktywizacji czytelników, prawa autorskiego, prawa pracy w bi-
bliotekach, biblioterapii, stron WWW, autyzmu, archiwum zakładowego, 
rywalizacji. Odbyły się także:

– 4 konferencje („Dokumenty życia społecznego w badaniach i prak-
tyczne ich wykorzystanie”, 6-7.10., Wrocław; „Nowe narzędzie in-
deksowania w bibliografii regionalnej”, 6-7.06., Wrocław; „Edu AKCJA 
– Biblioteka – Usłyszeć i zobaczyć literaturę” 19.05., Warszawa; 
„Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek 
polskich”, 1.12., Warszawa);

– seminarium „Historia w bibliotece: gromadzenie źródeł do badań, 
miejsce spotkań niezwykłych ludzi”, 25.11., Warszawa;

– Forum Młodych Bibliotekarzy, 15-16.09., Opole.
Realizowane były ponadto: XIII edycja programu Tydzień Bibliotek, kon-

kurs Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015, Nagroda Naukowa SBP, Nagroda 
Młodych SBP, konkurs Bibliotekarz Roku, inne zadania objęte grantami 
(Analiza Funkcjonowania Bibliotek, digitalizacja publikacji i czasopism 
naukowych, źródła do badań fonografii polskiej, projekt Bibliotekarzu za-
przyjaźnij się z osobą z autyzmem, archiwizacja dokumentów SBP).

Sytuację finansową SBP omówiła Dyrektor Biura ZG SBP dr A. Grzecz-
nowska; rok 2016 zakończono wynikiem dodatnim.

W dalszej części posiedzenia kol. E. Stefańczyk poinformowała o przy-
gotowaniach do Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu. We współpracy z IFLA 
ukazał się newsletter poświęcony Kongresowi. Na bieżąco aktualizowana 
jest polska strona Kongresu http://www.sbp.pl/ifla2017, prowadzona na 
portalu SBP. Trwa nabór wolontariuszy, termin przyjmowania zgłoszeń 
został przedłużony do 31 marca br. Do końca stycznia zarejestrowało 
się ok. 200 osób. Dokonano wyboru superwizorów, odbyły się spotka-
nia z przedstawicielami IFLA, w których ze strony SBP uczestniczyły kol. 
J. Pasztaleniec-Jarzyńska i kol. J. Golczyk. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska 
opowiedziała o International Advocacy Programme (IAP), stworzonym 
przez IFLA. Jego celem jest podkreślenie, jak ważną rolę spełniają biblio-
teki w realizacji programu zrównoważonego rozwoju ONZ Agenda 2030.

W kolejnych punktach porządku obrad omówiono:
– przygotowania do Jubileuszu SBP. Centralne obchody odbędą się 

20 października 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Uru-
chomiona została strona Jubileuszu http://www.sbp.pl/100, trwają 
prace związane z realizacją filmu dokumentalnego o SBP, którego 
reżyserem jest prof. Andrzej Sapija. Wydawnictwo SBP wyda pu-
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blikacje okolicznościowe, m.in. monografię przygotowywaną pod 
kierunkiem prof. J. Koniecznej, kronikę SBP autorstwa M. Przybysz.

– przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, który odbędzie 
się w dniach 20-21 października 2017 r. w Bibliotece Narodowej. 

W sprawach różnych zaakceptowano propozycję powołania Komisji 
ds. Archiwów SBP (dokumenty przygotowane zostaną na posiedzenie ZG 
w kwietniu br.), przyjęto uchwałę dotyczącą włączenia do składu osobo-
wego Zespołu ds. badania efektywności bibliotek Magdaleny Mrugalskiej 
z WiMBP w Bydgoszczy.

7 kwietnia

Obecni byli członkowie Prezydium: Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyń-
ska, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przy-
bysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, 
Marta Lach, Anna Grzecznowska.

Podczas spotkania uczestnicy przyjęli protokół z posiedzenia Prezy-
dium ZG w dniu 3 lutego 2017 r. Kol. E. Stefańczyk wprowadziła w tematykę 
obrad ZG SBP oraz poinformowała o tym, że zaproszeni przedstawiciele 
MKiDN – Maciej Dydo i Małgorzata Kurek – nie będą mogli wziąć udziału 
w posiedzeniu ze względu na pilne zobowiązania służbowe. Członkowie 
Prezydium zatwierdzili materiały przygotowane na posiedzenie ZG SBP.

20 czerwca

Na spotkaniu obecni byli członkowie Prezydium: Sylwia Błaszczyk, 
Barbara Budyńska, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyń-
ska, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, 
Joanna Golczyk, Marta Lach, Anna Grzecznowska, Elżbieta Zaborowska.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła przewodnicząca SBP, kol. E. Ste-
fańczyk. 

Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 
7 kwietnia 2017 r. 

Kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG SBP 
w okresie kwiecień-czerwiec 2017, w tym: 

– opinie i wystąpienia SBP do właściwych ministerstw, władz samo-
rządowych,

– współpracę z bibliotekami i innymi instytucjami (BP w Dzielnicy Pra-
ga-Południe m.st. Warszawy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, IDIiB UW),
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– konkursy (Tydzień Bibliotek 2017, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016, 
Bibliotekarz Roku 2016),

– realizację działań w ramach programów operacyjnych i innych (gran-
ty, dotacje),

– Analizę Funkcjonowania Bibliotek,
– patronaty.
E. Stefańczyk poinformowała, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-

skich uzyskało, na wniosek Przewodniczącego Konferencji Dyrektorów 
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Doroczną Nagrodę Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste ogłoszenie laureatów odbędzie się 
30 czerwca w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Następnie omówiono stan przygotowań do Kongresu IFLA 2017 we 
Wrocławiu:

– Kol. J. Golczyk, koordynator ds. wolontariatu Kongresu IFLA 2017, 
poinformowała, że zarejestrowanych jest 341 wolontariuszy. Są 
wśród nich osoby z zagranicy. Dla wolontariuszy wykupione zosta-
nie podstawowe ubezpieczenie NNW w TUiR Warta. 

– Dyrektor Biura ZG SBP A. Grzecznowska przedstawiła, co SBP 
zapewnia wolontariuszom: kamizelki i torby wraz z notesem, dłu-
gopisem oraz gadżety. Dla osób nocujących w domu studenckim 
zakupione zostanie podstawowe wyposażenie: naczynia i sztućce 
jednorazowe, kubki ceramiczne, kawa, herbata, cukier, woda, środki 
czystości.

– SBP będzie miało swoje stoisko podczas Kongresu, otrzymaliśmy 
50% zniżki na jego zakup. Na stoisku będą wystawione materiały 
promocyjne SBP, polskich bibliotek oraz kilku firm z nimi współpra-
cujących.

– Podczas ceremonii otwarcia wystąpią przedstawiciele wszystkich 
współorganizatorów Kongresu, w tym Przewodnicząca SBP E. Ste-
fańczyk.

– Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska odpowiedzialna za Bulwar Bibliotek 
poinformowała, że do czerwca zgłosiło się ok. 30 bibliotek z Polski, 
które zaprezentują swoje działania w formie roll-upów.

– Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że istnieje możliwość krótkich 
wystąpień poza programem Kongresu, w części wystawowej Expo 
Pavilion. Będzie się tam prezentowało SBP (projekt „Bibliotekarzu 
zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”), FRSI, IK.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przygotowań do Jubileuszu 
100-lecia SBP. Obchody centralne 100-lecia SBP odbędą się 20 paź-
dziernika 2017 r. w Bibliotece Narodowej. Program uroczystości obejmu-
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je: wystąpienie przewodniczącej SBP, referat Z. Gruszki „Ludzie, czasy, 
wydarzenia. Praca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz śro-
dowiska zawodowego bibliotekarzy w świetle opinii jego współtwórców”, 
prezentację filmu dokumentalnego o SBP (reżyserem jest Andrzej Sapija, 
obecnie trwają prace montażowe) wystąpienia zaproszonych gości, wrę-
czenie odznaczeń, koncert muzyki klasycznej (jego organizacją zajmuje 
się przewodnicząca Sekcji Fonotek). 

Z okazji Jubileuszu przygotowywane są publikacje okolicznościowe: 
monografia pt. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraź-
niejszość 1917-2017 (red. J. Konieczna); Kronika SBP (red. M. Przybysz), 
Bibliografia wydawnictw SBP (red. M. Przybysz)

Kolejnym z omawianych tematów były przygotowania do Krajowego 
Zjazdu Delegatów SBP, który odbędzie się w dn. 20-21 października 2017 
w Bibliotece Narodowej:

– aktualnie przygotowywane są sprawozdania za kadencję 2013-2017, 
– trwają wybory delegatów (do 30 czerwca br.); do Biura ZG SBP 

sukcesywnie napływają informacje o składach zarządów struktur 
terenowych i delegatach wybranych na KZD, 

– w lipcu uruchomiona będzie rejestracja za pomocą formularza na 
portalu sbp.pl, odpłatność za uczestnictwo delegata wynosi: 600 zł 
z noclegiem (Hotel Logos) i 450 zł bez noclegu. Cena zawiera akre-
dytację, materiały zjazdowe, publikacje SBP, wyżywienie. Z opłaty 
zwolnieni są członkowie ZG SBP, Członkowie Honorowi oraz prze-
wodniczący sekcji, komisji i zespołów ZG.

– trwają prace Komitetu Programowego oraz Komisji: ds. Statutu i ds. 
gromadzenia i analizowania wniosków. Po zakończonych wyborach 
w okręgach przewodniczący komisji poproszą o przesłanie do Biura 
ZG wniosków i ustaleń z poszczególnych zjazdów okręgowych. 

W dalszej części posiedzenia kol. M. Majewska omówiła sprawozdanie 
finansowe za okres styczeń-maj 2017 r. Widoczna jest równowaga wpły-
wów i wydatków. Cały czas odnotowywany jest spadek sprzedaży książek 
i czasopism, wzrosły natomiast przychody z organizacji konferencji i warsz-
tatów. Dyrektor Biura ZG SBP dr A. Grzecznowska zauważyła, że rok 2017 
jest wyjątkowy pod względem wydatków (Kongres IFLA, Jubileusz, KZD). 
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaapelowała, aby w odpowiedzialny sposób 
zastanowić się, gdzie jesteśmy w stanie szukać oszczędności.

Dokonano wstępnego podsumowania programu Tydzień Bibliotek 2017, 
który trwał w dniach 8-15 maja br. Biblioteki w całej Polsce organizowały 
różnorodne przedsięwzięcia promujące czytelnictwo, skierowane do osób 
z różnych grup wiekowych. Relacje z przebiegu tegorocznej edycji można 
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śledzić na portalu sbp.pl w serwisie poświęconym programowi TB. Do 30 
czerwca br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najciekawszą 
akcję zorganizowaną w ramach Tygodnia Bibliotek. Na laureatów czekają 
nagrody książkowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, realizacja programu 
Tydzień Bibliotek uzyskała dofinansowanie z programu MKiDN „Promocja 
czytelnictwa”.

W sprawach różnych poruszono sprawę Oddziału SBP w Jeleniej Gó-
rze. Po odkryciu nieprawidłowości w finansach prowadzonych przez od-
dział i podejrzeniach o nadużycia finansowe, jakich dopuścił się skarbnik 
Oddziału, Zarząd Oddziału SBP w Jeleniej Górze złożył zawiadomienie do 
prokuratury i podjął decyzję o rozwiązaniu Oddziału SBP w Jeleniej Górze. 
Jak zauważyła kol. S. Błaszczyk decyzję taką może podjąć Zarząd Okręgu, 
powstała też wątpliwość, czy oddział może zostać rozwiązany, jeśli jest 
stroną w postępowaniu. Ustalono, że sprawą powinien zająć się Okręgowy 
Sąd Koleżeński we Wrocławiu. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaapelowa-
ła, aby w okręgach i oddziałach była rozdzielność władzy, w ten sposób 
możliwa będzie kontrola i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości. 

2. Obrady Zarządu Głównego

7 kwietnia

Obecni byli członkowie ZG: Helena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, 
Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Ja-
godziński, Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasz-
taleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zapro-
szeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Małgorzata 
Hołodowicz, Marta Lach, Elżbieta Zaborowska. Posiedzenie prowadziła 
przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk. 

W pierwszej części spotkania, mającej charakter sprawozdawczy, 
przedstawiono kolejno sprawozdania z działalności w 2016 r.: Zarządu 
Głównego (omówienia dokonała B. Budyńska), sekcji, komisji i zespołu 
ZG SBP (M. Przybysz), okręgów i oddziałów SBP (S. Błaszczyk). Spra-
wozdanie finansowe przedstawiła M. Majewska (skarbnik). 

W działalności Zarządu Głównego w 2016 r. na szczególną uwagę zasłu-
gują, zdaniem sprawozdawcy, realizowane granty, w tym m.in. dot. Analizy 
Funkcjonowania Bibliotek, Tygodnia Bibliotek, a także licznych warsztatów 
(zrealizowano w ciągu roku ponad 30 szkoleń), które umacniają wizerunek 
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Stowarzyszenia. Aktywnie działają niektóre sekcje i komisje, szczególnie 
wyróżnia się zaangażowanie Sekcji Bibliotek Muzycznych (duża aktywność 
na arenie międzynarodowej). Na uznanie zasługuje również działalność 
Sekcji Fonotek, Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych, Komisji Za-
rządzania i Marketingu, Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej. 

W porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się liczba członków SBP o 171 
osób. Spadek ten spowodowany jest m.in. weryfikacją liczby osób aktyw-
nych, płacących składki członkowskie. 

Główna księgowa Biura ZG SBP, M. Hołodowicz przedstawiła bilans 
Stowarzyszenia za 2016 r. Podkreśliła, że uzyskano dodatni wynik finan-
sowy, ale zauważyła też, że w kilku okręgach odnotowano straty. Mają 
one jednak pokrycie w wysokości zgromadzonych wcześniej środków na 
kontach. Bilans za 2016 r. został przyjęty (Uchwała ZG SBP nr 1/2017). 

Kol. B. Budyńska z kolei zaprezentowała Plan pracy ZG SBP na 2017 r. 
Wymieniła tematy szkoleń, seminariów i konferencji, a także inne działania 
realizowane w ramach znowelizowanej Strategii Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich na lata 2010-2021. Priorytetami będą działania związane 
z organizacją Kongresu IFLA we Wrocławiu, Jubileuszem 100-lecia SBP 
oraz Krajowym Zjazdem Delegatów. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska uzu-
pełniła plan o działanie „Rzecznictwo na rzecz bibliotek”, w ramach którego 
należy pokazywać, jak ważną rolę odgrywają biblioteki w zrównoważonym 
rozwoju. 

Plan wydawniczy omówiła dyr. Marta Lach, przypominając, że ma on 
charakter otwarty. Zakłada wydanie 35 publikacji książkowych, w tym kilku 
o charakterze okolicznościowym.

Plan pracy na 2017 r. został przyjęty.
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła prezentację na temat pro-

jektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”. W roku 2016 kontynuowano 
prace w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN: „Obserwatorium 
bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek, badanie zmian i wpływu na 
rozwój społeczny i ekonomiczny”. Projekt, planowany na lata 2015-2017 
zakłada, w sposób obiektywny, zgodny z międzynarodowymi standardami 
zdiagnozowanie i monitorowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu 
bibliotek publicznych i pedagogicznych we wszystkich obszarach ich dzia-
łania, zwłaszcza oferowanych usług na poziomie najmniejszych bibliotek 
gmin wiejskich, a także na poziomie regionalnym, lokalnym i ogólnopol-
skim. Rok 2016 był drugim rokiem wdrażania metody systematycznej 
obserwacji i oceny funkcjonowania bibliotek publicznych oraz pedago-
gicznych. W badaniu uczestniczyło 1588 bibliotek publicznych oraz 111 
bibliotek pedagogicznych. W ramach prac eksperckich podjęto następujące 
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działania: przekazano zweryfikowane tłumaczenie normy ISO 11620:2014 
dot. wskaźników funkcjonalności bibliotek do KT nr 242 dla opracowa-
nia projektu roboczego, zakończono prace nad weryfikacją tłumaczenia 
normy ISO 16439:2014 nt. badania wpływu bibliotek. Wykonano analizę 
porównawczą metod i praktyk stosowanych na świecie w zakresie bada-
nia wpływu bibliotek. Przeprowadzono badania satysfakcji użytkowników 
w 44 bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego, poprzedzając 
badanie szkoleniem online dla przedstawicieli bibliotek wytypowanych do 
badań.

Ważnym środkiem promocji badań efektywności bibliotek i źródłem 
informacji dla bibliotekarzy o metodologii badań i stosowanych narzę-
dziach był serwis internetowy projektu AFB. Opublikowano wyniki badań 
efektywności za rok 2015, prowadzonych w bibliotekach publicznych 
i pedagogicznych. Zrealizowano szkolenia online administratorów mery-
torycznych z bibliotek publicznych i pedagogicznych. Opracowano filmy 
instruktażowe dla dyrektorów bibliotek publicznych i pedagogicznych nt. 
metod prowadzenia analizy danych biblioteki. Odbyło się posiedzenie 
Rady Projektu AFB.

W dyskusji kol. K. Marcinowski stwierdził, że projekt w założeniu ma 
służyć dyrektorom bibliotek do szerszej analizy i porównań. Jednak jest 
to utrudnione, ponieważ większość danych dostępna jest anonimowo i nie 
wiadomo z jaką konkretnie biblioteką można porównać się. Kol. J. Paszta-
leniec-Jarzyńska odpowiedziała, że większość dyrektorów przystąpiła do 
projektu pod warunkiem, że dane ich będą chronione. Zwróciła również 
uwagę na inny problem – nie wszyscy potrafią wykorzystać dostępne dane 
do analizy. Z tego powodu Zespół ds. Analizy Funkcjonowania Bibliotek 
opracowuje podręczniki i inne pomoce dla dyrektorów bibliotek.

W kolejnym punkcie programu obrad kol. E. Stefańczyk poinformowała 
o przygotowaniach do Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu. SBP zakończyło 
nabór wolontariuszy. Zgłosiło się ok. 370 bibliotekarzy, w tym osoby z za-
granicy. Dla wolontariuszy zostały zarezerwowane tanie miejsca noclego-
we w wyremontowanych domach studenckich Politechniki Wrocławskiej. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich odpowiada również za organizację 
Bulwaru Bibliotek. W tej chwili zgłosiły się 24 biblioteki, nabór jest nadal 
otwarty. Podczas Kongresu zostanie zorganizowane wspólne stoisko SBP 
i polskich bibliotek, które będą mogły zaprezentować na nim swoje mate-
riały reklamowe. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska podkreśliła duże wsparcie 
finansowe MKiDN, uruchomiona została m.in. druga tura naboru wniosków 
stypendialnych dot. udziału w Kongresie dla bibliotekarzy bibliotek pu-
blicznych. Poinformowała również, że w imieniu SBP zgłosiła propozycję 
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referatu w ramach obrad Sekcji IFLA ds. Zarządzania Bibliotekami, na 
temat roli stowarzyszeń bibliotekarskich w społeczeństwie wiedzy. Z okazji 
Kongresu, Stowarzyszenie planuje wydać publikacje okolicznościowe dot. 
potencjału polskich bibliotek oraz działalności edukacyjno-kulturalnej SBP, 
a także numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego”. 

W dalszej części spotkania omówiono przygotowania do centralnych 
uroczystości Jubileuszu 100-lecia SBP, które odbędą się 20 października 
2017 r. w Bibliotece Narodowej. W programie przewidziane jest wystąpienie 
przewodniczącej Elżbiety Stefańczyk, referat dra Zbigniewa Gruszki z Uni-
wersytetu Łódzkiego pt. „Ludzie, czasy, wydarzenia. Praca Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich na rzecz środowiska zawodowego bibliotekarzy 
w świetle opinii jego współtwórców”, prezentacja filmu dokumentalnego 
o SBP w reżyserii Andrzeja Sapiji, wystąpienia gości, wręczenie odznaczeń 
oraz koncert muzyki klasycznej. 

Na portalu uruchomiona została podstrona poświęcona Jubileuszowi 
http://www.sbp.pl/100, gdzie zamieszczone są m.in. materiały do pobrania, 
harmonogram uroczystości w okręgach i inne. Trwają prace nad wyda-
niem monografii o SBP oraz Kroniki SBP, a także publikacji poświęconej 
bibliografii wydawnictw Stowarzyszenia. 

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono przygotowania do 
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. W sprawach organizacyjnych dyr. 
A. Grzecznowska poinformowała o rezerwacji sali obrad (Biblioteka Na-
rodowa), noclegów dla delegatów, a także o kosztach udziału i wysokości 
opłaty wpisowej. W sprawach programowych ustalono, że kol. B. Budyńska 
przygotuje i roześle do członków Komitetu Programowego KZD stosowne 
dokumenty. Kol. S. Błaszczyk poinformowała natomiast, że do Komisji ds. 
Statutu wpłynęło niewiele zgłoszeń propozycji zmian zapisów. Komisja 
rozpatrzy je wraz z innymi, które należy wprowadzić w związku ze zmia-
nami w ustawach o wolontariacie i o stowarzyszeniach. Kol. M. Majew-
ska poinformowała o wniosku Komisji Odznaczeń i Wyróżnień dot. zmian 
w regulaminach Medalu „W Dowód Uznania”, Honorowej Odznaki SBP, 
Medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”. Kol. E. Stefańczyk uznała, że 
zaproponowane przez KOiW zmiany wpłyną na usprawnienie prac Komisji. 
Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach wprowadzenia zmian w: Re-
gulaminie Honorowej Odznaki SBP (Uchwała nr 2/2017), Regulaminie 
Medalu „W Dowód Uznania” (Uchwała nr 3/2017), Regulaminie Medalu 
„Bibliotheca Magna Perennisque” (Uchwała nr 4/2017).

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała o obowiązku przygotowa-
nia sprawozdań z działalności w kadencji 2013-2017. Ostateczny termin 
nadsyłania sprawozdań do Biura ZG ustalono na 30 czerwca br. 
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Następnie omówiono konkursy organizowane przez SBP:
a) Tydzień Bibliotek 2017 odbywa się pod hasłem „Biblioteka. Oczy-

wiście!” – zwycięski plakat promujący program został wydrukowany 
i trafił do sprzedaży, ogłoszono regulamin konkursu na najciekawszą 
inicjatywę bibliotek, zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 
30 czerwca. W związku z pojawiającymi się od lat „nadużyciami” 
internautów w głosowaniu na portalu sbp.pl i koniecznością dokony-
wania weryfikacji liczby oddanych głosów należy zastanowić się nad 
rezygnacją z dotychczasowej formuły konkursu (plakat wybierany 
wyłącznie przez internautów) i rozważyć inne opcje.

b) Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016 – Jury wyłoniło 3 laureatów, po-
nadto 3 biblioteki otrzymały wyróżnienia. Jury postanowiło także 
uhonorować Listami Gratulacyjnymi biblioteki, które w minionych 
latach były laureatami Konkursu i wciąż utrzymują wysoki poziom 
działań promujących czytelnictwo. Wręczenie nagród odbyło się 
podczas inauguracji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich, w dn. 20 kwietnia br. w Warszawie.

c) Bibliotekarz Roku 2016 – wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
12 maja. 

d) Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego oceniła 
12 publikacji wydanych w 2016 r., nominowanych do Nagrody. Do 
akceptacji ZG SBP zgłoszono dwie pozycje, wyłonione w drodze 
głosowania. Zarząd Główny SBP jednogłośnie zatwierdził decyzję 
Komisji. Laureaci otrzymają medale i dyplomy, które zostaną wrę-
czone podczas obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP w Warszawie.

Kol. E. Stefańczyk przedstawiła ponadto wniosek Zespołu ds. Archi-
wum SBP, powołanego przez ZG SBP 27 września 2013 r. jako organ 
doraźny, o przekształcenie go w stały zespół, co zapewni lepszy nadzór 
nad dokumentami gromadzonymi przez Stowarzyszenie oraz systematycz-
ne prowadzenie prac archiwizacyjnych. Zebrani zaakceptowali wniosek 
(Uchwała nr 5/2017).

W sprawach różnych dyskutowano m.in. o zapowiedziach ukazania 
się na rynku nowego czasopisma bibliotekarskiego, które stanowi kon-
kurencję dla miesięczników wydawanych przez SBP. Zastanawiano się 
nad możliwością większego sprofilowania obu naszych periodyków pod 
kątem odbiorcy („Bibliotekarz” – tematyka ogólna, „Poradnik Bibliotekarza” 
– literatura dziecięca). 
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3. Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP

UCHWAŁA Nr 1/2017

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 3 lutego 2017 r.
dotycząca uzupełnienia składu osobowego 
Zespołu ds. badania efektywności bibliotek

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pod-
czas posiedzenia w dniu 3 lutego br. dokonało uzupełnienia składu Zespołu 
ds. badania efektywności bibliotek powołanego Uchwałą nr 5/2015 Zarzą-
du Głównego z dnia 9 grudnia 2015 r., powołując na członka Magdalenę 
Mrugowską z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. 

                                                            Prezydium Zarządu Głównego
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 3 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1/2017

Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dn. 7 kwietnia 
2017 r. przyjął i zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 
rok 2016.

                                                                        Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.
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UCHWAŁA Nr 2/2017

Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie Honorowej Odznaki 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji 
Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, zatwierdza do stosowania zmodyfiko-
wany Regulamin Honorowej Odznaki SBP.

                                                                        Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN
Honorowej Odznaki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

I. Postanowienia ogólne
1. Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 1998 r., decyzją Zarządu Głównego SBP 

postanowiono wybić drugą edycję Honorowej Odznaki SBP w nowej formie 
plastycznej. Wzór odznaki stanowi załącznik 1 do Regulaminu.

2. Honorową Odznakę SBP mogą otrzymać członkowie SBP z co najmniej 10-let-
nim stażem za istotny dla rozwoju organizacji wkład pracy w funkcjonowanie 
jej struktur oraz promocję podejmowanych działań i zawodu bibliotekarza, jak 
również osoby nie należące do SBP, w tym obywatele innych państw, za dłu-
goletnią współpracę i wspieranie różnych kierunków działalności SBP.

3. Honorowej Odznace SBP towarzyszy imienna legitymacja (zał. 2).

II. Tryb przyznawania Odznaki Honorowej SBP
1. Organem uprawnionym do nadawania Odznaki jest Zarząd Główny SBP. W jego 

imieniu decyzje na bieżąco podejmuje Prezydium ZG SBP.
2. Organami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie Odznaki są: ZG 

SBP, zarządy okręgów, oddziałów i kół oraz zarządy komisji, sekcji i zespołów 
działających przy ZG SBP przy czym, zarządy okręgów zatwierdzają wnioski 
zarządów oddziałów, które z kolei zatwierdzają wnioski zarządów kół.
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3. Wnioski sporządza się na odpowiednich formularzach (zał. 3), a następnie 
przesyła za pośrednictwem Biura ZG SBP do Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, 
która je opiniuje. 

4. Przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień przedstawia zaopi-
niowane wnioski na posiedzeniu Prezydium ZG SBP. Decyzje podję-
te przez Prezydium ZG SBP zostają zapisane w protokole, a po za-
twierdzeniu przez ZG SBP wpisane na portalu SBP do elektronicznego 
rejestru nadań oraz opublikowane w czasopismach organizacyjnych. 

5. Opiniowanie wniosków odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast 
nadawanie Odznaki Honorowej SBP co najmniej raz na kwartał tak, aby przy-
znane odznaczenia można było wręczyć podczas ogólnopolskich lub lokalnych 
uroczystości SBP.

III. Tryb wręczania Odznaki Honorowej SBP
1. Na szczeblu krajowym wręczenia Odznaki dokonują Przewodniczący SBP, 

jego zastępcy lub Sekretarz Generalny SBP, a na szczeblach niższych struktur 
SBP przewodniczący zarządu danego okręgu SBP lub inne osoby funkcyjne 
wyznaczone przez Przewodniczącego SBP.

2. Wręczenie Odznaki winno mieć charakter uroczysty i odbywać się podczas 
publicznych spotkań bibliotekarzy, takich jak: Zjazdy Delegatów SBP, obchody 
Dnia Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek, jubileusze, fora, konferencje.

UCHWAŁA Nr 3/2017

Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Medalu „W Dowód Uznania”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji 
Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, zatwierdza do stosowania zmodyfiko-
wany Regulamin Medalu „W Dowód Uznania”.

                                                                        Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.
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REGULAMIN
Medalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

„W Dowód Uznania”

I. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 15 czerwca 

1997 r. Prezydium Zarządu Głównego SBP, w dniu 3 czerwca 1998 r., ustanowiło 
Medal „W Dowód Uznania”, któremu towarzyszy akt nadania (zał.1)

2. Medal nadaje się osobom oraz instytucjom i organizacjom za dokonania i zasługi 
istotne dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa, czytelnictwa oraz informacji nauko-
wej, na które składają się działania organizacyjne, modernizacyjne, dydaktyczne, 
badawcze, wydawnicze i popularyzatorskie zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej.

II. Tryb przyznawania Medalu „W Dowód Uznania”
1. Organem uprawnionym do przyznawania Medalu jest Zarząd Główny SBP. 

W jego imieniu decyzje na bieżąco podejmuje Prezydium ZG SBP. 
2. Organami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie Medalu są: ZG 

SBP, zarządy okręgów, oddziałów i kół oraz zarządy komisji, sekcji i zespołów 
działających przy ZG SBP przy czym, zarządy okręgów zatwierdzają wnioski 
zarządów oddziałów, które z kolei zatwierdzają wnioski zarządów kół.

3. Wnioski sporządza się na odpowiednich formularzach (zał. 2), a następnie 
przesyła za pośrednictwem Biura ZG SBP do Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, 
która je opiniuje.

4. Przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień przedstawia zaopiniowane 
wnioski na posiedzeniu Prezydium ZG SBP. Decyzje podjęte przez Prezydium 
ZG SBP zostają zapisane w protokole, a po zatwierdzeniu przez ZG SBP wpi-
sane na portalu SBP do elektronicznego rejestru nadań oraz opublikowane 
w czasopismach organizacyjnych. 

5. Opiniowanie wniosków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast 
przyznanie Medalów co najmniej raz na kwartał, tak aby można było wręczyć 
przyznane odznaczenia podczas ogólnopolskich lub lokalnych uroczystości SBP.

III. Tryb wręczania Medalu „W Dowód Uznania”
1. Na szczeblu krajowym wręczenia Medalu dokonuje Przewodniczący SBP, jego 

zastępca lub Sekretarz Generalny SBP, a na szczeblach niższych struktur 
SBP przewodniczący zarządu danego okręgu SPB, lub inne osoby funkcyjne 
wyznaczone przez Przewodniczącego SBP.

2. Wręczenie Medalu winno mieć charakter uroczysty i odbywać się podczas 
publicznych spotkań bibliotekarzy takich jak Zjazdy Delegatów SBP, obchody 
Dnia Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek, jubileusze, fora, konferencje.
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UCHWAŁA Nr 4/2017

Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji 
Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, zatwierdza do stosowania zmodyfikowany 
Regulamin Medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”.

                                                                        Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN
Medalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

„Bibliotheca Magna Perennisque”

I. Postanowienia ogólne 
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniu 10 czerwca 1994 r. 

ustanowił wyróżnienie honorowe – Medal „Bibliotheca Magna Perennisque”, 
któremu towarzyszy akt nadania (zal.1). 

2. Medal nadaje się bibliotekom oraz instytucjom, organizacjom, zespołom, itp. za 
wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa 
polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim. Szczegółowe kry-
teria wymagane od bibliotek wytypowanych do tego odznaczenia zawiera zał. 2.

II. Tryb przyznawania Medalu „Bibliotheca Magna Perennisque” 
1. Organem uprawnionym do przyznawania Medalu jest Zarząd Główny SBP. 

W jego imieniu decyzje na bieżąco podejmuje Prezydium ZG SBP.
2. Organami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie Medalu są: ZG 

SBP, zarządy okręgów, oddziałów i kół oraz zarządy komisji, sekcji i zespołów 
działających przy ZG SBP przy czym, zarządy okręgów zatwierdzają wnioski 
zarządów oddziałów, które z kolei zatwierdzają wnioski zarządów kół.

3. Wniosek sporządza się na odpowiednim formularzu (zał. 3), a następnie przesyła za 
pośrednictwem Biura ZG SBP do Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, która go opiniuje. 
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4. Przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień przedstawia zaopiniowane 
wnioski na posiedzeniu Prezydium ZG SBP. Decyzje podjęte przez Prezydium 
ZG SBP zostają zapisane w protokole, a po zatwierdzeniu przez ZG SBP wpi-
sane do elektronicznego rejestru nadań na portalu SBP oraz opublikowane 
w czasopismach organizacyjnych. 

5. Opiniowanie wniosków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od ich 
nadesłania, natomiast przyznanie Medalów co najmniej raz na kwartał, tak 
aby można było wręczyć przyznane odznaczenia podczas ogólnopolskich lub 
lokalnych uroczystości SBP.

III. Tryb wręczania Medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”
1. Na szczeblu krajowym wręczenia Medalu dokonuje Przewodniczący SBP, jego 

zastępca lub Sekretarz Generalny SBP, a na szczeblach niższych struktur 
SBP przewodniczący zarządu danego okręgu SPB, lub inne osoby funkcyjne 
wyznaczone przez Przewodniczącego SBP.

2. Wręczenie Medalu winno mieć charakter uroczysty i odbywać się podczas pu-
blicznych spotkań bibliotekarzy takich jak Zjazdy Delegatów SBP, obchody Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek oraz Tygodnia Bibliotek, jubileusze, fora, konferencje.

UCHWAŁA Nr 5/2017

Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Archiwum 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mając na uwadze 
stały nadzór nad dokumentami wytwarzanymi przez SBP, systematycz-
ne prowadzenie prac archiwizacyjnych i ochronę przed zniszczeniem, 
postanawia przekształcić Zespół ds. Archiwum Biura ZG SBP powołany 
27.09.2013 r. Uchwałą Nr 4nk/2013 jako organ doraźny, w stały Zespół ds. 
Archiwum SBP działający przy Zarządzie Głównym SBP.

                                                                        Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 kwietnia 2017 r.
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II. Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP

W dn. 14.03.2017 r. odbyło się coroczne posiedzenie Rady Programo-
wej Wydawnictwa SBP, w którym wzięli udział: Danuta Brzezińska, Anna 
Grzecznowska, Dariusz Kuźmina, Marta Lach, Janusz Nowicki, Bogumi-
ła Staniów, Elżbieta Stefańczyk, Jacek Wojciechowski, Elżbieta Barbara 
Zybert. Spotkanie otworzył prof. Dariusz Kuźmina, przewodniczący Rady, 
który dokonał także analizy możliwości wydawniczych SBP w najbliższym 
czasie. Zaproponował m.in. rozważenie wydawania przez SBP pozycji nie 
związanych z tematyką biblioteczną, ale dających szanse dużego zarob-
ku. Przewodnicząca SBP zwróciła uwagę, że wymaga to wprowadzenia 
zmian w Statucie Stowarzyszenia i zatwierdzenia przez Krajowy Zjazd 
Delegatów SBP. 

Marta Lach – dyrektor Wydawnictwa podsumowując działalność wy-
dawniczą w 2016 r. zwróciła uwagę, że opublikowano wszystkie polskie 
klasyczne pozycje literatury branżowej, począwszy od Estreichera, a skoń-
czywszy na krytycznym wydaniu Muszkowskiego. Podkreśliła bardzo dobrą 
współpracę z większością instytutów bibliotekoznawstwa i pozyskanie tą 
drogą wielu ciekawych tytułów oraz środków na ich wydanie. Dla większo-
ści młodych badaczy z uczelni publikowanie w SBP jest szansą na szybkie 
wprowadzenie do obiegu czytelniczego swojego dorobku. Największym 
problemem Wydawnictwa SBP jest konieczność zdobywania zewnętrznych 
środków finansowych oraz pozyskiwanie autorów popularnych poradników.

Prof. Jacek Wojciechowski – przewodniczący serii „Nauka-Dydaktyka-
-Praktyka” pozytywnie ocenił dorobek wydawniczy w 2016 r. Jednak zwrócił 
uwagę na zbyt dużą przewagę książek z zakresu informacji naukowej nad 
literaturą bibliotekoznawczą o charakterze praktycznym. Podkreśli także 
konieczność egzekwowania wymaganych recenzji, szczególnie prac mło-
dych autorów. Z uznaniem odniósł się do publikacji poradnikowych, jak 
np. pracy Aleksandra Radwańskiego – Antyporadnik, czyli jak nie należy 
używać komputera w bibliotece i zachęcał do szukania przez Wydawnictwo 
SBP podobnych publikacji.

Prof. Bogumiła Staniów zwróciła uwagę na urealnienie przez Wydawnic-
two SBP kosztorysów książek „uczelnianych”, gdyż przyznawanie środków 
finansowych odbywa się w uczelniach na zasadzie przetargu. 
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Dyrektor Anna Grzecznowska i Marta Lach poinformowały o działaniach 
marketingowych oraz próbach zdobycia grantów na publikacje okolicz-
nościowe, związane z Jubileuszem 100-lecia SBP oraz Kongresem IFLA 
2017.

Prof. Elżbieta Barbara Zybert omówiła wydanie specjalnego numeru 
„Przeglądu Bibliotecznego”, który będzie bezpłatnie rozdawany uczestni-
kom Kongresu IFLA we Wrocławiu. Numer zawierać będzie 7 tekstów, doty-
czących m.in. roli bibliotek publicznych w promocji czytelnictwa, tworzenia 
bibliotek cyfrowych i repozytoriów, zmian w budownictwie i architekturze 
gmachów bibliotecznych w Polsce, konserwacji i ochrony zbiorów. Za-
proponowała, aby zrezygnować z wydania numeru specjalnego w dwóch 
językach na rzecz zwiększenia liczby publikacji w wersji angielskiej. Wy-
danie numeru specjalnego jest wsparte finansowo przez MKiDN (wersja 
papierowa) i MNiSW (wersja elektroniczna).
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III. Konferencje, seminaria, warsztaty

„Biblioterapia w procesie rozwijania 
kompetencji czytelniczych” – biblioterapia II stopnia, 

8-9 lutego 2017 r., Warszawa

Warsztaty adresowane do bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów oraz psychologów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia z za-
kresu biblioterapii, bądź też mają podstawową wiedzę i doświadczenie w jej 
wykorzystaniu. Rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć 
z elementami biblioterapii i pokazują różnorodne metody pracy z uczniem, 
także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznali zasady tworzenia scenariuszy 
i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego 
wykorzystania w praktyce edukacyjnej. Program warsztatów nawiązywał 
do opublikowanych przez MEN priorytetów polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2016/2017 (upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie postaw, 
wychowanie do wartości). Zajęcia poszerzyły wiedzę z zakresu doboru 
literatury dla uczniów niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, 
ADHD oraz dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i borykają-
cych się z różnymi problemami i lękami.

Warsztaty prowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie 
Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 
certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycz-
nego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach 
Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie.

 
„Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa dzieci 

i młodzieży: O wyruszaniu w drogę, spotkaniach i przemianach”, 
10 marca 2017 r., Warszawa

Kolejna edycja warsztatów, realizowanych przez SBP we współpra-
cy z Goethe Institut w Warszawie. Warsztaty umożliwiły bibliotekarzom 
zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie kreatywnych metod wspierania 
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czytelnictwa dzieci i młodzieży, pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, jak 
otworzyć przed młodym czytelnikiem możliwości kryjące się w książkach 
i jak umożliwić mu odkrywanie świata mediów wszystkimi zmysłami.

W trakcie warsztatów uczestnicy pracowali z książkami z literatury 
niemieckiej, które szczególnie nadają się do rozwijania wyobraźni i kształ-
towania sprawności językowej młodego czytelnika. Tematem wybranych 
książek były „Podróże”. Autem lub koleją, rakietą, statkiem albo piechotą 
– bohaterowie książek często wyruszają w drogę do najodleglejszych 
zakątków i nieznanych światów. A tam trzeba poznawać nowe rzeczy, 
spotykać innych i wykazywać się przy tym asertywnością, krótko mówiąc 
– poddać się procesowi rozwoju i dojrzewania.

Warsztaty prowadziła Kathrin Buchmann z LesArt, Berlińskiego Cen-
trum Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.

„Nauka przez zabawę – czyli gry w bibliotece”, 
21 marca 2017 r., Warszawa

Gry planszowe szturmem wchodzą do bibliotek. Organizowane przez 
bibliotekarzy turnieje gromadzą tłumy zainteresowanych. Często są to 
ludzie, którzy nie przepadają za książkami. Czy gra, która przyciągnęła do 
biblioteki ma szansę przyciągnąć ich również do książki? „Grywalizacja”, 
a więc uczenie oczekiwanych zachowań, dzięki wykorzystaniu właściwej 
człowiekowi chęci gry i zabawy, święci obecnie triumfy podczas wszelkich 
szkoleń biznesowych. Jak można skutecznie wykorzystać ją do promocji 
czytelnictwa? O tym z uczestnikami warsztatów dzielili się wiedzą i do-
świadczeniem autorzy gry planszowej „W pustyni i w puszczy”, zintegro-
wanej z internetową platformą wiedzy, Iwona Haberny, Wojciech Rzadek. 
Uczestnicy szkolenia poznali:

– jakie są najnowsze trendy w świecie gier,
– jak skompletować atrakcyjną kolekcję gier dla biblioteki,
– jak docierać do zainteresowanych i organizować atrakcyjne turnieje 

gier planszowych,
– jak korzystać z gier w celu promocji czytelnictwa,
– jakie pomysły wykorzystania gier w pracy z dziećmi proponują me-

todycy nauczania języka polskiego.
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„Aktywne formy pracy z czytelnikiem – 
Jak dyskutować o książkach?”, 

28 marca 2017 r., Warszawa

Celem zajęć było zapoznanie uczestników z wybranymi metodami or-
ganizowania dyskusji, szczególnie przydatnymi w pracy z książką i z czy-
telnikiem. Zaprezentowane metody i techniki sprzyjają ożywieniu kon-
taktów w grupie, inicjują wymianę opinii czytelników o książce, ułatwiają 
zbudowanie przestrzeni do mówienia o emocjach czytelniczych. Zdobyte 
umiejętności pozwalają uczestnikom na urozmaicenie prowadzonych przez 
nich spotkań w bibliotekach. Szkolenie jest kontynuacją warsztatów, które 
odbyły się w latach 2015-2016. Warsztaty prowadziła dr Grażyna Walczew-
ska-Klimczak – adiunkt w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN.

„Cyberbezpieczeństwo – jak zadbać 
o bezpieczeństwo komputera, użytkowników i własne”, 

7 kwietnia 2017 r., Warszawa

Szkolenie adresowane było do bibliotekarzy, a także pracowników in-
nych instytucji i służb, pracujących na co dzień z komputerem, którzy chcą 
poznać podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa w Internecie 
lub uporządkować posiadaną już wiedzę podstawową. Omówiono zagro-
żenia związane z użytkowaniem komputera i Internetu, przedstawiono 
skuteczne sposoby ochrony, dbania o zachowanie prywatności, unikania 
nieświadomego łamania prawa w tym zakresie. 

Zajęcia prowadził Tomasz Kasperczyk – webmaster, grafik kompute-
rowy.

„Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” 
(biblioterapia II stopnia, 20-21 kwietnia 2017 r., Warszawa); 

„Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” 
(biblioterapia III stopnia, 5-6 czerwca 2017 r., Warszawa)

Szkolenia rozwijające umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć 
z zakresu biblioterapii, stosowania różnorodnych metod i technik pracy 
aktywizujących czytelnika, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
(dotkniętych ADHD, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi i in.).
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Zajęcia prowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie 
Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 
certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycz-
nego we Wrocławiu.

Ogólnopolska Konferencja „Działalność instrukcyjno-metodyczna 
bibliotek publicznych – nowe wyzwania”, 

30-31 maja 2017 r., Bydgoszcz 

Konferencja skierowana do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, stanowiła kontynuację działań 
podejmowanych przez SBP w poprzednich latach. Cele konferencji:

– określenie zakresu i form współpracy między bibliotekami publicz-
nymi,

– wypracowanie/określenie modeli/modelu współpracy między biblio-
tekami publicznymi poszczególnych poziomów, kierunków i perspek-
tywicznych celów,

– sformułowanie propozycji zmian w zapisach ustawy o bibliotekach, 
w punktach dotyczących zadań bibliotek wojewódzkich i powiatowych,

– wskazanie instytucji inspirujących kierunki działania (zastępujących 
bądź wspomagających biblioteki wojewódzkie i powiatowe) w rela-
cjach z bibliotekami pozostającymi w sieci.

W konferencji wzięło udział ok. 80 osób, wygłoszono 15 referatów, 
prezentowanych w 4 blokach tematycznych: uwarunkowania działalności 
bibliotek; model czy modele współpracy z bibliotekami w terenie?; czy 
biblioteki powiatowe są potrzebne? Biblioteki gminne – same, czy w sieci?

36. Ogólnopolskie Spotkanie 
Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP 

„Bibliografie regionalne – w kręgu historii i współczesności”, 
20-21 czerwca 2017 r., Gdańsk

Spotkania członków Zespołu ds. Bibliografii Regionalnych przyczyniają 
się do wymiany myśli i doświadczeń na polu bibliografii regionalnej oraz 
zacieśniają kontakty pomiędzy bibliografami – regionalistami w całym kraju. 
W trakcie spotkań poruszane są zarówno ogólne, jak i szczegółowe pro-
blemy opracowania bibliografii regionalnych. Członkowie Zespołu współ-
pracują z Biblioteką Narodową w zakresie relacji i powiązań bibliografii 
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regionalnych z bibliografią narodową. Podczas spotkania przedstawiono 
doświadczenia w zakresie opracowania bibliografii historii Pomorza, Ka-
szub, Gdyni, śląskich bibliografii terytorialnych, zasoby biblioteki Europej-
skiego Centrum Solidarności.

„Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi 
w bibliotece”, 

21-22 czerwca 2017 r., Warszawa

Warsztaty miały na celu prezentację wybranych możliwości zastoso-
wania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach 
bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście pracy z młodym użytkownikiem na-
leżącym do tzw. pokolenia Z (pokolenia internetowego) – osób urodzonych 
po 2000 r. W ramach szkolenia przygotowana została strona internetowa, 
na której uczestnicy mają dostęp do powiązanych z tematem multimediów. 

Szkolenie prowadził dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
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IV. Nagrody SBP, programy, konkursy

1. Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za 2016 r.
Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego 
za 2016 r. otrzymują:

– w kategorii podręczniki akademickie – Nauka o informacji / red. 
Wiesław Babik. Warszawa: Wydawnictwo SBP;

– w kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym – Multi-
media w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dys-
funkcją słuchu / Bronisława Woźniczka-Paruzel. Toruń: Wydawnic-
two Naukowe UMK.

2. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016
Jury konkursu przyznało nagrody za dokonania w roku 2016 nastę-

pującym bibliotekom:
– I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu im. Konstante-

go Ildefonsa Gałczyńskiego, 
– II nagroda – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, 
– III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie.

Wyróżnienia:
– Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie,
– Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wy-

sokim,
– Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie. 

Jury postanowiło także uhonorować Listami Gratulacyjnymi biblioteki, 
które w minionych latach były laureatami Konkursu i wciąż utrzymują 
wysoki poziom działań promujących czytelnictwo:

– Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie, 
– Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, 
– Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, 
– Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym. 
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3. Bibliotekarz Roku 2016
Tytuł Bibliotekarza Roku 2016 zdobyła Urszula Kopeć-Zaborniak – 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Finałowy ranking, 
który uwzględniał wybory kapituł z poszczególnych okręgów SBP oraz 
głosowanie internautów przedstawiał się następująco:

1. Urszula Kopeć-Zaborniak – okręg podkarpacki
2. Karolina Suska – okręg lubelski
3. Adrianna Walendziak – okręg warmińsko-mazurski
4. Dorota Grewling – okręg wielkopolski
5. Małgorzata Sobiesiak – okręg mazowiecki
6. Zbigniew Walczak – okręg pomorski
7. Dagmara Bałycz – okręg śląski
8. Mirosława Bogacz – okręg małopolski
9. Karolina Mendyk – okręg dolnośląski

10. Paweł Redlarski – okręg kujawsko-pomorski
11. Iwona Czyżewska – okręg podlaski
12. Małgorzata Jolanta Zychowicz – okręg zachodniopomorski
13. Anna Adamczyk – okręg świętokrzyski
14. Alicja Biesaga – okręg opolski
15. Anna Wrąbel – okręg łódzki
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na gali w dn. 19 maja podczas 

Warszawskich Targów Książki.

4. Tydzień Bibliotek 2017
Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na najciekaw-

sze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek 
2017 pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!” przyznało nagrody następu-
jącym bibliotekom:

– I nagroda – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie za akcję „Obszar 
Roboczy czyli BJ.nie(oczywiście)!”,

– II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańko-
wicza w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) za akcję „Obywatelko/
Obywatelu witamy w PRL-u”,

– III nagroda – Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jerzmanowej (woj. dolnośląskie) za akcję „Odgadnij ty-
tuł”.

Jury przyznało dwa Wyróżnienia:
– Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Sulęcinie (woj. 

lubuskie) za akcję „Bal i parada postaci bajkowych”,
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– Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wy-
sokim (woj. lubelskie) za akcję „Środa Tygodnia Bibliotek 2017 
w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim”.

Jury postanowiło uhonorować Listami Gratulacyjnymi, za oryginalne 
propozycje akcji promujących czytelnictwo, następujące biblioteki:

– Miejską Bibliotekę Publiczną w Legionowie (woj. mazowieckie) za 
akcję „Znajdź białego kruka”,

– Bibliotekę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (woj. 
warmińsko-mazurskie) za akcję „Molariusz Warmińsko-Mazurski 
(Mole w bibliotece? Oczywiście!)”.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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V. Organizacja Kongresu IFLA 2017

W roku 2017 polscy bibliotekarze mieli wyjątkową okazję uczestniczenia 
w Polsce, we Wrocławiu w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji 
Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA 
– International Federation of Library Associations and Institutions. IFLA 
zrzesza ponad 14 000 stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji działa-
jących na rzecz bibliotek z ponad 150 krajów świata. Kongres odbywał 
się pod hasłem „Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo”. Do Wrocławia 
przyjechało ok. 3 tysiące bibliotekarzy z ok. 120 państw. Wzięli oni udział 
w 248 sesjach poświęconych najważniejszym problemom bibliotekarstwa. 
Uzupełnieniem głównego programu były wykłady, prezentacje, warsztaty 
oraz stoiska firm komercyjnych działających na rzecz bibliotek. Polskie 
biblioteki miały szansę specjalnego zaprezentowania swoich dokonań 
dzięki odrębnej przestrzeni wystawowej zatytułowanej Bulwar Bibliotek, 
zorganizowanej przez SBP, a także na stoisku Stowarzyszenia (które było 
jedynym „polskim” stanowiskiem wystawowym) oraz poprzez prezentacje 
na sesjach. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, wspólnie z Biblioteką Narodową 
i Miastem Wrocław, było głównym organizatorem Kongresu. Przewodni-
cząca SBP, Elżbieta Stefańczyk współprzewodniczyła Polskiemu Narodo-
wemu Komitetowi Kongresu IFLA Wrocław 2017, prace Komitetu wspierały 
także kol. kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Barbara Budyńska. Pani 
przewodnicząca powitała też gorąco uczestników Kongresu zwracając 
przy tym uwagę, że jego organizacja w Polsce, w 2017 r. zbiegła się 
z obchodzonym w br. jubileuszem 100-lecia Stowarzyszenia, co jest dla 
nas dużym wyróżnieniem.

W trakcie Kongresu kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska wygłosiła referat 
„Polish Librarians’ Association Supporting Libraries in the Changing So-
cietal Environment”, w sesji poświęconej stowarzyszeniom bibliotekarskim 
(Library Associations In Solidarity with Civil Society – Management of 
Library Associations). Podczas sesji odbywających się w ramach Expo 
Pavilion, Aleksandra Sztajerwald przedstawiła projekt „Bibliotekarzu za-
przyjaźnij się z osobą z autyzmem” realizowany przez SBP w 2016 r. we 
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współpracy z Fundacją Synapsis (tytuł prezentacji: Librarian makes Friend-
ship with People with Autism). Do udziału w Expo Pavilion SBP zaprosiło 
ponadto Instytut Książki (wystąpienie Krzysztofa Koehlera „A Library – the 
Best Investment”) oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
(wystąpienie Agnieszki Koszowskiej „Robots and Tablets in Your Library”). 

Oddział warszawski SBP i Koło SBP przy Bibliotece Uniwersytetu War-
szawskiego byli współorganizatorami konferencji satelickiej „Innovation and 
the User Experience: Evaluating and Implementing Discovery Systems”, 
która odbyła się w BUW w dn. 16-17 sierpnia 2017 r. Struktury SBP były 
także inicjatorami innej konferencji satelickiej – „Open Access: Action Requ-
ire”, która miała miejsce także w dniach poprzedzających Kongres (16-17 
sierpnia) w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

SBP wzięło na siebie odpowiedzialność za organizację wolontariatu ob-
sługującego Kongres. Koordynatorem ds. wolontariatu została kol. J. Gol-
czyk, członek Zarządu Głównego SBP, a wspomagało ją 13 superwizorów, 
wśród których znalazła się kol. Sylwia Błaszczyk, członek ZG. Wybranych 
zostało 268 wolontariuszy, po raz pierwszy z całego świata. Oprócz Po-
laków wolontariuszami były osoby (najczęściej bibliotekarze) z Niemiec, 
Ukrainy, Australii, Azerbejdżanu, USA, Południowej Afryki, Ugandy, Ma-
lezji, Gany, Iranu, Luksemburga, Norwegii, Serbii, Litwy, Węgier, Wietna-
mu, Rumunii, Nigerii, Botswany, Brazylii, Nowej Zelandii, Włoch, Kanady, 
Kostaryki, Jamajki, Japonii, Santa Lucia, Kenii, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Chorwacji. SBP odpowiadało za prowadzenie rejestracji i sekretariatu, 
zakup wyposażenia dla wolontariuszy (kamizelki, torby z wyposażeniem), 
ubezpieczenia NNW, zorganizowanie tańszych noclegów w domach akade-
mickich, opracowanie harmonogramu i zakresu ich prac, przeprowadzenie 
szkoleń i inne działania związane z pracą wolontariuszy. 

Wydawnictwo SBP przygotowało publikacje okolicznościowe w języku 
angielskim, które były dystrybuowane na naszym stoisku kongresowym:

– „The Library Review” – numer specjalny czasopisma „Przegląd 
Biblioteczny”, prezentujący osiągnięcia współczesnego polskiego 
bibliotekarstwa naukowego, 

– „Libraries in Poland” – charakterystyka stanu i potencjału polskich 
bibliotek, przede wszystkim publicznych, 

– „Polish Librarians’ Association. Knowledge – Experience – Tradition 
– Modernity” – prezentacja obszarów działalności edukacyjno-kul-
turalnej SBP.

Dla uczestników Kongresu SBP przygotowało także materiały promo-
cyjne (zakładki, ulotki, gadżety itp.). Na portalu sbp.pl uruchomiono stronę 
http://www.sbp.pl/ifla2017 poświęconą organizacji Kongresu we Wrocławiu 
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z podstawowymi informacjami o programie, imprezach towarzyszących, 
w tym konferencjach i seminariach satelickich odbywających się w biblio-
tekach w trakcie Kongresu, grantach dla bibliotek na udział w Kongresie, 
wolontariacie, itp. 

Na stoisku SBP, oprócz naszych materiałów i bibliotek znalazły się ma-
teriały promocyjne instytucji i firm współpracujących od lat z SBP (Instytut 
Książki, FRSI, MPLC, Sygnity, MOL, MURATOR EXPO). 

Znaczący udział Stowarzyszenia w realizacji Kongresu był możliwy 
dzięki środkom pozyskanym z MKiDN i współpracy z Biblioteką Narodową. 

Z inicjatywy SBP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 
stypendia konferencyjne bibliotekarzom z bibliotek publicznych, aby umoż-
liwić im udział w tegorocznym Kongresie IFLA. Stypendia w wysokości 
3 tys. zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pełnej opłaty rejestra-
cyjnej, otrzymało je 38 bibliotekarzy. Z grupą stypendystów wicepremier 
Piotr Gliński spotkał się 20 sierpnia br. we wrocławskim Muzeum Pana 
Tadeusza. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przemówieniu 
powitalnym do uczestników Kongresu podkreślił, że „potrzebujemy biblio-
tek, by mieć bardziej wykształconych obywateli, którzy będą umieli dzięki 
temu bardziej niezależnie myśleć”. 

Na portalu sbp.pl ukazywały się codzienne relacje z przebiegu Kon-
gresu oraz galeria zdjęć. Po zakończeniu Kongresu przewodnicząca SBP 
skierowała list z podziękowaniami do wszystkich uczestników, a także tych, 
którzy przyczynili się do jego organizacji, wsparli merytorycznie, organi-
zacyjnie i finansowo. List z podziękowaniami dla wolontariuszy przesłała 
także kol. J. Golczyk. 
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VI. Inne

1. Jubileusz 100-lecia SBP

Hasło Jubileuszu brzmi: „SBP – Wiedza i Doświadczenie, Tradycja 
i Nowoczesność”. Nawiązuje ono do cech charakteryzujących Stowarzy-
szenie na przestrzeni wieku działalności: promowanie książki i czytelnictwa, 
zaangażowanie w ratowanie i ochronę zasobów bibliotecznych, umacnianie 
wizerunku zawodu bibliotekarza, stosowanie nowoczesnych form obsługi 
użytkowników, edukacja kadr bibliotecznych, aktywność w zakresie regu-
lacji prawnych.

Powołano Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny, w skład którego 
weszli przedstawiciele wszystkich środowisk współpracujących ze Sto-
warzyszeniem. Patronat Honorowy objął Prezydent RP, Andrzej Duda. 
Partnerami obchodów są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Instytut Książki, Biblioteka Narodowa.

Opracowane zostały projekty identyfikacji wizualnej Jubileuszu: logo, 
ekslibris. Powstał film dokumentalny o SBP (reż. Andrzej Sapija), trwają 
końcowe prace nad publikacjami jubileuszowymi: monografią Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraźniejszość 1917-2017, Kro-
niką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliografią wydawnictw 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W czasopismach branżowych „Po-
radnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz” ukazują się artykuły okolicznościowe 
oraz prezentowane są sylwetki wszystkich przewodniczących SBP.

Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się 20 października 2017 r. 
w Warszawie, w siedzibie Biblioteki Narodowej. W okolicznościowych pre-
zentacjach i filmie dokumentalnym, zrealizowanym dzięki wsparciu MKiDN, 
we współpracy z Instytutem Książki, przedstawiony zostanie dorobek 
Stowarzyszenia oraz kierunki jego rozwoju na najbliższe lata. Spotkanie 
uświetni koncert w wykonaniu zespołu muzyki klasycznej.

Uruchomiona została strona internetowa http://www.sbp.pl/100, gdzie 
na bieżąco zamieszczane są wszystkie informacje związane z obchodami 
Jubileuszu. Można stamtąd również pobrać plakaty jubileuszowe, projekty 
ekslibrisu, autorstwa Andrzeja Tomaszewskiego i inne materiały upamięt-
niające 100 lat SBP.
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2. Granty 2017

● Wydanie numeru specjalnego czasopisma „Przegląd Bibliotecz-
ny” – grant MNiSW 

Celem zadania było wydanie w 2017 r. numeru specjalnego czasopi-
sma naukowego „Przegląd Biblioteczny” w wersji elektronicznej, w języku 
angielskim. Numer został wydany z okazji Światowego Kongresu Między-
narodowych Stowarzyszeń Bibliotekarskich IFLA (19-25 sierpnia, Wrocław), 
w roku obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 90-le-
cia „Przeglądu Bibliotecznego”. Organizacja Kongresu w Polsce stanowiła 
znakomitą okazję do promocji osiągnięć polskiego bibliotekarstwa i zwięk-
szenia zainteresowania środowiska międzynarodowego tym periodykiem.

Publikacja zawiera 7 kluczowych artykułów z dziedziny bibliotekarstwa 
i informacji naukowej, prezentujących wyniki polskich badań dotyczących 
aktualnych problemów bibliotekoznawstwa, bibliologii i informatologii 
z ostatnich 4-5 lat, w tym m.in. rolę bibliotek publicznych w upowszech-
nianiu czytelnictwa, nowe formy i usługi informacyjne wynikające ze zmian 
technologicznych, kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści nauko-
wych, wpływ nowych technologii na budowę i katalogowanie zasobów 
bibliotecznych oraz funkcjonowanie bibliotek naukowych, programy na-
uczania w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów, rozwój budownictwa 
bibliotecznego.

Numer specjalny umieszczony został w otwartym dostępie na ogólno-
polskim portalu bibliotekarskim prowadzonym przez SBP pod adresem 
http://www.sbp.pl/library_review.

„Wydanie numeru specjalnego czasopisma Przegląd Biblioteczny – zadanie finansowane 
w ramach umowy 729/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

● Wydawanie miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” w 2017 r. – 
grant MKiDN

Zadanie dotyczy wydania 12 numerów czasopisma branżowego „Porad-
nik Bibliotekarza”, adresowanego przede wszystkim do bibliotekarzy z bi-
bliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych oraz instruktorów z domów 
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kultury. Miesięcznik, wydawany przez SBP od 1949 r. prezentuje, w spójnej 
formie, różnorodne treści z zakresu szeroko pojętego bibliotekarstwa jako 
elementu kultury i dziedzin pokrewnych przydatnych w zawodzie bibliote-
karza, jak: literatura, psychologia, pedagogika, technologie informacyjne. 
Od kilku lat specjalizuje się w problematyce książki dziecięcej i promocji 
działań bibliotek na rzecz wzrostu czytelnictwa dzieci i młodzieży. Prowa-
dzony od 2007 r. dodatek „Świat Książki Dziecięcej” stał się stałym działem 
czasopisma, wzmacniającym ukierunkowanie czasopisma na upowszech-
nianie literatury dla dzieci i młodzieży oraz nowoczesnych form aktywizacji 
czytelników i podnoszenie kompetencji bibliotekarzy w tym zakresie.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

● Realizacja projektu na najciekawszą akcję czytelniczą w ramach 
XIV edycji programu Tydzień Bibliotek – grant MKiDN

SBP ogłosiło konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ra-
mach Tygodnia Bibliotek 2017. Przedmiotem konkursu było jedno, wybrane 
przez instytucję – adresata konkursu, najbardziej oryginalne wydarzenie 
zgodne z hasłem TB, które brzmiało „Biblioteka. Oczywiście!”.

Wyniki Konkursu publikujemy w rozdziale IV.4.
Laureaci i Wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe. Uroczyste wrę-

czenie dyplomów odbędzie się 20 października br. w Warszawie podczas 
centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP. 

● Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współ-
czesnych – grant MNiSW

Członkowie Sekcji Fonotek Zarządu Głównego SBP realizują zadanie 
dot. źródeł do badań fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współcze-
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snych. Jest to pierwsza w kraju próba zarejestrowania publikacji i niepubli-
kowanych prac naukowych poświęconych nagraniom polskich i polonijnych 
kompozytorów oraz wykonawców, firm fonograficznych działających na 
terenach polskich. Celem zadania jest prezentacja i upowszechnianie 
dorobku fonografii polskiej, mającej istotne znaczenie w badaniach kul-
tury muzycznej. Podstawą rozwoju badań w tej dziedzinie są informacje 
o źródłach, które z kolei stanowią punkt wyjścia do szczegółowych analiz 
o charakterze historycznym i muzykologicznym (badania nad sztuką po-
szczególnych artystów). Źródła te obejmować będą: czasopisma specja-
listyczne poświęcone fonografii (m.in. „The Gramophone”, „International 
Piano”, „Studio”, „Ruch Muzyczny”, „Muzyka”), książki, niepublikowane 
prace (licencjackie, magisterskie, doktorskie), publikacje internetowe i inne, 
np. towarzyszące nagraniom. Efektem będzie rejestr ok. 7 tys. opisów 
z zakresu fonografii, który w postaci bazy planuje się udostępnić na por-
talu SBP. Realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu 2016 r. i potrwa 
do końca 2017 r. 

Zadanie pt.: „Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych” 
finansowane w ramach umowy 915/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

● Digitalizacja czasopism: „Bibliotekarz”, „Poradnik Biblioteka-
rza” oraz rozbudowa Archiwum Cyfrowego SBP – grant MKiDN

Celem projektu jest digitalizacja czasopism: „Bibliotekarz” (z lat 1961-
2016), „Poradnik Bibliotekarza” (z lat 1966-2016), oraz archiwizacja 
i umieszczenie w postaci cyfrowej (pdf) do udostępniania w Archiwum 
Cyfrowym SBP oraz w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej/Mediotece Uni-
wersytetu Warszawskiego, co umożliwi ponowne ich wykorzystanie. W ra-
mach projektu rozbudowane zostanie również Archiwum Cyfrowe SBP na 
ogólnopolskim portalu bibliotekarskim sbp.pl, umożliwiające atrakcyjną for-
mę prezentacji zdigitalizowanych materiałów i ułatwiające dostęp do nich.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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● Obserwatorium bibliotek: Analiza Funkcjonowania Bibliotek – 
grant MKiDN

W roku 2017 kontynuowano prace objęte projektem „Analiza Funkcjo-
nowania Bibliotek: badanie zmian i wpływu na rozwój społeczny i ekono-
miczny” realizowanym w latach 2015-2017.

Zadania wykonane i w trakcie realizacji:
Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych
W ramach grup roboczych opracowano materiały metodyczne nie-

zbędne dla prowadzenia badań efektywności za rok 2016. Opracowano 
materiały szkoleniowe i filmy instruktażowe wyjaśniające jak analizować 
dane statystyczne i wskaźniki. Zakupiono licencję na oprogramowanie 
ClickMeeting ułatwiające organizację szkoleń online. Przeprowadzono 
szkolenie online dla wojewódzkich administratorów merytorycznych i dy-
rektorów bibliotek pedagogicznych. Zorganizowano seminarium nt. badań 
efektywności w bibliotekach publicznych dla bibliotekarzy województwa 
lubelskiego w siedzibie WiMBP w Lublinie. Prowadzono akcję promującą 
udział w badaniach, współpracowano w tym zakresie z konferencjami 
dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych i pedagogicznych.

W czasie trwania badań udzielano wszechstronnej pomocy bibliote-
karzom poprzez konsultacje pisemne i telefoniczne. Zbieranie danych 
statystycznych i ich weryfikację zakończono w czerwcu br. W badaniach 
uczestniczyło 2099 bibliotek publicznych, w tym w przypadku 9 województw 
uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne z danego województwa. Są 
to województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, podlaskie, 
pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopo-
morskie. 

Analiza danych z badań użytkowników bibliotek publicznych wojewódz-
twa dolnośląskiego. 

Opracowany dokument przez zespół autorski w składzie: Jolanta So-
bielga, Edyta Strzelczyk, Aldona Zawałkiewicz omawia wyniki badań pro-
wadzonych w 2016 r. w 44 bibliotekach województwa dolnośląskiego. 
Głównym celem badań było wyliczenie globalnego wskaźnika „Satysfakcja 
użytkownika”, który w 2016 r. został włączony do formularza danych sta-
tystycznych AFBP, jako kolejny miernik oceny funkcjonalności bibliotek. 
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Ustanowienie normy ISO 11620:2014 Informacja i dokumentacja – 
Wskaźniki funkcjonalności bibliotek

Projekt normy prPN-ISO 11620 został przekazany do Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego do zatwierdzenia. Stosownie do umowy zawartej 
przez ZG SBP i PKN norma powinna zostać ustanowiona w początkach 
grudnia 2017 r.

Jak analizować i interpretować dane statystyczne i wskaźniki. Poradnik 
elektroniczny dla bibliotekarzy.

Zawarto umowy z wykonawcami. Pierwsza propozycja ujęcia tematu 
poradnika w trakcie konsultacji. Przewidywany termin publikacji – listopad 
2017.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

● Opracowanie cyfrowe artykułów z czasopism naukowych wy-
dawanych przez SBP wraz z ich upowszechnieniem i konserwacją 
– grant MKiDN

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zakończyło w maju br. realizację 
zadania dot. udostępnienia w postaci PDF artykułów z czasopism „Przegląd 
Biblioteczny” oraz „Zagadnienia Informacji Naukowej”, a także konserwacji 
najstarszych roczników obu tytułów. Po wyodrębnieniu cyfrowym kolekcja 
2050 artykułów z obu czasopism została umieszczona w Bibliologicznej 
Bibliotece Cyfrowej UW oraz zarchiwizowana i udostępniona w Archiwum 
Cyfrowym SBP. Najstarsze zeszyty czasopism (wydane do 1985 r.) prze-
szły proces konserwacji w Bibliotece Narodowej. 

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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I. Program Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, 
20-21 października 2017 r.

Piątek – 20 października 2017 r. – pierwszy dzień obrad

Godz. 16.00 uroczyste otwarcie Zjazdu:
● powitanie uczestników i gości;
● wspomnienie zmarłych członków SBP;
● wystąpienie ustępującego przewodniczącego SBP;
● wybór Prezydium Zjazdu: przewodniczącego, sekretarza, 3 członków;
● przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad Zjazdu oraz regulaminów 

komisji zjazdowych;
● wybór komisji zjazdowych:

– Komisja Mandatowa,
– Komisja Wyborcza,
– Komisja Skrutacyjna,
– Komisja Uchwał i Wniosków,
– Komisja Statutowa;

Godz. 17.30-17.45 przerwa kawowa. Po przerwie:
● sprawozdania za kadencję 2013-2017 z działalności:

– Zarządu Głównego SBP,
– ogniw terenowych SBP,
– sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP,
– skarbnika,
– Głównej Komisji Rewizyjnej,
– Głównego Sądu Koleżeńskiego;

● wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków;
● dyskusja;
● udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP;
● wybory:

– przewodniczącego SBP.
– członków Zarządu Głównego SBP,
– członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
– członków Głównego Sądu Koleżeńskiego;

● dyskusja, ogłoszenie wyników wyborów.

Godz.20.00 kolacja
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Sobota – 21 października 2017 r. – drugi dzień obrad

Godz. 9.00 
● nadanie godności Członka Honorowego SBP;
● wystąpienie przewodniczącego Komisji Statutowej;
● uchwalenie zmian w Statucie SBP;
● podsumowanie realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021
● przedstawienie projektu Program działania SBP na lata 2017-2021;
● dyskusja;
● przyjęcie dokumentu Program działania SBP na lata 2017-2021.

Godz. 11.15-11.30 przerwa kawowa. Po przerwie:
● uchwalenie Regulaminów działania:

– Zarządu Głównego SBP,
– Głównej Komisji Rewizyjnej,
– Głównego Sądu Koleżeńskiego;

● przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych;
● wystąpienie przewodniczącego SBP powołanego na kadencję 2017-

2021;
● zamknięcie obrad Zjazdu.
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II. Przewodniczący Zarządów Okręgów SBP 
w kadencji 2017-2021 

● Okręg dolnośląski – kol. Rozalia Podgórska
● Okręg kujawsko-pomorski – kol. Jolanta Szewczak
● Okręg lubelski – kol. Joanna Chapska
● Okręg lubuski – kol. Dorota Kaczmarek
● Okręg łódzki – kol. Joanna Szymczak-Ryczel
● Okręg małopolski – kol. Żaneta Kubic
● Okręg mazowiecki – kol. Joanna Potęga
● Okręg opolski – kol. Katarzyna Pawluk
● Okręg podkarpacki – kol. Małgorzata Sierżęga
● Okręg podlaski – kol. Małgorzata Rokicka-Szymańska
● Okręg pomorski – kol. Teresa Milewska
● Okręg śląski – kol. Sylwia Błaszczyk
● Okręg świętokrzyski – kol. Anna Godowska
● Okręg warmińsko-mazurski – kol. Krzysztof Dąbkowski
● Okręg wielkopolski – kol. Małgorzata Furgał
● Okręg zachodniopomorski – kol. Małgorzata Bartosik
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Okręg dolnośląski:
kol. Sławomir Drogoś – Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie
kol. Agnieszka Łobocka – Instytut Informacji Naukowej i Biblioteko-

znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
kol. Barbara Morawiec – Legnicka Biblioteka Publiczna
kol. Rozalia Podgórska – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, 

Filia nr 7
Delegaci rezerwowi:

kol. Maryla Błażewska – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, 
Filia nr 57

kol. Anna Gubernat – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie
kol. Westa Kowalska – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie

Okręg kujawsko-pomorski:
kol. Danuta Kaczmarek – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Bydgoszczy
kol. Katarzyna Rapior-Murawska – Książnica Kopernikańska, Filia nr 11
kol. Anna Rachut – Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku
kol. Jolanta Szewczak – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Delegaci rezerwowi:
kol. Anna Kończal – Biblioteka Miejska w Inowrocławiu 
kol. Katarzyna Kwiecińska – Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wiel-

gie
kol. Aneta Nowak-Drzymała – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Okręg lubelski:
kol. Artur Borzęcki – Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
kol. Marian Butkiewicz – Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodni-

czego w Lublinie
kol. Joanna Chapska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
kol. Paweł Kordybacha – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
kol. Małgorzata Pieczykolan – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lu-

blinie

III. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów SBP, 
Warszawa, 20-21 października 2017 r.
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Delegaci rezerwowi:
kol. Elżbieta Świder – Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej w Lublinie
kol. Małgorzata Zinczuk – Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie 

Okręg lubuski:
kol. Sławomir Jach – Biblioteka Akademii im. Jakuba z Paradyża 

w Gorzowie Wielkopolskim
kol. Dorota Kaczmarek – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Zielonej Górze
Delegaci rezerwowi:

kol. Maja Kimnes – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zie-
lonej Górze

kol. Bogumiła Manulak – Biblioteka Akademii im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim

Okręg łódzki:
kol. Andrzej Czapnik – Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie
kol. Grażyna Rurowicz – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew
kol. Katarzyna Szumska – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
kol. Joanna Szymczak-Ryczel – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-

-Górna
kol. Dorota Tarnowska – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie

Delegaci rezerwowi:
kol. Urszula Derendarz – Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie 

Trybunalskim

Okręg małopolski:
kol. Jerzy Krawczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kol. Żaneta Kubic – Biblioteka Jagiellońska
kol. Michał Rogoż – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
kol. Dorota Rzepka – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Bochni
Delegaci rezerwowi:

kol. Marta Warias – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie
kol. Jerzy Woźniakiewicz – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kra-

kowie
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Okręg mazowiecki:
kol. Barbara Budyńska – Biblioteka Narodowa
kol. Bożena Chlebicka-Abramowicz – Biblioteka Główna Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warszawie
kol. Zbigniew Gruszka – Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersy-

tetu Łódzkiego
kol. Małgorzata Jezierska – Biblioteka Narodowa
kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – Warszawa
kol. Joanna Potęga – Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjal-

nej w Warszawie
kol. Marzena Przybysz – Biblioteka Narodowa
kol. Witold Przybyszewski – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo 

m.st. Warszawy
kol. Monika Sówka-Cychner – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Biela-

ny m.st. Warszawy
kol. Elżbieta Stefańczyk – Biblioteka Narodowa

Delegaci rezerwowi:
kol. Hanna Gawrońska – Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce
kol. Maria Małgorzata Michalska – Biblioteka Narodowa
kol. Mieczysław Romanik – Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce
kol. Helena Skrzeczkowska – Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Okręg opolski:
kol. Alicja Biesaga – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grod-

kowie
kol. Joanna Kanin – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
kol. Katarzyna Pawluk – Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Delegaci rezerwowi:
kol. Krystyna Tobiasz – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
kol. Magdalena Walczak – Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzy-

nie-Koźlu

Okręg podkarpacki:
kol. Andrzej Jagodziński – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Kolbuszowej
kol. Katarzyna Koczwara – Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
kol. Teresa Leśniak – Krośnieńska Biblioteka Publiczna
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kol. Małgorzata Sierżęga – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie

kol. Maciej Waltoś – Przemyska Biblioteka Publiczna
Delegaci rezerwowi:

kol. Marta Gąsiorowska – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie

Okręg podlaski:
kol. Barbara Bajda – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach
kol. Wiesława Filipkowska – Biblioteka Publiczna w Mońkach
kol. Wiesława Kłosińska – Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s 

w Podgórzu
kol. Małgorzata Rokicka-Szymańska – Książnica Podlaska w Białym-

stoku
Delegaci rezerwowi:

kol. Barbara Kuprel – Biblioteka Publiczna w Mońkach 

Okręg pomorski:
kol. Katarzyna Kulesza – Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
kol. Teresa Milewska – Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej 

w Słupsku
Delegaci rezerwowi:

kol. Sabina Czaja – Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słup-
sku

Okręg śląski:
kol. Sylwia Błaszczyk – Biblioteka Śląska w Katowicach
kol. Anna Knysak – Biblioteka Publiczna w Częstochowie
kol. Maria Kycler – Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kol. Marzena Łykowska – Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie 

Górniczej
kol. Łucja Ruchała – Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

Delegaci rezerwowi:
kol. Anna Kilijańska – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju
kol. Andrzej Koziara – Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kol. Katarzyna Parkitna – Biblioteka Publiczna w Częstochowie

Okręg świętokrzyski:
kol. Andrzej Dąbrowski – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

BiuletynSBP_1_2017.indd   49 2017-10-02   10:12:27



50 Nr 1/2017 biuletyN zg sbp

Delegaci rezerwowi:
kol. Anna Godowska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
kol. Dariusz Kosno – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

Okręg warmińsko-mazurski:
kol. Elżbieta Budnik – Olsztyńska Szkoła Wyższa
kol. Krzysztof Dąbkowski – Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
kol. Jolanta Karmowska – Biblioteka Elbląska
kol. Hanna Okońska – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna 

w Olsztynie
Delegaci rezerwowi:

kol. Katarzyna Janczewska-Pszczoła – Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bartoszycach

kol. Kamil Pawelak – Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie

Okręg wielkopolski:
kol. Maria Bochan – Piła
kol. Magdalena Bugajewska – Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
kol. Małgorzata Furgał – Biblioteka Politechniki Poznańskiej
kol. Włodzimierz Grabowski – Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wiel-

kopolskim 
kol. Paweł Pioterek – Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
kol. Mariusz Polarczyk – Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodni-

czego w Poznaniu
kol. Krzysztof Taciak – Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie
kol. Antoni Taczanowski – Międzychód

Delegaci rezerwowi:
kol. Dorota Grewling – Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży
kol. Gwidona Kempińska – Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
kol. Karolina Popławska – Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Okręg zachodniopomorski:
kol. Małgorzata Bartosik – Książnica Pomorska w Szczecinie
kol. Dariusz Florek – Białogardzka Biblioteka Publiczna
kol. Cecylia Judek – Książnica Pomorska w Szczecinie
kol. Anna Lewicka – Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie
kol. Krzysztof Marcinowski – Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Delegaci rezerwowi:
kol. Elżbieta Broda – Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie
kol. Iwona Dalati – Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
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IV. Regulaminy Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 
(projekty) 

Regulamin obrad Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
 

§ 1
Zgodnie z § 21 Statutu, Krajowy Zjazd Delegatów zwany dalej „Zjaz-

dem”, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 2
W Krajowym Zjeździe Delegatów, zgodnie z § 23 Statutu, udział biorą:
1) delegaci wybrani na Zjazd przez okręgowe zjazdy, w liczbie określo-

nej przez Zarząd Główny proporcjonalnie do liczby członków w okręgu, 
oraz członkowie honorowi SBP – z głosem stanowiącym, 

2) ustępujący członkowie organów, przedstawiciele członków wspiera-
jących oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 3
Delegat ma tylko jeden głos – prawo wyboru może wykonywać tylko 

osobiście.

§ 4
1. Zjazd zwołuje Zarząd Główny SBP, na podstawie przepisów § 22 

Statutu.
2. Zawiadomienie delegatów o terminie obrad wraz z podaniem pro-

pozycji porządku obrad, powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed 
zwołaniem Zjazdu.

3. Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej 50% ogólnej 
liczby wybranych delegatów. W razie braku odpowiedniej liczby delega-
tów w pierwszym terminie, Zjazd rozpoczyna obrady w drugim terminie, 
tj. w tym samym dniu o godzinę później, bez względu na liczbę obecnych 
delegatów.                  

§ 5
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu zgodnie z § 24 Statutu należy:
1) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu 

Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeń-
skiego,
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3) udzielanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Głównemu,

4) wybór komisji zjazdowych i zatwierdzenie regulaminów obrad Zjaz-
du i komisji zjazdowych,

5) wybór przewodniczącego i członków Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,

6) podejmowanie uchwał w sprawie Statutu i jego zmian,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu 

przez Zarząd Główny lub delegatów,
8) nadawanie godności członka honorowego SBP na wniosek Zarzą-

du Głównego,
9) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Ko-

misji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Uchwałę w sprawie Statutu podejmuje Zjazd kwalifikowaną więk-

szością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do gło-
sowania (§ 68 Statutu).

§ 6
Obrady Zjazdu otwiera przewodniczący Stowarzyszenia lub jeden z 

jego zastępców i zarządza wybór 5-osobowego Prezydium Zjazdu: prze-
wodniczącego, sekretarza oraz 3 członków.  

§ 7
Obradami Zjazdu kieruje przewodniczący Zjazdu przy pomocy człon-

ków Prezydium, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu i przyję-
tym przez Zjazd porządkiem obrad.

§ 8
Przewodniczący Prezydium Zjazdu obowiązany jest stwierdzić, czy 

Zjazd zwołany został zgodnie z przepisami Statutu. 

§ 9
Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie nad przyjęciem Regula-

minu i porządku obrad Zjazdu, które zostają przyjęte zwykłą większością 
głosów.

§ 10
W dyskusji nad sprawozdaniami, projektami uchwał i innymi sprawami 

będącymi przedmiotem obrad Zjazdu, mogą brać udział wszyscy uczest-
nicy Zjazdu.
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§ 11
1. Osoby pragnące zabrać głos, zapisują się na listę dyskutantów.
2. Kolejność mówców ustala przewodniczący Zjazdu.
3. Wystąpienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 10 minut. Dłuż-

sze wystąpienia mogą być składane do protokołu Zjazdu. W dyskusji nad 
danym punktem obrad, ten sam mówca nie może zabierać głosu więcej 
niż dwa razy. Wystąpienie po raz drugi w tej samej sprawie, może trwać 
nie dłużej niż 5 minut.

§ 12
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu, poza kolejnością tylko 

w sprawach formalnych.
2. Do wniosków formalnych zalicza się sprawy dotyczące sposobu 

obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o:
a) zmianę kolejności obrad,
b) przerwanie dyskusji,
c) zamknięcie listy mówców,
d) odłożenie sprawy lub przekazanie jej właściwej komisji,
e) ograniczenie czasu przemówień,
f) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głoso-

wania, 
g) głosowanie bez dyskusji, zarządzanie przerwy,
h) przeliczenie głosów,
i) stwierdzenie kworum (przed podjęciem uchwały).
3. Przewodniczący, po przyjęciu wniosku i jego przegłosowaniu nie 

udziela głosu w danej sprawie.                                                                   

§ 13
1. Przyjęcie wniosków i uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym. 

Wnioski poddawane są pod głosowanie w kolejności zgłoszeń. Głoso-
wanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu. W razie równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zjazdu. Na żądanie co 
najmniej 1/5 obecnych delegatów – przewodniczący Zjazdu zarządza 
głosowanie tajne. Przy oddawaniu głosu w głosowaniu tajnym, delegaci 
legitymują się mandatem i osobiście wrzucają kartę wyborczą do urny.

2. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu 
tajnym. 

§ 14
1. W celu usprawnienia obrad Zjazd powołuje komisje:
a) mandatową,
b) wyborczą,
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c) skrutacyjną,
d) uchwał i wniosków,
e) statutową.
2. Członkowie komisji wybierani są spośród delegatów Zjazdu w gło-

sowaniu jawnym.
3. Wnioski w sprawie składu poszczególnych komisji przedstawia 

Prezydium Zjazdu, na podstawie zgłoszeń uczestników Zjazdu.
4. Zakres i sposób działania Komisji: mandatowej, wyborczej, skruta-

cyjnej, uchwał i wniosków oraz statutowej – określają Regulaminy stano-
wiące załączniki do niniejszego Regulaminu obrad Zjazdu.

5. Zjazd może powołać także inne komisje. Uchwała o powołaniu ko-
misji musi określać jej zadania, regulamin i skład. 

§ 15
Uczestnicy Zjazdu mogą składać na piśmie swoje nie wygłoszone wy-

stąpienia, które dołącza się do protokołu i rozpatruje na równi z wygło-
szonymi ustnie.

§ 16
1. Wnioski i projekty uchwał Zjazdu rozpatruje i przedstawia uczestni-

kom Zjazdu Komisja uchwał i wniosków.   
2. Uwagi do przedstawionego wniosku powinny być zgłoszone przed 

poddaniem właściwego wniosku pod głosowanie.
3. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosuje się najpierw 

nad uwzględnieniem poprawki, a następnie – nad projektem całej uchwały. 

§ 17
1. Komisja wyborcza przedstawia zgłoszone przez delegatów kandy-

datury na:         
a) przewodniczącego SBP,
b) członków Zarządu Głównego, 
c) członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2. Nazwiska zgłoszonych kandydatów umieszcza się na listach wy-

borczych w porządku alfabetycznym, jeżeli:
a) zgłoszony kandydat wyrazi zgodę na kandydowanie,
b) delegaci zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przyj-

mą zgłoszoną kandydaturę.
3. Liczba zgłoszonych kandydatur nie może być mniejsza niż liczba 

miejsc mandatowych.
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4. Zjazd przyjmuje listy wyborcze w głosowaniu jawnym, zwykłą więk-
szością głosów.  

5. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, przez skreślenie z listy 
wyborczej nazwisk kandydatów, na których delegat nie głosuje.

6. Wybór następuje większością głosów i tylko wówczas, gdy kandy-
dat otrzyma ponad 50% oddanych głosów.  

7. Głos jest ważny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nie skreślo-
nych nie przekracza liczby miejsc mandatowych.

8. Złożenie karty wyborczej zniszczonej lub z dopiskiem powoduje 
unieważnienie głosu.

9. Jeżeli w wyniku głosowania pozostaną miejsca nie obsadzone, 
przeprowadza się wybory uzupełniające.

10. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§ 18
1. Obrady Zjazdu są protokółowane.
2. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekre-

tarza Zjazdu.

§ 19
1. W sprawach dotyczących sposobu obradowania nie objętych ni-

niejszym Regulaminem, decyduje Prezydium Zjazdu.
2. Przewodniczący Zjazdu rozstrzyga wszystkie wątpliwości dotyczą-

ce interpretacji niniejszego Regulaminu.  

          Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Warszawa, 20 października 2017 r.

Regulamin Komisji Mandatowej Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

1. Komisję Mandatową wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu 
obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Komisja Mandatowa Zjazdu ustala liczbę delegatów uczestniczą-
cych w Zjeździe. Sprawdza ich uprawnienia oraz stwierdza prawomoc-
ność Zjazdu.

3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 członków spośród delegatów Zjazdu.
4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę prze-

wodniczącego i sekretarza.
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5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów – w głosowaniu 
jawnym, a w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Posiedzenia Komisji są protokółowane i podpisywane przez wszyst-
kich jej członków.

7. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi sporządzony protokół. 

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu obrad Kra-
jowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

          Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Warszawa, 20 października 2017 r. 

Regulamin Komisji Wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

1. Komisję Wyborczą wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu 
obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Komisja Wyborcza Zjazdu sporządza listy wyborcze, które powinny 
zawierać nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym na:

– przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
– członków Zarządu Głównego SBP,
– członków Głównej Komisji Rewizyjnej SBP,
– członków Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP.
3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 członków wybranych spośród 

delegatów Zjazdu.
4. Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego, za-

stępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi listy kandydatów.
6. Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie Komisji.
7. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi protokół zawierają-

cy listy wyborcze kandydatów do władz.
  

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu obrad Kra-
jowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

          Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Warszawa, 20 października 2017 r. 
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Regulamin Komisji Skrutacyjnej Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

1. Komisję Skrutacyjną wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu 
obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Komisja Skrutacyjna Zjazdu:
– sprawdza, czy w czasie głosowań jest wymagana liczba osób (kwo-

rum),
– stwierdza, czy oddana liczba głosów wystarcza do prawomocności 

uchwał – zarówno w przypadkach, gdy uchwały podejmowane są 
zwykłą większością głosów (§ 5.2 Regulaminu obrad), jak i w przypad-
kach, w których przepisy wymagają kwalifikowanej większości (§ 5.3),

– przeprowadza głosowanie jawne i tajne,
– ogłasza wyniki głosowań i wyborów.
3. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybra-

nych spośród delegatów Zjazdu.
4. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
6. Komisja Skrutacyjna sporządza z każdego głosowania protokół, 

który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu obrad Kra-
jowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
                                                                                      

         Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Warszawa, 20 października 2017 r. 

Regulamin Komisji Uchwał i Wniosków 
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

1. Komisję wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu obrad Krajo-
wego Zjazdu Delegatów.

2. Komisja Uchwał i Wniosków Zjazdu opracowuje i przedstawia Zjaz-
dowi wnioski i projekty uchwał zgłoszone w toku obrad Zjazdu.

3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 członków wybranych spośród 
delegatów i uczestników Zjazdu.
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4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę prze-
wodniczącego i sekretarza.

5. Komisja ma prawo zaprosić do współpracy osoby inne z głosem 
doradczym.

6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym, a w razie równej liczby głosów – decyduje głos przewodniczącego.

7. Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
8. Częścią składową protokołu są opracowane projekty uchwał i wniosków. 
9. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi sporządzony proto-

kół oraz wnioski i projekty uchwał.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu obrad Kra-
jowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
                                                                            

          Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Warszawa, 20 października 2017 r.

Regulamin Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

1. Komisję Statutową wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu 
obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Głównym zadaniem Komisji jest przedstawienie Zjazdowi projektu 
nowelizacji Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób wybranych spośród dele-
gatów Zjazdu.

4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę prze-
wodniczącego i sekretarza.

5. Komisja ma prawo zaprosić do współpracy osoby trzecie uczestni-
czące w obradach Zjazdu.

6. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
7. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi protokół Komisji.

                                                                        
Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu obrad Kra-

jowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
                                                                                   

           Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Warszawa, 20 października 2017 r. 
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Regulamin Zarządu Głównego SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działa na pod-
stawie Statutu Stowarzyszenia.

§ 1
1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie 

między Krajowymi Zjazdami Delegatów SBP.

§ 2
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) organizowanie działalności Stowarzyszenia,
2) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,  
3) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
4) wybór ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego,
5) uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Główne-

go i innych organów wykonawczych Stowarzyszenia,
6) zawieszanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pod-

stawie prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskie-
go – przewodniczącego i członków Zarządu,

7) powierzenie wybranemu na Krajowym Zjeździe Delegatów człon-
kowi Zarządu Głównego obowiązków przewodniczącego SBP 
w sytuacji, o której mowa w p. 6, a także w przypadku, kiedy prze-
wodniczący SBP nie może dalej pełnić swoich obowiązków lub też 
złoży rezygnację,

8) uzupełnianie składu Zarządu Głównego o nowych członków z gro-
na delegatów na Zjazd Krajowy, w liczbie nieprzekraczającej 30% 
składu w przypadku, o którym mowa w p. 6 lub też w przypadku 
rezygnacji członka Zarządu Głównego,

9) ustalanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia, czuwanie 
nad ich prawidłową realizacją oraz opracowywanie sprawozdań 
z działalności Stowarzyszenia,

10) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, opraco-
wywanie budżetu i zaleceń dotyczących gospodarki składkami 
członków oraz zatwierdzanie bilansu rocznego,

11) podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Stowarzysze-
nia oraz wyrażanie zgody na podjęcie takiej działalności przez za-
rządy okręgów,

12) powoływanie okręgów, nadzór nad ich działalnością, a także za-
twierdzanie wniosków zarządów okręgów o ich rozwiązanie,

13) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów okręgów,
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14) tworzenie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemo-
wych działających przy Zarządzie Głównym,

15) powoływanie i zmiana składu kolegiów redakcyjnych czasopism 
wydawanych przez Stowarzyszenie, 

16) powoływanie pełnomocników do załatwienia określonych spraw, 
17) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wniosków w spra-

wie nadania godności Członka Honorowego SBP,
18) przyznawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia i zatwierdzanie 

wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród, stypendiów, itp.
19) reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
20) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń 

krajowych i zagranicznych,
21) podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z or-

ganizacjami krajowymi i zagranicznymi.
22) zatwierdzenie Regulaminu działania Biura Zarządu Głównego SBP.

§ 3
Zarząd Główny, w ciągu miesiąca od dnia wyboru, zawiadamia sąd 

rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie, miejscu zamieszka-
nia członków Zarządu oraz o adresie siedziby, a także zgłasza wszelkie 
zmiany w składzie Zarządu, w adresie siedziby oraz w Statucie.

§ 4
1. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego i 14 członków wy-

bieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera spośród swe-

go grona 2 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, skarbnika, 
członka Zarządu ds. okręgów oraz członka Zarządu ds. sekcji, komisji 
i zespołów problemowych. Każdemu z członków Zarządu Głównego 
określone zostają kompetencje i obowiązki.

§ 5
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy 

do roku w terminach ustalonych w rocznych planach pracy Zarządu. 
2. W przypadku ważnych okoliczności, a także na pisemne żądanie 

co najmniej ½ członków ZG lub na żądanie GKR posiedzenia mogą być 
zwoływane poza planowanymi terminami. Decyzję o pozaplanowym po-
siedzeniu Zarządu podejmuje na mocy uchwały Prezydium ZG SBP.

3. Raz do roku Zarząd Główny zobowiązany jest do zwołania posie-
dzenia z przewodniczącymi zarządów okręgów, a w miarę potrzeby także 
z przewodniczącymi sekcji, komisji i zespołów problemowych. 
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4. Na posiedzeniu ZG SBP z udziałem osób wymienionych w pkt. 3, 
głos stanowiący mają wszyscy uczestnicy posiedzenia.

5. W posiedzeniach Zarządu Głównego, o ile wymaga tego tematyka 
poruszanych spraw, mogą uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszo-
ne osoby, nie będące członkami Zarządu Głównego. 

§ 6
1. Członkowie Zarządu Głównego i osoby zaproszone powinny otrzy-

mywać zawiadomienia o posiedzeniach ZG co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem posiedzenia wraz i informacją o proponowanym 
porządku obrad.    

2. Miejscem posiedzeń ZG jest Warszawa. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza się możliwość zmiany miejsca posiedzenia. Decyzję 
o tym podejmuje przewodniczący SBP lub sekretarz generalny.

§ 7
1. Porządek obrad ustalają przewodniczący SBP lub sekretarz gene-

ralny. Oni też prowadzą obrady Zarządu.
2. Program posiedzenia Zarządu Głównego winien obejmować:

1) stwierdzenie, czy posiedzenie zostało zwołane w trybie zgodnym 
z niniejszym Regulaminem,

2) stwierdzenie czy posiedzenie jest prawomocne by podejmować 
uchwały,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
4) sprawozdanie przewodniczącego lub sekretarza generalnego 

z prac Prezydium między posiedzeniami Zarządu Głównego,
5) podjęcie decyzji i uchwał, które wymagają zatwierdzenia przez ZG,
6) informację przewodniczącego lub sekretarza generalnego o naj-

ważniejszych sprawach.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokółowane.
4. Uchwały ZG podejmowane są zwykłą większością głosów w głoso-

waniu jawnym. Do prawomocności uchwał Zarządu Głównego konieczna 
jest obecność ponad połowy członków ZG SBP. W przypadku równej licz-
by głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Na wniosek, co najmniej 1/3 uczestników posiedzenia z głosem 
stanowiącym o utajnienie głosowania, przewodniczący posiedzeniu jest 
zobowiązany zarządzić głosowanie tajne. 

6. Uchwały ZG SBP są publikowane na portalu internetowym Stowa-
rzyszenia, w „Biuletynie Informacyjnym ZG SBP” lub w czasopismach 
SBP.
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§ 8
1. Każdy członek Zarządu Głównego, w ramach jego kompetencji 

i obowiązków, zobowiązany jest do składania sprawozdań z działalności.
2. Sprawozdania z działalności ZG SBP składa sekretarz generalny. 

§ 9
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświad-

czeń woli we wszystkich sprawach majątkowych ZG SBP wymagane są 
podpisy dwóch uprawnionych osób – przewodniczącego Stowarzysze-
nia, sekretarza generalnego, skarbnika.

§ 10
Korespondencja wychodząca w imieniu Zarządu Głównego Stowarzy-

szenia Bibliotekarzy Polskich wymaga podpisów przewodniczącego SBP 
lub sekretarza generalnego.

          Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Warszawa, 21 października 2017 r. 

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SBP

§ 1
1. Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej GKR jest statutowym ko-

legialnym organem kontroli w rozumieniu przepisów o działalności pożyt-
ku publicznego. 

2. GKR składa się z 5 członków i 2 zastępców wybieranych przez Kra-
jowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

§ 2
GKR konstytuuje się niezwłocznie po wyborach, wybierając przewod-

niczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 3
1. Członkowie GKR nie mogą być członkami odpowiednich organów 

wykonawczych Stowarzyszenia, a także nie mogą pozostawać z nimi 
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

2. Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji wynagro-
dzenia z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów. 
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§ 4
Główna Komisja Rewizyjna rozpoczyna działalność od przejęcia spraw 

bieżących od ustępującej GKR.

§ 5
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu 

działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia oraz agend 
Zarządu Głównego,  

2) występowanie do Zarządu Głównego SBP z wnioskami wynikają-
cymi z ustaleń kontroli, a w miarę potrzeby z żądaniami wyjaśnień,

3) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Głównego SBP oraz 
w posiedzeniach Prezydium ZG – z głosem doradczym,

4) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania 
z kontroli działalności Stowarzyszenia,

5) dokonywanie oceny działalności Stowarzyszenia oraz stawianie 
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarzą-
dowi Głównemu,

6) występowanie do Zarządu Głównego, w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, z wnioskiem o zawieszenie w prawach prze-
wodniczącego Stowarzyszenia i członków zarządu,

7) uchwalanie regulaminów okręgowych i oddziałowych komisji rewizyj-
nych oraz przekazywanie komisjom wytycznych dotyczących kontro-
li ogniw Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.

§ 6
W przypadku szczególnej konieczności, GKR może wystąpić do Za-

rządu Głównego SBP z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Krajowe-
go Zjazdu Delegatów SBP.

§ 7
GKR jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Krajowym Zjaz-

dem Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

§ 8
Zebrania GKR są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na 

wniosek przynajmniej 3 członków Komisji, a w wyjątkowych przypadkach 
na wniosek Zarządu Głównego SBP.

§ 9
Uchwały GKR są podejmowane większością głosów, a w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Do ich prawomoc-
ności niezbędna jest obecność ponad połowy liczby Członków Komisji.
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§ 10
Spośród członków GKR mogą być wyłonione zespoły problemowe. 

W przypadku uznanych za uzasadnione, GKR może powołać rzeczo-
znawców w celu zasięgnięcia opinii, może również korzystać ze współ-
pracy opiekunów okręgów.

§ 11
Kontrola działalności SBP powinna być dokonywana komisyjnie, przy 

udziale co najmniej 2 członków GKR, a kontrola dokumentów finanso-
wych również przy udziale osoby udostępniającej materiały. Wyniki kon-
troli powinny być ujmowane w formę protokołów podpisanych przez prze-
prowadzających kontrolę.

§ 12
Materiały GKR są przechowywane w Biurze Zarządu Głównego SBP.

§ 13
W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, jej skład uzu-

pełniany jest o zastępcę wybranego na Krajowym Zjeździe Delegatów 
SBP.

          Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Warszawa, 21 października 2017 r.

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP

§ 1
Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszania zasad statuto-

wych i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz rozstrzyga spory 
między członkami.

§ 2
Główny Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem zgodnie ze Statutem Sto-

warzyszenia wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres 
4-letniej kadencji w składzie 5 członków. 

§ 3
Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodni-

czącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
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§ 4
W przypadku zmniejszenia się w ciągu kadencji składu osobowego, 

Sąd ma prawo uzupełnić swój skład o dwóch nowych członków, spośród 
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 5
Do kompetencji Sądu należy:
1) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Okręgowych 

Sądów Koleżeńskich w sporach wynikłych między członkami  
na tle:
a) działalności organizacyjnej,
b) naruszania Statutu,
c) naruszania zasad i etyki zawodowej;

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie na wniosek Prezydium ZG lub zain-
teresowanych stron, sporów między członkami władz – Zarządu 
Głównego i jego organów;

3) wszczynanie w powyższych sprawach postępowania z własnej ini-
cjatywy.

§ 6
Sąd jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Krajowym Zjaz-

dem Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

§ 7
Sąd w terminie 30 dni od daty wniesienia sprawy, podejmuje na po-

siedzeniu niejawnym decyzję o wszczęciu postępowania lub o oddalenie 
wniosku. 

Oddalenie wniosku może nastąpić z uwagi na niewłaściwość Sądu 
w przypadkach należących do kompetencji Okręgowego Sądu Koleżeń-
skiego, na przedmiot sporu w przypadku braku powiązania z działalno-
ścią Stowarzyszenia, na nie stwierdzenie istotnych cech naruszania za-
sad etyki zawodowej lub naruszania Statutu.

§ 8
Sąd rozpatruje sprawy na posiedzeniach w składzie co najmniej trzech 

członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

§ 9
Sąd w toku postępowania może w miarę potrzeb:
1) powoływać świadków,
2) przeprowadzać konfrontację stron,
3) korzystać z pomocy biegłego.
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§10
Sąd dąży w sprawach konfliktowych, w pierwszej kolejności do pogo-

dzenia stron.

§ 11
Sąd może wydawać następujące orzeczenia:
1) umorzyć sprawę,
2) uwolnić członka od zarzutu,
3) nakłonić do przeproszenia strony,
4) udzielić upomnienia,
5) udzielić nagany,
6) wnioskować do Prezydium ZG o odwołanie przewodniczącego Sto-

warzyszenia i członka Zarządu z pełnionej funkcji,
7) zawiesić w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy,
8) wykluczyć członka z organizacji.

§ 12
Każda ze stron ma prawo uczestniczyć w jawnym posiedzeniu Sądu 

w towarzystwie swojego rzecznika.

§ 13
Decyzje Sądu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 14
Orzeczenie Sądu jest ostateczne, nie podlega odwołaniu.

§ 15
Wszystkie sprawy wnosi się do Sądu przez Biuro Zarządu Głównego 

SBP, które prowadzi rejestr korespondencji oraz gromadzi i przechowuje 
akta.

§ 16
O posiedzeniu Sądu, przewodniczący lub jego zastępca zawiadamia 

członków Sądu oraz strony na 14 dni przed terminem.

§ 17
Przebieg posiedzeń Sądu jest protokółowany.

§ 18
W razie trzykrotnego niestawienia się strony, Sąd wydaje orzeczenie 

zaocznie i powiadamia o tym strony. Dopuszcza się możliwość powołania 
na wniosek i na koszt strony kuratora z urzędu do reprezentowania nie 
stawiającej się strony. 
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§ 19
Koszty związane z działalnością Sądu (podróże i diety świadków, ho-

noraria biegłych itp.) pokrywa Biuro Zarządu Głównego SBP na wniosek 
przewodniczącego Sądu.                         

           Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   Warszawa, 21 października 2017 r.

V. Sprawozdania 2013-2017

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP 
w kadencji 2013-2017

1.1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego w kadencji 2013-2017
W dniach 7-8 czerwca 2013 r. obradował w Warszawie Krajowy Zjazd 

Delegatów SBP, podczas którego dokonano wyboru władz Stowarzysze-
nia na kadencję 2013-2017. Uczestnicy Zjazdu przyjęli 5 uchwał w nastę-
pujących sprawach: Statutu SBP (uchwała Nr 1/2013), nowelizacji Stra-
tegii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (uchwała 
Nr 2/2013), Programu działania SBP na lata 2013-2017 (uchwała Nr 
3/2013), Regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji 
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego (uchwała Nr 4/2013), „Apelu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich popierającego projekt SBP usta-
wy o bibliotekach” oraz „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w sprawie zwiększenia środków finansowych na zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych w 2014 r. i w następnych latach” (uchwa-
la Nr 5/2015).

Krajowy Zjazd Delegatów sformułował 14 wniosków organizacyj-
nych i 20 wniosków merytorycznych, które zostały przyjęte do realiza-
cji na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Głównego 
(27.09.2013).
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W momencie rozpoczęcia kadencji przez władze Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich na lata 2013-2017 organizacja liczyła 7321 członków 
zrzeszonych w 16 okręgach, 56 oddziałach i 289 kolach SBP. Najliczniej-
szą grupę członków spośród czynnych zawodowo stanowili pracownicy 
bibliotek publicznych (ponad 70%) oraz emeryci (ok. 15%). Na koniec 
2016 r. SBP liczyło 6713 członków zrzeszonych w 16 okręgach, 55 od-
działach, 277 kołach. Podobnie jak na początku kadencji, ok. 70% człon-
ków rekrutowało się spośród pracowników bibliotek publicznych (obecnie 
pracujących i emerytowanych).

Zarząd Główny wybrany przez Krajowy Zjazd Delegatów realizował 
zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie SBP, na podsta-
wie Regulaminu działania Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu 
Głównego (uchwała nr 2/nk/2013 z dnia 27.09.2013 r. w sprawie przyję-
cia Regulaminu działania Prezydium ZG SBP). W okresie sprawozdaw-
czym odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Głównego i 21 posiedzeń Prezy-
dium Zarządu Głównego. Zarząd Główny i Prezydium ZG przyjęły łącznie 
49 uchwał (ZG – 39; Prezydium ZG – 10), z tego w 2013 r. (od 8 czerwca) 
– 8; 2014 r. – 14; 2015 r. – 10; 2016 r. – 10; 2017 r. (do 25 września) – 7.

Główna Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole działalności ZG 
SBP (25.04.2014 r., 25.04.2015 r., 23-24.04.2016 r., 11.09.2017 r.). Na 
podstawie analizy dokumentacji oraz dodatkowych informacji uzyska-
nych od Przewodniczącej SBP, Dyrektor Biura ZG SBP oraz Głównej 
Księgowej SBP Komisja pozytywnie oceniła działania ZG SBP w po-
szczególnych latach, w tym działania zmierzające do poprawy sytuacji 
finansowej SBP. W połowie kadencji (w 2015 r.) ze względów zdrowot-
nych zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyj-
nej Janusz Ambroży, a także, ze względów osobistych, członek Komisji 
Halina Matras. Członkowie GKR i zastępcy członka wybrani podczas 
KZD w 2013 r. wyłonili nowego przewodniczącego Komisji – Elżbietę Za-
borowską i uzupełnili skład Komisji.

W 2015 r. Biuro SBP przeniosło swą siedzibę do gmachu Biblioteki 
Narodowej.  

Działalność Zarządu Głównego, ukierunkowana na realizację celów 
ujętych w Programie działania SBP na lata 2013-2017, koncentrowała 
się na zadaniach wynikających z zapisów znowelizowanej Strategii Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2013-2021, w której przewi-
dziano realizację projektów ujętych w 4 celach strategicznych i 15 szcze-
gółowych. 
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Wśród celów strategicznych są:
I. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecz-

nej w Polsce.
II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji pań-

stwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworze-
niu społeczeństwa wiedzy.

III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.
IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia 

i doskonalenia zawodowego.
Źródła finansowania wymienionych wyżej działań obejmowały głów-

nie dochody ze sprzedaży wydawnictw (czasopism i książek), granty, 
środki pozyskane na dofinansowanie książek i czasopism, sponsoring, 
sprzedaż reklam, dochody z kampanii 1% na rzecz SBP.

Realizację poszczególnych zadań wspierały zespoły i komisje proble-
mowe powołane w czasie kadencji przez ZG lub Prezydium ZG, w tym:

1. Komisja Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego (uchwała Nr 
7/nk/2013),

2. Komisja Nagrody Młodych SBP im. prof. M. Dembowskiej (uchwała 
Nr 8/nk/2013),

3. Zespół ds. Archiwum Biura ZG SBP (uchwała Nr 4/nk/2013),
4. Zespół ds. Bazy Członków SBP (uchwała Nr 1/2014),
5. Grupa robocza ds. udziału SBP w Kongresie IFLA 2017 (uchwała Nr 

1/2015),
6. Zespół ds. badań efektywności bibliotek (uchwała Nr 5/2015),
7. Komitet Programowo-Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia SBP 

(uchwała Nr 8/2015),
8. Komitet Organizacyjny Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (uchwała 

Nr 5/2016),
9. Komitet Programowy Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (uchwała 

Nr 6/2016),
10. Komisja ds. statutu (uchwała Nr 7/2016),
11. Komisja ds. gromadzenia i analizowania wniosków (uchwała Nr 

8/2016),
12. Zespół ds. Archiwum ZG SBP (uchwała Nr 5/2017).

1.2. Działalność merytoryczna Zarządu Głównego w kadencji 2013-2017
Zarząd Główny koordynował realizację programów i projektów, które 

były zarówno ich kontynuacją z lat poprzednich (np. badanie efektywno-
ści bibliotek), jak i nowymi inicjatywami, np. „Wizyta za jeden uśmiech – 
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przyjedź, zobacz, działaj”, czy „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą 
z autyzmem”. 

W minionej kadencji, obok działalności ZG o charakterze stałym lub 
cyklicznym (np. Tydzień Bibliotek, Mistrz Promocji Czytelnictwa, Konkurs 
na Bibliotekarza Roku) wiele uwagi poświęcono przygotowaniom orga-
nizacyjnym i merytorycznym jubileuszy i okolicznościowych spotkań, 
w które obfitował okres od 2013 do 2017 r. Wśród nich wymienić należy 
prace związane z przygotowaniem m.in.:

– programu i obchodów jubileuszu „650 lat w służbie książki”,
– Jubileuszu 100-lecia SBP (przygotowano Kronikę SBP 2013-2016, 

publikację monograficzną Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 – pracę zbiorową pod red. 
dr. hab. Jadwigi Koniecznej, film w reżyserii Andrzeja Sapiji „Biblio-
tekarze. Sto lat SBP”, zakładkę na portalu www.sbp.pl poświęconą 
Jubileuszowi), 

– obchodów 90-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, 
– obchodów 55-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”, 
– Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu (współpraca z Biblioteką Na-

rodową i Miastem Wrocław), podczas którego SBP zorganizowało 
nabór i pracę wolontariuszy (Joanna Golczyk koordynatorem prac 
ok. 300 wolontariuszy z 40 krajów); zainicjowało projekt stypendiów 
MKiDN dla bibliotekarzy na uczestnictwo w IFLA; przygotowało 
publikacje: Polish Librarians’ Association (redakcja Anna Grzecz-
nowska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska) oraz Libraries in Poland 
(pod redakcją Barbary Budyńskiej), a także specjalny numer „Prze-
glądu Bibliotecznego” pod redakcją prof. Elżbiety Barbary Zybert; 
zorganizowało wycieczki dla uczestników IFLA do 17 bibliotek 
województwa dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego (nadzór 
E. Stefańczyk); zorganizowało Bulwar Bibliotek (nadzór J. Paszta-
leniec-Jarzyńska); przygotowało materiały reklamowe, informacyj-
ne prezentowane na stoisku SBP, na terenie Hali Stulecia. Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska przygotowała referat Polish Librarians’ As-
sociation Supporting Libraries in Changing Societal Environment, 
zaś Aleksandra Sztajerwald prezentację Librarian Makes Friend-
ship with People with Autism, 

– uczestniczono w uroczystościach jubileuszowych bibliotek.  
Bogata i różnorodna działalność ZG SBP możliwa była dzięki pozy-

skiwaniu grantów, dotacji i środków finansowych przekazywanych SBP 
w różnej postaci, np. darowizn, odpisu 1%. Kolejne lata kadencji to coraz 
większe zaangażowanie ZG SBP oraz Biura SBP w ten rodzaj działal-
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ności, bowiem coraz większe znaczenie w finansowaniu wszelkich prac 
Stowarzyszenia ma dotowanie ze środków zewnętrznych. W 2013 r. SBP 
pozyskało środki na realizację 8 zadań (np. digitalizację publikacji SBP, 
wydanie książki Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, realizację 
konkursu Tydzień Bibliotek, wydawanie czasopism: ZIN i „Przegląd Bi-
blioteczny”); w 2014 r. – 11 (m.in. na rozbudowę bazy członków SBP 
i portalu sbp.pl; archiwizację dokumentów SBP); w 2015 r. – 8 (m.in. 
projekt „ICT w upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach”, wydawanie 
dodatku „Świat Książki Dziecięcej” oraz wkładki „Bajkoterapia w biblio-
tece”, nagrody dla laureatów konkursu „Bibliotekarz Roku”, projekt „Bi-
bliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, organizacja Salonu 
Bibliotek); w 2016 r. – 11 (m.in. opracowywanie cyfrowe artykułów z cza-
sopism naukowych wydawanych przez SBP wraz z ich upowszechnie-
niem i konserwacją, badania fonografii polskiej od 1878 r. do czasów 
współczesnych, archiwizacja dokumentów SBP, nagrody dla laureatów 
i finalistów konkursu „Bibliotekarz Roku”, organizacja Jubileuszu 100-le-
cia SBP, wydanie książki Nauka o Informacji pod red. prof. Wiesława 
Babika, dofinansowanie udziału w Kongresie IFLA); w 2017 r. – 9 (konty-
nuacja prac związanych z AFB, a także projekty dot.: fonografii polskiej, 
digitalizacji wydawnictw SBP, wydawanie czasopisma „Poradnik Biblio-
tekarza”, najciekawszej akcji czytelniczej w ramach Tygodnia Bibliotek, 
wydania wersji elektronicznej numeru specjalnego czasopisma „Przegląd 
Biblioteczny”).

Zarząd Główny podejmował z sukcesem starania, by zwiększyć gro-
no instytucji współpracujących, a także sponsorujących działalność SBP. 
Wśród partnerów SBP wymienić należy FRSI, MKiDN, NCK, IK, MNiSW, 
MAiC, instytuty uniwersyteckie kształcące bibliotekarzy w Polsce, Funda-
cję Batorego, IBUK Libra, MPLC, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwo-
wych i liczne biblioteki, które wspierały działalność poprzez bezpłatne 
oferowanie usług, użyczanie lokali (np. Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka im. KEN w Warszawie, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Praga 
Południe m.st Warszawy) oraz współudział w organizowaniu konferen-
cji i warsztatów (m.in. Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, 
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, WiMBP w Bydgoszczy, Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Oprócz wymienionych działań ZG SBP koordynował prace związane 
z integracją środowiska bibliotekarskiego, zajmował się sprawami zwią-
zanymi z zawodem bibliotekarza i rozwojem bibliotek, doskonaleniem za-
wodowym bibliotekarzy, działalnością wydawniczą i edukacyjną.
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Działalność merytoryczna Zarządu Głównego wg czterech celów 
strategicznych zawartych w znowelizowanej Strategii SBP na lata 
2013-2021.

Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i prak-
tyki bibliotecznej w Polsce

SBP lobbowało na rzecz projektu ustawy o bibliotekach przygotowa-
nego przez zespół powołany przez ZG SBP. Wobec negatywnego stano-
wiska MKiDN w zakresie dalszej ścieżki legislacyjnej projektu zapropo-
nowano jego procedowanie, jako projektu społecznego. Projekt ustawy 
przekazano Krajowej Radzie Bibliotecznej. Wobec nie uzyskania stano-
wiska KRB w tej sprawie prace nad projektem ustawy wstrzymano. 

W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na dzia-
łalność bibliotek oraz zawód bibliotekarza wymienić należy przygotowa-
nie m.in. następujących opinii i ekspertyz:
– opinia dot. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulują-

cych wykonywanie niektórych zawodów (2013),
– pismo do MEN nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświa-

ty (2013),
– uwagi do założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu infor-

macji sektora publicznego (2014),
– uwagi do projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(2014), wspieranie postulatów środowiska bibliotekarskiego (SBP, 
KDBASP, EBIB, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych) związa-
nych z projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych dla Komisji Kultury (2015),

– uwagi do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sek-
tora publicznego (re-use) skierowane do Ministra Administracji i Cyfry-
zacji (2014),

– opinia dla Sejmowej Komisji Kultury w sprawie ustawy o książce (2016), 
– opinia dla IBE w sprawie założeń projektu ustawy o zintegrowanym 

systemie kwalifikacji (2016), 
– opinia w sprawie projektu modernizacji prawa autorskiego KE (2016), 
– opinia w sprawie ustawy o jednolitej cenie książki (2015, 2017),
– opinia do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu zaliczania bi-

bliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu 
(2014, 2016),

– uwagi do projektu rozporządzenia o Systemie Informacji o Nauce 
(2015),
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– opinia dla MNiSW dotycząca projektu rozporządzenia o Systemie In-
formacji o Nauce (2016), 

– stanowisko SBP dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (2015),

– stanowisko SBP skierowane do MEN dotyczące projektu rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu 
realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
dotyczące wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących 
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zaintereso-
wań uczniów przez promocje wspierania czytelnictwa dzieci i młodzie-
ży, w tym zakup nowości wydawniczych (2015),

– opinia projektu rozporządzenia MKiDN w sprawie dodatkowego wyna-
gradzania pracowników instytucji kultury (2016), 

– opinia SBP dot. projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (2016),

– opinia projektu rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celo-
wej na wyposażenie szkół oraz do projektu rozporządzenia w sprawie 
Systemu Informacji o Nauce (2016), 

– opinia projektu rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego (2016).
Wśród pozostałych opinii, stanowisk i propozycji ZG SBP należy wy-

mienić te, które dotyczą standardów pracy bibliotek w Polsce:
– apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący urucho-

mienia dla bibliotek publicznych programu dofinansowania zakupu 
czasopism (2013, 2014),

– stanowisko SBP w sprawie rekomendacji organizacji IFLA w 2017 r. we 
Wrocławiu skierowane do Sekretarza Generalnego Polskiego Komite-
tu ds. UNESCO (2013),

– stanowisko skierowane do MKiDN w sprawie prac Światowej Organi-
zacji Własności Intelektualnej (WIPO) w zakresie dozwolonego użytku 
bibliotek i archiwów (2014),

– poparcie stanowiska EBLIDA w sprawie udostępniania e-booków 
przez biblioteki w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości – 
pismo skierowane do Departamentu Własności Intelektualnej Mediów 
MKiDN (2015),

– wsparcie postulatów środowiska bibliotekarskiego i uwzględnienie 
przesłanych uwag podczas głosowania w Parlamencie Europejskim 
dot. prawa europejskiego (2015),
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– petycję do Sejmowej Komisji Kultury w sprawie dozwolonego użytku 
edukacyjnego (2015),

– opinie i rekomendacje SBP w sprawie projektów, grantów, programów: 
projektu MEN „Książki naszych marzeń” (2015), projektu MKiDN usta-
nowienia Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” (2015, 2016); współpraca z NCK w ramach promocji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (2014),

– propozycję zmian w formularzu GUS K-03 zgłoszoną do MKiDN i GUS 
(2014),

– pisma w sprawie wstrzymania likwidacji, łączenia bibliotek/filii pedago-
gicznych,

– pismo do MEN w sprawie świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli 
bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych (2015),

– opinie w sprawie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek pu-
blicznych, uczestnictwo w komisjach konkursowych.

Cel szczegółowy 1.3. Upowszechnianie standardów w dziedzinie biblio-
tekarstwa oraz inicjowanie opracowania nowych norm i standardów

Badanie efektywności bibliotek 
Prowadzone przez Zespół ds. badania efektywności bibliotek od 

2010 r. prace nad opracowaniem metod i narzędzi do systematycznej 
oceny działania bibliotek, od 2013 r. są kontynuowane jako projekt „Ana-
liza Funkcjonowania Bibliotek” (AFB).

Ramy formalnoprawne projektu:
W latach 2013-2014 ZG SBP zawarł Porozumienia z Konferencja-

mi dyrektorów: bibliotek akademickich szkół polskich, bibliotek peda-
gogicznych, wojewódzkich bibliotek publicznych o podjęciu współpracy 
w zakresie opracowania i wdrożenia projektu „Analiza Funkcjonowania 
Bibliotek”. Opracowano i przyjęto dokumenty regulujące Zasady funk-
cjonowania projektu AFB wraz z załącznikami zawierającymi regulamin 
Rady Projektu oraz procedury i harmonogram realizacji projektu, odpo-
wiednio dla bibliotek akademickich, pedagogicznych, publicznych.

W 2013 r. podpisano pierwsze, a w 2016 r. kolejne porozumienie 
o współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, na podstawie któ-
rego baza danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności jest po-
sadowiona i utrzymywana na serwerach UAM.
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Finansowanie projektu:
W latach 2013 – marzec 2015 dotacja Fundacji Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego wspierała rozwój oprogramowania do gromadzenia 
i analizy danych statystycznych i wskaźników oraz szkolenia administra-
torów bazy. Głównym źródłem finansowania projektu AFB były granty Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwa-
torium Kultury kolejno na lata 2013-2014 i 2015-2017.

Wykonane prace:
Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu AFB było zapew-

nienie  dostępu do norm międzynarodowych, ważnych dla prowadzonych  
prac. Zakupiono i przetłumaczono normę ISO 2789:2013 Informacja i do-
kumentacja – Międzynarodowa statystyka biblioteczna; zakupiono i ko-
ordynowano prace nad tłumaczeniem normy ISO 11620:2014 Informacja 
i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek; zakupiono i koor-
dynowano prace nad tłumaczeniem normy ISO 16439:2014 Informacja 
i dokumentacja – Badanie wpływu bibliotek.

Dokonano przeglądu wybranych metod i praktyk stosowanych w świe-
cie, w zakresie badania społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek 
publicznych, po zakończeniu prac redakcyjnych materiał będzie dostęp-
ny w serwisie AFB.

Prowadzone są prace nad opracowaniem poradnika dla dyrektorów 
bibliotek publicznych nt. analizy i interpretacji danych statystycznych 
i wskaźników funkcjonalności.

W latach 2013-2017 uczestnikom projektu udostępniono: materiały 
metodyczne, które opisują narzędzia badawcze, ułatwiają analizę i inter-
pretację wyników; zestaw materiałów i narzędzi do prowadzenia badań 
satysfakcji użytkowników; aplikację sieciową, która umożliwia w sposób 
zautomatyzowany gromadzenie, przetwarzanie danych statystycznych, 
obliczanie wskaźników oraz prowadzenie analiz i badań porównawczych; 
stronę internetową projektu AFB – źródło informacji o projekcie, zasa-
dach uczestnictwa i miejsce publikacji wyników prowadzonych badań. 

Prowadzono szkolenia dla koordynatorów badań w poszczególnych 
województwach – tradycyjne i online dla bibliotek publicznych, dla dyrek-
torów bibliotek pedagogicznych głównie online.

Uczestnicy badań:
Wg danych na dzień 31 maja 2017 r. w bazie danych zarejestrowano: 

71 bibliotek akademickich, 35 pedagogicznych, 2108 publicznych.
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Systematycznie rośnie liczba bibliotek publicznych aktywnie uczest-
niczących w badaniach. W roku 2015 (dane za rok 2014) było 980 pla-
cówek, w 2016 (dane za rok 2015) – 1588, w 2017 (dane za rok 2016) 
– 2099.
 
Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem in-
stytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych 
w tworzeniu społeczeństwa wiedzy

Cel szczegółowy II.1. Współpraca SBP z bibliotekami i innymi instytu-
cjami w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

W kadencji 2013-2017 obszary współpracy z bibliotekami ukierun-
kowane były przede wszystkim na promocję czytelnictwa, doskonalenie 
form obsługi czytelników, podnoszenie kompetencji zawodowych biblio-
tekarzy, stosowanie standardów bibliotecznych, wymianę doświadczeń 
w zakresie  digitalizacji i dostępu do zbiorów cyfrowych. Do najważniej-
szych należy zaliczyć:  

1. Spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódz-
kich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademic-
kich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych; 
konsultacje dotyczyły m.in. prezentowania wspólnych stanowisk wobec 
władz, nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, stosowania w bibliotekach wskaźników efektywności działal-
ności bibliotek publicznych i pedagogicznych.

2. Współpracę z przedstawicielami bibliotek w ramach Komitetu Na-
rodowego nadzorującego przygotowania do Kongresu IFLA 2017, w tym 
zwrócenie się do okręgów z propozycją zgłaszania tematów konferencji 
satelickich i imprez towarzyszących Kongresowi, pozyskiwanie wolonta-
riuszy i innych osób do obsługi Kongresu oraz wizyt w bibliotekach. 

3. Współpracę z bibliotekami publicznymi, naukowymi i pedagogicz-
nymi w ramach projektu AFB. 

4. Współpracę przy konferencjach i warsztatach, m.in. z: Biblioteką 
Narodową, Centralną Biblioteką Wojskową, BUW, WBP w Olsztynie, 
WiMBP w Gorzowie  Wlkp., WBP w Opolu, MBP w Opolu, Dolnośląską 
Biblioteką Publiczną we Wrocławiu, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódz-
ką im. KEN w Warszawie, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich, Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Zarządem 
Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polską Sekcją IBBY, Bi-
blioteką Główną Politechniki Warszawskiej. 

5. Udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej.
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6. Wspieranie inicjatyw lokalnych: akcje medialne na portalu sbp.pl; 
patronaty SBP w konkursach (np. „Mądra Książka Roku 2015”, konkurs 
im. K. Makuszyńskiego, „Malowane Poezją”, „Przegląd pasji twórczych 
bibliotekarzy”, „Międzyplanetarny wyścig”, „Z książką na start”), wysta-
wach, konferencjach (np. „Bezpieczeństwo w bibliotece”, „Granty i pro-
jekty naukowe – od aplikacji do finansowania”), targach (Warszawskie 
Targi Książki, Targi Dziedzictwo, Targi Wydawców Katolickich), maso-
wych akcjach czytelniczych (Nadmorski Plener Czytelniczy), spotkaniach 
środowiskowych (Małopolskie Forum Bibliotek).  

7. Opiniowanie i rekomendowanie kandydatów na stanowiska dyrek-
torów bibliotek publicznych.

8. Działalność okazjonalną SBP: Jubileusz 50-lecia Sekcji Bibliotek 
Muzycznych ZG SBP, obchody 50-lecia Zespołu Historyczno-Pamiętni-
karskiego Oddziału Warszawskiego SBP.

Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliote-
kami, na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa, są konkursy. W minionej 
kadencji zrealizowano: 

● X-XIV edycję Tygodnia Bibliotek, która odbywała się pod hasłami: 
„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” w 2013 r. „Czytanie łączy 
pokolenia” w 2014 r., „Wybieram Bibliotekę” w 2015 r., „Biblioteka 
inspiruje” w 2016 r., „Biblioteka. Oczywiście!” w 2017 r.,

● V-IX edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, laureata-
mi zostali: w 2013 r. MBP im. Jana Pawła II w Opolu, w 2014 r. 
MBP w Olsztynie, w 2015 r. Książnica Beskidzka w Bielsku Białej, 
w 2016 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Pod Atlantami” 
w Wałbrzychu, w 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu 
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

● konkurs „Bibliotekarz Roku” – 2013, 2014, 2015, 2016, 
● konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką” – 2013, 2016. 

Cel szczegółowy II.2. Współpraca z organizacjami krajowymi związany-
mi z sektorem książki, informacji i bibliotek

ZG SBP doceniając wagę współpracy z organizacjami i instytucjami 
z obszaru książki i czytelnictwa podtrzymywał wszystkie wcześniej wy-
pracowane formy współpracy oraz włączył się w nowe formy działania. 
Spośród prowadzonych działań wymienić należy:

1. Udział w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, 
Księgarzy i Wydawców (obchody Światowego Dnia Książki i Praw Au-
torskich), Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Pozarządowych Organizacji 
Kulturalnych.
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2. Współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go w ramach: Programu Rozwoju Bibliotek, Krajowego Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju Bibliotek, realizacji grantu dot. wzmocnienia potencja-
łu SBP, organizacji warsztatów poświęconych rzecznictwu w bibliotece 
(Kongresu Bibliotek, październik 2015); realizację grantu „Wizyta za je-
den uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj” (2015). 

3. Współpracę z Goethe Institut (współorganizacja warsztatów), 
Uniwersytetem Łódzkim (przygotowanie monografii SBP), Instytutem 
Książki. 

4. Współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (War-
szawskie Targi Książki, targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców 
Szkół Wyższych (targi ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki 
Historycznej (organizacja Salonu Bibliotek podczas Targów Książki Hi-
storycznej) oraz Fundacją Historia i Wydawnictwem Bellona (organizacja 
seminarium podczas Festiwalu Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”, 
wrzesień), MT Targi Polska (Targi Dziedzictwo).

5. Współpracę z jednostkami administracji centralnej i samorządami 
realizującymi zadania w zakresie działania instytucji kultury, w tym biblio-
tek i ich wpływu na funkcjonowanie środowisk lokalnych, upowszechnia-
nie wiedzy, kształtowanie postaw obywatelskich, np. z MEN (sprawy do-
tyczące bibliotek szkolnych, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli 
bibliotekarzy), MAiC (prace dotyczące modelu bibliotek szkolnych, zapi-
sów ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki sa-
morządu terytorialnego), Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (udział 
bibliotek publicznych w programach podnoszących umiejętności cyfrowe 
obywateli, np. „Wiedza – edukacja – rozwój”, „Polska Cyfrowa”), MNiSW 
(System Informacji o Nauce), MKiDN (prawo autorskie), Sejmową Komi-
sją Kultury (prawo autorskie, dozwolony użytek edukacyjny), a także in-
terwencje i opinie w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego, 
np. funkcjonowania bibliotek pedagogicznych (listy do MEN), deregulacji 
zawodu bibliotekarza, wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, dzia-
łania rzecznicze w MKiDN w sprawie projektu ustawy o bibliotekach. 

6. Udział w posiedzeniach Rady Pozarządowych Organizacji Kultural-
nych, Sejmowych i Senackich Komisjach (Kultury i Środków Przekazu).

7. Opiniowanie projektów rozporządzeń dot. obsługi bibliotecznej 
w placówkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, MON, MSW, 
MPiPS, MEN, rozporządzeń MKiDN nt. ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych dot. wyświetlania filmów w bibliotekach; w posiedzeniu 
Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury, Forum Prawa Autorskiego 
MKiDN. 
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8. Współpracę z uczelniami kształcącymi bibliotekarzy, przede 
wszystkim z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (daw-
nym Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych) w za-
kresie publikacji prac naukowo-badawczych, wydawania naukowych 
czasopism z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej („Przegląd 
Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”), opracowania kolekcji 
cyfrowej wydawnictw SBP; Wydziałem Polonistyki UW (wydawanie se-
rii „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”); Politechniką Wrocławską 
(2015 r. – konferencja „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzę-
dzia, usługi, obszary współpracy”), Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy (2017 r. – konferencja „Działalność instrukcyjno-meto-
dyczna w bibliotekach publicznych – nowe wyzwania”).

Cel szczegółowy II.3. Udział przedstawicieli SBP we współpracy zagra-
nicznej

Okres sprawozdawczy charakteryzował się znacznym zwiększe-
niem aktywności międzynarodowej Stowarzyszenia, co wynikało przede 
wszystkim z pozyskania różnorodnych dotacji umożliwiających członkom 
SBP wyjazdy na kongresy zagraniczne oraz zapraszanie specjalistów 
zagranicznych do Polski, a także powierzenia Polsce organizacji Kon-
gresu IFLA. ZG przyjął „Deklarację o dostępie do informacji i rozwoju” 
ogłoszoną podczas kongresu IFLA 2014 r. w Lyonie (uchwała Nr 7/2014).

 Do najważniejszych przedsięwzięć w obszarze współpracy między-
narodowej realizowanej w kadencji należy zaliczyć:

1. Współpracę z IFLA – przygotowanie do organizacji Kongresu IFLA 
w Polsce w 2017 r.; udział w spotkaniach z przedstawicielami IFLA, po-
wołanie zespołu SBP koordynującego prace związane z organizacją IFLA 
2017, inicjatywy w zakresie organizacji konferencji satelickich poprze-
dzających Kongres, zgłoszenia prezentacji SBP na Kongres: J. Paszta-
leniec-Jarzyńskiej do sesji poświęconej stowarzyszeniom, A. Sztajerwald 
na warsztaty dot. osób autystycznych w bibliotece. 

2. Udział w Kongresie IFLA: 2015 r. w Kapsztadzie (E. Stefańczyk, 
J. Pasztaleniec-Jarzyńska). 2016 r. w Columbus/Ohio, 13-19.08 (E. Ste-
fańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, J. Golczyk) i podpisanie umowy 
w imieniu Komitetu Narodowego na realizację Kongresu IFLA 2017 we 
Wrocławiu.

3. Wyjazd J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej i Magdaleny Gomułki (okręg 
w Katowicach) w dn. 14-16 grudnia 2016 r. do Hagi na zaproszenie IFLA,  
w ramach programu „Rzecznictwo na rzecz bibliotek”.
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4. Współpracę z IAML: udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Mu-
zycznych SBP w posiedzeniach IAML w Wiedniu (lipiec 2013 r.), w Bruk-
seli (7-8.03.2014 r.) Antwerpii (13-18.07.2014 r.) oraz przewodniczącej 
IAML Barbary Dobbs Mackenzie w Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek 
Muzycznych (23-24.09.2014 r., Warszawa); w Nowym Jorku (21 czerwca 
2015 r.), w Rzymie (3-8 lipca 2016 r.). Przewodniczący Sekcji, Stanisław 
Hrabia został wybrany Przewodniczącym IAML na kadencję 2017-2021.

5. Udział Sylwii Błaszczyk w warsztatach w ramach programu „IFLA 
Global Vision” – wyjazd finansowany przez IFLA (Madryt, 5-6.07.2017 r.).

6. W ramach porozumienia z Ambasadą Nigerii i Nigeryjskim Sto-
warzyszeniem Bibliotekarzy zorganizowanie wizyty studyjnej w Pol-
sce przedstawiciela NSB (23-29.04.2014) i spotkania z członkami ZG 
SBP oraz wizyty w bibliotekach krakowskich. Ewa Kobierska-Maciusz-
ko uczestniczyła w Zjeździe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Nigeryjskich 
(czerwiec 2013 r.).

7. Aktualizacje w angielskiej wersji portalu sbp.pl. 

Cel strategiczny III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawo-
du bibliotekarza

Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowi-
skiem z wykorzystaniem nowych technologii

W minionej kadencji kontynuowano prace nad rozwojem portalu 
SBP, który jest podstawowym kanałem informacji i komunikacji ze śro-
dowiskiem bibliotekarskim. Podjęto prace związane z wprowadzaniem 
sprzedaży elektronicznej artykułów z czasopism, sprzedaży e-booków, 
uruchomienia wypożyczalni Ibuk, a także nad modernizacją (nowym wi-
zerunkiem) strony graficznej portalu.  

W 2016 r. średnio miesięcznie, portal sbp.pl odwiedzało 10560 użyt-
kowników; podczas 22000 wejść dokonano 93130 odsłon. 

Prowadzono m.in. działania zgodnie z opracowaną i wdrożoną strate-
gią rozwoju portalu:

● SBP jako członek-współzałożyciel Koalicji Otwartej Edukacji udo-
stępnia treści umieszczone na portalu sbp.pl na zasadach otwartej 
licencji,

● pozyskiwano granty i dotacje na rozwój portalu sbp, np. grant 
z MKiDN „Wsparcie bibliotek w zakresie tworzenia stron interneto-
wych i edukacji informacyjnej”, który umożliwił budowę na portalu 
narzędzi  e-learningowych; przeprowadzenie 2 szkoleń stacjonar-
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nych dla 40 bibliotekarzy dotyczących tworzenia stron WWW biblio-
tek oraz 2 online (40 uczestników); opracowanie podręcznika na 
ten temat; w ramach grantu uzyskanego z Narodowego Centrum 
Kultury pt.: „ICT w upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach” – 
zrealizowano 2 bezpłatne kursy e-learningowe dot. wykorzystania 
wybranych aplikacji i narzędzi Web 2.0 do kreatywnego tworzenia 
materiałów utrwalających i promujących kulturę najbliższego regio-
nu; w ramach grantu z Fundacji Batorego „Bibliotekarzu zaprzy-
jaźnij się z osobą z autyzmem” opracowano stronę zadania (posa-
dowioną na sbp.pl), zamieszczanie informacji o postępie zadania 
w newsach, newsletterze, na Facebooku, opracowano identyfika-
cję wizualną.

● obsługa e-sklepu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w tym 
uruchomienie narzędzi umożliwiających zamawianie e-booków, 
elektronicznych artykułów z czasopism wydawanych przez SBP,

● prowadzenie serwisu stron programów realizowanych przez SBP, 
np. „650 lat w służbie książki”, „Wizyta za jeden uśmiech – przy-
jedź, zobacz, działaj”, Tydzień Bibliotek, uruchomienie polskiej stro-
ny IFLA 2017, strony Jubileuszu 100-lecia SBP.

● kontynuowanie kampanii promocyjnej portalu (ulotki, banery, butto-
ny, zawarcie porozumień na realizację usług reklamowych).

● prowadzenie profilu na Facebooku i Twitterze, 
● wydawanie newslettera.

Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Przeprowadzono konkursy SBP umacniające jego wizerunek w śro-

dowisku: Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego oraz Nagro-
dę Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej.

Zarząd Główny, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej SBP, która 
zarekomendowała 11 prac, przyznał Nagrody Naukowe SBP im. A. Ły-
sakowskiego następującym publikacjom: w 2014 r. w kategorii „Prace 
o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym” praca M. W. 
Kolasy Historiografia prasy polskiej (do 1918 r.). Naukometryczna ana-
liza dyscypliny; w kategorii „Prace o charakterze dokumentacyjno-infor-
macyjnym” praca A. Firlej-Buzon Druki ulotne i okolicznościowe jako źró-
dła do badań dziejów kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956; w kategorii 
„Podręczniki akademickie” praca A. Mierzeckiej-Szczepańskiej Badania 
zachowań informacyjnych; w kategorii „Prace o charakterze praktyczno-
-wdrożeniowym” praca autorstwa J. Woźniak-Kasperek, T. Głowackiej, 
A. Bober, D. Patkaniowskiej, B. Majchrowskiej, G. M. Wilczyńskiej, P. Ćwi-
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kowskiego Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA. Pod-
ręcznik; w 2015 r. A. Matczuk za pracę Polskie bibliografie nauk huma-
nistycznych i społecznych do roku 1989: historia i metodyka, M. Cyrklaff 
za pracę Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i pro-
mocji zdrowia; D. S. Kotuła za pracę Wstęp do Open Source; w 2016 r. 
Ewa Głowacka za pracę Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, model 
i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych, 
Małgorzata Korczyńska-Derkacz za pracę Kronika Państwowego Insty-
tutu Książki (1945-1949), Dorota Siwecka za pracę Światowy model in-
formacji bibliograficznej: programy i projekty (1950-2010), Marzena Świ-
goń za pracę Dzielenie się wiedzą i informacją: specyfika nieformalnej 
komunikacji w polskim środowisku akademickim; w 2017 r. praca Nauka 
o informacji pod. redakcją Wiesława Babika, Multimedia w komunikacji, 
czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu Bronisławy 
Woźniczki-Paruzel. 

W 2014 r. w konkursie Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembow-
skiej uhonorowano pracę Łukasza Kołodziejczyka Prywatność w Inter-
necie: postawy i zachowania dotyczące ujawnienia danych prywatnych 
w mediach społecznych. Wyróżnienia przyznano Wojciechowi Trembo-
wieckiemu za pracę Algorytmy generowania cyfrowych wtórników do-
kumentów bibliotecznych i ich wersji prezentacyjnych. Analiza i ocena 
zastosowania praktycznego w polskich bibliotekach, Dorocie Łajce za 
pracę: Wydawnictwa i programy Teatru im. St. Ignacego Witkiewicza 
w Zakopanem w latach 1985-2010; w 2016 r., Jakubowi Maciejowi Łu-
bockiemu za pracę Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty 
gramofonowej (I nagroda), Magdalenie Zych za pracę Przekaz symbo-
liczny i podejście User Experience na przykładzie serwisów interneto-
wych teatrów krakowskich (II nagroda), Aleksandrze Janiak za pracę Re-
klama książki dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą (wyróżnienie).

Kreowaniu pozytywnego wizerunku SBP służyło także opracowanie 
ankiet ewaluacyjnych dot. warsztatów organizowanych przez SBP, któ-
re były dystrybuowane wśród uczestników; zebrano ponad 1000 opinii 
i wniosków, które następnie wykorzystano przy planowaniu tematyki ko-
lejnych warsztatów i doborze trenerów.

Na portalu sbp.pl prowadzono kampanię wśród członków SBP i pra-
cowników bibliotek na rzecz 1% dla SBP, uzyskane środki przeznaczono 
na rozwój platformy Stowarzyszenia i dofinansowanie wydawania cza-
sopism. 
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Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP
Jedną z form aktywizacji członków SBP, zwłaszcza przed 35 rokiem 

życia, stała się organizacja ogólnopolskiego zjazdu młodych bibliote-
karzy (Forum Bibliotekarzy). W 2013 r. SBP zorganizowało VIII Forum 
Młodych Bibliotekarzy, które odbyło się 12-13 września w WBP w Olsz-
tynie przy współpracy Zarządu Okręgu Olsztyńskiego SBP, Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Instytutu Książki i MAK+. W Forum 
uczestniczyło ponad 200 osób; w 2014 r. we współpracy z Zarządem Od-
działu SBP w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowano 9. Forum Młodych 
Bibliotekarzy pt.: „Biblioteka – przystań bez granic” (18-19.09), w którym 
uczestniczyło ponad 100 osób; w 2015 r. we współpracy z Zarządem 
Oddziału SBP w Warszawie, BN, BUW, BG Politechniki Warszawskiej 
zorganizowano 10. Forum Młodych Bibliotekarzy pt.: „Zakochaj się w bi-
bliotece” (17-18.09), w którym uczestniczyło ponad 140 osób; w 2016 r. 
we współpracy z Zarządem Oddziału SBP w Opolu, WBP w Opolu i MBP 
w Opolu zorganizowano 11. Forum Młodych Bibliotekarzy pt.: „W biblio-
tece wszystko gra” (15-16.09), w którym uczestniczyło ponad 100 osób. 

W ciągu całej kadencji realizowano zapisy regulaminu ulg i bonusów 
dla członków SBP (utrzymano 10% ulgi w opłatach za udział w konferen-
cjach, seminariach, warsztatach oraz na zakup wydawnictw SBP).

Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego pre-
stiżu zawodu bibliotekarza

Poszczególne okręgi poprzez oddziały i koła prowadziły pozyskiwa-
nie nowych członków. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność 
w okręgu warmińsko-mazurskim oraz wzrost liczby kół w okręgu mazo-
wieckim.

Nową formą działań integracyjnych ZG było zorganizowanie w 2011 r. 
po raz pierwszy ogólnopolskiego konkursu na najbardziej cenionego bi-
bliotekarza – „Bibliotekarz Roku 2010”. 

Konkurs został wpisany do kalendarza wydarzeń związanych z ob-
chodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, programem promocji książek 
i czytelnictwa, oraz skorelowany z regionalnymi konkursami „Bibliotekarz 
Roku”, organizowanymi przez niektóre struktury terenowe SBP, czy woje-
wódzkie biblioteki publiczne. Zgodnie z regulaminem konkurs przebiega 
dwuetapowo: etap I – wybory „Bibliotekarza Roku” danego województwa, 
przeprowadzone przez zarządy okręgów, etap II – głosowanie interneto-
we na portalu uzupełnione od 2016 r. głosowaniem kapituł w okręgach. 
Informacje o konkursie były szeroko reklamowane zarówno na portalu 
sbp.pl jak i w czasopismach.
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Zorganizowano kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu „Bibliote-
karz Roku”. Laureatami zostali: IV edycji („Bibliotekarz Roku 2013”) – Re-
nata Pańka, kierownik Filii nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich; V edycji („Biblio-
tekarz Roku 2014”) – Witold Gagacki z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie; VI edycji („Bibliotekarz Roku 2015”) 
– Marta Kryś z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, VII edycji („Bi-
bliotekarz Roku 2016”) – Urszula Kopeć-Zaborniak z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Cieszanowie.

Popularyzowano postacie (sylwetki, dorobek) znanych bibliotekarzy 
poprzez artykuły i wywiady w czasopismach „Bibliotekarz”, „Poradnik Bi-
bliotekarza”. 

Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej śro-
dowiska bibliotekarzy

Przedstawiciele ZG SBP uczestniczyli w różnych imprezach lokalnych, 
spotkaniach środowiskowych, podczas których najbardziej zasłużonym 
bibliotekarzom wręczono medale i odznaki SBP: medalem „W Dowód 
Uznania” uhonorowano 158 osób i 17 instytucji, zaś „Odznakę Honorową 
SBP” otrzymało 60 osób, Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” (8 in-
stytucji). Przewodnicząca SBP skierowała też kilkadziesiąt listów okolicz-
nościowych do zasłużonych bibliotekarzy odchodzących na emeryturę, 
dyrektorów bibliotek, szkół itp.

Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form 
kształcenia i doskonalenia zawodowego 

Cel szczegółowy IV.3. Wspieranie edukacji 

1. Działalność wydawnicza w zakresie bibliotekarstwa, informacji na-
ukowej i dziedzin pokrewnych.

Kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy oraz upo-
wszechnianiu dobrych praktyk bibliotekarskich służy działalność Wy-
dawnictwa SBP – największej w kraju oficyny wydawniczej w zakresie 
bibliotekarstwa i informacji naukowej. Działalność ta jest z ramienia ZG 
nadzorowana przez Radę Programową Wydawnictwa SBP, którą kieruje 
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (UW). W okresie sprawozdawczym regu-
larnie ukazywały się zarówno czasopisma naukowe punktowane – kwar-
talnik „Przegląd Biblioteczny” (red. naczelna prof. dr hab. Elżbieta B. Zy-
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bert), półrocznik „Zagadnienia Informacji Naukowej” – red. naczelna prof. 
dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, jak i miesięczniki „Poradnik Biblioteka-
rza” pod redakcją Jadwigi Chruścińskiej oraz „Bibliotekarz” pod redak-
cją Elżbiety Stefańczyk. Atrakcyjność „Poradnika Bibliotekarza” podnosi 
dodatek tematyczny „Świat książki dziecięcej” pod redakcją Ewy Grudy.

W analizowanym okresie ogółem ukazało się blisko 80 książek  
(z serii: „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” – 35 tytułów, „Biblioteki-Dzieci-
-Młodzież” – 3, „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” – 8, „Literatura dla 
Dzieci i Młodzieży. Studia” – 9, „Propozycje i Materiały” – 8, „Biblioteka-
rze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” – 2, poza seriami – 6. 
Do najważniejszych publikacji dla środowiska bibliotekarskiego należy 
uznać Bibliotekarstwo pod red. A. Tokarskiej oraz Naukę o informacji pod 
red. W. Babika. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także: Komuni-
kacja naukowa w środowisku cyfrowym. Badania, zasoby, użytkownicy 
pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak; Jak korzystać 
z Web 2.0 w każdej bibliotece? (Marta Tyszkowska), Warto mieć w biblio-
tece. Książki dla dzieci 2010-2014 (G. Lewandowicz-Nosal, A. Krawczyk, 
K. Kujawa, Z. Porzuczek), Megabiblioteki pod red. E. B. Zybert, D. Pietrz-
kiewicz, Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece (G. Gmiterek, S. Kotuła) 
oraz Antyporadnik, czyli jak nie należy używać komputera w małej biblio-
tece (A. Radwański).    

Kontynuowano procesy digitalizacyjne czasopism i książek ukazują-
cych się w serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” oraz poza seriami (zbiory 
cyfrowe udostępnione są w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej UW oraz 
w Archiwum Cyfrowym SBP na portalu sbp.pl).

Dorobek Wydawnictwa i jego oferta prezentowane były na Forach Mło-
dych Bibliotekarzy, konferencjach, m.in. we Wrocławiu, Bydgoszczy, Szcze-
cinie, a także podczas targów książki w Warszawie, Krakowie. Zawarto 
ponadto umowy barterowe na promocję naszych książek m.in. w wydaw-
nictwach: Murator Expo, Wydawnictwo dr Joseph Bauer, Biblioteka Analiz. 

2. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów.
Podstawowymi formami działalności edukacyjnej i doskonalenia za-

wodowego bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej były 
konferencje, seminaria, warsztaty, które Zarząd Główny organizował we 
współpracy z sekcjami, komisjami, strukturami terenowymi SBP, bibliote-
kami wszystkich rodzajów, uczelniami, fundacjami, placówkami opinio-
twórczymi. W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 134 (24 kon-
ferencje i seminaria, 110 warsztatów) tego typu przedsięwzięć: w 2013 r. 
– 15 (5 konferencji i seminariów; 10 warsztatów), w 2014 – 31 (odpowied-
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nio 6;25), w 2015 r. – 40 (7;33, w tym 29 stacjonarnych, 4 e-learningowe), 
w 2016 r. – 36 (5; 31, w tym 28 stacjonarnych, 3 e-learningowe), w 2017 r. 
12 (1; 11), których tematyka dotyczyła najistotniejszych zagadnień współ-
czesnego bibliotekarstwa. Łącznie, we wszystkich przeprowadzonych 
formach, udział wzięło ok 2,5 tys. osób.

Konferencje organizowane przez ZG SBP miały często charakter cy-
kliczny, np. w przypadku Forum Młodych, które w 2016 r. zorganizowano 
w Opolu ph. „W bibliotece wszystko gra” było jedenastym z cyklu spo-
tkaniem, czy automatyzacji bibliotek, które w 2015 r. odbyło się po raz 
siódmy, tym razem we Wrocławiu pod hasłem „Biblioteki nowej gene-
racji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”, lub też ar-
chitektury i wyposażenia bibliotek – trzecia z tego cyklu konferencja ph. 
„Nowe realizacje w latach 2011-2014” odbyła się w Poznaniu w 2014 r. 
Inne miały charakter jednostkowy, np. konferencja naukowa „Bibliotekarz 
uwolniony – deregulacja czy degradacja” organizowana z Książnicą Pod-
laską w 2013 r., „Czytamy i uczymy czytać. Współczesna książka dla 
dzieci i młodzieży” (2013), „Dokumenty życia społecznego w badaniach 
i społeczne ich wykorzystanie” organizowane z Dolnośląską Biblioteką 
Publiczna we Wrocławiu w 2016 r., „Archiwa muzyczne i spuścizny kom-
pozytorskie w zbiorach bibliotek polskich” (2016), „Działalność instrukcyj-
no-metodyczna w bibliotekach publicznych – nowe wyzwania” organizo-
wana z WiMBP w Bydgoszczy (2017).

Warsztaty, które są coraz częstszą formą zdobywania nowych umie-
jętności doskonalenia zawodowego były ważnym elementem w pracy 
edukacyjnej i szkoleniowej ZG SBP, skierowanej zarówno do pracow-
ników ze stażem pracy, jak i nowo zatrudnionych w bibliotekach. Nale-
ży zwrócić uwagę na zakres przedmiotowy warsztatów, począwszy od 
problemów warsztatowych bibliotek, np. aktywne formy pracy z czytel-
nikiem, lato w mieście, kancelaria i archiwum zakładowe, języki informa-
cyjno-wyszukiwawcze po tematy ujmujące bibliotekę, jako nowoczesną, 
stale zmieniającą się instytucję kultury. Warto podkreślić, że zakres tema-
tyczny warsztatów systematycznie poszerza się, dostosowując się tym 
samym do oczekiwań uczestników. Wśród tematyki warsztatów przygo-
towujących bibliotekarzy do pracy w bibliotekach spełniających standar-
dy nowoczesnych instytucji dużym powodzeniem cieszyły się: ochrona 
danych osobowych w bibliotece i rola ABI w świetle nowych przepisów; 
tworzenie stron internetowych i bloga bibliotecznego, prezi.com – two-
rzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyjnym, prawo 
autorskie, psychospołeczne funkcjonowanie w zawodzie bibliotekarza, 
biblioterapia, obsługa czytelników niepełnosprawnych.
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Pozostałe formy aktywności Zarządu Głównego SBP
W ramach zadań statutowych Biuro prowadziło: obsługę administra-

cyjną władz SBP i jego struktur, obsługę finansową działalności statuto-
wej, organizację konferencji, seminariów, warsztatów afiliowanych przez 
Zarząd Główny oraz poszczególne jego ogniwa; obsługę portalu sbp.pl.  
W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności Stowarzyszenia, 
Biuro zredagowało kolejne numery „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP”, 
„Newslettera”. Bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia prezen-
towane były także na portalu sbp.pl oraz w „Przeglądzie Bibliotecznym” 
i „Bibliotekarzu”. Biuro prowadziło regularną dystrybucję książek i czaso-
pism, a także kolportaż materiałów informacyjnych SBP (ulotki, plakaty, 
oferta wydawnicza) oraz plakatów Światowego Dnia Książki i Praw Au-
torskich i Tygodnia Bibliotek. 

Kontynuowano prace dot. budowy Bazy Członków SBP; powołano 
Zespół ds. bazy, określono zasady dostępu do bazy i aktualizacji danych, 
powołano nowych administratorów bazy (oddziałowych), wprowadzano 
informacje o składkach członkowskich. Warto zauważyć także podejmo-
wane prace archiwizacyjne dot. dokumentów Stowarzyszenia. Zespół ds. 
Archiwum SBP opracował i przekazał zarządom okręgów do stosowania: 
instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Biu-
ra ZG SBP, instrukcję kancelaryjno-archiwalną dla zarządów okręgów, 
oddziałów i kół SBP, jednolity wykaz akt dla SBP. Opracowano także in-
strukcję kancelaryjną dla Biura ZG SBP.

W minionej kadencji Biuro ZG SBP realizowało prace w nowych wa-
runkach kadrowych ze zwiększonym zakresem obowiązków (warsztaty, 
publikacje, obchody jubileuszowe). Na podkreślenie zasługuje zwiększo-
na intensywność ubiegania się o granty i inne środki zewnętrzne umożli-
wiające realizację zadań statutowych.

Intensyfikowano działania Wydawnictwa SBP w zakresie promocji 
– położono szczególny nacisk na promocję w bibliotekach: publicznych 
i naukowych. Zwrócono uwagę na potrzebę promocji w środowiskach 
uczelnianych związanych z książką, literaturą, np. na wydziałach filolo-
gii polskiej, pedagogiki szkół wyższych. Prowadzono bezpośrednią ak-
cję promocyjną poprzez działy instrukcyjno-metodyczne wbp. Zwrócono 
większą uwagę na publikacje poradnikowe, np. z zakresu  projektowania 
stron internetowych, przygotowania audiobooków, wykorzystania gier 
planszowych i komiksów, fotografii. 

Podjęto starania o podwyższenie liczby punktów dla czasopism na-
ukowych SBP znajdujących się na liście czasopism punktowanych 
MNiSW. Na opublikowanej w grudniu 2015 r. liście, czasopismo „Zagad-
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nienia Informacji Naukowej” uzyskało znaczne podwyższenie oceny (z 3 
do 8 pkt.), zaś „Przegląd Biblioteczny” utrzymał dotychczasową ocenę 
(7 pkt.). 

Zatwierdzono zmiany w regulaminie konkursu „Bibliotekarz Roku”. 
Polegają one na wprowadzeniu w II etapie konkursu, obok głosowa-
nia internetowego, wybór „Bibliotekarza Roku” przez profesjonalne jury 
w okręgach i zsumowanie uzyskanych miejsc przez każdego finalistę. 
Prowadzono prace nad projektem kursu kwalifikacyjnego dla osób bez 
wykształcenia bibliotekarskiego.

Podsumowanie kadencji
Mijająca kadencja 2013-2017 Zarządu Głównego SBP charakteryzo-

wała się intensywnością działań, które dają podstawę do pozytywnego 
podsumowania dotychczasowego dorobku organizacji oraz wytyczenia 
celów dalszego rozwoju. Główny nacisk położono na rozwój działalności 
edukacyjnej i integracyjnej środowiska bibliotekarzy, a także promocyjnej 
SBP w celu umocnienia dotychczasowej pozycji Stowarzyszenia wśród 
bibliotek, instytucji centralnych, samorządowych, fundacji, a także pozy-
skania nowych współpracowników i partnerów. 

Kontynuowano tematy wyznaczające standardy pracy nowoczesnych 
bibliotek, np. w zakresie projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, or-
ganizowano konferencje naukowe dotyczące np. automatyzacji bibliotek, 
nowych obiektów bibliotecznych, działalności środowiskowej i ponadlo-
kalnej bibliotek publicznych, kierunków rozwoju bibliotek naukowych, pe-
dagogicznych. Zwrócono uwagę na potrzebę doskonalenia bibliotekarzy 
w zakresie obsługi czytelników specjalnych, np. osób z autyzmem, z dys-
funkcjami ruchu, mowy i słuchu. Podejmowano działania edukacyjne 
w formie warsztatów, których celem było stałe podnoszenie kompetencji 
i fachowości pracowników bibliotek różnych typów.

Rolę Stowarzyszenia w umacnianiu rangi bibliotek i wizerunku bi-
bliotekarza dostrzegł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który 
w 2017 r. uhonorował SBP Doroczną Nagrodą w dziedzinie upowszech-
niania kultury. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 30 czerwca 
2017 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Uczestniczyły w niej 
z ramienia SBP kol. kol.: E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, 
M. Przybysz. 

Zakończenie obecnej kadencji wieńczy Kongres IFLA we Wrocławiu 
(19-25.08.2017) oraz Jubileusz 100-lecia organizacji. Działalność ZG 
SBP w latach 2013-2017 przyczyniła się do dalszego wzmocnienia wi-
zerunku bibliotek, jako nowoczesnych instytucji kultury, edukacji i nauki, 
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ukazała społeczeństwu bibliotekarzy jako przewodników po świecie in-
formacji, a także wyznaczyła kierunki prac poprzez wdrożenie nowych 
projektów działania dla bibliotek i bibliotekarzy.

Kończąca się kadencja zamyka okres działalności SBP pod kierun-
kiem Elżbiety Stefańczyk (2005-2009, 2009-2013, 2013-2017). Jej za-
angażowanie społeczne w poprawę warunków funkcjonowania bibliotek, 
umiejętność i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań, pozyskiwanie 
partnerów i środków przyniosła efekty w postaci aktywizacji działań Sto-
warzyszenia, umocnienia wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej 
oraz zawodu bibliotekarza w rozwoju społeczeństwa wiedzy. 

Opracowała: dr Barbara Budyńska

2. Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji 
i zespołów problemowych działających przy ZG SBP 

w kadencji 2013-2017

W omawianym okresie przy ZG SBP działały następujące jednostki:
1. Komisja Edukacji Informacyjnej (przewodnicząca: vacat; wiceprze-

wodnicząca: Joanna Dziak)
2. Komisja Nowych Technologii (przewodnicząca: Lilia Marcinkiewicz)
3. Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów (przewodnicząca: Beata  

Czekaj-Wiśniewska)
4. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachow-

ska-Musiał)
5. Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów (przewodnicząca: Aldo-

na Borowska)
6. Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojcie-

chowska)
7. Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodniczący: Stanisław Hrabia)
8. Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodniczący: Kiriakos Chatzipen-

tidis)
9. Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (przewodniczący: 

Stefan Kubów)
10. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: Wie-

sława Budrowska)
11. Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinow-

ski)
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12. Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (przewodniczą-
ca: Iwona Smarsz)

13. Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko)
14. Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena 

Przybysz)
15. Zespół do Spraw Archiwum SBP (przewodnicząca Ewa Stachowska-

-Musiał); Zespół powołany Uchwałą nr 5 ZG SBP z dn. 7.04.2017 r., 
wcześniej funkcjonował jako zespół doraźny pod nazwą Zespół ds. 
Archiwum Biura ZG SBP (powołany Uchwałą Nr 4 ZG SBP z dn. 27 
września 2013 r.). 

Sekcje, komisje i zespoły ZG SBP wypełniając cele szczegółowe Stra-
tegii SBP za lata 2009-2021 jako płaszczyzna wymiany doświadczenia 
zawodowego dają możliwość podejmowania nowych inicjatyw zawodo-
wych oraz dzielenia się zdobywaną wiedzą.

W minionej kadencji większość komisji, sekcji i zespołów afiliowanych 
przy ZG SBP działała aktywnie, organizując m.in. konferencje, semina-
ria, szkolenia i warsztaty. Współpracowały pomiędzy sobą, z biblioteka-
mi, samorządami lokalnymi, władzami administracyjnymi i resortowymi. 
Członkowie wygłaszali referaty, publikowali teksty. Ich praca integrowała 
środowisko i promowała reprezentowane przez nich struktury. 

Podejmowane działania miały związek z przekazywaniem praktycz-
nych umiejętności i wiedzy – warsztaty i seminaria kierowane były do 
konkretnych grup bibliotekarzy, pracujących z poszczególnymi grupa-
mi użytkowników, czy z konkretnymi postaciami dokumentów. Istotne 
były także działania polegające na popularyzowaniu nowoczesnej wie-
dzy w środowiskach lokalnych. Opiniowano ważne dla środowiska akty 
prawne i dokumenty. Przedstawiciele niektórych struktur działali aktywnie 
w organizacjach międzynarodowych. 

Sekcje, komisje i zespoły są miejscem, gdzie można realizować za-
wodowe pasje i pomysły. Działania te kreują m.in. wizerunek SBP w śro-
dowisku. Działalność struktur była prezentowana na konferencjach, 
warsztatach, seminariach krajowych i zagranicznych, w prezentacjach, 
publikacjach, w tym w czasopismach SBP, na portalu sbp.pl (w zakładce 
komisje, sekcje, zespoły), blogach, profilach facebookowych, itp.

Komisja Edukacji Informacyjnej zajmowała się promowaniem za-
gadnień związanych z edukacją i kompetencjami informacyjnymi. Orga-
nizowano warsztaty, szkolenia i seminaria oraz badania dotyczące tej 
problematyki. W 2013 r. zarząd Komisji zorganizował warsztaty „Eduka-
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cja informacyjna i medialna w szkole” w Dolnośląskiej Bibliotece Pedago-
gicznej we Wrocławiu. Członkowie Komisji współpracowali przy wydaniu 
publikacji Overview of Information Literacy Resource Worldwide, która 
jest dostępna na stronach UNESCO i zawiera zestawienie wybranych 
zasobów – stron internetowych, książek, czasopism i innych rodzajów 
publikacji w 42 językach. KEI przygotowała zestawienie dotyczące pol-
skich zasobów informacyjnych. W 2014 r. sporządzono tłumaczenie 
Deklaracji Moskiewskiej. Promowano Olimpiadę Medialną na portalach 
bibliotekarskich. Aktywnie współpracowano przy opracowaniu i promocji 
serii: „Bibliostory – edukacyjne historie komiksowe”, m.in. zorganizowa-
no konkurs na najlepsze wykorzystanie publikacji (podczas zajęć z edu-
kacji informacyjnej i medialnej, 2016 r.), przygotowano prezentację na 
europejskiej konferencji edukacji informacyjnej ECIL w Pradze (2016 r.) 
i wykonano poster, który został nagrodzony pierwszą nagrodą na najlep-
szy plakat konferencyjny. Inne działania promocyjne: prowadzenie strony 
internetowej KEI na portalu SBP oraz profilu Edukacja Informacyjna na 
Facebooku. Członkowie KEI brali udział w konferencjach, warsztatach, 
projektach badawczych i szkoleniach związanych z edukacją informacyj-
ną na terenie kraju i za granicą, publikowali  artykuły związane z edukacją 
informacyjną w czasopismach polskich i zagranicznych. 

Komisja Nowych Technologii zorganizowała warsztaty dot. syste-
mów bibliotecznych  (2015), przygotowała stanowisko w sprawie zmian 
w ustawie o egzemplarzu obowiązkowym, w związku z planowanym 
wprowadzeniem jego formy elektronicznej (2015). Członkowie Komisji 
uczestniczyli w konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Bibliote-
ki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy” 
(2015) zorganizowanej przez ZG SBP; materiały pokonferencyjne udo-
stępniono w sieci. Inne działania: administrowanie zasobem cyfrowym 
SBP w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej, prowadzenie podstro-
ny Komisji na portalu SBP, bloga Komisji, strony na Facebooku. 

Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów promowała specjalistycz-
ną tematykę ochrony i konserwacji narodowego zasobu bibliotecznego 
na forum krajowym. Współpracowała w organizowaniu 4 edycji Targów 
Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archi-
wów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2013, 2014, 2015, 2016. Tar-
gom towarzyszyły konferencje, podczas których członkowie Komisji wy-
stępowali z referatami, prowadzili panele itp. 
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Komisja Odznaczeń i Wyróżnień rozpatrzyła i zaopiniowała pozy-
tywnie wnioski na następujące odznaczenia organizacyjne:

● Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” (8)
● Honorowa Odznakę SBP (60)
● Medal „W Dowód Uznania” dla osób i instytucji (175)
● Listy gratulacyjne (15)
Informacje o przyznanych odznaczeniach SBP zostały wprowadzone 

do Elektronicznej Bazy Członków SBP. Opracowano szczegółowe zasady 
zgłaszania wniosków o odznaczenia, które zostały przesłane do struktur 
SBP. Komisja w 2017 r. opracowała nowe regulaminy przyznawania od-
znaczeń stowarzyszeniowych (przyjęte uchwałami ZG, nr 2, 3 i 4 i umiesz-
czone na portalu sbp.pl w zakładce „O SBP” – „Odznaczenia i medale”).

Komisja rozpatrzyła ponadto i poparła wnioski na odznaczenia resor-
towe dla bibliotekarzy (Medal Złoty, Srebrny i Brązowy Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis, Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złoty 
Medal Za Długoletnią Służbę, Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Dopracowała zasady konkursu na „Bibliotekarza Roku” oraz 
nadzorowała jego przebieg w kolejnych edycjach.  

Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów zorganizowała spo-
tkanie bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, we współpracy z Ośrod-
kiem Rozwoju Edukacji (2014, Sulejówek), warsztaty „Języki informacyj-
no-wyszukiwawcze stosowane w bibliotekach. Przyszłość charakterystyki 
rzeczowej zbiorów bibliotecznych” (2014, Centralna Biblioteka Wojskowa 
w Warszawie), współpracowała w zakresie opracowania rzeczowego 
zbiorów w bibliotekach pedagogicznych. Członkowie Komisji uczestni-
czyli w spotkaniach Zespołu ds. Rozwoju JHP BN oraz warsztatach or-
ganizowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji i spotkaniach dyskusyjnych 
w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, Bibliotece Głównej Wojewódz-
twa Mazowieckiego (2015, 2016). Komisja wspierała organizację spo-
tkań, warsztatów organizowanych przez ZG SBP w Bibliotece Publicznej 
im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Komisja Zarządzania i Marketingu zorganizowała kolejne edycje 
(VII, VIII, IX, X) cyklicznej konferencji „Zarządzanie i Organizacja Biblio-
tek”, cieszące się dużym zainteresowaniem środowiska. Opracowano do 
druku materiały pokonferencyjne. Wydano 4 numery czasopisma „Za-
rządzanie Biblioteką” (znajdujące się na liście czasopism punktowanych 
MNiSW), które umieszczono na platformie elektronicznej OJS. Nawią-
zano współpracę z Rumuńskim Stowarzyszeniem Bibliotekarzy (2014). 
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Imponująca była działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych, która 
w 2014 r. obchodziła Jubileusz 50-lecia. Co roku odbywały się Spotkania 
Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia. Zorganizowano 3 kon-
ferencje: XIII Ogólnopolską Konferencję Bibliotekarzy Muzycznych; kon-
ferencję „Muzyczna informacja jutra” towarzyszącą Jubileuszowi (2014 r., 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie); ogólnopolską kon-
ferencję „Archiwa muzyczna i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bi-
bliotek polskich” (2016 r. Warszawa, towarzyszył jej „Salon Muzyczny”, 
dedykowany Andrzejowi Spózowi z okazji 80. urodzin.). 

Wydano specjalną publikację 50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich.1964-2014 oraz przygotowano okoliczno-
ściową wystawę z licznymi sprawozdaniami, programami wszystkich kra-
jowych konferencji, bogatą dokumentacją fotograficzną oraz publikacjami.

Sekcja od wielu lat prowadzi aktywną działalność poza granicami 
Polski: jej członkowie brali czynny udział w corocznych międzynarodo-
wych konferencjach IAM, zasiadają w Zarządzie IAML. Stanisław Hrabia 
był przewodniczącym Komitetu Programowego, wiceprzewodniczącym 
IAML, a w 2016 r. został wybrany na przewodniczącego IAML. Sekcja roz-
poczęła przygotowania do organizacji w 2019 r. Kongresu IAML w Polsce.

Sekcja wydaje informator „Biblioteki muzyczne w Polsce”, zbiera pod-
stawowe dane o bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce, przygoto-
wuje raporty i ankiety dot. zbiorów muzycznych, aktywnie promuje swoją 
działalność, opracowała komunikat na temat głównych trendów i proble-
mów dotyczących bibliotek muzycznych i bibliotekarstwa muzycznego 
w Polsce.

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML 
posiada stronę internetową pod adresem: www.iaml.pl, od 2013 r. Sekcja 
ma swój profil na Facebook: https://www.facebook.com/IAMLPL

Członkowie sekcji przygotowali publikacje: Biblioteka Muzyczna 
2010-2013, Biblioteka Muzyczna 2014. Brali udział w projektach biblio-
graficznych: 

– RISM (Répertoire International des Sources Musicales), 
– RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)
– projekty w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”: Dziedzictwo kulturowe 
po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 
oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, 
Kolekcje dawnych muzykaliów z ośrodków religijnych i świeckich 
na Śląsku w kontekście kultury muzycznej Europy Środkowej. Ka-
talogowanie zachowanych źródeł. 
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Członkowie Polskiego Komitetu RILM wprowadzili do bazy opisy bi-
bliograficzne (214 rekordów) bieżących publikacji na temat piśmiennic-
twa muzycznego w Polsce. Kontynuowano starania o zgromadzenie 
wszystkich dostępnych materiałów archiwalnych dotyczących działalno-
ści Sekcji Bibliotek Muzycznych. Do znajdującego się w Bibliotece i Fo-
notece Instytutu Muzykologii UJ Archiwum Marii Prokopowicz dołączono 
materiały od Andrzeja Spóza i Włodzimierza Pigły. 

Na bieżąco prowadzono stronę Sekcji www.iaml.pl, którą redaguje 
Stanisław Hrabia. Działa także lista dyskusyjna, poświęcona zagadnie-
niom bibliotekarstwa muzycznego. Ma ona charakter otwartego forum, 
na którym można wymieniać się wszelkimi informacjami i uwagami do-
tyczącymi spraw zawodowych środowiska. Adres listy: bibmuz@google-
groups.com. Na liście jest zarejestrowanych 84 członków z 48 bibliotek 
muzycznych. 

Z okazji 100. rocznicy urodzin Marii Prokopowicz, inicjatorki i współ-
twórczyni Sekcji opublikowano okolicznościowe teksty na stronie Sekcji.  
[Stanisław Hrabia, Setna rocznica urodzin Marii Prokopowicz (24 III 1916 
– 2 IV 2006)] 

Sekcja Bibliotek Naukowych utworzyła forum Sekcji http://forum.
biblioteka20.pl/viewtopic.php?t=855; powstał oddział Sekcji Bibliotek 
Naukowych SBP w Lublinie. We współpracy z Sekcją Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych SBP i Zarządem Okręgu Dolnośląskiego SBP 
zorganizowano konferencję pt.: Biblioteki naukowe – wyzwania a rzeczy-
wistość (2014, Wrocław). Zainicjowano działania na rzecz umieszczenia 
uregulowań ws. trybu awansu na bibliotekarza dyplomowanego w statu-
cie Politechniki Poznańskiej. 

Sporządzono szereg opinii i uwag dot. różnych rozwiązań legislacyj-
nych, m.in. do: rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania 
bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. Projekt z dnia 7 kwietnia 
2014 r.; założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkowych 
egzemplarzach bibliotecznych; Rozporządzenia MKiDN zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie zasobu i trybu zaliczenia bibliotek do bibliotek 
naukowych oraz ustalania ich wykazu; projektu Rozporządzenia MNiSW 
w sprawie Systemu Informacji o Nauce; projektu rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za 
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracow-
ników zatrudnionych w uczelni publicznej (współudział w opracowaniu 
opinii SBP). Uzyskano opinie radców prawnych Departamentu Szkolnic-
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twa Wyższego MNiSW w sprawie statusu bibliotekarzy dyplomowanych 
po tzw. ustawie de regulacyjnej (2016). 

Członkowie Sekcji aktywnie włączyli się w organizację I Krajowej Kon-
ferencji „Biblioterapia w ośrodkach akademickich”, która miała miejsce 
w 2016 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W ramach kon-
ferencji odbył się panel dotyczący sytuacji bibliotekarzy dyplomowanych.
Sekcja Bibliotek Naukowych SBP promuje półrocznik „Przegląd Biblio-
terapeutyczny” znajdujący się na tzw. liście czasopism punktowanych 
MNiSW (5 pkt.) 

Działalność Sekcji Bibliotek Naukowych SBP O/Lublin
Podstawowe formy aktywizacji: 

– przeprowadzono ankietę dotyczącą satysfakcji członków Akademic-
kiego Koła SBP – wyniki ankiety z 2014 r. opublikowane zostały na 
łamach „Bibliotekarza” 2015 nr 6, 

– zrealizowano warsztaty: „Facebook w bibliotekach, biblioteki na Fa-
cebooku”(w Bibliotece Politechniki Lubelskiej), „Prawo autorskie dla 
bibliotekarzy” (przeprowadzone przez specjalistów z Fundacji „Legal-
na Kultura”),  

– zorganizowano konferencje: „Lubelska Biblioteka Wirtualna”, „Ankiety 
w bibliotekach naukowych – biblioteka w ankiecie” (we współpracy 
z Akademickim Kołem SBP O/Lublin, Biblioteką Główną Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, 2016 r.).
Usprawnieniu komunikacji wewnątrz Sekcji służyło prowadzenie pro-

filu na Facebooku razem z Akademickim Kołem SBP O/Lublin (2015).

Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych współorgani-
zowała XV, XVI, XVII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepaństwo-
wych Szkół Wyższych (2013, 2014, 2015). Wspólnie z Sekcją Bibliotek 
Naukowych SBP i Zarządem Okręgu Dolnośląskiego SBP zorganizowa-
no konferencję dla bibliotekarzy z bibliotek naukowych. Promowano wła-
sną działalność poprzez wydawanie biuletynu ISBNiK i tworzenie blogów. 
Redagowano „Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyż-
szych”, który przekształcił się w nieformalną grupę facebookową, z kol. 
Aleksandrem Rozwadowskim jako moderatorem. Zamieszczane są tam 
informacje o działaniach podejmowanych przez poszczególne biblioteki 
uczelni niepublicznych oraz ogniw SBP zrzeszających pracowników bi-
bliotek tych uczelni, jak np. Koło we Wrocławiu.

Strona sekcji: http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/isbn/czlonkowie.htm
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Sekcja Bibliotek Pedagogicznych I Szkolnych była bardzo aktyw-
na. Stale rozwijano tworzony przez Sekcję serwis Elektroniczna Bibliote-
ka Pedagogiczna SBP. Prowadzono ożywioną działalność edukacyjną, 
zorganizowano cykl szkoleń i warsztatów, webinariów. Przedstawiciele 
Sekcji brali udział w spotkaniach w MAiC w celu przygotowania projektu 
współpracy bibliotek szkolnych i publicznych. Zorganizowano, we współ-
pracy z czasopismem „EduFakty Uczę Nowocześnie”, konferencje w bi-
bliotekach pedagogicznych ph. „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” (2013 r.). 
Przeprowadzono edycje kursów „Język angielski dla bibliotekarzy” oraz 
„Infobrokering i zarządzanie informacją” (e-learningowy). 

Opublikowano kolejne numery czasopisma elektronicznego „Biuletyn 
Nauczycieli Bibliotekarzy – Biblioteki pedagogiczne wsparciem dla nauczy-
cieli”. Utworzono stronę internetową Biuletynu (http://bnb.oeiizk.waw.pl), 
zrealizowano badania ankietowe dotyczące baz bibliograficznych online 
tworzonych przez biblioteki pedagogiczne, a także zakładkę „Czasopisma 
elektroniczne” w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. 

Członkowie Sekcji wzięli udział w pracach Zespołu ds. opracowania 
wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych. 
Monitorowano bieżącą sytuację bibliotek pedagogicznych i szkolnych.   
Prowadzono prace nad utworzeniem ogólnopolskiej sieci współpracy 
nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Udział w pracach ze-
społu eksperckiego – wzorcowe opisanie kwalifikacji nauczyciel bibliote-
karz, w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i insty-
tucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla 
uczenia się przez całe życie”. 

Kontynuowano współpracę z ogólnopolskimi czasopismami i porta-
lami bibliotekarskimi oraz instytucjami, które wspierają działania Sekcji: 
Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Biblioteką Na-
rodową, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
w Warszawie, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Cen-
trum Promocji Informatyki, portalem SBP, czasopismami: „Biblioteka 
w Szkole”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”; 

Przeprowadzono szkolenie dla administratorów serwisu interneto-
wego AFB; webinaria dla bibliotekarzy: CzyToGra, Praca z czytelnikiem 
opornym. Inne formy aktywności: udział w pracach Zespołu ds. opraco-
wania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicz-
nych, udział w spotkaniach dyrektorów bibliotek pedagogicznych w Kra-
kowie i Warszawie w związku z przygotowaniem wystąpienia na temat 
bibliotek pedagogicznych na Kongresie IFLA, współpraca z Konferencją 
Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, opracowanie koncepcji ogólno-
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polskiego badania satysfakcji użytkowników bibliotek, udział w spotkaniu 
dyrektorów bibliotek pedagogicznych podczas II Nowego Ogólnopolskie-
go Forum Bibliotek Pedagogicznych.

Członkowie Sekcji Bibliotek Publicznych uczestniczyli w dyskusjach 
dotyczących bibliotek publicznych, opiniowali istotne dla bibliotek publicz-
nych akty prawne. W 2015 r. przewodniczący Sekcji spotkał się z kilkoma 
posłami, by uzyskać z ich strony wsparcie postulatów środowiska bibliote-
karskiego w związku z nowelizacją Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. W wyniku konsultacji ustalono, że do priorytetów należy za-
liczyć dążenie do: objęcia bibliotek publicznych art. 27 ustawy; przywró-
cenia art. 31 ustawy, określającego typy imprez, podczas których utwory 
mogą być wykorzystywane w celach popularyzatorskich bez konieczności 
wypłaty wynagrodzenia; wprowadzenia do ustawy klauzuli o bezwzględ-
nym charakterze dozwolonego użytku; ograniczenia tantiem z tytułu wy-
pożyczeń. Członkowie Zarządu Sekcji opiniowali przygotowywany przez 
Polską Izbę Książki projekt ustawy o stałej cenie na książki (2015). 

Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych promowała 
tematykę biblioterapeutyczną na forum krajowym. W ramach współre-
alizowanego przez WBPiCAK w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Biblio-
terapeutyczne we Wrocławiu – Centrum Kształcenia Biblioterapeutów  
zrealizowano, przy udziale członków Sekcji, trzy pięciodniowe kursy z za-
kresu biblioterapii I, II i III stopnia (2014-2015) a we współpracy z PTB we 
Wrocławiu sześciodniowy kurs tworzenia bajki terapeutycznej. W 2014 r. 
powstała publikacja w formie cyfrowej pt. Bajkoterapia pomaga dzieciom. 
Sekcja była też partnerem przy organizacji ogólnokrajowej konferencji 
Kultura czytania, zorganizowanej przez WBPiCAK w Poznaniu w 2015 r. 
Jej celem było ukazanie nowych zjawisk na rynku czytelniczym oraz zróż-
nicowanych postaw i punktów odniesienia w stosunku do kultury czytelni-
czej we współczesnym społeczeństwie. Zrealizowano warsztaty przygoto-
wujące bibliotekarzy do pracy z czytelnikami chorymi, niepełnosprawnymi 
i z problemami społecznymi – „Edukacja przez sztukę – efektywne wyko-
rzystanie pracy twórczej w zajęciach prowadzonych z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi” (2015). Wspólnie z Polskim Związkiem Głuchych zrealizowa-
no w 2016 r. 2 kursy języka migowego dla bibliotekarzy.

Członkowie Sekcji wzięli ponadto udział w warsztatach „Biblioteka-
rzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” (2015), organizowanych przez 
SBP. Zdobyte umiejętności zaprezentowali następnie w Bibliotece Gminy 
Strzałkowo (2016).
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Sekcja Fonotek kontynuowała prace nad „Bibliografią Fonografii Pol-
skiej”. W ramach grantu uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego opracowano 1750 opisów bibliograficznych z czasopism pol-
skich i zagranicznych oraz sposób prezentacji zbioru w internecie. Pro-
jekt realizował zespół w składzie: Maria Wróblewska, Hanna Trzeszcz-
kowska, Agnieszka Gołębiowska i Katarzyna Janczewska-Sołomko.

Sekcja zorganizowała (wspólnie z Sekcją Bibliotek Muzycznych) V i VI 
Ogólnopolską Konferencję Fonotek (Bydgoszcz, Akademia Muzyczna, 
2013 ; Poznań, Biblioteka Raczyńskich, 2015). W 2014 r. Sekcja przygo-
towała wniosek o podjęcie działań zmierzających do reifikacji przepisów 
dotyczących Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Członkowie Zarzą-
du Sekcji weszli w skład Komisji ds. Ochrony Dóbr Kultury Muzycznej, 
powołanej przez ZG Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Brali 
udział w szkoleniach i konsultacjach, różnorodnych spotkaniach, m.in. 
z. IASA. Przewodnicząca Sekcji, dr Katarzyna Janczewska-Sołomko 
wzięła udział w Konferencji IASA w Wilnie. 

Podjęto kroki zmierzające do archiwizacji cennych zasobów audio-
wizualnych: wystosowano apel do Dyrektora Departamentu Mecenatu 
Państwa MKiDN dotyczący ochrony dziedzictwa fonograficznego, opra-
cowano Raport dotyczący archiwizacji zasobów audiowizualnych w skali 
krajowej, który w 2015 r. został przekazany do MKiDN. 

Przedstawiciele Sekcji uczestniczyli w uroczystościach i sesji nauko-
wej Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Gru-
py Narodowej IAML (2015). Przygotowano do druku pozycję o charakte-
rze naukowym na podstawie materiałów dwu konferencji Fonotek (Łódź 
2012 i Bydgoszcz 2013), druk 2016 r. Członkowie Sekcji Fonotek brali 
udział w szkoleniach i konsultacjach związanych ze zbiorami fonogra-
ficznymi oraz w VII Spotkaniach Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia 
(2015). 

W  latach 2016-2017 kontynuowano działania zmierzające do archiwi-
zacji cennych zasobów audiowizualnych, m.in. nawiązano kontakty z Archi-
wum Polskiego Radia w zakresie rewitalizacji dawnych zapisów dźwięko-
wych, zreferowano (K. Janczewska-Sołomko) problematykę archiwizacji 
na III Konwencji Muzyki, przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami 
MKiDN w sprawie uruchomienia specjalnego programu ministra. Członko-
wie Sekcji Fonotek SBP brali ponadto udział, jako wykładowcy i słuchacze, 
w szkoleniach i konsultacjach związanych z szeroko pojętą fonografią.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          

Aktywnie działający Zespół ds. Bibliografii Regionalnej co roku or-
ganizował konferencje, spotkania i seminaria dotyczące bieżących pro-
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blemów związanych z opracowaniem nowych postaci dokumentów dot. 
bibliografii regionalnej, organizacją prac bibliograficznych, doświadczeń 
w zakresie sporządzania ogólnych i dziedzinowych bibliografii regional-
nych, wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnych 
do zachowania i udostępniania dorobku kulturalnego regionu. Spotka-
nia odbywały się w różnych miastach, m.in. w Białymstoku i Warszawie 
(2013 r.), Bielsku-Białej i Szczyrku (2014 r.), Krakowie (2015 r.), Wrocła-
wiu (2016 r.), Gdańsku (2017 r.).    

Opracowane przez Zespół założenia i wymagania do prezentacji 
bibliografii regionalnej na stronach WWW bibliotek zostały opublikowa-
ne w „Bibliotekarzu” 2013 nr 3 (Prezentacja bibliografii regionalnej na 
stronach WWW bibliotek). Na podstawie ankiet przesłanych przez wo-
jewódzkie biblioteki publiczne dokonano także analizy organizacji prac 
nad bibliografią regionalną, której wyniki opublikowano w czasopiśmie 
„Bibliotekarz” 2015 nr 3 i nr 4 (Krystyna Kasprzyk: Bibliografia regionalna. 
Organizacja prac bibliograficznych w wojewódzkich ośrodkach bibliogra-
ficznych. Cz. 1-2).

Ogólnopolskie spotkania Zespołu mają charakter otwarty. Uczestni-
kom dają możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z własnych 
obszarów działania bibliograficznego i wiedzy o regionach, są okazją 
bliższego zapoznania się z warsztatem bibliograficznym, zacieśniają 
kontakty pomiędzy bibliografami regionalistami w całym kraju. 

Członkowie Zespołu współpracowali ponadto z Biblioteką Narodową 
w zakresie relacji i powiązań bibliografii regionalnych z bibliografią naro-
dową. Brali aktywny udział w krajowych konferencjach naukowych, semi-
nariach, warsztatach dotyczących bibliografii i różnorodnej problematyki 
bibliotekarstwa. Na bieżąco informowali o pracach i działaniach Zespołu 
na portalu www.sbp.pl, stronach bibliotek, w prasie branżowej. 

Zespół do Spraw Archiwum SBP realizował, w ramach grantu 
uzyskanego z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zadanie pt.: 
„Opracowanie akt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz komplek-
sowe zabezpieczenie zasobu przechowywanego w Archiwum SBP”. 
Głównym celem projektu było opracowanie merytoryczne i techniczne akt 
SBP z lat 1928-1948 i 1993-2010, a także poddanie konserwacji maso-
wej wybranych dokumentów oraz umieszczenie opracowanego zasobu 
w bezkwasowych teczkach i pudłach ochronnych. Poddano konserwacji 
unikatowe akta Związku Bibliotekarzy Polskich oraz Związku Biblioteka-
rzy i Archiwistów Polskich z lat 1925-1948, dokumentujące początki orga-
nizacji. Opracowano też akta wszystkich organów kolegialnych SBP z lat 
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1993-2013, ponadto akta normatywne SBP (statuty, regulaminy i wytycz-
ne) oraz dokumentację kilkuset konferencji zorganizowanych w tym cza-
sie. Inwentaryzacji zbiorów dokonano zgodnie ze standardami dla archi-
wów społecznych. Prace zostały zakończone w 2016 r. 

Wcześniej, w latach 2013-2014, działający pod nazwą Zespół ds. Ar-
chiwum Biura ZG SBP, opracował następujące dokumenty:

– Instrukcje kancelaryjno-archiwalną dla zarządów okręgów, oddzia-
łów i kół SBP oraz Jednolity rzeczowy wykaz akt SBP (dokumen-
ty powyższe stanowią podstawę do uporządkowania materiałów 
archiwalnych w okręgach i oddziałach SBP oraz do prowadzenia 
bieżącej dokumentacji);

– Instrukcję kancelaryjną Biura ZG SBP, której celem jest unormowa-
nie postępowania z dokumentami od chwili ich wpływu z zewnątrz 
lub ich powstania wewnątrz, do momentu przekazania do składnicy 
akt. 

Członkowie Zespołu zorganizowali  w dn. 20.05.2015 r. w Warszawie 
spotkanie przedstawicieli okręgów SBP zajmujących się archiwizacją do-
kumentów stowarzyszeniowych, które prowadziły Janina Jagielska i Ewa 
Stachowska-Musiał. Spotkanie połączone było z warsztatami „Archiwum 
zakładowe w bibliotece – organizacja i prowadzenie”.

W minionej kadencji większość komisji, sekcji i zespołów afiliowanych 
przy ZG SBP działała prężnie wypełniając cele szczegółowe Strategii 
SBP, czy też podejmując nowe inicjatywy zawodowe. Jednak analizując 
bliżej ich działalność trudno oprzeć się wrażeniu, że w niektórych przy-
padkach ma ona charakter zachowawczy. Stąd w nadchodzącej kadencji 
należałoby podjąć próby aktywizacji niektórych komisji, bądź też rozwa-
żyć celowość ich zawieszenia.  

Opracowała: Marzena Przybysz
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3. Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych SBP 
w kadencji 2013-2017 (stan na 31.12.2016)

Sprawy organizacyjne

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013 r. liczyło 7321 
a na koniec 2016 – 6713 członków. Liczba członków zmniejszyła się 
o 608 osób, przy czym największe spadki odnotowały okręgi: małopolski 
(-109), kujawsko-pomorski (-67), lubelski (-64) i łódzki (-63), najmniejszy 
spadek (-2) odnotował okręg pomorski. Wzrost liczby członków w ciągu 
kadencji odnotowano ponadto w okręgu warmińsko-mazurskim (+20).

W 16 okręgach działało 56 (2013) i 55 (2016) oddziałów. W ciągu 
kadencji zmniejszyła się  liczba kół w poszczególnych okręgach – od 289 
(2013) do 277 (2016). (Załącznik nr 1).

Podobnie jak w latach poprzednich 74% członków było zatrudnionych 
w bibliotekach publicznych. W ciągu kadencji w poszczególnych okrę-
gach nastąpiły różne zmiany organizacyjne:

Okręg dolnośląski
W oddziale wrocławskim rozwiązano koło przy Politechnice Wro-

cławskiej (2014 r.), natomiast w oddziale wałbrzyskim – koło działające 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy (członkowie przyłączyli się 
do koła wałbrzyskiego). 

Okręg kujawsko-pomorski
W 2015 r. działalność zakończyło Koło SBP w Szubinie (Oddział 

w Bydgoszczy). 28 marca 2016 r. po kilkumiesięcznej chorobie zmar-
ła przewodnicząca Zarządu Okręgu, kol. Elżbieta Nowacka. Zarząd na 
zebraniu w dniu 27 kwietnia powierzył obowiązki przewodniczącego do-
tychczasowemu sekretarzowi Zarządu, kol. Szymonowi Kiełpińskiemu.

Okręg lubelski
Zlikwidowano Koło SBP w Rykach (2013 r.).

Okręg lubuski
Rozwiązano Koło SBP przy MBP w Krośnie Odrzańskim (2013 r.).  
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Okręg łódzki
W 2014 r. rozwiązano Koło SBP w Bełchatowie, a w 2015 r. w Toma-

szowie Mazowieckim.

Okręg małopolski
W 2015 r. Zarząd Okręgu podjął uchwały w sprawie: rozwiązania od-

działu tarnowskiego, Kół SBP w Tarnowie i Brzesku oraz powołania Bo-
cheńskiego Oddziału SBP, skupiającego Koła w Bochni i Dąbrowie Tar-
nowskiej. 4 listopada 2015 r. w PiMBP w Bochni odbył się Nadzwyczajny 
Oddziałowy Zjazd Delegatów. Wybrano władze oddziału: przewodniczą-
ca – Barbara Banach, skarbnik – Anna Jelonek, sekretarz – Jolanta Paj-
dak. Powstało nowe Koło SBP w Chrzanowie. 

6 maja 2015 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału i Komisji Re-
wizyjnej SBP w Nowym Sączu. Nową przewodniczącą KR została kol. 
Katarzyna Kubrak. 

Okręg mazowiecki
Rozwiązaniu uległ Oddział SBP w Ciechanowie (2013 r.). Zlikwido-

wano dwa kola w oddziale ciechanowskim oraz koło skupiające biblio-
tekarzy z bibliotek pedagogicznych w oddziale radomskim, a także Koło 
SBP przy Centralnej Bibliotece Statystycznej. W oddziale warszawskim 
powstały nowe koła przy: Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Warszawa 
Praga-Płd. (2013 r.), Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie 
(2015 r.), Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej (2015 r.), 
Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, (2015 r.), Bi-
bliotece Głównej Politechniki Warszawskiej (2016 r.).

Okręg opolski
W związku z likwidacją w 2013 r. Filii Pedagogicznej Biblioteki Woje-

wódzkiej w Namysłowie i Głubczycach, działające w nich koła zawiesi-
ły działalność. W 2014 r. Zarząd Okręgu podjął uchwałę o ich likwidacji  
(Uchwała z 7 lutego 2014 r.). Niektórzy członkowie z Namysłowa przenie-
śli się do koła przy tamtejszej Bibliotece Publicznej.
 
Okręg podkarpacki

W 2015 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Koła 
i Zarządu Oddziału SBP w Rzeszowie. Na wiceprzewodniczącą Zarządu 
Koła wybrano Marzenę Krajewską, na skarbnika – Elżbietę Mazur, prze-
wodniczącą Oddziałowej Komisji Rewizyjnej została Agnieszka Zych-
-Kwiatkowska.  
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Okręg pomorski
W 2013 r. w okręgu działały: Sekcja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicz-

nych i Zespół ds. Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej. 
W oddziale słupskim rozwiązało się Koło SBP w Miastku (część osób 
przeniesiono do Koła Miejsko-Powiatowego). W 2016 r. zmarł Członek 
Honorowy SBP, Marian Skomro. W uroczystościach pogrzebowych, któ-
re miały miejsce 03.06.2016 r. w Poznaniu uczestniczyła delegacja za-
rządu okręgu pomorskiego. 

Okręg śląski
W okresie kadencji likwidacji uległy Koła SBP przy: Miejskiej i Powia-

towej Bibliotece Publicznej w Raciborzu (2013), MBP w Czechowicach-
-Dziedzicach (w 2014 r. członkowie zostali przyjęci do Koła przy Książ-
nicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej), MBP w Zawierciu (2015), Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Łazach (2016). Utworzono Koło SBP przy 
MBP w Katowicach (Oddział w Katowicach). 

Okręg warmińsko-mazurski
Likwidacji uległ Oddział SBP w Ostródzie (2013), a także Koło SBP 

w Ełku. Zarząd Oddziału SBP w Bartoszycach podjął uchwałę o zmianie 
przewodniczącego i powierzył pełnienie tej funkcji Katarzynie Janczew-
skiej-Pszczole. 

Okręg wielkopolski
W 2016 r. zarząd okręgu wielkopolskiego uchwałą dokonał wyboru 

nowego sekretarza, którym został Paweł Pioterek.

Okręg zachodniopomorski
W 2013 r. powołano w oddziale szczecińskim Koło nr 5 SBP z sie-

dzibą w Czaplinku, które kontynuowało pracę koła z Drawska Pomor-
skiego. Rezygnacja przewodniczącej, skarbnika i sekretarza Koła nr 1 
w Koszalinie (Zarząd Oddziału w Koszalinie)  spowodowało konieczność 
przeprowadzenia nowych wyborów (2014). Na Nadzwyczajnym Zjeździe 
Delegatów rozwiązaniu uległ Oddział Północny (Goleniowski); wszystkie 
koła z Oddziału Północnego włączono w strukturę oddziału szczecińskie-
go SBP. Rozwiązano Koło SBP przy MBP w Goleniowie. Wystosowano 
pismo do przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SBP, Janusza 
Ambrożego, w sprawie  powołania przewodniczącej Oddziałowej Komisji 
Rewizyjnej w Oddziale Koszalińskim (2015). Podjęto rozmowy nt. reakty-
wacji Koła SBP przy MBP w Goleniowie, powołania Koła SBP w Świdwi-
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nie oraz uaktywnienia pracy Koła SBP w Świnoujściu. Koło nr 2 Bibliotek 
Naukowych w Szczecinie dokonało wyboru nowej przewodniczącej i wi-
ceprzewodniczącej koła (2016). W oddziale koszalińskim utworzono Koło 
SBP nr 7 w Grzmiącej. 

*

Zmiany liczby członków w ogniwach SBP w czasie kadencji 2013-
2017 (zmniejszenie) podyktowane były m.in. rezygnacją z członkostwa, 
czy zakończeniem pracy zawodowej. Część kół podejmowała samodziel-
ne decyzje o zakończeniu działalności, podobnie jak niektóre oddziały. 
W trakcie kadencji nie udało się niestety zgromadzić w bazie członków 
kompletnych i aktualnych informacji o członkach. Porównanie danych 
z bazy i z rocznych sprawozdań zarządów okręgów wykazuje zbyt duże 
różnice. Część członków w dalszym ciągu nie podaje kompletnych da-
nych, w tym roku urodzenia i adresu mailowego.  

Wielu członków SBP nie było zainteresowanych otrzymaniem holo-
gramów potwierdzających opłacenie składek członkowskich w poprzed-
nim roku. Część z nich uważa, że gwarantowane nimi zniżki w cenach 
wydawnictw, czy w opłatach za warsztaty i konferencje, są zbyt niskie.

Działalność merytoryczna ogniw terenowych (wg celów strategicz-
nych SBP)

Cel 1: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich re-
alnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej 
w Polsce

Okręg dolnośląski
Koło SBP w Długołęce (oddział wrocławski) zorganizowało Otwarte 

Forum Dyskusyjne na temat funkcjonowania i roli biblioteki w społeczno-
ści lokalnej.

Koło SBP przy Uniwersytecie Wrocławskim patronowało „Przeglądowi 
Biblioterapeutycznemu”, który znalazł się w części B wykazu punktowa-
nych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Zarząd okręgu podjął działania wyjaśniające w Oddziale SBP w Jeleniej 
Górze w związku z konfliktem wewnętrznym w Książnicy Karkonoskiej, 
w który zaangażowane były struktury jeleniogórskie Stowarzyszenia. 
W tej sprawie ponadto przewodnicząca Oddziału SBP w Jeleniej Górze, 
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Elżbieta Zienowicz oraz przewodnicząca koła jeleniogórskiego, Georgia 
Jośko uczestniczyły w spotkaniach z organizatorem Książnicy Karko-
noskiej. W komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora Książnicy 
Karkonoskiej uczestniczyły, z ramienia SBP: Sylwia Błaszczyk, członek 
ZG, Elżbieta Zienowicz, przewodnicząca Oddziału SBP w Jeleniej Górze 
oraz Ewa Milińska.  

Zarząd Oddziału SBP w Legnicy zaopiniował pozytywnie kandydata 
na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocia-
nowie. 

Przewodnicząca zarządu okręgu dolnośląskiego SBP, Joanna Gol-
czyk oraz członkowie zarządu oddziału i przewodniczący kół wrocław-
skich wzięli udział 18 listopada 2016 r. w spotkaniu z dyrektorem MBP 
we Wrocławiu, Andrzejem Ociepą w sprawie przygotowań do Kongresu 
IFLA 2017. 

Zarząd oddziału kłodzkiego SBP od kilku lat zajmuje się tematem 
wydatkowania środków pozyskiwanych przez PiMBP w Kłodzku ze Sta-
rostwa Powiatowego na zadania, jakie stoją przed każdą biblioteką po-
wiatową. W ramach przyznanych środków opublikowano m.in. pierwszy 
numer informatora bibliotek powiatu kłodzkiego. Odbyło się także szko-
lenie z zakresu postępowania z trudnymi użytkownikami oraz szkolenie 
dotyczące przygotowywania materiałów prasowych. 

Koło SBP przy GBP w Długołęce prowadziło konsultacje z wójtem 
gminy Długołęka, Przewodniczącym Rady Gminy i członkami Komisji 
Kultury i Oświaty Rady Gminy dotyczące funkcjonowania sieci bibliotek 
w gminie Długołęka. 

Okręg kujawsko-pomorski
Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Bydgoszczy, Danuta Kacz-

marek brała udział w pracach Zespołu ds. badania efektywności bibliotek 
publicznych i pedagogicznych, powołanego przez Zarząd Główny Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Zarząd Okręgu wydał pozytywną opinię w sprawie powołania nowego 
dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Przewodniczący 
okręgu, Szymon Kiełpiński będąc członkiem Zespołu ds. Rozwoju De-
skryptorów Biblioteki Narodowej aktywnie uczestniczył w pracach nad 
tworzeniem nowego języka opisu rzeczowego dokumentów, mającego 
zastąpić dotychczasowy Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Naro-
dowej. 
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Okręg lubelski
Oddział SBP w Białej Podlaskiej przygotował opinię na stanowisko 

dyrektora MBP im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim (Od-
dział Biała Podlaska), zaś ZO w Lublinie – opinię na stanowisko dyrekto-
ra MBP w Stoczku Łukowskim. 

Opracowano wniosek do nagrody rocznej dla dyrektora WBP im. 
H. Łopacińskiego w Lublinie oraz wniosek do nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
uchwalonej przez Radę Powiatu w Lublinie dla wyróżniającej się bibliote-
karki powiatu lubelskiego. W 2016 r. Oddział SBP w Białej Podlaskiej wy-
stąpił do Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Komisji Oświaty i Sportu 
UM z apelem dot. sytuacji kadrowej i finansowej MBP w Białej Podlaskiej.

Okręg lubuski 
W 2013 r. Zarząd Oddziału SBP w Zielonej Górze monitorował proce-

dury towarzyszące wyborowi nowego dyrektora MBP w Żorach. Wspólnie 
z zarządem okręgu lubuskiego wypracowana została opinia w sprawie 
odwołania dotychczasowego dyrektora GBP im. Eugeniusza Paukszty 
w Kargowej, w związku z połączeniem Gminnego Ośrodka Kultury im. 
Wilhelma Blanke i Biblioteki Publicznej w Kargowej (zgoda Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2013 r.). 

Okręg łódzki
Opiniowano kandydatury na stanowiska dyrektorskie GBP w Mokr-

sku oraz w Lubochni. Przewodnicząca zarządu oddziału piotrkowskiego 
wyraziła swoje opinie nt. działalności bibliotek w gminie Moszczenica, 
oprotestowała  likwidację filii bibliotecznych w Straszowie, Krzyżanowie 
i Parzniewicach. 

Zarząd oddziału łódzkiego wraz z kołami interweniował w Wydziale 
Kultury miasta Łodzi w sprawie niskich wynagrodzeń bibliotekarzy. 

Zarząd okręgu wystąpił do Wojewody Łódzkiego, pani Jolanty Cheł-
mińskiej w obronie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, w związku 
z planem sprzedaży zajmowanego przez muzeum obiektu. Na wniosek 
członka oddziału łódzkiego rozpoznano i przekazano do Zarządu Głów-
nego sprawę świadczeń kompensacyjnych dla bibliotekarzy bibliotek pe-
dagogicznych (2015). Zarząd przekazał ponadto do biur poselskich Iwo-
ny Śledzińskiej-Katarasińskiej oraz Romana Kotlińskiego listy z prośbą 
o wsparcie postulatów środowiska bibliotekarskiego, związanych z pro-
jektem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Zarząd okręgu prowadził również konsultacje środowiskowe w spra-
wie projektowanych w Łodzi zmian w organizacji sieci bibliotek publicz-
nych; przekazano apel w tej sprawie do władz miasta. Oddział łódzki SBP 
brał udział w opiniowaniu projektu centralizacji łódzkich bibliotek publicz-
nych (zaplanowano połączenie 5 miejskich bibliotek w jedną Bibliotekę 
Miejską w Łodzi). Przewodnicząca zarządu oddziału uczestniczyła w 12 
spotkaniach w Wydziale Kultury Miasta Łodzi dot. Łódzkiej Karty Biblio-
tecznej i integracji bibliotek miejskich. 

Okręg małopolski
Zarząd okręgu wydał pozytywne opinie o kandydatach na stanowiska 

dyrektorów: MBP w Andrychowie, MBP w Tarnowie, Biblioteki Kraków. 
Udzielono informacji Urzędowi Marszałkowskiemu na temat stosowania 
UKD, jak również odpowiedzi pracownikowi Biblioteki AGH dotyczącej 
zasad awansowania pracowników bibliotek naukowych (2016). 

Udzielono pomocy ZG SBP w zebraniu informacji do przygotowania 
opinii w sprawie powołania dyrektora GBP w Bolesławiu i odwołania dy-
rektora GBP w Rzepienniku Strzyżewskim. 

Okręg mazowiecki 
Przewodnicząca okręgu, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska brała udział 

w spotkaniach Forum Prawa Autorskiego, organu konsultacyjnego powo-
łanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku 
z przygotowywanymi zmianami prawa autorskiego w Polsce i konsulta-
cjami Komisji Europejskiej dot. rewizji niektórych zapisów dyrektyw w tej 
sprawie. 

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska opiekowała się także, z ramienia 
SBP, projektem Analiza Funkcjonowania Bibliotek. W projekcie bierze 
udział 980 bibliotek publicznych z całego kraju, w tym biblioteki z wo-
jewództwa mazowieckiego. Po zmianie zasad organizacji i zarządzania 
projektem AFB, Joannie Pasztaleniec-Jarzyńskiej powierzono w grudniu 
2015 funkcję przewodniczącej Zespołu ds. badania efektywności biblio-
tek.

Zarząd przygotował ponadto dwie opinie dotyczące powołania na sta-
nowiska dyrektorów bibliotek publicznych w Wołominie: Miejskiej Biblio-
teki Publicznej i nowo utworzonej  Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Oddział SBP w Radomiu pozytywnie zaopiniował wniosek wójta gmi-
ny Skaryszew w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Skaryszewie. 
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Okręg opolski 
Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu wystosowało petycje do Prezydenta 

i Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w sprawie budowy windy w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (podpisaną przez blisko 700 osób), co miało istotny 
wpływ na pozytywną decyzję UM. 

Zarząd okręgu zajął stanowisko w sprawach powołania nowego dy-
rektora MBP w Kędzierzynie-Koźlu oraz likwidacji filii bibliotecznej w Ba-
rucie. Opiniowano także zmiany regulaminu organizacyjnego Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Opolu. 

Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie wstrzymał się od przygotowania 

opinii w sprawie odwołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblio-
teki w Krasnem (pow. rzeszowski). W uzasadnieniu zwrócił uwagę, że 
biblioteki publiczne w Krasnem nie są samodzielnymi instytucjami kultury 
(znajdują się w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem), a łą-
czenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury, w tym gmin-
nymi ośrodkami kultury, nie przynosi spodziewanych oszczędności fi-
nansowych, a jedynie przyczynia się do stopniowego upadku i obniżenia 
świadczonych przez bibliotekę usług na rzecz społeczności lokalnych. 

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował decyzję 
o powołaniu nowego dyrektora PiMBP w Lesku.

Okręg podlaski
Zarząd Okręgu popularyzował założenia projektu „Analiza Funkcjono-

wania Bibliotek”, realizowanego przez ZG SBP na spotkaniach środowi-
skowych oraz poprzez informacje w Elektronicznym  Serwisie Informacyj-
nym Bibliotekarzy Województwa Podlaskiego.

Zarząd Oddziału SBP w Białymstoku protestował przeciwko łączeniu 
bibliotek z innymi instytucjami w województwie, interweniował w Urzę-
dzie Marszałkowskim w sprawie bibliotekarzy terenowych i podwyżki płac 
(w Książnicy Podlaskiej), opiniował działania 4 bibliotek gminnych w po-
wiecie białostockim. 

Okręg pomorski
Zarząd Oddziału SBP w Słupsku kilkakrotnie wydawał rekomendacje 

w zakresach: kandydatur na stanowiska dyrektorów bibliotek, przyznania 
stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury, a także wy-
dania tomiku pokonkursowego pt. W trybach poezji. 
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Przewodnicząca okręgu uczestniczyła 4 grudnia 2014 r. w posiedze-
niu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych w PBW w War-
szawie, na którym omawiano m.in.: badanie wskaźników funkcjonalno-
ści bibliotek pedagogicznych, udział w Narodowym Programie Rozwoju 
Czytelnictwa, monitorowanie sieci bibliotek pedagogicznych, serwis in-
formacyjny e-pedagogiczna, stanowisko w sprawie innowacji Biblioteki 
Narodowej dot. JHP. Pani przewodnicząca przygotowała również uwagi  
dotyczące działania bibliotek szkolnych i pedagogicznych, które zostały 
wykorzystane podczas debaty organizowanej przez MEN (6 maja 2016 r.  
w WOM w Częstochowie). Tematem debaty, w której uczestniczyła też 
przewodnicząca zarządu okręgu pomorskiego, była rola bibliotek szkol-
nych i pedagogicznych w systemie oświaty.

Zarząd Oddziału SBP w Gdańsku wydał pozytywną opinię w sprawie 
powołania dyrektora MBP w Malborku oraz odwołania dyrektora MPB 
w Tczewie.

Okręg śląski 
Zarząd okręgu opiniował zmiany w Regulaminie Biblioteki Śląskiej 

oraz w regulaminie konkursu ZG SBP „Bibliotekarz Roku”. Przewodni-
cząca okręgu przeprowadziła rozmowy z dyrektorką Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w Katowicach, w związku z decyzją o likwidacji 
3 filii PBW w Czeladzi, Piekarach i Świętochłowicach. Zarząd wystosował 
ponadto pismo interwencyjne do Prezydenta Będzina, w związku z infor-
macją o odwołaniu dyrektorki PiMBP w Będzinie, Pani Bożeny Staszew-
skiej. 

W 2014 r.  kol. Magdalena Gomułka (Koło przy Bibliotece Śląskiej) 
została krajowym koordynatorem „International Librarians Network” (Mię-
dzynarodowa Sieć Bibliotekarzy), projektu polegającego na stworzeniu 
sieci współpracy bibliotekarzy z różnych krajów, w celu wymiany i wza-
jemnego wzbogacania doświadczenia zawodowego. 

Zarząd Oddziału SBP w Częstochowie wystosował list interwencyjny 
do posła RP Artura Bramory, z prośbą o wsparcie w najbliższych de-
batach postulatów środowiska bibliotekarskiego związanych z projektem 
nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w od-
niesieniu do dozwolonego użytku. Koło SBP przy MBP w Katowicach 
wystosowało do Prezydenta Katowic pismo popierające wniosek grupy 
pracowników w sprawie podwyżki płac. 

Zarząd okręgu opiniował kandydatury na stanowiska dyrektorów: 
MBP w Suszcu, GBP w Poraju, MBP w Czeladzi. 
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Zarząd Koła SBP przy MBP w Dąbrowie Górniczej opiniował nowy 
Regulaminu biblioteki (na prośbę dyrektora MBP).

Członkowie koła przy PBP w Gliwicach wzięli udział  w  działaniach dot. 
wdrożenia systemu badania efektywności bibliotek publicznych („Analiza 
Funkcjonowania Bibliotek – wskaźniki efektywności dane statystyczne”).  

W ramach pozyskanych środków ze Starostwa Powiatowego w Biel-
sku-Białej, Zarząd Oddziału SBP był współorganizatorem konkursu „Na 
najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2015/2016”. 

Okręg świętokrzyski 
Zarząd okręgu opiniował i występował w różnych sprawach, w tym: do 

Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zmiany patrona Teatru im. S. Że-
romskiego w Kielcach; do ZG SBP w sprawie Formularza GUS K-O3, 
a także propozycji tematyki konferencji i warsztatów dla kadr bibliotecz-
nych; przygotował wykaz bibliotek publicznych woj. świętokrzyskiego 
prenumerujących czasopisma fachowe.  

Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP była członkiem Zespołu oce-
niającego wnioski w Priorytecie 2 „Programu zakupu nowości dla biblio-
tek” współpracujących z bibliotekami szkolnymi. 

Okręg warmińsko-mazurski 
Zarząd okręgu zajmował stanowisko w sprawie likwidacji bibliotek 

pedagogicznych województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. wystoso-
wano w tej sprawie pismo do Marszałka Województwa. Opiniował rów-
nież kandydatury na dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej 
w Olsztynie, Powiatowej Biblioteki w Kętrzynie, Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Giżycku oraz na stanowisko zastępcy dyrektora Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Członkowie Oddziału SBP w Olsztynie uczestniczyli w sesjach Rady 
Miasta i Powiatu oraz w spotkaniach z władzami Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Okręg zachodniopomorski 
W 2013 r. przygotowano i przesłano do ZG SBP uwagi do Rozpo-

rządzenia MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania 
określonych stanowisk w bibliotekach.  

Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP prowadziła rozmowy z burmi-
strzem Goleniowa o planach rozbudowy MBP im. C.K. Norwida w Gole-
niowie. Skarbnik oddziału szczecińskiego, Agata Michalska, reprezento-
wała Stowarzyszenie w Szczecińskiej Radzie Pożytku Publicznego przy 
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Prezydencie Miasta Szczecin. Rada ta jest organem konsultacyjnym 
i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji po-
zarządowych. 

W ramach promocji polskiego czytelnictwa za granicą – członek koła, 
Ewa Majewska działała w 2014 r. (jako wolontariusz) w bibliotece w Ca-
shel w Irlandii, organizując dla dzieci lekcje biblioteczne, warsztaty, kon-
kursy, głośne czytanie w ramach programu „Cała Europa czyta dzieciom” 
(All of Europe Reads to Kids). 

Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP, Cecylia Judek wzięła udział  
w debacie pt. „Kierunki rozwoju polskiej kultury”, zorganizowanej 
w Szczecinie przez Biuro Marszałka Sejmu RP. W spotkaniu z udziałem 
Pani Marszałek Sejmu RP, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, C. Judek zabra-
ła głos jako przedstawicielka SBP, mówiąc m.in. o znaczeniu egzempla-
rza obowiązkowego dla polskich bibliotek, płacach bibliotekarskich, pro-
blemie łączenia bibliotek, jubileuszu 100-lecia SBP, Kongresie Bibliotek 
Pomorza Zachodniego w 2017 r. 

Zarząd okręgu prowadził korespondencję z burmistrzem miasta No-
wogard protestując przeciwko odwołaniu z funkcji dyrektora MBP w No-
wogardzie oraz z burmistrzem Myśliborza w sprawie powołania nowego 
dyrektora MBP w Myśliborzu.

Cel 2: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicz-
nym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy

Poszczególne ogniwa SBP od lat realizują zadania o charakterze pu-
blicznym w zakresie nauki, edukacji, kultury, ochrony dziedzictwa naro-
dowego, współpracując z bibliotekami, instytucjami państwowymi i sa-
morządowymi, szkołami, i innymi organizacjami. Poniżej przykłady takich 
działań w trakcie kadencji.

Okręg dolnośląski 
Koło SBP z Oleśnicy realizowało we współpracy z Miejskim Ośrod-

kiem Kultury i Sportu projekt „Noc Kultury”, a z Towarzystwem Przyjaciół 
Oleśnicy projekt „Fotografujemy Oleśnicę” w jej wymiarze przestrzen-
nym, społecznym i kulturowym. Wspólnie z Ochotniczym Hufcem Pracy 
włączyło się aktywnie do promocji książek i czytelnictwa wśród dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych, ze środowisk zagrożonych trwałym bezrobo-
ciem i dotkniętych ubóstwem (prowadziło zajęcia komputerowe i interne-
towe związane z kulturą i sztuką).
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Koło SBP przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej wsparło organiza-
cję imprezy czytelniczej „Noc z Andersenem”, której inicjatorem był Dział 
Pracy z Dziećmi DBP oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Anima-
torów KLANZA.

Koło SBP z Milicza współpracowało z Ośrodkiem Kultury przy organi-
zacji VII Festiwalu Pieśni Patriotycznej oraz Festiwalu Poezji Śpiewanej 
im. Agnieszki Osieckiej. 

Zarząd oddziału legnickiego od lat współpracuje w zakresie upo-
wszechniania kultury z wieloma organizacjami na terenie miasta Legnicy 
m.in. Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
Przewodnicząca uczestniczy w pracach Miejskiej Rady Działalności Or-
ganizacji Pożytku Publicznego (Rada m.in. opiniowała strategię miasta 
dot. kultury) oraz w konkursach organizowanych przez wydziały Urzędu 
Miasta w Legnicy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom po-
żytku publicznego.

Okręg lubelski
Koło SBP Lublin ziemski Oddział Lublin zrealizowało przy pomocy sa-

morządu lokalnego w Bychawie konkurs literacko-kulinarny „(Nie)zwykłe 
Danie dla Mola” – akcję promującą czytelnictwo, łączącą teksty literackie 
z kulinariami. 

Koło SBP Opole Lubelskie Oddział Lublin było współorganizatorem, 
razem z PBP w Opolu Lubelskim, II edycji Powiatowego Konkursu Foto-
graficznego, poświęconego edukacji ekologicznej.  

Przewodnicząca Oddziału SBP w Białej Podlaskiej uczestniczyła 
w pracach  jury XIV edycji regionalnego konkursu z cyklu „Ocalić od za-
pomnienia”, realizowanego przez MBP we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Białej Podlaskiej. Hasłem konkursu, wpisującego się 
w obchody Roku Żołnierzy Wyklętych w powiecie bialskim, było „Prze-
szłość zachowana w pamięci”. 

Okręg łódzki
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych uczestniczyła 

w organizacji: 
– XVI edycji konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam” ph. „Cudow-

ne Miejsce Gdzieś Bardzo Daleko”; 
– spotkań bibliotecznych dla mieszkańców Domu na Osiedlu (opóź-

nionych intelektualnie w stopniu lekkim);
– spotkań dot. hipoterapii „O koniach, czyli Końska biblioteczka”; 
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– VIII edycji konkursu recytatorskiego „Szczęście z datą wczorajszą” 
dla pensjonariuszy 14 Domów Pomocy Społecznej z Łodzi; 

– 3 warsztatów rękodzielniczych, skierowanych do osób 50+, w ra-
mach projektu Grant na Lepszy Start – „SZOK”. 

 
Okręg małopolski

Koło w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało w 2014 r. spotkanie 
z Iwoną Pasierb z WUP w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarno-
wie, na temat „Sztuki planowania czasu”. Pokaz medialny dotyczył me-
tod i technik, jakie warto wykorzystywać przy organizacji czasu pracy 
oraz form tworzenia harmonogramu działań i sposobów ich realizacji. 
Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wystawy fotograficznej: „Ślada-
mi Miłosza po Krakowie”, wypożyczonej w ramach współpracy biblioteki 
z WBP w Krakowie oraz wystawy fotografii wykonanych przez dra Seba-
stiana R. Bielaka „Alaska – piękno dzikiej natury”, prezentowanych dzięki 
współpracy MBP z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie.

Okręg mazowiecki 
Oddział SBP w Ostrołęce, we współpracy z MBP w Ostrołęce oraz ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, zorganizował 
Debatę Literacką „Mit wolnego Kurpia w literaturze”, z udziałem pisarzy 
uczestniczących w Festiwalu Literackim KUPISZEWIADA. 

Koło SBP wspólnie z MBP w Mińsku Mazowieckim zorganizowało 
I Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”. 
Patronat nad Spotkaniami objął okręg mazowiecki SBP.

Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowej zorganizowało spotka-
nia poświęcone historii (m.in. pamięci ks. I. Skorupki), zwiedzanie Muzeum 
Andrzeja Struga w Warszawie, Muzeum Architektury Drewnianej Regionu 
Siedleckiego, Muzeum Sala Tradycji Legii Warszawa (historia sportu wojsko-
wego), Muzeum Karykatury w Warszawie (wystawa „Wielka Wojna i Pokój”).

Okręg pomorski 
Zarząd okręgu delegował dwoje przedstawicieli na Kongres Obywa-

telski w Warszawie, który odbył się 7 listopada 2015 r. na Politechnice 
Warszawskiej. Barbara Tylek (skarbnik) i Zbigniew Walczak (sekretarz) 
wzięli udział w podsumowaniu akcji debat obywatelskich pt. „Jak rozwi-
nąć nasze skrzydła?”, które odbyły się w czterdziestu bibliotekach w maju 
2015 r., a także w przygotowaniach do II debaty (maj 2016 r), przebie-
gającej pod hasłem „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Organizatorem 
spotkań był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 
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Okręg śląski 
Członkowie Koła SBP przy MBP w Gliwicach prowadzili regularne za-

jęcia z podstaw znajomości komputera, poruszania się po sieci interne-
towej oraz korzystania osób starszych z nowych technologii. Podobne 
zajęcia pod hasłem „Komputer bez granic wiekowych” przeprowadzili 
członkowie koła przy MBP w Czeladzi. 

Koło przy MBP w Świętochłowicach włączyło się w ogólnopolską ak-
cję Tydzień Zakazanych Książek, organizując wystawy książek będących 
w przeszłości z różnych względów na indeksach ksiąg zakazanych.

Członkowie Koła SBP przy MBP w Dąbrowie Górniczej włączyli się, 
jako wolontariusze, do przeprowadzenia wykładów, spotkań i innych 
działań w ramach projektów „Tydzień Bibliotek” i „Akademia Pokoleń”, or-
ganizowanych przez dąbrowską bibliotekę po uzyskaniu dotacji z Urzędu 
Miasta. Imprezy organizowane w obydwu projektach miały na celu sze-
roko rozumianą edukację różnych grup społecznych, od najmłodszych 
do seniorów. 

Okręg świętokrzyski 
Zarząd okręgu wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Muzeum 

Narodowym, Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach oraz Towarzystwem Adama Mickiewicza w Warszawie 
zorganizował międzynarodową konferencję naukową ph. „Sienkiewicz 
– tekst, lektura i społeczna praxis”. Na organizację konferencji zarząd 
pozyskał środki z Urzędu Województwa Świętokrzyskiego.   

Okręg wielkopolski
W 2015 r. Oddział SBP  w Lesznie otrzymał dofinansowanie na reali-

zację XXVI Leszczyńskich Dni Literatury oraz Międzynarodowej Jesieni 
Poetyckiej ze środków Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Lesz-
nie, w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zadań z zakresu 
kultury i sztuki.  

W 2016 r. Halina Radoła, przewodnicząca Koła SBP w Gostyniu, 
przygotowała prezentację z podróży pt. „Obrazki z Ziemi Świętej”, którą 
przedstawiła na spotkaniach Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, a także zaprezentowała młodzieży w Gimnazjum Nr 1 oraz w Liceum 
Ogólnokształcącym w Gostyniu. 

Koło SBP w Gostyniu, wspólnie z BPMiG przeprowadziło konkurs 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Jubileusz Chrztu 
Polski”, a także wystawę i prezentację w ramach „Gostyńskiej Nocy 
z  PRL-em”. We współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomo-
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cy przygotowano ekspozycje w ramach „Galerii Jednego Obrazu” oraz 
„Zwykłej Wystawy Niezwykłych Ludzi”.

Okręg zachodniopomorski 
W 2014 r. zarząd okręgu zainicjował i zorganizował (we współpracy 

z Dyrekcją Książnicy Pomorskiej) I sympozjum „Ludzie książki Pomorza 
Zachodniego” (14.05.). Cykl poświęcony jest działalności osób uczestni-
czących w obrocie i upowszechnianiu książek na Pomorzu Zachodnim: 
wydawców, bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy. Cykl będzie kontynuowa-
ny, a teksty wygłoszonych referatów publikowane na łamach kwartalnika 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski”. 

Zarząd współpracował z Archiwum Państwowym w Szczecinie, przy 
organizacji seminarium  dotyczącego metodyki opracowania i zabezpie-
czenia materiałów archiwalnych, a we współpracy z dyrekcją Książnicy 
Pomorskiej, Polskim Towarzystwem Autobiograficznym, Instytutem Polo-
nistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował wy-
kład z cyklu „Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie”. Wykład  
pt. „Mówić, czytać, klikać? Rewolucja komunikacyjna i jej następstwa”  
wygłosił prof. Andrzej Mencwel.

Cel 3: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w działaniach na rzecz integracji środowiska

Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z ważniejszych celów 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Działania podejmowane przez 
poszczególne ogniwa organizacji tworzą nieformalne więzi międzyludz-
kie, które służą wymianie doświadczeń zawodowych, inspirują do po-
dejmowania nowych inicjatyw w codziennej pracy. Elementem integracji 
środowiska są m.in. obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Popularyzacji 
najlepszych jego przedstawicieli służy konkurs na „Bibliotekarza Roku”, 
organizowany na szczeblu wojewódzkim przez poszczególne okręgi i na 
szczeblu ogólnokrajowym przez ZG SBP. W kilku okręgach organizowa-
ne są również lokalne konkursy na najlepszą bibliotekę i osobowość bi-
bliotekarską.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów takich działań:

Okręg dolnośląski 
Zarząd Okręgu oraz Zarządy Oddziałów SBP w Legnicy, Kłodzku, Je-

leniej Górze, Wałbrzychu i Wrocławiu, wspólnie z Dolnośląską Biblioteką 
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Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz Legnicką Biblio-
teką Publiczną byli organizatorami Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bi-
bliotek. W corocznych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz wo-
jewódzkich i samorządowych oraz różnych sieci bibliotek: akademickich, 
pedagogicznych, publicznych, szkolnych i zakładowych. Święto biblioteka-
rzy było okazją do uhonorowania najbardziej wyróżniających się pracowni-
ków bibliotek odznaczeniami resortowymi, nagrodami i podziękowaniami. 

Koło SBP w Zgorzelcu zorganizowało wycieczkę edukacyjno-integra-
cyjną bibliotekarzy do Jawora, Złotoryi, Wleńskiego Gródka oraz rajd ro-
werowy czytelników i bibliotekarzy do zabytkowego pałacu w Gronowie, 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Koło BNSW 
w ramach działań integracyjnych zorganizowało turniej gry w kręgle.

W 2014 r. Zarząd Oddziału SBP w Wałbrzychu wspierał wszystkie 
inicjatywy spotkań edukacyjnych i integracyjnych bibliotekarzy, a także 
zorganizował wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny do Pragi, gdzie zwiedzano 
m.in. Bibliotekę Miejską oraz Clementinum.

Okręg kujawsko-pomorski
Koło przy UMK zorganizowało, wspólnie ze Stowarzyszeniem Rowe-

rowym „Toruń” rajd rowerowy ulicami Torunia, w ramach akcji „Odjazdo-
wy Bibliotekarz”. Członkowie Koła SBP z Chełmży odbyli wycieczkę do 
Warszawy, gdzie zwiedzano m.in. Sejm RP (2016 r.). 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin po raz trzeci z rzędu zajęła 
I miejsce w Rankingu Bibliotek Polskich i tym samym po raz drugi obroni-
ła tytuł lidera Rankingu Bibliotek. Otrzymała też tytuł Najlepszej Biblioteki 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r.

Okręg lubelski
Zrealizowano konkurs „Lubelski Bibliotekarz Roku”. Tytuł ten w 2016 r. 

otrzymała Wioletta Wójtowicz-Wicińska z Gminnego Ośrodka Kultury Bi-
blioteki Publicznej Gminy Hańsk w powiecie włodawskim. Zarząd Okręgu 
SBP w Lublinie ufundował dla zwycięzcy sportową kamerę. Uroczyste 
wręczenie nagrody nastąpiło podczas VI Lubelskiego Forum Biblioteka-
rzy, w trakcie obchodów XIII Tygodnia Bibliotek, w obecności władz woje-
wódzkich i samorządowych, z udziałem lokalnych mediów i pracowników 
bibliotek z terenu województwa. 

Zarząd Okręgu SBP przeprowadził także XXII edycję konkursu – Na-
grody im. Anny Platto dla wyróżniającego się bibliotekarza pracującego 
z dziećmi i młodzieżą województwa lubelskiego. Laureatką została Elż-
bieta Topyła z MBP im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim.  
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Okręg lubuski 
14 maja 2013 r. Zarząd Okręgu SBP, wspólnie z dyrekcją WiMBP 

im. C. Norwida w Zielonej Górze zorganizował w Tygodniu Bibliotek spo-
tkanie absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, roczników 1975-1985. Spotka-
nie odbyło się w zielonogórskiej książnicy z udziałem bibliotekarzy róż-
nych sieci z terenu województwa.

Koło przy WiMBP w Zielonej Górze zorganizowało wyjazd seminaryj-
ny do Warszawy. Zwiedzano m.in. Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum 
Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Punktem 
w programie były również warszawskie Targi Książki na Stadionie Na-
rodowym, gdzie bibliotekarze mogli zapoznać się z najnowszą literaturą 
światową i polską.  

Okręg łódzki
W 2013 r. Koło SBP w BP Łódź-Górna zorganizowało 3 turnieje piłki 

nożnej bibliotekarzy i przyjaciół BIBLIOCUP, natomiast Koło nr 1 w Siera-
dzu – wycieczkę do Poznania, w programie której była wymiana doświad-
czeń oraz zwiedzanie Biblioteki Raczyńskich (2014 r.). Członkowie SBP 
uczestniczyli w rajdach rowerowych „Odjazdowy Bibliotekarz” organizo-
wanych w Złoczewie i Sędziejowicach (2016 r.). 

Przewodnicząca oddziału łódzkiego była członkiem Kapituły Nagrody 
Tuwima, jako Ambasador Społeczny. Ta prestiżowa nagroda nadawana 
jest corocznie przez Dom Literatury w Łodzi. 

Oddział w Skierniewicach zorganizował wyjazdy integracyjne do Ka-
zimierza Dolnego, a Koło w Nieborowie do Brudzenia Dużego, Poświęt-
nego.

Okręg małopolski
W 2014 r. Oddział SBP w Krakowie zorganizował: wycieczkę integra-

cyjno-turystyczną do Toskanii (Włochy), a także  spotkanie poświęcone 
pamięci zmarłych bibliotekarzy („Spotkania Wspominkowe”) oraz tzw. 
spotkania „przy kawie” (2015 r.) z udziałem utalentowanych biblioteka-
rzy: Doroty Chomko – malarki (Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie), Jacka Kowalskiego – poety (Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka w Krakowie).  

Okręg mazowiecki 
Większość imprez organizowanych lub współorganizowanych przez 

oddziały i koła SBP służyły integracji środowiska bibliotekarzy. Najczęst-
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sze formy tej działalności to wycieczki, wyjazdy studyjne, wspólne zwie-
dzanie wystaw lub miast śladami sławnych osób, spotkania opłatkowo-
-noworoczne, z okazji Dnia Bibliotekarza, honorowanie zasłużonych 
bibliotekarzy danego regionu, spotkania z seniorami zawodu biblioteka-
rza. Wiele takich imprez organizowano w każdym oddziale. Część z nich 
ma także charakter edukacyjny. 

W 2015 r. ważnym wydarzeniem w życiu środowiska bibliotekarzy 
płockich był zorganizowany przez Koło SBP, we współpracy z Książnicą 
Płocką, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, uroczyście obchodzony 11 maja 
w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Dru-
ha Wacława Milke w Płocku. W obchodach udział wzięło ok. 200 osób. 

W 2016 r. Koło SBP przy BUW wsparło akcję Odjazdowy Bibliote-
karz, podjętą przez Bibliotekę Główną Akademii Wychowania Fizyczne-
go. Przedsięwzięcie było elementem Imprezy Marszowej organizowanej 
w ramach obchodów 81. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
– inicjatora i założyciela Akademii Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie. 

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski, działający przy zarządzie oddzia-
łu warszawskiego SBP, zorganizował dwa spotkania wspomnieniowe po-
święcone pamięci Rafała Kozłowskiego i Lucjana Bilińskiego. 

Okręg opolski 
Koło SBP Bibliotek Naukowych kontynuowało pracę nad nagraniami 

wspomnień bibliotekarzy opolskich. W styczniu 2013 r. Koło Seniorów 
SBP odbyło spotkanie integracyjne z grupą bibliotekarek działających 
w kołach przy Uniwersytecie Opolskim i Państwowej Medycznej Wyż-
szej Szkole Zawodowej. Zgłoszono propozycję organizacji cyklu spotkań 
z zasłużonymi bibliotekarzami Opola: Janiną Kościów, Teresą Jakubczak 
i Romanem Sękowskim. Spotkania te zapoczątkowałyby projekt „Historia 
mówiona o bibliotece”.

Koło w Kędzierzynie-Koźlu przygotowało wycieczkę do Czech na 
Ostry i Kozubową, w której wzięli udział bibliotekarze oraz czytelnicy bi-
blioteki (2014 r.).

Koło Seniorów było ponadto inicjatorem dwóch spotkań dot. życia 
Coco Chanel i braci Piłsudskich. 

Okręg podkarpacki 
W 2013 r. Koło SBP przy BUR zorganizowało zwiedzanie nowego 

obiektu Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej oraz wycieczkę do 
Biblioteki i Muzeum Zamojskiego. Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
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koło zorganizowało w Czytelni Wydziałów Biologiczno-Rolniczego i Eko-
nomii BUR spotkanie połączone ze zwiedzaniem Czytelni. 

W 2014 r. Oddział SBP w Krośnie był organizatorem wycieczki dla 
pracowników KBP i bibliotek powiatu krośnieńskiego do Sandomierza 
(23 maja) oraz na 18. Targi Książki w Krakowie (24 października). Biblio-
tekarze odwiedzili również Artetekę – Dział WBP w Krakowie, która jest 
przykładem biblioteki XXI wieku. 

W 2016 r. Koło SBP przy Bibliotece Głównej Politechniki Rzeszow-
skiej zorganizowało, z okazji Dnia Bibliotekarza i 10-lecia Koła, wyciecz-
kę do Kopalni Soli w Wieliczce. Koleżanki z koła uczestniczyły także w IV 
Zjeździe Podkarpackich Krystyn, które odbyło się w Przemyślu. Koło 
prowadziło działalność statutową polegającą m.in. na rozbudowywaniu 
aktywności zawodowej, kształtowaniu i upowszechnianiu nowoczesnej 
myśli bibliotekarzy oraz integrowaniu się ze środowiskiem zawodowym.

Okręg podlaski 
W czerwcu 2013 r. Oddział SBP w Białymstoku zorganizował wyciecz-

kę do Białej Podlaskiej i okolic ph. „Poznajemy urokliwe miejsca u na-
szych sąsiadów” – w programie: zwiedzanie miasta, Biblioteki Barwnej 
dla Dzieci i Młodzieży oraz Multicentrum, a także Muzeum Kraszewskie-
go w Romanowie. Był również organizatorem wyjazdu turystycznego 
34-osobowej grupy do Magicznej Kotliny Kłodzkiej, w programie m.in.  
zwiedzanie: Wrocławia, Kudowy Zdroju, Polanicy, Arszpalskiego Skalne-
go Miasta, Kłodzka (m.in. Miejskiej Biblioteki), spacer po skalnych labi-
ryntach Gór Stołowych (4-7.09). 

Oddział w Suwałkach z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizował w 2014 r. 
po raz trzeci rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz w Suwałkach”, włą-
czając się w ogólnopolską akcję aktywizującą bibliotekarzy i czytelników. 
Rajd zakończył się piknikiem integracyjnym „Echa 1989 roku”. 

Okręg pomorski 
18 stycznia 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdań-

sku odbyło się spotkanie opłatkowe przygotowane przez Zespół ds. 
Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej, w którym uczest-
niczyło 30 bibliotekarzy z różnych bibliotek województwa pomorskiego. 
W spotkaniu wziął udział duszpasterz bibliotekarzy ks. dr Maciej Kwie-
cień. Uczestnicy spotkania zapoznali się z działalnością PBW w Gdańsku 
oraz zwiedzili siedzibę biblioteki.

Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej zorganizowało 
5 kwietnia 2014 r. Dzień Skupienia w Kościele św. Stanisława Biskupa 
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Męczennika w Gdańsku. Po mszy św. i złożeniu kwiatów pod pomnikiem  
błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego, odbyła się promocja 
książki bibliotekarza z UG – Antoniego Kakareko  pt.: Błogosławiony Ks. 
Bronisław Komorowski (1889-1940). Szkice biograficzne. 

W dniach 17-18 maja 2014 r. 25 bibliotekarzy wzięło udział w XVII 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bibliotekarzy na Jasną Górę. W drodze do 
Częstochowy zwiedzano Bazylikę Wniebowzięcia NMP w Płocku oraz 
wystawę „U źródeł kultu Bożego Miłosierdzia”, poświęconą obecności 
św. Siostry Faustyny Kowalskiej w tym mieście. 

Największą imprezą integracyjną, którą współorganizował Zarząd 
Okręgu Pomorskiego SBP w 2014 r., był Pomorski Dzień Bibliotekarza. 
Odbył się 7 czerwca 2014 r. w dwóch miejscach: Filharmonii Kaszubskiej,  
mieszczącej się w Wejherowskim Centrum Kultury oraz w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, znajdującym się w Pałacu 
Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie. 

W 2016 r. Oddziały SBP w Słupsku i Gdańsku włączyły się w orga-
nizację Pomorskiego Dnia Bibliotekarza w Bytowie (24 maja). Podczas 
wyjazdu autokarowego do tego urokliwego miasta zwiedzono Bibliotekę 
Miejską i Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie. Dla uczestników 
przygotowano wiele atrakcji, takich jak: pokazy rycerskie, występ Ze-
społu Pieśni i Tańca Bytów, zwiedzanie rynku, gotyckiej wieży dawnego 
kościoła Św. Katarzyny i cerkwi Św. Jerzego. Uroczystość Pomorskie-
go Dnia Bibliotekarza w Bibliotece Miejskiej została zorganizowana przy 
współpracy Starostwa Powiatowego w Bytowie, Urzędu Miejskiego w By-
towie, Muzeum Zachodniokaszubskiego, Bytowskiego Centrum Kultury, 
Parafii Grecko-Katolickiej Świętego Jerzego w Bytowie oraz firm „Drutex” 
i „Wireland”. W spotkaniach wzięło udział ok. 100 osób z całego okręgu.

Okręg śląski 
W 2014 r. obchody wojewódzkiego dnia bibliotekarza Zarząd Okręgu 

organizował wspólnie z Biblioteką Śląską i Miejską Biblioteką Publiczną 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Rydułtowach. W trakcie seminarium 
pożegnano oficjalnie, wręczając przy tym medal SBP „W Dowód Uzna-
nia” kol. Marię Gutowską – z-cę dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. bibliotek 
samorządowych, w związku z jej zakończeniem pracy zawodowej. Wrę-
czono również nagrodę Śląskiemu Bibliotekarzowi Roku 2013 – Małgo-
rzacie Kozioł z Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. 

W 2015 r. Koło SBP przy MBP w Sosnowcu zorganizowało wyciecz-
kę do Jaskini Niedźwiedziej i Kopalni Złota oraz wyjazd bibliotekarzy na 
Targi Książki w Krakowie. Koło przy MBP w Dąbrowie Górniczej wzięło 
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udział w kolejnej edycji Festiwalu Ludzi Aktywnych, przystąpiło do akcji 
Odjazdowy Bibliotekarz, zorganizowało wycieczkę do Krakowa. 

Zarząd okręgu podjął w 2016 r. decyzję o przystąpieniu do VI edycji 
konkursu „Bibliotekarz Roku” (2015). W tym celu powołano Kapitułę, któ-
ra na posiedzeniu w dn. 7 marca 2016 r. wybrała, spośród 7 kandydatur 
(6 z bibliotek publicznych, 1 z biblioteki szkolnej), Śląskiego Bibliotekarza 
Roku 2015 – Martę Kryś (MBP w Gliwicach).  Kapituła podjęła też decyzję 
o uhonorowaniu Dyplomem uznania ZG SBP kol. kol. Hannę Bias i Rena-
tę Sowadę, które zajęły w okręgowym etapie konkursu kolejne miejsca. 
Pani Marta Kryś została zgłoszona do ogólnopolskiego etapu Konkursu 
i w rankingu internetowym została wybrana „Bibliotekarzem Roku 2015”.  

Okręg świętokrzyski 
W maju 2014 r. Zarząd Okręgu SBP, wspólnie z Wojewódzką Biblio-

teka Publiczną zorganizował wyjazd do pięciu bibliotek woj. opolskiego 
m.in. do WBP i MBP w Opolu, rajdy rowerowe z cyklu „Odjazdowy biblio-
tekarz” (odbyły się w Skarżysku i Połańcu). 

W 2016 r. przeprowadził konkurs na „Bibliotekę Roku 2015” woje-
wództwa świętokrzyskiego, którą została Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. M. Reja w Kazimierzy Wielkiej. W dniu 16 maja 2016 r. 
w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku odbyło się uroczyste pod-
sumowanie konkursu, z udziałem przedstawicieli władz samorządów te-
renowych, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, instytucji kultury oraz 
członków rodziny Pisarza. 

Okręg warmińsko-mazurski 
W 2013 r. Zarząd Okręgu SBP, we współpracy z MBP w Olsztynie, 

Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, Oddziałem 
SBP w Olsztynie, Urzędem Miasta w Olsztynie, zorganizował wojewódz-
kie obchody Dnia Bibliotekarza. 

Zarząd Oddziału SBP w Elblągu zrealizował wycieczkę do Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (19 maja), w której uczestniczyli 
członkowie kół miejskiego, powiatowego i emerytów oraz pracownicy Bi-
blioteki Elbląskiej. Zwiedzano WBP w Gdańsku oraz Mediatekę Manhat-
tan w Gdańsku-Wrzeszczu. 

W czerwcu 2014 r. Oddział SBP w Elblągu był organizatorem wyciecz-
ki integracyjnej – rejsu rzeką Elbląg, kanałem Jagiellońskim, rzeką Nogat 
do Malborka. Uczestniczyli w nim członkowie SBP z kół miejskiego, po-
wiatowego oraz emeryckiego i pracownicy Biblioteki Elbląskiej.  
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Okręg wielkopolski 
W 2013 r. członkowie Zarządu Okręgu SBP wzięli udział w X Wielko-

polskim Dniu Patrona św. Wawrzyńca organizowanym przez oddział ka-
liski, byli także współorganizatorami rajdu rowerowego na trasie Koźmin 
Wlkp. – Dobrzyca, w którym uczestniczyło 200 osób z całej Wielkopolski. 
Podobny rajd zorganizował też oddział pilski. 

Zarząd Okręgu SBP zorganizował ponadto kolejne edycje konkursu 
im. Andrzeja Wojtkowskiego dla wielkopolskich bibliotekarzy za cało-
kształt zasług w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Zgło-
szono pięciu kandydatów do Nagród Głównych i dwóch do Nagrody 
Młodych. Nagrody główne otrzymały: Elżbieta Mielcarek – dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Mirosława Po-
tkowska – dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej. Laureatką Nagrody 
Młodych została Karolina Dąbrowska – pracownik Biblioteki Raczyń-
skich w Poznaniu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 listopa-
da 2015 r. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu na Starym 
Rynku. 

Okręg zachodniopomorski 
W 2013 r. w oddziale koszalińskim integracyjny charakter miały róż-

norodne rajdy, zarówno piesze, jak i rowerowe, m.in. po Górze Chełm-
skiej, w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” (25 maja), w którym ok. 
30 uczestników przejechało „Szlakiem miejskich bibliotek publicznych”. 
Impreza połączona była z grą miejską, konkursami i uwolnieniem książek 
(bookcrossing).

Wycieczki do bibliotek na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i do Wo-
jewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu zorganizowali członkowie 
Koła SBP przy Białogardzkiej Bibliotece Publicznej. Z kolei Koło nr 1 przy 
Książnicy Pomorskiej zorganizowało w dniach 18-19.09.2014 r. wyjazd 
studyjny do Żagania i Cottbus, w trakcie którego zwiedzano m.in. biblio-
tekę poaugustiańską w Żaganiu, Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu 
oraz Bibliotekę Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus. 

Zorganizowano również 6 grudnia dla członków koła wyjazd do Berli-
na, połączony z odwiedzeniem Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

W 2016 r. z inicjatywy Zarządu Okręgu SBP reaktywowano cykl spo-
tkań bibliotekarskich pt. „Środy bibliotekarskie”. Przy ich organizacji 
współpracowano z Dyrekcją Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszi-
ca w Szczecinie, Kołem nr 1 SBP przy Książnicy Pomorskiej oraz Sekcją 
Seniorów. Impreza nawiązuje do tradycji tzw. czwartków bibliotekarskich 
– spotkań bibliotekarzy organizowanych w latach 60.-70. XX w. przez 
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dyrektora S. Badonia. Cykl ma charakter poznawczo-integracyjny, umoż-
liwia zachować pamięć o ludziach, którzy tworzyli biblioteki. 

Cel 4: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z platform doskona-
lenia zawodowego bibliotekarzy. Poszczególne ogniwa SBP samodziel-
nie lub we współpracy z bibliotekami organizowały w latach 2013-2016 
warsztaty, szkolenia i konferencje, których tematyka pozwalała uczest-
nikom doskonalić umiejętności zawodowe. Oto przykłady takich działań, 
w które zaangażowane były struktury terenowe Stowarzyszenia:

Okręg dolnośląski
Koło SBP w Wałbrzychu przygotowało w 2013 r. szkolenia: „Rola bi-

blioteki w edukacji informacyjnej”, „Prawo autorskie w pracy biblioteka-
rza”, „Ujednolicony tekst ustawy o bibliotekach”, „Kodeks etyki biblioteka-
rza i pracownika informacji naukowej”.

Koło Nauczycieli Bibliotekarzy, wspólnie z Zarządem Oddziału SBP 
we Wrocławiu i Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną po raz kolejny zor-
ganizowało konferencję z cyklu „Szkolne Centra Multimedialne”, poświę-
coną roli bibliotek pedagogicznych, jako centrum wspomagania.  

W 2014 r. Zarząd Okręgu SBP zrealizował w Wałbrzychu i Bystrzycy 
Kłodzkiej cykl bezpłatnych szkoleń dla członków SBP okręgu dolnoślą-
skiego: „Misja: Biblioteka 2.0 – praca z użytkownikiem w oparciu o nowe 
technologie”. 

Okręg kujawsko-pomorski
W 2014 r. przewodnicząca oddziału włocławskiego uczestniczyła w spo-

tkaniu zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji 
Pozarządowych, którego celem było rozwijanie partnerskiej współpracy 
organizacji pozarządowych we Włocławku oraz w szkoleniu „Partycypacja 
obywatelska i konsultacje społeczne”, prowadzonym przez trenerki z Pra-
cowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. 

Okręg lubelski 
W 2014 r. Koło Akademickie zorganizowało wykład w ramach „Wykłady 

otwarte dla środowiska bibliotekarskiego”. Zorganizowano również wyjaz-
dy naukowo-edukacyjne do Londynu (27.06 – 4.07) i na trasie Wilanów – 
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Pułtusk – Kobyłka (6.09). W wyjazdach oprócz członków Koła wzięli także 
udział bibliotekarze z bibliotek naukowych oraz zaprzyjaźnieni pracownicy 
lubelskich uczelni. Uczestnicy wyjazdów mieli możliwość wysłuchania in-
teresujących wykładów w ramach naszej „Akademii na Kółkach” na temat 
historii i różnej działalności w odwiedzanych miejscach. 

Okręg łódzki 
Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika, wspólnie z Wojewódzką Biblio-

teką Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, zaprosiła bibliote-
karzy na szkolenie dot. alternatywnych form pracy z dzieckiem.

Okręg małopolski 
W 2015 r. Oddział SBP w Tarnowie oraz Koło w Bochni byli orga-

nizatorami szkoleń dla bibliotekarzy powiatu bocheńskiego dot. m.in.: 
programu bibliotecznego MAK+ (14 maja), działalności biblioteki publicz-
nej, jako profesjonalnego centrum informacji obywatelskiej (17 września, 
25 listopada). 

Okręg mazowiecki 
W 2013 r. Oddział SBP w Ostrołęce zorganizował wspólnie z MBP 

w Ostrołęce kilka seminariów i warsztatów dla bibliotekarzy z  bibliotek 
publicznych powiatu ostrołęckiego, m.in. na temat książek elektronicz-
nych, bibliotek dla dzieci i młodzieży; Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pe-
dagogicznych (we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ostrołęce) 
zorganizowało warsztaty dla bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych 
na temat form kreatywnego działania i współpracy bibliotekarzy.

W 2014 r. Oddział SBP w Siedlcach – Zarząd Koła przy Pedagogicz-
nej Bibliotece zorganizował szkolenie „Psychologiczne uwarunkowanie 
współpracy z użytkownikiem w bibliotece”. 

W 2015 r. zarząd okręgu mazowieckiego, we współpracy z Kołem SBP 
przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Wojewódz-
twa Mazowieckiego zorganizował następujące spotkania edukacyjne:

– z cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki?” (19 marca), na którym Ewa 
Kobierska-Maciuszko wygłosiła referat pt. „The world’s libraries? 
Connected!, czyli O graczu globalnym nt. przyszłości OCLC – twór-
cy największego na świecie katalogu centralnego Worldcat”; 

– „Dynamiczne biblioteki, dostęp do zasobów, rozwój i transformacja” 
(14 października), na którym Elżbieta Stefańczyk, Joanna Pasztale-
niec-Jarzyńska oraz Grażyna Federowicz przedstawiły najważniej-
sze tematy omawiane na światowym Kongresie IFLA w Kapsztadzie, 
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– z cyklu „Ludzie książki” dr hab. Andrzej Mężyński wygłosił referat 
„Przepisy katalogowania alfabetycznego w międzywojniu: niepo-
trzebna walka gigantów”, poświęcony wydarzeniom kształtującym 
merytoryczne i organizacyjne podstawy polskiego bibliotekarstwa 
w okresie międzywojennym. 

W spotkaniach brali udział bibliotekarze ze wszystkich typów bibliotek 
z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Okręg podkarpacki 
W 2014 r. zarząd okręgu był współorganizatorem V Konferencji dyrek-

torów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich 
zlokalizowanych w siedzibach powiatów na terenie woj. podkarpackie-
go ph. „Nowe technologie a czytelnictwo” (23-24 września, MBP w Kol-
buszowej). Zorganizował także warsztaty „Ochrona danych osobowych 
w bibliotece” dla członków SBP z okręgu podkarpackiego. W 2016 r. był 
współorganizatorem VII Konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych 
ph. „Biblioteka publiczna a jej współczesny użytkownik”, zorganizowanej 
w dniach 29-30 września w Stalowej Woli. 

Okręg pomorski 
W 2014 r. zarząd okręgu, we współpracy z zarządem oddziału słup-

skiego zorganizował III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ekologia 
informacji w e-społeczeństwie”.

W 2015 r. najbardziej aktywni w zakresie organizacji spotkań szko-
leniowych byli bibliotekarze z Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicz-
nych, którzy zorganizowali kilka spotkań na terenie Filii w Wejherowie 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Przedstawiano m.in. 
takie tematy, jak: „Biblioteka dla edukacji ku przyszłości”, „Zmiana jako 
szansa: zmiana nieodłącznym elementem codzienności”, „Czasopisma 
przydatne w pracy nauczyciela”. Na terenie Wejherowa zorganizowano 
również (5 lutego) spotkanie z dr Beatą Chlewicką – autorką książki Teo-
ria i praktyka pedagogiczno-religijna Janusza Korczaka. 

Odbyło się również spotkanie bibliotekarzy szkolnych, zorganizowane 
przy współudziale Koła Miejskiego SBP w Wejherowie, na temat metod 
aktywizujących w pracy bibliotekarza.

Okręg śląski 
W 2015 r. Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP zorganizo-

wała konferencję „Bezpieczeństwo w bibliotece” (Chorzów 30.01.2015 r.); 
a także seminarium „Nauczanie św. Jana Pawła II w edukacji i bibliotece” 
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(we współpracy z: okręgową Sekcją Bibliotekarską ZNP w Katowicach, 
Biblioteką Teologiczną UŚ, IBIN UŚ, Duszpasterstwem Bibliotekarzy Ar-
chidiecezji Katowickiej (19.11.)

Członkowie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu 
kontynuowali współpracę przy redagowaniu czasopisma naukowego „Bi-
bliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”. W roku 2015 opublikowa-
no 3 numery czasopisma:

Nr 3 (37) 2014 Biblioterapia
Nr 4 (38) 2014 Kolekcje i zbiory specjalne w bibliotekach
Nr 1 (39) 2015 Dziedzictwo kulturowe duchowieństwa śląskiego.

Okręg świętokrzyski 
W 2013 r. Koło Terenowe w Końskich zorganizowało szkolenia dla 

bibliotekarzy z tematyki metodyki bibliograficznej: elementy opisu biblio-
graficznego artykułu w formacie MARC 21; tworzenie haseł przedmioto-
wych w bibliografii regionalnej; zasady przyporządkowania treści artykułu 
do działów bibliografii regionalnej. Koło przy WBP w Kielcach zorganizo-
wało warsztaty komputerowe „e-Aktywni”. 

W 2014 r. Koło Terenowe w Końskich zorganizowało warsztaty nt. or-
ganizacji badań pilotażowych w BPMiG Końskie w 2014 r. Badanie satys-
fakcji użytkowników bibliotek, prowadzonych w ramach projektu: Obser-
watorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek realizowanego przez 
ZG SBP (6 i 15-18.01). 

Okręg warmińsko-mazurski 
W 2014 r. zarząd okręgu wraz z oddziałem zorganizowali Wojewódz-

ką Konferencję Naukową pt. „Marketing w bibliotece wobec zmieniającej 
się rzeczywistości”, która odbyła się 17 września 2014 r. w Olsztyńskiej 
Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego.

Okręg zachodniopomorski 
W 2015 r. Zarząd Oddziału Szczecińskiego SBP, we współpracy z Za-

rządem Okręgu SBP oraz Dyrekcją Książnicy Pomorskiej zorganizowali 
18 czerwca III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskie-
go pt. „Pozyskiwanie środków przez biblioteki – dobre praktyki i wymiana 
doświadczeń”. Podczas Forum wymieniano doświadczenia w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych, przedstawiano problemy z realiza-
cją projektów oraz pozytywne przykłady projektów zrealizowanych już 
w zachodniopomorskich bibliotekach.  

Opracowała: Sylwia Błaszczyk
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4. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SBP 
za kadencję 2013-2017

Budżet Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obejmuje dochody 
i wydatki związane przede wszystkim z wydawaniem publikacji, realiza-
cją programów operacyjnych, prowadzeniem działalności edukacyjnej, 
integracyjnej. Wpływy Zarządu Głównego tworzą głównie przychody 
ze sprzedaży książek i czasopism, organizacji konferencji i warsztatów, 
granty, dotacje i darowizny. Nie obejmują natomiast składek członkow-
skich, które pozostają w dyspozycji struktur terenowych. 

Kadencja 2013-2017 była dla ZG SBP pod względem finansowym 
trudna, szczególnie w I połowie, gdyż w pierwszym roku (2013) zano-
towano ujemny bilans w wysokości -57 385,72 zł. Było to spowodowa-
ne przede wszystkim gwałtownym spadkiem sprzedaży publikacji SBP 
(sprzedaż książek w 2013 r. zmniejszyła się w porównaniu do roku 2012 
o 147 463,36 zł., a sprzedaż czasopism o 100 696,57 zł.), a także prze-
szacowaniami stanu magazynu. W tej sytuacji podjęto szereg działań 
zmierzających do obniżki kosztów wydawania publikacji, zwiększenia 
przychodów z konferencji i warsztatów, pozyskiwania nowych grantów 
i dotacji. Obniżono także koszty osobowe w Biurze ZG. Księgowość 
monitorowała na bieżąco sytuację finansową, opracowywała okresowe 
plany, sporządzała weryfikację i przedstawiała analizy finansowe na po-
siedzeniach ZG i Prezydium ZG. Działania te doprowadziły do uzyskania 
w II połowie kadencji stabilizacji finansowej.   

Stan finansów ZG SBP w 2013 r.

W roku 2014 rozpoczęliśmy intensywną pracę nad poprawą wyników 
finansowych. Nasze działania zmierzały do ograniczenia wydatków oraz 
zwiększenia przychodów (nowe granty), równocześnie nie rezygnowali-
śmy z podstawowych zadań realizowanych dla środowiska bibliotekar-
skiego. 

Poniższy wykres przedstawia kwotowo zmiany finansowe w porówny-
wanych okresach.

W 2014 r. udało nam się zmniejszyć deficyt finansowy do -9 504.44 zł.
Według wykonanego planu finansowego na 2014 r. przychód ze sprze-

daży czasopism zanotowaliśmy mniejszy od planowanego o 76 201,48 zł., 
dofinansowanie książek i czasopism okazało się mniejsze o  17 662,51 zł. 
Analizując przychody warto podkreślić, że sprzedaż książek i czasopism 
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to najważniejsza działalność przynosząca środki niezbędne do realiza-
cji statutowych działań. Wobec zaistniałej sytuacji konieczna była bardzo 
wnikliwa analiza, co jest przyczyną wahań sprzedaży wydawnictw SBP.

Analiza kosztów działalności była podstawą do dalszej pracy nad 
strukturą finansów Stowarzyszenia. Podjęto intensywną pracę nad zwięk-
szeniem przychodów i ograniczeniem niektórych wydatków, przy równo-
czesnym zachowaniu realizacji podstawowych zadań Stowarzyszenia 
w zmieniającej się rzeczywistości. 

Po trudnościach w roku 2013 i 2014, rok 2015 zakończyliśmy bilansem 
dodatnim. Praca nad ustabilizowaniem budżetu SBP przyniosła oczeki-
wane rezultaty, aczkolwiek pociągnęła za sobą podjęcie trudnych decyzji 
związanych ze zmniejszeniem liczby etatów i obniżką wynagrodzeń pra-
cowników Biura ZG. 

Przychody w okresie styczeń-grudzień 2015 r. zanotowano w wyso-
kości 1 570 701,80 zł. Koszty w okresie styczeń-grudzień 2015 osiągnęły 
kwotę 1 546 774,32 zł. W 2015 r. zanotowano spadek kosztów działalno-
ści o 420 407,81 zł w porównaniu z rokiem 2014.

2014 2015
Przychód Koszt Przychód Koszt

1 957 677,69 1 967 182,13 1 570 701,80 1 546 774,32

Tabela 1. Finanse w roku 2014 i 2015 

BiuletynSBP_1_2017.indd   129 2017-10-02   10:12:35



130 Nr 1/2017 biuletyN zg sbp

Przykładowe pozycje zmniejszenia kosztów działalności w 2015 r.:
– zużycie materiałów biurowych (- 4 268,85),
– zakup niskocennych składników majątku trwałego (- 4 721.10),
– zużycie materiałów remontowych i wyposażenia (- 2 924,57),
– koszty osobowe (- 67 210,47), 
– koszty podróży służbowych (- 5 790,27),

Rok 2016 charakteryzował się utrzymaniem dodatniego wyniku finan-
sowego.

Nie zanotowaliśmy spadku kosztów działalności w 2016 r. w porówna-
niu z rokiem 2015. Utrzymanie przychodów na wysokim poziomie pozwo-
liło na realizację wszystkich podstawowych zadań SBP. 

Analizując przychody zauważyć można uspokojenie sytuacji po kilku 
latach intensywnej pracy nad zrównoważeniem finansów. W ostatnich la-
tach udało się ograniczyć koszty działalności i ustabilizować źródła przy-
chodów.

2015 2016
Przychód Koszt Przychód Koszt

1 570 701,80 1 546 774,32 1 576 608,55 1 560 624,31
+ 23 927,48                                                 + 15 984,24

Tabela 2
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Poniższy wykres przedstawia zmiany finansowe w porównywanych 
okresach.

Struktura przychodów i wydatków w roku 2016 była porównywalna 
z rokiem 2015. W tabelach 3-6 przedstawiono charakterystykę zmian 
wpływów i wydatków w latach 2013-2016.

Tabela 3. Książki i czasopisma (przychody)

Tabela 4. Czasopisma wg tytułów (przychody ogółem)

2013 2014 2015 2016
Książki 216 145,31 269 428,11 193 146,17 168 633,45
Czasopisma 617 408,81 590 020,27 539 478,95 502 010,95

2013 2014 2015 2016
Bibliotekarz 153 880,68 191 821,88 140 380,73 131 826,52
Poradnik 
Bibliotekarza 420 445,77 412 142,52 384 140,05 320 296,95

Przegląd 
Biblioteczny 82 084,41 75 767,04 62 740,35 58 860,49

ZIN 34 544,61 40 421,64 25 393,01 23 822,40
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Rok 2017

W 2017 r. starano się utrzymać stabilizację działalności finansowej. 
W I półroczu uzyskano przychody w wysokości 579 903,29 zł. 

Przychody Koszty
579 903,29 578 073,74

Bilans 1 829,55

2013 2014 2015 2016
Dotacje 534 801,17 590 943,40 406 581,99 470 827,46
Konferencje 169 204,24 219 669,38 183 771,86 122 216,39

2013 2014 2015 2016
Przychody 1 896 013,03 1 957 677,69 1 570 701,80 1 576 608,55
Wydatki 1 953 398,75 1 967 182,13 1 546 774,32 1 560 624,31
Bilans -57 385,72 -9 504,44 23 927,48 15 984,24

Tabela 5. Dotacje i konferencje (przychody)

Tabela 6. Przychody i wydatki ogółem w latach 2013-2016 

Tabela 7. Przychody i wydatki 2017 r. – stan na 31.05.2017 r.

Koszty w okresie styczeń/maj 2017 r. osiągnęły kwotę 578 073,74 zł. 
(w analogicznym okresie 2016 r. wyniosły 533 886,73 zł). 
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Stan finansów okręgów i oddziałów SBP

Okręgi i oddziały gospodarowały własnymi środkami, pozyskanymi 
ze składek członkowskich, środków samorządowych, grantów i dotacji. 
Działalność finansową okręgów i oddziałów SBP w latach 2013-2016 
oraz stan środków finansowych na dzień 31 grudnia każdego roku ka-
dencji przedstawiają tabele 8-9.

2013 2014 2015 2016
Stan środków 292 462,13 361 240,14 375 288,64 423 709,07

2013 2014 2015 2016
Przychody 434 418,41 489 396,60 396 356,57 536 314,08
Koszty 451 057,93 404 226,97 393 693,36 509 636,59
Bilans -16 639,53 85 169,93 2 663,21 26 677,49

Tabela 8. Przychody i koszty okręgów i oddziałów 

Tabela 9. Stan środków finansowych okręgów i oddziałów

Podsumowanie

Lata 2013-2017 były pełne wyzwań, trudności i konieczności innego 
podejścia Stowarzyszenia do zadań i ich realizacji. Finanse nieodłącznie 
są podstawą wszystkich działań. W okresie sprawozdawczym zauważa-
my, że ukształtowały się cztery zasadnicze punkty generujące przycho-
dy Stowarzyszenia: sprzedaż książek, sprzedaż czasopism, organizacja 
warsztatów i konferencji oraz dotacje. 

Sprzedaż książek i czasopism uwarunkowana jest podejściem do 
doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Ogromnym problemem w roz-
powszechnianiu literatury fachowej jest trudna sytuacja finansowa wielu 
bibliotek oraz pewne opory środowiska bibliotekarskiego do podnoszenia 
swych umiejętności poprzez systematyczne czytanie czasopism branżo-
wych.  

Wyniki finansowe Zarządu Głównego i struktur terenowych są na do-
brym poziomie, z bilansem dodatnim na koniec kadencji. Należy pod-
kreślić znaczny udział w przychodach dotacji i dofinansowań do książek 
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i czasopism uzyskanych z MKiDN (Tydzień Bibliotek, Bibliotekarz Roku,  
Analiza Funkcjonowania Bibliotek, udział w Targach Historycznych), Fun-
dacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (wzmocnienie potencjału 
SBP), MNiSW (projekty dot. digitalizacji wydawnictw SBP), Fundacji Ba-
torego (projekt dot. pomocy bibliotekarzy w przełamywaniu barier osób 
z autyzmem) oraz firm współpracujących od wielu lat z SBP w zakresie 
promocji usług na rzecz bibliotek. Łącznie w latach 2013-2016 do Biu-
ra ZG SBP wpłynęła z pozyskanych grantów kwota 2.003 154, zł., zaś 
w I półroczu 2017 r. – kwota 189 293,48 zł.

Prowadzenie różnorodnej działalności SBP na rzecz rozwoju bibliotek 
i kompetencji bibliotekarzy, zwłaszcza wydawniczej, szkoleniowej, apli-
kacje o granty i dotacje, a także profesjonalnie prowadzona księgowość 
Biura ZG SBP oraz zmagania w zakresie systematycznej poprawy ren-
towności każdej płaszczyzny działalności, pozwoliły na wykonanie posta-
wionych zadań w tej kadencji.

Opracowała: Mirosława Majewska
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VI. Program działania SBP na lata 2017-2021 
(projekt)

1. Wprowadzenie

Program działania SBP na lata 2017-2021 jest trzecim, zarazem 
ostatnim, etapem wdrażania długofalowej Strategii Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, której realizacja prowadzi do 
zwiększenia dynamiki działania SBP, wzrostu potencjału i kreatywności 
jego członków. W etapie pierwszym dokonano, przy udziale ekspertów 
zewnętrznych, oceny mocnych i słabych stron Stowarzyszenia oraz 
szans i zagrożeń, jakie stawia otoczenie zewnętrzne, sformułowano naj-
ważniejsze obszary aktywności SBP, uruchomiono zadania o podstawo-
wym znaczeniu dla rozwoju bibliotekarstwa (opracowanie nowej ustawy 
o bibliotekach, badania efektywności bibliotek publicznych i pedago-
gicznych, priorytety kształcenia bibliotekarzy, akredytacja profesjonalna 
w zakresie różnych form szkolenia zawodowego). Zadbano także o po-
prawę wizerunku organizacji, usprawnienie narzędzi komunikacyjnych, 
integrację zawodową, szczególnie młodych bibliotekarzy, pozyskanie do-
datkowych środków finansowych. 

Etap drugi, realizowany w latach 2013-2017 był kontynuacją przyję-
tych kierunków działania, charakteryzował się dążeniem do osiągnięcia 
zakładanych rezultatów oraz  poszukiwaniem nowych obszarów działal-
ności Stowarzyszenia. 

Etap trzeci, przewidziany na lata 2017-2021 ukierunkowany będzie na 
zapewnienie trwałości uzyskanych pozytywnych rezultatów oraz posze-
rzenie obszarów działania, umożliwiających realizację wizji Stowarzysze-
nia, jaką jest udział w budowie przestrzeni partnerskiej w społeczeństwie 
wiedzy.  

Przy opracowaniu Programu działania SBP na lata 2017-2021 
uwzględniono:

– tendencje rozwoju bibliotekarstwa w Polsce, wynikające m.in. z re-
alizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

– założenia zrównoważonego rozwoju wyrażone w dokumentach  
rządowych (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju),   
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– zmiany formalnoprawne dot. pozycji pracowników bibliotek, zwią-
zane przede wszystkim z pragmatyką zawodu bibliotekarza,

– założenia programów IFLA, w tym programu Global Vision, który 
wytyczy najważniejsze obszary działalności bibliotek i organizacji 
bibliotekarskich w perspektywie globalnej, a także projektu rzeczni-
czego  International Advocacy Programme (IAP), którego głównym 
celem jest wzmocnienie wizerunku i działalności bibliotek, w nawią-
zaniu do postanowień Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwo-
ju 2030 (UN Agenda 2030).  

2. Kierunki rozwoju SBP

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, 
budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, 
a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i bibliotekarza. 

Stowarzyszenie posiada potencjał do realizacji misji w postaci:
– 6,7 tys. członków zrzeszonych w 16 okręgach, 55 oddziałach, 277 

kołach, z których ponad 70% rekrutuje się spośród pracowników 
bibliotek publicznych (obecnie pracujących i emerytowanych), 

– długiej tradycji działania (100 lat); SBP należy do największych 
i najstarszych organizacji społecznych w Polsce, która obejmuje 
poprzez swoje struktury regionalne  cały kraj, 

– otwartości na nowe inicjatywy i partnerów, 
– prowadzenia ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego, przy wyko-

rzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji, 
– atrakcyjnej oferty edukacyjnej i wydawniczej dla pracowników bi-

bliotek, studentów, kadry naukowej, 
– ugruntowanej pozycji opiniotwórczej dla administracji państwowej 

i władz samorządowych, 
– szerokiej współpracy z instytucjami kultury, uczelniami, wydawca-

mi, księgarzami, związkami zawodowymi, fundacjami itp.
Wynika z tego, że SBP dysponuje kapitałem społecznym, dzięki któ-

remu staje się jedną z kluczowych organizacji mających wpływ na rozwój 
polskiej kultury, budowanie społeczeństwa wiedzy i wzmocnienie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, ochronę dziedzictwa kulturowego. Działal-
ność Stowarzyszenia w latach 2017-2021 powinna być ukierunkowana 
na dalsze wzmacnianie pozycji, zarówno w środowisku bibliotekarskim, 
jak i w jego otoczeniu, a zwłaszcza wśród władz państwowych i samo-
rządowych oraz użytkowników bibliotek. Działalność ta powinna wynikać 
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z obserwowanych zmian społecznych, kulturowych i technologicznych 
mających wpływ na biblioteki.   

Przyjmuje się następujące kierunki rozwoju SBP, spójne z celami stra-
tegicznymi, określonymi w znowelizowanej Strategii Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich na lata 2013-2021:

Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecz-
nej w Polsce

Zadania:
a) działania rzecznicze i promocyjne w zakresie funkcjonowania i roz-

woju bibliotek, niwelowania różnic w potencjale bibliotek, wzmac-
nianie ich roli w środowiskach lokalnych,

b) ekspertyzy w zakresie pragmatyki zawodowej, w tym ścieżek ka-
riery zawodowej, 

c) udział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju bibliotek,
d) kontynuowanie realizacji projektu „Analiza Funkcjonowania Biblio-

tek”, 
e) upowszechnianie dobrych praktyk bibliotekarskich, 
f)   działania rzecznicze w zakresie stosowania prawa autorskiego 

i monitorowania jego wpływu na dostęp do zasobów bibliotecz-
nych.

Przewidywane rezultaty:
– dostosowanie przepisów prawnych do nowych obszarów i form 

działalności bibliotek,  
– poprawa efektywności funkcjonowania bibliotek, upowszechnienie 

stosowania wskaźników badania efektywności bibliotek,
– poprawa standardów działalności bibliotek, zgodnie z międzynaro-

dowymi i  krajowymi normami  oraz zmieniającymi się warunkami 
funkcjonowania bibliotek,

– zwiększenie udziału bibliotek w programach rozwijających i wzmac-
niających ich działalność,

– wdrażanie w bibliotekach nowych technologii komunikacyjnych, 
– zwiększenie otwartego dostępu do zasobów informacyjnych.
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji pań-
stwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w two-
rzeniu społeczeństwa wiedzy

Zadania:
a) działania na rzecz swobodnego i powszechnego dostępu do zaso-

bów informacyjnych,
b) działania na rzecz  ochrony dziedzictwa kultury i nauki, 
c) wzmocnienie współpracy z bibliotekami i ośrodkami kształcenia 

bibliotekarzy,  
d) współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem 

książki, informacji oraz z innymi instytucjami i organizacjami po-
zarządowymi, m.in. w zakresie promocji czytelnictwa i bibliotek, 
dostępności  zasobów informacyjnych,

e) rozwój współpracy zagranicznej, w tym organizacja wyjazdów edu-
kacyjnych, przyjmowanie i wysyłanie na staże bibliotekarzy, udział 
w kongresach bibliotekarskich, programach inicjowanych przez 
IFLA itp. 

Przewidywane rezultaty: 
– wzmocnienie pozycji SBP w społeczeństwie oraz poszerzenie zakre-

su jego oddziaływania, w szczególności na edukację młodego pokole-
nia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, 

– zwiększenie udziału SBP w programach rozwoju społeczeństwa 
wiedzy, 

– zwiększenie znaczenia roli książki i bibliotek w procesach zrówno-
ważonego rozwoju społeczeństwa,

– wzrost aktywności polskich bibliotekarzy, w tym członków SBP na 
forum światowym, w pracach międzynarodowych zespołów i grup 
roboczych, wdrażanie programów o zasięgu globalnym, organizo-
wanie szkoleń, warsztatów.

Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza

Zadania:
a) doskonalenie form komunikacji między członkami Stowarzysze-

nia, środowiskiem bibliotekarzy i innymi środowiskami zaintere-
sowanymi rozwojem bibliotek, informacji naukowej, czytelnictwa, 
z wykorzystaniem portalu www.sbp.pl, bloga, Twittera, Facebooka, 
innych mediów społecznościowych,  
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b) upowszechnianie wiedzy o działalności SBP wśród bibliotekarzy 
i w innych środowiskach, 

c) promowanie zawodu bibliotekarza i działalności pracowników bi-
bliotek, 

d) organizowanie spotkań młodych bibliotekarzy, 
e) budowanie solidarności międzypokoleniowej w środowisku biblio-

tekarskim.

Przewidywane rezultaty:
– większa i różnorodna aktywność członków Stowarzyszenia,
– wspólne działania struktur SBP i bibliotek,  
– popularyzacja osiągnięć Stowarzyszenia wśród bibliotekarzy i in-

nych środowisk, 
– pozyskanie nowych członków, szczególnie młodych i aktywizacja 

starszych,  
– poprawa wizerunku zawodu bibliotekarza w społeczeństwie i me-

diach,
– działania SBP  na rzecz  środowisk lokalnych. 

Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia 
i doskonalenia zawodowego

Zadania:
a) monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego 

bibliotekarzy, 
b) współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia bibliotekarzy, 
c) rozwój działalności wydawniczej w formie tradycyjnej i elektronicz-

nej, w tym: utrzymanie wydawania czasopism naukowych i stara-
nia o podwyższenie ich punktacji na liście czasopism preferowa-
nych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wydawania 
serii naukowych i fachowych oraz dbanie o wysoki poziom meryto-
ryczny miesięczników branżowych,   

d) wspieranie edukacji bibliotekarzy (szkolenia, konferencje, wymia-
na dobrych praktyk i doświadczeń), 

e) rozbudowa archiwum cyfrowego SBP zapewniającego otwarty do-
stęp do zdigitalizowanych publikacji SBP. 

Przewidywane rezultaty:
– wzrost jakości i wszechstronności przygotowania zawodowego bi-

bliotekarzy, 
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– zwiększenie oferty literatury naukowej i fachowej dla bibliotekarzy, 
– upowszechnienie kolekcji cyfrowych publikacji SBP, 
– wzrost aktywności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej pra-

cowników bibliotek.

W realizacji przedstawionych kierunków niezbędne będzie utrzyma-
nie i rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami (uczelnie, ośrodki 
kształcenia, biblioteki naukowe, publiczne, pedagogiczne, konferencje 
dyrektorów różnych typów bibliotek, organizacje pozarządowe działają-
ce w obszarze książki, jednostki administracji państwowej, samorządy, 
związki zawodowe, media) oraz pozyskiwanie nowych, w tym ze sfery 
biznesu.

3. Aspekty finansowe i organizacyjne SBP  
   

Utrzymanie dotychczasowych zadań i realizacja kierunków rozwoju 
SBP wymaga zapewnienia odpowiednich środków finansowych. 

Podstawowymi źródłami finansowania SBP pozostaną dochody ze 
sprzedaży wydawnictw oraz różnego rodzaju dotacje i dofinansowania 
przedsięwzięć inicjowanych i realizowanych przez SBP, we współpracy 
z partnerami. Pozyskiwanie dodatkowych środków jest coraz trudniej-
szym wyzwaniem i wymaga doskonalenia umiejętności ich otrzymania 
oraz budowania trwałego partnerstwa z bibliotekami, uczelniami, organa-
mi administracji państwowej i samorządami, organizacjami pozarządo-
wymi  i innymi instytucjami działającymi w obszarze książki i czytelnictwa.  
Wymaga to śledzenia na bieżąco źródeł dotacji i poszukiwania nowych 
partnerów oraz otwartości na inne sposoby pozyskiwania dodatkowych 
środków na działalność statutową SBP.  

W dalszym ciągu należy intensyfikować działania zmierzające do:
– utrzymania dotychczasowej, wysokiej pozycji Wydawnictwa SBP 

na rynku wydawnictw branżowych w zakresie bibliotekarstwa i in-
formacji naukowej, 

– poszerzenia i unowocześnienia form oraz kanałów promocji publi-
kacji SBP w celu zwiększenia poziomu sprzedaży, 

– unowocześnienia form sprzedaży publikacji SBP (tradycyjnych 
i elektronicznych) na portalu sbp.pl, w e-sklepie, 

– poszerzenia obszarów tematycznych działalności wydawniczej, 
– pozyskiwania dotacji i innych źródeł dofinansowania działalności 

SBP. 
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Źródłem finansowania działalności struktur terenowych Stowarzysze-
nia pozostają składki członkowskie, których zwiększenie umożliwiłoby 
realizację nowych wyzwań podejmowanych w regionach. W tym celu 
zaleca się rozważenie podjęcia przez struktury kampanii na rzecz zwięk-
szenia wysokości składek oraz intensyfikację starań o różne dotacje. 

 Uzupełniające źródło środków SBP stanowią odpisy podatkowe, jed-
nak dotychczasowe ich wpływy są mało satysfakcjonujące, stąd należy 
w dalszym ciągu prowadzić aktywną kampanię informacyjną w tym za-
kresie.

Intensyfikacji wymagają  działania na rzecz zwiększenia środków po-
zyskiwanych z biznesu obsługującego biblioteki, poprzez np. zawieranie 
umów sponsorskich, partnerskich, sprzedaż usług reklamowych na kon-
ferencjach, seminariach i warsztatach organizowanych przez SBP, usług 
dostępnych na portalu itp. 

Przewiduje się także kontynuację prac nad archiwizacją dokumentów 
SBP, wytworzonych zarówno przez Zarząd Główny SBP, jak i struktury 
terenowe, które stanowią podstawowe źródło wiedzy o  stuletniej działal-
ności Stowarzyszenia.  

Realizacja przedstawionego programu działania SBP w kadencji 
2017-2021 wymaga utrzymania profesjonalnej kadry merytorycznej, ad-
ministracyjnej i księgowej w Biurze ZG SBP, a także zespołów redakcji 
czasopism naukowych i branżowych SBP.  
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VII. Członkowie SBP zmarli w latach 2013-2017

Okręg dolnośląski 
Pakos Halina
Skowroński Maciej

Okręg kujawsko-pomorski 
Branicka Maria 
Bronisz Lucyna
Brzezińska Krystyna
Chojnicki Tadeusz
Huppenthal Janina
Kozłowska Renata
Morawska Jadwiga 
Nagórska Judyta
Nowacka Elżbieta
Ociepa Jolanta
Pacyno Maria 
Pazdro Gizela
Piotrowska Halina
Podraza-Knapińska Bolesława
Skwarecka Barbara
Szczerkowska Barbara

Okręg lubelski 
Baszyńska Wiesława 
Ben Jolanta 
Ciecierska Danuta Antonina 
Dobrowolska Helena 
Dziedzic Janina 
Kaczyński Jerzy
Majcher Krystyna 

Okręg lubuski
Golczak Grażyna 
Rybak Alicja 
Wojcieszak Krystyna 

Okręg łódzki 
Bełdowska Marianna 
Chmielecka-Klamut Grażyna
Gonciarz Władysława 
Lew-Starowicz Jadwiga 
Lipińska Joanna 
Lis Zbigniew 
Merk Ewa
Nahorna-Golczyk Danuta 
Presia Waldemar 
Woźniak Teresa

Okręg mazowiecki 
Bełkowska Krystyna 
Biliński Lucjan
Boruc Małgorzata
Bujak Maria
Czudowska-Getter Anna 
Ćwiekowa Jadwiga 
Dybaczewska Maria 
Dziubecka Radosława 
Ekielska Eugenia
Eychlerowa Barbara 
Grzegorczyk Danuta
Jagiełło Michał 
Jastrzębska Wanda 
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Jaworska-Dyś Halina
Kaczmarczyk Urszula
Koczyńska Alicja 
Kołodziejska Jadwiga 
Kossuth Edward Janusz 
Kozłowski Rafał 
Kuźmiński Dariusz
Łoń Anna
Mahrburg Ewa 
Marmulewska Zofia
Natuniewicz Halina 
Okulicz Lilia 
Ostaszewska Maria Danuta 
Ostaszewska Sabina 
Pachuca Joanna
Rymsza-Zalewska Danuta 
Saffarini Janina 
Siciarz Zofia
Szeruda Teresa 
Szymańska Marianna Krystyna
Tkacz Mirosława
Wilgat Janina 
Woźnica Bożena
Zaborska Anna 
Zakrzewska Jadwiga
Zasadowa Hanna 
Zwoliński Adam Aleksander

Okręg opolski 
Bryll Irena 
Kościów Janina 
Grata Jadwiga 

Okręg podkarpacki 
Błażków Maria
Lis Ewa
Warchołek Wojciech

Okręg podlaski 
Bajda Józefa 

Okręg pomorski 
Nowak Zbigniew
Paluch Anna 
Skomro Marian 

Okręg warmińsko-mazurski
Burakowski Jan
Łagodzińska-Małyszko Teresa
Stankiewicz Danuta
Stepnowska Maria
Wajsbrot Tamara

Okręg wielkopolski 
Adamczewska Zofia Minna 
Baar Maria
Chmielewska Janina Teresa 
Gotschling Klara 
Jemioł Krystyna 
Kowalska Ewa
Orzechowska Mirosława
Rost Maria 
Tomaszewska Józefa 
Wańka Danuta
Włoch Bożena
Zenker Felicja 

Okręg zachodniopomorski 
Antoniewicz Teresa
Bartczak Barbara
Białecka Romualda
Bochat-Figielska Aldona
Małyszek Helena
Nawrolska Ewa
Stępowska Teresa
Wojtaluk Małgorzata 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Doroczna Nagroda 
Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
dla Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
obchodzące w tym roku 100-lecie dzia-
łalności, otrzymało nagrodę w kategorii 
upowszechnianie kultury.

Doroczna Nagroda MKiDN przyznawa-
na jest od 1997 r. artystom, twórcom 
i  animatorom kultury w  uznaniu cało-
kształtu ich działalności lub za wybitne 
osiągnięcia w danym roku w reprezen-
towanej przez nich dziedzinie.

Autor zdjęć: Krzysztof Żuczkowski
Źródło: www.mkidn.gov.pl
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SBP na Kongresie 
IFLA 2017
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