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I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH W 2017 r.

1. Działalność Zarządu Głównego SBP
1.1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego
W 2017 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania w dwóch okresach – od 1 stycznia do 20 października 2017 r.
(data zakończenia kadencji 2013-2017) i od 21 października do 31 grudnia
2017 r. (okres po Krajowym Zjedzie Delegatów). W pierwszym okresie działania statutowe ZG SBP wynikały z celów strategicznych Stowarzyszenia
określonych w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 20102021 oraz z Programu działania SBP na lata 2013-2017, w drugim oprócz
celów Strategii realizowane były zadania ujęte w Programie działania SBP
na lata 2017-2021.
Zgodnie z przyjętym planem działania na 2017 r. Prezydium Zarządu
Głównego spotkało się na posiedzeniach w dn. 3.02.; 7.04.; 20.06.; 25.09.;
a Zarząd Główny 7.04.; 25.09.; zgodnie z ustaleniami nowo powołanego
Zarządu Głównego posiedzenia odbyły się 21.10.; 8.12., Prezydium 8.12.
W 2017 r. podjęto:
−−do 20 października 2017 r. (kadencja 2013-2017) – 5 uchwał Zarządu
Głównego (dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.;
wprowadzenia zmian w regulaminie: Honorowej Odznaki SBP, Medalu
„W Dowód Uznania”, Medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”; powołania stałego Zespołu ds. Archiwum SBP) i 1 uchwałę Prezydium
ZG SBP (dot. uzupełnienia składu Zespołu ds. badania efektywności
bibliotek);
−−po 20 października 2017 r. (kadencja 2017-2021) – 3 uchwały Zarządu
Głównego (dot. zatwierdzenia struktury ZG SBP w kadencji 2017-2021;
przyjęcia Regulaminu działania Prezydium ZG SBP; przeznaczenia
odpisów 1% za 2016 r.)
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1.2. Działalność merytoryczna Zarządu Głównego
Miniony rok był wyjątkowy w całej stuletniej historii Stowarzyszenia,
z uwagi na trzy wydarzenia: 100-lecie SBP, organizacja w Polsce Światowego Kongresu IFLA, a także Krajowy Zjazd Delegatów SBP. Wszystkie
te nadzwyczajne działania były realizowane zgodnie z harmonogramem,
nie wpłynęły na terminowość i jakość wykonania pozostałych planowych
działań SBP.
Kongres IFLA 2017 odbył się w dniach 19-25.08. we Wrocławiu, obok
SBP współorganizatorami ze strony polskiej byli Biblioteka Narodowa
i Miasto Wrocław. SBP zorganizowało nabór i pracę wolontariuszy (Joanna
Golczyk została koordynatorem prac 260 wolontariuszy z 40 krajów); zainicjowało projekt stypendiów MKiDN dla uczestników z Polski; przygotowało
publikacje: Polish Librarians’ Association (redakcja Anna Grzecznowska,
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska) oraz Librarians in Poland (redakcja Barbara Budyńska); wydało specjalny numer „Przeglądu Bibliotecznego” pod
redakcją prof. Barbary Elżbiety Zybert, który był rozdawany uczestnikom
Kongresu na stoisku SBP. Wśród ok. 240 wygłoszonych referatów znalazło
się 20 prezentacji z Polski, w tym dwie Stowarzyszeniowe: Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej: Polish Librarians’ Association Supporting Libraries
in Changing Societal Environment oraz Aleksandry Sztajerwald: Librarian
makes friendship with people with autism. SBP było ponadto współorganizatorem wycieczek dla uczestników IFLA do 17 bibliotek województw:
śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego (nadzór Elżbieta
Stefańczyk); przygotowało Bulwar Bibliotek – prezentację działalności polskich bibliotek w formie roll-upów (nadzór Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska);
promowało materiały informacyjne polskich bibliotek na stoisku SBP na
terenie Hali Stulecia, a także współpracowało z bibliotekami wrocławskimi
i z BUW (Koło SBP) w organizacji konferencji satelickich towarzyszących
Kongresowi. Zadbało także o promocję Kongresu: utworzyło specjalną
stronę poświęconą Kongresowi gdzie zamieszczano relacje z przebiegu
Kongresu (B. Budyńska, wspierana przez innych członków Stowarzyszenia) oraz galerię i relacje – reportaże podsumowujące Kongres. W ocenie
uczestników i przedstawicieli IFLA Kongres we Wrocławiu uzyskał bardzo
wysoką ocenę realizacji.
Jubileusz 100-lecia SBP, odbył się w dniu 20.10. w Warszawie,
w siedzibie BN. W uroczystości uczestniczyli m.in. wicepremier, minister
kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, przedstawiciele
Kancelarii Prezydenta RP, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, dyrektorzy wielu bibliotek, bibliotekarze – członkowie SBP, księgarze, wydawcy,
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przedstawiciele firm od lat współpracujący z SBP. Patronat honorowy
nad jubileuszem objął Prezydent RP, Andrzej Duda, a na czele Komitetu
Honorowego stanął minister Piotr Gliński. Podczas uroczystości najbardziej
zasłużonym członkom Stowarzyszenia wręczono odznaczenia państwowe,
resortowe i stowarzyszeniowe. SBP zostało uhonorowane Złotym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także Złotym Medalem Senatu RP.
Zaprezentowany został także film w reżyserii Andrzeja Sapiji „Bibliotekarze.
Sto lat SBP”. Z okazji Jubileuszu SBP wydało publikację monograficzną
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraźniejszość 19172017 – pod red. prof. dr. hab. Jadwigi Koniecznej, opracowało zakładkę
na portalu www.sbp.pl poświęconą Jubileuszowi, gdzie zamieszczono m.in.
kalendarium wydarzeń jubileuszowych obchodzonych w całym kraju.
Członkowie ZG SBP uczestniczyli także w uroczystościach jubileuszowych organizowanych przez struktury terenowe SBP.
W roku Jubileuszu 100-lecia SBP, na wniosek Przewodniczącego Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Stowarzyszenie
otrzymało Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród miało miejsce
30 czerwca w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
odbył się w dniach 20-21 października 2017 r. w Warszawie. Podczas obrad
dokonano m.in. podsumowania kadencji 2013-2017, wyboru władz SBP na
kadencję 2017- 2021. Przewodniczącą Stowarzyszenia została Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska (okręg mazowiecki). Zarząd Główny ukonstytuował
się w następującym składzie: Małgorzata Furgał – wiceprzewodnicząca
(okręg wielkopolski), Krzysztof Dąbkowski – wiceprzewodniczący (okręg
warmińsko-mazurski), Barbara Budyńska – sekretarz generalny (okręg
mazowiecki), Bożena Chlebicka-Abramowicz – skarbnik (okręg mazowiecki), Sylwia Błaszczyk – członek ZG ds. okręgów (okręg śląski), Marzena
Przybysz – członek ZG ds. sekcji, komisji, zespołów problemowych (okręg
mazowiecki); pozostali członkowie Zarządu Głównego SBP: Joanna
Chapska (okręg lubelski), Dariusz Florek (okręg zachodniopomorski),
Zbigniew Gruszka (okręg mazowiecki), Sławomir Jach (okręg lubuski),
Andrzej Jagodziński (okręg podkarpacki), Żaneta Kubic (okręg małopolski),
Rozalia Podgórska (okręg dolnośląski), Joanna Potęga (okręg mazowiecki).
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został dr Marian Butkiewicz
(okręg lubelski), a Głównego Sądu Koleżeńskiego – Maria Bochan (okręg
wielkopolski).
Krajowy Zjazd Delegatów przyjął 5 uchwał dot.: nadania godności
Członka Honorowego SBP (Marii Bochan – Piła, Marii Brykczyńskiej
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– Warszawa, dr Katarzynie Janczewskiej-Sołomko – Warszawa, dr Danucie
Koniecznej – Olsztyn, Elżbiecie Stefańczyk – Warszawa, prof. Jackowi
Wojciechowskiemu – Kraków); przyjęcia zmian w Statucie SBP; nowelizacji
Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021; przyjęcia Programu działania SBP na lata 2017-2021; przyjęcia Regulaminów
Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego.
Oprócz wymienionych, kluczowych działań w 2017 r., ZG SBP realizował
zadania, dofinansowane ze środków MKiDN dot.: kontynuacji projektu
Analiza Funkcjonowania Bibliotek, wydawania miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza”, realizacji projektu na najciekawszą akcję czytelniczą w ramach
Tygodnia Bibliotek, digitalizacji czasopism „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz rozbudowy Archiwum Cyfrowego SBP, realizacji konkursu
Bibliotekarz Roku. Ze środków uzyskanych z MNiSW zrealizowano badania
źródeł fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych, a także wydano numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego” w jęz. angielskim. Duże
znaczenie miało dofinansowanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego
na organizację Kongresu IFLA, w tym na opracowanie materiałów dla
uczestników i organizację wolontariatu.
Zarząd Główny SBP koordynował także inne prace związane z integracją środowiska bibliotekarskiego, podniesieniem prestiżu zawodu
bibliotekarza, rozwojem bibliotek, doskonaleniem zawodowym bibliotekarzy
(działalność wydawnicza i edukacyjna).

Działalność merytoryczna Zarządu Głównego wg celów strategicznych
zawartych w znowelizowanej Strategii SBP na lata 2013-2021.

Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki
i praktyki bibliotecznej w Polsce
W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalność bibliotek oraz zawód bibliotekarza wymienić należy przygotowanie
opinii w sprawie ustawy o jednolitej cenie książki oraz uwag do ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym.
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Cel szczegółowy 1.3. Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz inicjowanie opracowania nowych norm
i standardów
Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych (projekt AFB)
Kontynuowano wdrażanie metody systematycznej obserwacji i oceny
funkcjonowania bibliotek publicznych oraz pedagogicznych; gromadzono
i analizowano dane za 2016 r.
W badaniu uczestniczyło 2099 bibliotek publicznych oraz 31 bibliotek
pedagogicznych.
Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych i pedagogicznych została opublikowana w serwisie internetowym projektu w postaci
tabel w MS Excel a wybrane dane w postaci infografik. Opublikowano
również zbiorcze analizy wybranych wskaźników funkcjonalności bibliotek
publicznych za lata 2012-2016 ilustrujące rozwój projektu.
W ramach prac eksperckich podjęto następujące działania: przekazano
projekt roboczy normy ISO 11620:2014 dot. wskaźników funkcjonalności
bibliotek do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do ustanowienia
(norma opublikowana w listopadzie 2017), opracowano i udostępniono
w serwisie internetowym projektu poradnik poświęcony interpretacji danych
statystycznych i wskaźników oraz wyników analiz „Analiza i interpretacja
danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności w projekcie Analiza
Funkcjonowania Bibliotek Publicznych”. We współpracy z Dolnośląską
Biblioteką Publiczną opracowano raport pt. „Zmiany w funkcjonowaniu
bibliotek w latach 2012-2016 na przykładzie województwa dolnośląskiego”,
a także wyniki badań prowadzonych w bibliotekach dolnośląskich („Analiza
wyników badania satysfakcji użytkowników”).
W raporcie końcowym grupy roboczej zajmującej się konceptualizacją
badania społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek opisano metodologię i narzędzia zalecane do wykorzystania w badaniach. Wskazano na
potrzebę podjęcia takich badań w Polsce oraz ich znaczenie dla pogłębionego monitorowania i diagnozowania kondycji bibliotek.
Ważnym środkiem promocji badań efektywności bibliotek i źródłem
informacji dla bibliotekarzy był serwis internetowy AFB. Przeprowadzono
szkolenia online administratorów z bibliotek publicznych i pedagogicznych.
Opracowano filmy instruktażowe dla dyrektorów bibliotek publicznych
i pedagogicznych nt. metod prowadzenia analizy danych biblioteki. Prowadzono działania promocyjne podczas posiedzeń Konferencji Dyrektorów
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek
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Pedagogicznych, Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich
oraz w „Bibliotekarzu”.
Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji
pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Cel szczegółowy II.1. Współpraca SBP z bibliotekami i innymi
instytucjami w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Przewodnicząca SBP w kadencji 2013-2017, E. Stefańczyk powołana
została przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę do Komitetu Obchodów
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Pierwsze posiedzenie
Komitetu odbyło się 26 listopada.
Cel szczegółowy II.2. Współpraca z organizacjami krajowymi
związanymi z sektorem książki, informacji i bibliotek
W 2017 r. Zarząd Główny SBP współpracował z wieloma instytucjami,
wśród partnerów wymienić należy: MKiDN, NCK, IK, MNiSW, a także
biblioteki, które wspierały działalność poprzez np. bezpłatne oferowanie
usług, użyczanie lokali (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
w Warszawie, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy) oraz brały udział we współorganizowaniu konferencji i warsztatów
(m.in. WiMBP w Bydgoszczy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy), Biblioteka Narodowa (Kongres IFLA). Spośród
innych form współpracy wymienić należy:
1. Konsultacje z przedstawicielami poszczególnych konferencji dyrektorów bibliotek w sprawie m.in. ustawy 2.0.
2. Współpracę z: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi Książki), organizatorami targów ACADEMIA (w konkursie ACADEMIA 2017
zostały wyróżnione dwie publikacje SBP – Nauka o informacji pod
red. W. Babika oraz Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece G. Gmiterka i S. Kotuły), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych
(targi ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej
(organizacja Salonu Bibliotek podczas Targów Książki Historycznej),
3. Współpracę z MEN (sprawy dot. bibliotek szkolnych, świadczenia
kompensacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy).
4. Udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej.
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5. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (patronaty SBP w seminariach, konkursach, wystawach,
akcjach społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury).
6. Opiniowanie i rekomendowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych, m.in. BG Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie, GBL, WiMBP w Gdańsku, MBP w Jaśle, MBP w Milanówku, GBP w Pszczółkach.
Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa były konkursy: na plakat XIV
edycji programu Tydzień Bibliotek, który odbywał się pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!” oraz na najciekawszą akcję w ramach TB (zwycięzcą
pierwszego została Barbary Wysmyk z Biblioteki Publicznej im. Joachima
Lelewela w Koszalinie, zaś drugiego – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
za akcję „Obszar Roboczy, czyli BJ.nie(oczywiście)!”; Mistrz Promocji
Czytelnictwa – IX edycja, zwycięzcą została Miejska Biblioteka Publiczna
w Morągu im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Cel szczegółowy II.3. Udział przedstawicieli SBP we współpracy
zagranicznej
W 2017 r. do najważniejszych przedsięwzięć SBP w zakresie współpracy międzynarodowej należy zaliczyć:
1. Współorganizację Kongresu IFLA we Wrocławiu: powołanie E. Stefańczyk do Komitetu Narodowego organizacji Kongresu, udział
w spotkaniach z przedstawicielami IFLA (E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, J. Golczyk), organizacja wolontariatu, w tym szkoleń
dla wolontariuszy (ok. 100 wolontariuszy z zagranicy), organizacja
imprez towarzyszących Kongresowi, prezentacja dorobku SBP oraz
polskich bibliotek.
2. Udział S. Błaszczyk w warsztatach (5-7.07., Madryt) dot. projektu
Global Vision Discussion (projekt IFLA mający na celu zebranie za
pomocą ankiet opinii o najważniejszych wyzwaniach bibliotek, które
będą miały wpływ na określenie kierunków działań IFLA w najbliższej przyszłości); SBP spopularyzowało ankietę wśród bibliotekarzy
polskich i zainicjowało tłumaczenie na j. polski, co ułatwiło jej wypełnienie. Na podstawie zebranych ankiet ze 190 krajów, w tym Polski,
IFLA opracowało raport Global Vision. Warsztaty „Global Vision”
przeprowadzono ponadto w Warszawie i Katowicach.
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3. Udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w Kongresie
IAML (Ryga, czerwiec), przewodniczący Sekcji, Stanisław Hrabia
został wybrany prezydentem IAML.
4. Udział M. Gomułki w pracach zespołu ds. polskiej edycji międzynarodowego programu rzecznictwa dla bibliotek IAP (International
Advocacy Programme IFLA, Program AGENDA 2030); w dn. 2324 listopada przeprowadzone zostały w Katowicach warsztaty (we
współpracy z Ośrodkiem Informacji ONZ).
5. Udział w projekcie IFLA Library Map of the Word (zebranie i przekazanie danych dot. polskich bibliotek).
6. Wyjazd J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej do bibliotek czeskich (finansowany przez Instytut Książki), 11-14 grudnia.
Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu
zawodu bibliotekarza
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze
środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
Redakcja portalu sbp.pl prowadziła profil na Facebooku i Twitterze, gdzie
promowano bieżące działania SBP, co miesiąc wydawano także newsletter
(ok. 2,5 tys. odbiorców). Na portalu sbp.pl zamieszczano ponadto informacje o najciekawszych działaniach realizowanych przez różnego rodzaju
biblioteki. Opracowano i prowadzono podstrony poświęcone: organizacji
Kongresu IFLA we Wrocławiu, Jubileuszowi SBP, AFB, programowi Tydzień
Bibliotek, źródłom fonografii polskiej.
Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Decyzją Zarządu Głównego SBP, Nagrodę Naukową SBP im. Adama
Łysakowskiego za 2016 r. otrzymali:
−−w kategorii podręczniki akademickie – Nauka o informacji / red. Wiesław Babik. Warszawa: Wydawnictwo SBP,
−−w kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym – Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu / Bronisława Woźniczka-Paruzel. Toruń: Wydawnictwo
Naukowe UMK.
Na portalu sbp.pl prowadzono kampanię wśród członków SBP i pracowników bibliotek na rzecz 1% dla SBP, zebraną kwotę (3587,79 zł) przeznaczono na cele statutowe SBP.
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Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza
Popularyzowano postacie znanych bibliotekarzy poprzez artykuły i wywiady w czasopismach „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”. Z okazji Jubileuszu SBP ukazały się w „Poradniku Bibliotekarza” artykuły prezentujące
sylwetki przewodniczących Stowarzyszenia, wydany został także okolicznościowy e-book na ten temat. Zwiększeniu prestiżu zawodu bibliotekarza
służył konkurs Bibliotekarz Roku 2016, którego laureatką została Urszula
Kopeć-Zaborniak, dyrektor MBP w Cieszanowie (woj. Podkarpackie).
Przedstawiciele SBP uczestniczyli ponadto w komisjach konkursowych
na dyrektorów bibliotek bądź opiniowali kandydatów na dyrektorów.
Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska 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 93 osoby i 4 instytucje, zaś „Odznakę Honorową SBP”
otrzymały 42 osoby, Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” – 4 instytucje.
Przewodnicząca SBP skierowała też kilkadziesiąt listów okolicznościowych
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
Działalność wydawnicza
W 2017 r. opublikowano wiele cennych publikacji, dofinansowanych ze
środków MKiDN lub uczelni; systematycznie ukazywały się czasopisma
naukowe i branżowe. Odbyło się posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP (14.03.), która podsumowała działalność wydawniczą w 2016 r.
i wskazała kierunki prac oraz konieczność wprowadzenia nowych form
książki (PDF, mobiPocket, e-pub), zmian w e-sklepie (płatność elektroniczna). W poszczególnych seriach ukazały się następujące publikacje:
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NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA
●● Jadwiga Woźniak-Kasperek, Bartłomiej Włodarczyk – Język Haseł
Przedmiotowych Biblioteki Narodowej – od analizy dokumentu do opisu
przedmiotowego,
●● Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła – Aplikacje mobilne nie
tylko w bibliotece,
●● Krystyna Hudzik – Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce
cyfrowej: ciągłość i zmiany,
●● Instytucje kultury jako centra życia społecznego. Praca zbiorowa (red.
E. B. Zybert),
●● Aneta Januszko-Szakiel – Archiwistyka cyfrowa,
●● Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia. Praca zbiorowa
(red.) Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska,
●● Jacek Wojciechowski – Obszary wiedzy o bibliotekarstwie,
●● Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O różnych tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia. Praca zbiorowa (red.) Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska.
PROPOZYCJE I MATERIAŁY
●● Zarządzanie jakością w bibliotece (red. Maja Wojciechowska),
●● Dokumenty Życia Społecznego (red. Aneta Firlej-Buzon),
●● Jakub Maciej Łubocki – Okładka jako część dokumentu na przykładzie
płyty gramofonowej (Nagroda Młodych SBP).
LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
●● Weronika Kostecka, Maciej Skowera – W kręgu baśni i fantastyki.
BIBLIOTEKI – DZIECI – MŁODZIEŻ
●● Maria Kulik, Grażyna Walczewska-Klimczak, Anna Lipińska i zespół –
Rozumienie świata – czyli o pracy z książką i czytelnikiem.
BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
●● Andrzej Januszewski – Gry planszowe w bibliotece,
●● Sarah Skumanov – Jak ugryźć mangę? Co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim,
●● Renata Ciesielska-Kruczek – Świat bibliotek. Z bibliotecznych podróży,
●● Andrzej Mężyński – Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza
do 1989 roku.
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BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
●● Zostawili swój ślad (tom 15) (red. Elżbieta Dudzińska).
POZA SERIAMI
●● Marzena Przybysz – Bibliografia wydawnictw SBP 1917-2017,
●● Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość
(red. Jadwiga Konieczna),
●● Polskie biblioteki / Polish Libraries (red. Barbara Budyńska),
●● „Przegląd Biblioteczny”/The Library Review, Numer Specjalny/The
Special Issue (red. Elżbieta Barbara Zybert),
●● Anna Grzecznowska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – Polish Librarians’ Association: 100 years of sharing knowledge and skills / SBP
100-lecie.
CZASOPISMA:
„Przegląd Biblioteczny” nr od 1 do 4, „Zagadnienia Informacji Naukowej”
nr 1, 2, „Bibliotekarz” nr od 1 do 12, „Poradnik Bibliotekarza” nr od 1 do 12.
Dodatkowo wydano: „Ofertę Wydawniczą”, „Biuletyn Informacyjny ZG
SBP” nr 1, plakat Tygodnia Bibliotek, ulotki reklamowe, kalendarz 2018,
roll-upy SBP w jęz. angielskim.
Organizowanie konferencji, seminariów
●● „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe
wyzwania”, 30-31 maja, Bydgoszcz,
●● 36. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG
SBP „Bibliografie regionalne – w kręgu historii i współczesności”, 2021 czerwca, Gdańsk,
●● XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja”, 20-22
listopada, Wrocław,
●● VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Archiwizacja – ratunek dla
zabytków fonograficznych”, 20-22 listopada, Wrocław,
●● „Bibliotekarstwo polskie u progu odzyskania niepodległości: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017”, 1 grudnia, Warszawa.
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Warsztaty
●● „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” – biblioterapia II stopnia, 8-9 lutego, 20-21 kwietnia, 24-25 października,
Warszawa,
●● „Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży: O wyruszaniu w drogę, spotkaniach i przemianach”, 10 marca,
Warszawa,
●● „Nauka przez zabawę – czyli gry w bibliotece”, 21 marca, Warszawa,
●● „Aktywne formy pracy z czytelnikiem – Jak dyskutować o książkach?”,
28 marca, Warszawa,
●● „Cyberbezpieczeństwo – jak zadbać o bezpieczeństwo komputera,
użytkowników i własne”, 7 kwietnia, Warszawa,
●● „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” – biblioterapia
III stopnia, 5-6 czerwca, 12-13 grudnia, Warszawa,
●● „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”,
21-22 czerwca, Warszawa,
●● „Social media w bibliotece”, 27 października, Radom; 28 listopada,
Warszawa,
●● „Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii”, 7 grudnia, Warszawa.

2. Działalność komisji, sekcji i zespołu ZG SBP
Komisje, sekcje i zespoły ZG SBP dają możliwość podejmowania przez
członków SBP nowych inicjatyw zawodowych oraz dzielenia się zdobywaną
wiedzą. W 2017 r. organizowały konferencje, seminaria, szkolenia, współpracowały pomiędzy sobą, a także z bibliotekami, samorządami lokalnymi,
władzami administracyjnymi i resortowymi. Podejmowane działania miały
związek z przekazywaniem praktycznych umiejętności i wiedzy oraz integracją
konkretnych grup bibliotekarzy. Istotna była także popularyzacja wiedzy w środowiskach lokalnych. Przedstawiciele kilku struktur działali bardzo aktywnie na
forum międzynarodowym, m.in. w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji
Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA –
International Federation of Library Associations and Institutions, który odbył
się we Wrocławiu, w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. podczas Kongresu IFLA.
Przedstawiciele komisji, sekcji i zespołu ZG brali czynny udział w uroczystościach 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, m.in. Stanisław
Hrabia (Sekcja Bibliotek Muzycznych) prowadził centralne obchody jubileuszowe, a dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Sekcja Fonotek) – koncert
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w wykonaniu zespołu muzyki klasycznej. Z kolei Marzena Przybysz (Zespół
ds. Bibliografii Regionalnej) przygotowała publikację na temat bibliografii
wydawnictw SBP w latach 1917-2017, a także zebrała materiały do Kroniki
SBP 2013-2018.
Działalność struktur ZG była przedmiotem analizy podczas obrad KZD.
W 2017 r. przeprowadzono także wybory do władz następujących komisji,
sekcji i zespołu, na kadencję 2017-2021:
1. Komisja Edukacji Informacyjnej (vacat na stanowisku przewodniczącego; wiceprzewodnicząca: Joanna Dziak);
2. Komisja Nowych Technologii (przewodniczący: Tomasz Sopyło);
3. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał);
4. Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojciechowska);
5. Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodnicząca Hanna Bias);
6. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca:
Agata Arkabus);
7. Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinkowski);
8. Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko);
9. Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena
Przybysz);
10. Zespół do Spraw Archiwum Biura ZG SBP (przewodnicząca: Ewa
Stachowska-Musiał).
Zarządy Komisji Edukacji Informacyjnej, Komisji Ochrony i Konserwacji
Zbiorów zgłosiły, że wyczerpały formułę działania i nie mają pomysłu na
dalszą aktywność oraz mają trudności ze znalezieniem osób, które prowadziłyby ją.
Poniżej omówiono najważniejsze aktywności poszczególnych struktur ZG.
Komisja Edukacji Informacyjnej
Prowadzenie strony KEI na portalu SBP, a także profilu Edukacja Informacyjna na Facebooku; udział w konferencjach, szkoleniach związanych
z edukacją informacyjną.
Komisja Nowych Technologii
−−administracja zasobem cyfrowym SBP w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej,
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−−prowadzenie strony Komisji na portalu SBP oraz bloga i Facebooka
dot. KNT.
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
−−promowanie tematyki ochrony i konserwacji narodowego zasobu bibliotecznego na forum krajowym,
−−współpraca w organizowaniu V Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek
DZIEDZICTWO 2017.
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
−−analiza i opiniowanie wniosków o odznaczenia, zgłoszonych do Biura
ZG SBP,
−−opracowanie nowych regulaminów przyznawania odznaczeń SBP,
−−wprowadzenie do Elektronicznej Bazy Członków SBP informacji
o przyznanych odznaczeniach SBP,
−−opracowanie nowych zasad konkursu „Bibliotekarz Roku” oraz nadzór
nad jego przebiegiem.
Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
−−wsparcie organizacyjne warsztatów organizowanych przez SBP w Bibliotece Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy.
Komisja Zarządzania i Marketingu
−−współorganizacja XI Bałtyckiej Konferencji z cyklu: „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pt.: MULTIBIBLIOTEKARSTWO, która odbyła się
w dn. 11-12 maja 2017 r. w Gdańsku,
−−nadzór nad wydaniem 9. numeru czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”,
a także monografii pokonferencyjnej pt.: Zarządzanie jakością. Nowe
rozwiązania z zakresu marketingu działalności bibliotecznej,
−−przygotowanie oferty szkoleniowej z zakresu marketingu działalności
bibliotecznej,
−−prace nad publikacją Zarządzanie biblioteką.
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Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML
Nasza czołowa Sekcja, jak co roku aktywnie działała, zarówno na forum
międzynarodowym, jak i krajowym.
Działalność międzynarodowa
W dniach 18-22 czerwca członkowie Sekcji uczestniczyli w 66. Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML, który
odbył się w Bibliotece Narodowej w Rydze. Wzięło w nim udział ok. 280
uczestników z 34 krajów.
Stanisław Hrabia prowadził sesję „Funding issues and challenges”,
Hanna Bias brała udział w obradach Grupy Roboczej „Access to Music Archives”, a Marta Walkusz w zebraniu Komitetu Prawa Autorskiego. Podczas
Kongresu rozpoczęła się kadencja Stanisława Hrabiego, jako przewodniczącego IAML na lata 2017-2020. Hanna Bias, która od 2015 r. reprezentuje
Polską Grupę Narodową w Międzynarodowym Forum Przedstawicieli IAML
(Forum of National Representatives) została ponadto wybrana sekretarzem
Sekcji Archiwów i Centrów Dokumentacji (IAML Archives and Music Documentation Centres Section).
W czasie obrad przyjęto dokument określający nowe cele działalności
poszczególnych sekcji IAML oraz zakomunikowano powołanie funduszu
przeznaczonego na dofinansowanie udziału w kongresach IAML osobom
rozpoczynającym karierę zawodową. Ogłoszono także, że w 2019 r. Kongres IAML odbędzie się w Krakowie.
Ważnym elementem Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu były zebrania
przedstawicieli narodowych, międzynarodowych oraz branżowych stowarzyszeń bibliotecznych: „Association Members Meeting – IFLA” (22 sierpnia)
oraz „IFLA General Assembly” (23 sierpnia). W obu spotkaniach IAML oraz
Polską Grupę Narodową reprezentował Stanisław Hrabia.
W ramach projektu RILM członkowie Polskiego Komitetu RILM prowadzili
w okresie sprawozdawczym bieżące opracowywanie bibliografii polskiego
piśmiennictwa muzycznego.
Działalność informacyjna
Członkowie Sekcji aktywnie uczestniczyli w opracowaniu programu
i realizacji konferencji pt. „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja,
problematyka, promocja” (20-22.11., Wrocław), w której uczestniczyło 56
bibliotekarzy muzycznych, muzykologów, badaczy źródeł muzycznych
i fonograficznych, oraz specjalistów z zakresu archiwistyki nagrań.
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Na bieżąco aktualizowana była strona Sekcji http://www.iaml.pl/, listy dyskusyjne bibmuz@googlegroups.com, Facebook https://www.facebook.com/IAMLPL
Kontynuowano ponadto prace nad opracowaniem zasobu polskich
czasopism muzycznych dostępnych w bibliotekach cyfrowych, a także nad
gromadzeniem i opracowaniem materiałów archiwalnych. Upowszechniano
też informacje o projektach RISM realizowanych w Polsce.
Sekcja Bibliotek Naukowych
−−monitorowanie i wspieranie korzystnych uregulowań dotyczących dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, opiniowanie projektów legislacyjnych
dot. bibliotek naukowych,
−−prace na rzecz zorganizowania konferencji naukowej dotyczącej zawodu bibliotekarza, we współpracy z Sekcją Bibliotek Niepaństwowych
Szkół Wyższych.
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
−−współpraca z Biblioteką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w organizacji
konferencji naukowej „Biblioteki akademickie w perspektywie zmiany
kulturowej” (25-26 września),
−−prowadzenie strony Sekcji http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/isbn/czlonkowie.htm
−−prowadzenie na Facebooku forum dyskusyjnego (moderator A. Rozwadowski),
−−upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez poszczególne biblioteki uczelni niepublicznych oraz ogniw SBP zrzeszających pracowników bibliotek tych uczelni.
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
−−monitorowanie bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicznych i szkolnych,
−−prowadzenie i rozwój serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
SBP oraz prowadzenie profilu serwisu na portalu Facebook,
−−opracowanie materiałów do szóstego numeru czasopisma elektronicznego „Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” pt. Promocja czytelnictwa,
który został opublikowany we wrześniu,
−−organizacja webinarii dla bibliotekarzy: Jak pisać recenzje? Webinar
z elementami webwritingu; Booktalking, czyli gawęda o książkach,
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−−udział w pracach Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych, m.in. przeprowadzenie
webinarium informacyjnego dla bibliotek zamierzających przystąpić
do projektu AFBE (15 luty), opracowanie koncepcji ogólnopolskiego
badania satysfakcji użytkowników bibliotek, przeprowadzenie szkolenia online dla 43 uczestników projektu (18 stycznia), monitorowanie
przebiegu badań, analiza i podsumowanie wyników,
−−przygotowanie w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP,
na podstronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, zakładki dot. Kongresu IFLA 2017,
−−promocja serwisu e-pedagogiczna na webinarium dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych (16 maja), a także podczas II Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych (8-9 czerwca) w Krakowie,
−−kontynuowanie współpracy z: Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich, Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Konferencją Dyrektorów
Bibliotek Pedagogicznych, Centrum Promocji Informatyki, redakcjami
czasopism: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Biblioteka w Szkole”,
−−objęcie patronatem medialnym 8 seminariów, warsztatów, szkoleń
oraz konferencji.
Sekcja Bibliotek Publicznych
−−monitorowanie sytuacji dot. wykorzystania prawa autorskiego i praw
pokrewnych, stałej ceny książki, efektów łączenia bibliotek z innymi
instytucjami kultury,
−−współpraca z zarządami okręgów SBP w zakresie problematyki bibliotek publicznych.
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
−−promowanie tematyki biblioterapeutycznej w środowisku bibliotekarskim.
Sekcja Fonotek
−−realizacja VII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek pt.: „Archiwizacja –
ratunek dla zabytków fonograficznych” (20-22.11., Wrocław). Podczas
sesji fonograficznej (21 listopada) przedstawiono referaty i komunikaty
dot. zagadnień związanych z historią fonografii i jej rolą w edukacji,
digitalizacją zbiorów dźwiękowych i modelem dla opracowań biblio-
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graficznych. Maria Wróblewska z Zarządu Sekcji Fonotek SBP podsumowała dotychczasowe prace nad projektem „Badania fonografii
polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych”, realizowanym w ramach grantu uzyskanego przez SBP z MNiSW. Zarejestrowano różne
formy publikacji i niepublikowanych prac naukowych, poświęconych
nagraniom polskich i polonijnych kompozytorów i wykonawców oraz
polskim firmom fonograficznym. Zgromadzono też dane dotyczące
fonografii (teksty polskich autorów i teksty zagraniczne ogłoszone
w języku polskim),
−−prace przygotowawcze do archiwizacji zasobów audiowizualnych,
−−współpraca z IASA w zakresie wymiany materiałów i informacji,
−−udział członków Sekcji w różnych gremiach i szkoleniach dotyczących
bibliotekarstwa muzycznego.
Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej
−−zorganizowanie ogólnopolskiego spotkania Zespołu, które odbyło
się w dniach 20-21 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności
w Gdańsku. Hasłem przewodnim było: „Bibliografie regionalne – w kręgu historii i współczesności”. Przedmiotem obrad były doświadczenia w zakresie sporządzania ogólnych i dziedzinowych bibliografii
regionalnych. Uczestnikom została przybliżona kilkudziesięcioletnia
tradycja tworzenia bibliografii z regionu Polski Północnej. Materiały
ze spotkania zostały zamieszczone na portalu SBP (www.sbp.pl/sbp/
komisje_sekcje_zespoly/zespol_do_spraw_bibliografii_regionalnej), zaś wybrane
referaty – w czasopiśmie „Bibliotekarz”,
−−członkowie Zespołu współpracowali z Biblioteką Narodową w zakresie
relacji i powiązań bibliografii regionalnych z bibliografią narodową,
−−aktywny udział członków Zespołu (referaty, uczestnictwo) w krajowych
konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach dot. bibliografii
i innej problematyki bibliotekarstwa: automatyzacji, opracowania formalnego i rzeczowego, informacji regionalnej itp.
Zespół do Spraw Archiwum Biura ZG SBP
−−kontynuacja opracowania akt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz kompleksowe zabezpieczenie zasobu przechowywanego w Archiwum SBP. Opracowano, zgodnie ze standardami dla archiwów
społecznych, akta wszystkich organów kolegialnych SBP, akta nor-
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matywne SBP (statuty, regulaminy i wytyczne) oraz dokumentację
kilkuset konferencji zorganizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Działalność ogniw terenowych SBP
3.1. Informacje organizacyjne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2017 r. liczyło 6448
członków, działających w 16 okręgach, 55 oddziałach i 262 kołach (Załącznik 1). Liczba członków zmniejszyła się o 265 osób w stosunku do 2016 r.
Spadki odnotowały wszystkie okręgi z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego
(+37), lubelskiego (+4) i lubuskiego (+9). W 2017 r. w okręgach nastąpiły
następujące zmiany organizacyjne:
We wszystkich ogniwach terenowych odbyły się oddziałowe i okręgowe
zjazdy delegatów, na których dokonano wyboru nowych zarządów, komisji
rewizyjnych i sądów koleżeńskich.
Okręg dolnośląski
Podjęto uchwałę o likwidacji Oddziału w Jeleniej Górze. W Oddziale we
Wrocławiu zlikwidowano Koło przy Bibliotece Akademii Muzycznej. Koło
SBP z Lubania przeniesiono z Oddziału w Jeleniej Górze do Oddziału we
Wrocławiu. Zmieniono siedzibę Zarządu Okręgu we Wrocławiu (obecnie
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław). Przy
Zarządzie Okręgu powołano Komisję ds. Nagród i Odznaczeń.
Okręg kujawsko-pomorski
Zlikwidowano Koło w Brodnicy (Oddział w Toruniu).
Okręg lubelski
Z Oddziału w Chełmie odłączyło się Koło we Włodawie, powołano
Oddział we Włodawie.
Okręg łódzki
Na walnych zebraniach Koła w Łasku oraz Koła nr 1 i Koła nr 2 w Sieradzu podjęto decyzję o likwidacji tych kół, a w zamian o utworzeniu jednego
Koła w Sieradzu.
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Okręg mazowiecki
W Oddziale w Siedlcach Koło przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach na walnym zebraniu podjęło decyzję o likwidacji. W Oddziale w Warszawie powołano nowe Koło przy Bibliotece Głównej Akademii Pedagogiki
Specjalnej.
Okręg opolski
Zarząd Okręgu w Opolu przyjął uchwałę o likwidacji Oddziału w Opolu
oraz Koła w Gogolinie, w związku z brakiem aktywności członków oraz
niepłaceniem przez nich składek.
Okręg śląski
Zarząd Oddziału w Katowicach podjął uchwałę o rozwiązaniu Koła przy
MBP w Chorzowie.
Okręg warmińsko-mazurski
Zmieniono siedzibę Zarządu Oddziału w Bartoszycach (obecnie ul.
Ogrodowa 1a).
Podjęto uchwałę o likwidacji Koła SBP w Braniewie (Oddział w Elblągu)
oraz Kół w Kętrzynie, Biskupcu i Biskupcu Pomorskim (Oddział w Olsztynie).
Okręg wielkopolski
Zlikwidowano Koła w Łęknie i Wągrowcu (Oddział w Pile) oraz w Rawiczu i w Gostyniu (Oddział w Lesznie).
Okręg zachodniopomorski
Przy Zarządzie Okręgu powołano Komisję Odznaczeń i Wyróżnień oraz
Komisję ds. Komunikacji Społecznej. Walne zebranie członków Oddziału
w Koszalinie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Koła nr 4 w Kołobrzegu. Powołano Koło nr 8 w Wałczu.
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3.2. Działalność merytoryczna
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki
i praktyki bibliotecznej w Polsce
Okręg dolnośląski
Zarząd Oddziału we Wrocławiu opiniował program studiów w zakresie
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UWr. Uczestniczył także w mediacjach z przedstawicielami samorządu terytorialnego nt. zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury, w tym bibliotekarzy.
Okręg podlaski
Przedstawiciele Zarządu Oddziału w Białymstoku prowadzili rozmowy
z władzami samorządowymi gmin Turośń Kościelna, Dobrzyniewo i Suraż
odnośnie do warunków lokalowych bibliotek i warunków pracy bibliotekarzy.
Wydano pozytywną opinię nt. dyrektora MBP w Siemiatyczach, w związku
z przedłużeniem pracy na stanowisku. Negatywnie zaopiniowano łączenie
GBP w Narwi i GBP w Białowieży.
Okręg pomorski
W związku z konkursem na stanowisko dyrektora WiMBP w Gdańsku,
decyzją ZG SBP, do komisji konkursowej zgłoszona została kol. Katarzyna
Kulesza, przewodnicząca Oddziału w Gdańsku. Zarząd Okręgu wydał opinie
o kandydatach na stanowiska dyrektorów bibliotek w Kwidzynie i Żukowie.
Okręg małopolski
Zarząd Okręgu wydał opinię w sprawie kandydata na dyrektora PiMBP
w Brzesku, a Zarząd Oddziału w Bochni – kandydata na stanowisko dyrektora MBP w Nowym Wiśniczu. Zarząd Oddziału w Nowym Sączu wydał
negatywną opinię dotyczącą projektu połączenia biblioteki w Grybowie
z Miejskim Domem Kultury. Zaopiniowano projekt ustawy o szkolnictwie
wyższym.
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Okręg lubelski
Zarząd Okręgu opiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów PBP
w Radzyniu Podlaskim i MBP w Białej Podlaskiej. Przewodnicząca Zarządu
Okręgu reprezentowała SBP w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Książnicy Zamojskiej; w komisji uczestniczył też przedstawiciel Zarządu
Oddziału w Zamościu. Zarząd Oddziału w Białej Podlaskiej wydał opinie
w związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora MBP w Białej Podlaskiej
oraz o kandydaturze na stanowisko dyrektora MGBP w Parczewie. Zaopiniowano również pozytywnie Regulamin Organizacyjny MBP w Białej
Podlaskiej. Zarząd Oddziału w Zamościu opiniował zmiany w Regulaminie
Organizacyjnym Książnicy Zamojskiej.
Okręg łódzki
Prowadzono konsultacje środowiskowe w sprawie planowanych w Łodzi
zmian w organizacji sieci bibliotek publicznych. Zarząd Okręgu pozytywne
zaopiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów GBP w Andrespolu,
w Dmosinie oraz PBP w Pajęcznie z/s w Działoszynie.
Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Okręgu opiniował wnioski w sprawie powołania dyrektorów
MGBP w Piszu oraz w Węgorzewie. Oddział w Bartoszycach wydał opinię
o kandydacie na stanowisko dyrektora Biblioteki Elbląskiej.
Okręg opolski
Wydano opinię o powołaniu na stanowisko dyrektora MBP w Kędzierzynie-Koźlu.
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie pozytywnie opiniował zmiany na
stanowisku dyrektora MGBP w Sokołowie Małopolskim. Kol. Agata Pilawa,
sekretarz Oddziału Przemyskiego uczestniczyła w zebraniach Miejskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji działającej przy UM
w Przemyślu. Zarząd Koła SBP w Mielcu wystosował pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Mielec w sprawie wsparcia finansowego dla planów
rozbudowy MBP w Mielcu. Kol. Izabela Opioła, przewodnicząca Koła SBP
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w Tarnobrzegu i przewodnicząca Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych brała udział w sesjach Rady Miasta i spotkaniach dot. instytucji
pozarządowych działających na terenie Miasta Tarnobrzega.
Okręg zachodniopomorski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w I Zamkowym Forum
Kultury – debacie dot. kondycji kultury w woj. zachodniopomorskim. Zarząd
Okręgu zaopiniował negatywnie kandydata na stanowisko dyrektora GBP
w Kołbaskowie.
Okręg kujawsko-pomorski
Przewodniczący Zarządu Okręgu SBP w kadencji 2013-2017, kol.
Szymon Kiełpiński był członkiem Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów BN.
Oddział SBP w Bydgoszczy włączył się w organizację konferencji „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania”,
organizowanej przez ZG SBP w Bydgoszczy w dniach 30-31 maja 2017 r.
Okręg śląski
Kol. Magdalena Gomułka (sekretarz Zarządu Okręgu SBP) uczestniczyła w pracach zespołu ds. polskiej edycji międzynarodowego programu
rzeczniczego na rzecz bibliotek (Internatioonal Advocacy Programme IFLA,
Program AGENDA 2030 – ONZ). Zarząd Okręgu zaopiniował pozytywnie
kandydatów na stanowiska dyrektora GBP w Milówce oraz GBP w Ornontowicach. Koło przy MBP w Katowicach poparło działania związków zawodowych w kwestii podniesienia pensji pracowników, awansu zawodowego
oraz finansowania zadań biblioteki. Zarząd Koła SBP przy MBP w Zabrzu
opiniował regulaminy wewnętrzne biblioteki. Taka sama sytuacja miała
miejsce w MBP w Dąbrowie Górniczej. Zarząd Oddziału w Biesku-Białej
wydał pozytywne opinie w sprawie powołania na stanowisko dyrektora GBP
w Łodygowicach i GBP w Kozach. W związku z projektem MNiSW Ustawy
„Nauka 2.0” kol. Maria Kycler przygotowała uwagi i opinię dotyczące zapisów projektu w części odnoszącej się do spraw bibliotecznych.
Okręg mazowiecki
Zarząd Okręgu pozytywnie zaopiniował kandydatkę na stanowisko
dyrektora MBP w Przasnyszu. Zarząd Oddziału w Ostrołęce wydał dwie
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pozytywne opinie w sprawie odwołania dyrektora GBP w Rzekuniu oraz
powołania na to stanowisko nowej osoby.
Przewodnicząca Koła Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych oraz
przewodnicząca Zarządu Oddziału interweniowały do władz oświatowych
w Ostrołęce w sprawie bibliotekarzy szkolnych. Przewodnicząca Zarządu
Oddziału w Płocku kol. Bogumiła Tobota została członkiem Kapituły Nagrodowej Książnicy Płockiej.
Zarząd Oddziału w Radomiu wydał pozytywną opinię o pracy dyrektora
MGBP w Skaryszewie. Członkowie Koła SBP przy CBW uczestniczyli
w pracach związanych z funkcjonowaniem bibliotekarstwa wojskowego.
Członkowie SBP brali również aktywny udział w spotkaniu reprezentacji
związków zawodowych ze stroną resortową, które dotyczyło zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
Okręg wielkopolski
Członkowie Okręgu brali udział w Międzynarodowym Kongresie IFLA
we Wrocławiu. Oddział w Lesznie i MBP w Lesznie, w ramach współpracy
z Krajską Knihovną Vysociny w Havlickowym Brodzie, przystąpiły do
realizacji projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna
w Czechach”. Oddział w Lesznie otrzymał dotację od władz Miasta Leszna
na organizację zadań: „Barwy Polskiej Literatury”, „Międzynarodowa Jesień
Poetycka w Leszczyńskiem” i „Leszczyńskie Dni Książki”.
Okręg lubuski
Zarząd Okręgu opiniował kandydata na stanowisko dyrektora BPMiG
w Krośnie Odrzańskim.
Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji
pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Okręg dolnośląski
Zarząd Oddziału SBP w Kłodzku wydał kolejne numery półrocznika
„Gazety Bibliotek Powiatu Kłodzkiego”. Wspólnie z biblioteką zrealizował
także projekt „Podróże z książką po ziemi kłodzkiej”, dofinansowany
z MKiDN. Oddział w Legnicy współpracował z organizacjami działającymi
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na rzecz osób niepełnosprawnych – Stowarzyszeniem Równość Człowieka
Głuchego, Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym.
Okręg kujawsko-pomorski
Koło w Barcinie zorganizowało m.in. lekcje biblioteczne dla młodzieży, konkurs historyczny, powiatowy konkurs gwary pałuckiej, wystawy,
warsztaty, zajęcia biblioterapeutyczne. Oddział w Bydgoszczy, wspólnie
z WiMBP, organizował spotkania autorskie, warsztaty, przedstawienia
teatralne, a Koło SBP w Mogilnie sesję popularnonaukową, spotkania
autorskie, warsztaty.
Koło w Nakle prowadzi kluby „Zręczne ręce” i „Kreatywny kącik”
w Paterku, skupiające miłośniczki rękodzieła. Koło w Sępólnie Krajeńskim
zorganizowało jedną z debat lokalnych, w ramach projektu „Rozwijamy
skrzydła Polski lokalnej”, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz FRSI.
Okręg lubelski
Zarząd Okręgu uczestniczył, wspólnie z WBP, w realizacji konkursu
o Josephie Conradzie-Korzeniowskim „Polak – Żeglarz – Pisarz”. Imprezy
kulturalne organizowało również Koło Lublin Ziemski, Oddział we Włodawie.
Okręg lubuski
Koło przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze
umożliwiło swoim członkom i zainteresowanym udział w konferencjach
metodycznych „Ciekawostki i nieznane fakty z historii Zielonej Góry”, które
odbywały się w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Okręg małopolski
Oddział w Bochni realizował projekty edukacyjno-kulturalne dofinansowywane przez Gminę Miasta Bochnia, Starostwo Powiatowe i MKiDN.
Okręg mazowiecki
Zarząd Okręgu, wraz z Zarządem Oddziału w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy, zorganizowali maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie
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SBP”. Odbyła się XXXIV edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Kurpie Zielone w Literaturze”. Wspólnie ze Środowiskowym Domem
Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano V Ostrowski Festiwal Piosenki Odczarowanej. Zarząd Oddziału w Płocku współpracował
m.in. z: Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek, Biblioteką
Pedagogiczną w Płocku, Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego,
Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku, Urzędem Miasta Płocka.
Członkowie kół radomskich byli współorganizatorami imprez dla czytelników i lokalnej społeczności w Radomiu, Pionkach, Iłzy i Jedlni, m.in.
40. Radomskiej Wiosny Literackiej, Nocy Bibliotek. Zarząd Koła w Mińsku
Mazowieckim zainicjował projekt Mixer Regionalny – stoisko promujące
biblioteki oraz powiat miński. Koło przy BUW organizowało spotkania
w ramach Klubu pod Otwartą Księgą. Koło przy Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej zorganizowało szereg warsztatów dla nauczycieli. Koło przy
Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, zorganizowało warsztaty dla bibliotekarzy oraz
społeczności akademickiej.
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu w Rzeszowie wspólnie z WiMBP w Rzeszowie realizował projekt szkoleniowy pn. „Interaktywne warsztaty informatyczne dla
mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+”. Oddziały SBP w Jaśle, Krośnie,
Przemyślu i Kolbuszowej współuczestniczyły w przygotowaniach i realizacji
imprez organizowanych przez biblioteki.
Okręg podlaski
Koło w Hajnówce włączyło się w promocję książki Jerzego Plewy „Leniewo, Lady, Porzeczany: na bielskim gościńcu”. Koło w Łapach organizowało
spotkania z seniorami pt. „Poznajemy Łapy na nowo – rozmowy o historii”.
Okręg pomorski
Bibliotekarze z Koła Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie współ-
organizowali Noc Bibliotek 2017. Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych,
w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, zorganizowało wykład dr. B. Nowaka pt. „Zamki na Pomorzu”, a także kilka innych spotkań autorskich.
Koło Miejsko-Powiatowe było współorganizatorem festynów X Dni Kultury
Węgierskiej oraz III Słupskiego Festiwalu Historycznego i brało udział
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w akcjach promujących czytelnictwo. Koło w Bytowie, we współpracy ze
Starostwem Powiatu Bytowskiego, organizowało XII Konkurs Ortograficzny
„Złote Pióro”; kontynuowało również działania edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów.
Okręg śląski
Oddział w Częstochowie zorganizował, we współpracy z biblioteką
publiczną oraz z Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP i Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, maraton czytelniczy „Mój region – moja siła”. Koło w Czeladzi,
włączyło się w realizację projektu „Komputer bez barier wiekowych”. Koło
przy PBP w Gliwicach współorganizowało IX Powiatową Konferencję Regionalną dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów ph. „Pasjonaci śląskiej
kultury”. Koło przy MBP w Świętochłowicach, w ramach Europejskiego Dnia
Seniora, zorganizowało kurs komputerowy dla seniorów; brało też udział
w ogólnopolskiej akcji Tydzień Zakazanych Książek.
Okręg świętokrzyski
Koło Miejskie w Kielcach, we współpracy z WBP, organizowało cykliczne
zajęcia biblioteczne „Cztery Strony Bajek: wielokulturowa mozaika legend
i opowieści”, w ramach programu „america@yourlibrary”.
Okręg wielkopolski
Zarząd Okręgu, we współpracy ze wszystkimi kołami i oddziałami SBP
przeprowadził społeczną zbiórkę książek dla szpitali ph. „100 książek na
100-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. W większości bibliotek
na terenie województwa zorganizowano „Noc Bibliotek”. Tworzono programy skierowane do konkretnych grup, np. koło terenowe w Turku (Oddział
w Koninie) i Biblioteka w Turku zorganizowali cykl wykładów dot. różnych
dziedzin życia oraz spotkań autorskich; Koła w Krotoszynie i Kaliszu (Oddział w Kaliszu) – spotkania Klubów Miłośników Książki; Oddział w Lesznie
– konferencję pt. „Wkład Polski w historię, kulturę i dziedzictwo Europy, ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii czeskiej”; Oddział w Koninie – konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” (we współpracy z bibliotekami publicznymi
powiatu tureckiego i bibliotekami szkolnymi miasta Turek i powiatu tureckiego). We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lipiej Góry i Okolic Oddział
w Pile brał udział w promocji monografii Edwarda Jelińskiego pt.: Jan
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Jachowski księgarz i wydawca z Jaktorowa. Oddział w Kaliszu, wspólnie
z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami oświatowymi,
zorganizował VII edycję „Akcji miasto” ph. „Święto ulicy Rawickiej’’, promującą ulicę i dorobek miasta Krotoszyn.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd Okręgu nawiązał współpracę z portalem KobiecaSprawa.pl. Koło
nr 3 w Szczecinie we współpracy z MBP w Szczecinie realizowało projekt
„Okno na Świat” dot. różnorodności kulturowej.
Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu
zawodu bibliotekarza
Okręg dolnośląski
Oddział we Wrocławiu zorganizował Dzień Bibliotekarza, podczas
którego szczególnie zasłużonym bibliotekarzom wręczono nagrody
Prezydenta Miasta Wrocławia oraz nagrody dyrektora MBP. Kol. Joanna
Golczyk – członkini Koła SBP przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im.
Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu była koordynatorem wolontariuszy
podczas Kongresu IFLA we Wrocławiu; struktury SBP były zaangażowane
w spotkania z uczestnikami Kongresu w wybranych bibliotekach.
Odbył się szereg imprez integracyjnych, m.in.: spotkanie członków Koła
SBP przy MBP we Wrocławiu z emerytowanymi bibliotekarzami, Turniej Gry
w Kręgle (Koło Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych), rajd rowerowy
„Odjazdowy Bibliotekarz” (Koło SBP w Oleśnicy). Zarząd Oddziału SBP
w Wałbrzychu oraz Koło w Wałbrzychu zorganizowały wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Budapesztu, a także do Bolesławca.
Okręg kujawsko-pomorski
Członkowie Koła SBP w Barcinie prowadzą profil na FB, a na stronie
WWW – Cyfrową Izbę Tradycji, gdzie udostępniane są zdjęcia, dokumenty,
pamiątki dotyczące historii lokalnej.
Zorganizowano obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas spotkania z okazji 70-lecia Biblioteka Publiczna w Barcinie uhonorowana została
Medalem im. Jakuba Wojciechowskiego, przyznanym przez Społeczną
Kapitułę, działająca przy Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury
w Bydgoszczy oraz Laurem Żnińskiego Towarzystwa Kultury.
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Zarząd Oddziału w Bydgoszczy zorganizował wycieczkę do Lublina,
Kazimierza Dolnego i Puław. Członkowie Koła w Inowrocławiu zorganizowali wyjazd integracyjny do Przystani Żeglarskiej w Łącku, a Koło SBP we
Włocławku – wyjazd do Biblioteki w Barcinie.
Okręg lubelski
Prowadzono na bieżąco stronę internetową okręgu, przekazywano
materiały promocyjne na FB Oddziału w Lublinie hl.wbp.lublin.pl/sbp/. Publikowano informacje w biuletynie „Dostrzegacz Biblioteczny” hl.wbp.lublin.
pl/wbp/index.php/nasze-publikacje/wydawnictwa-ciagle/dostrzegacz-biblioteczny.html
oraz w „Bibliotekarzu Lubelskim” hl.wbp.lublin.pl/wbp/index.php/nasze-publikacje/
wydawnictwa-ciagle/bibliotekarz-lubelski.html. Oddział w Lublinie prowadzi swoją
stronę www oraz profil Akademickiego Koła SBP w Lublinie na FB. Oddział
we Włodawie ma zakładkę na stronie internetowej (www.mbpwlodawa.pl) i na
profilu facebookowym MBP we Włodawie (www.facebook.com/mbpwlodawa/).
Okręg uczestniczył w konkursie „Bibliotekarz Roku 2016”, był współorganizatorem XXIII edycji konkursu – Nagrody im. Anny Platto. Kol. Małgorzata
Zińczuk otrzymała tytuł Włodawianina Roku 2016.
Oddział w Białej Podlaskiej zorganizował wycieczkę do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, a Oddział w Chełmie – wycieczkę
do Warszawy i Radziejowic. Integracyjno-szkoleniowy charakter miały 2
wyjazdy do najlepszych bibliotek woj. lubelskiego.
Okręg lubuski
Zarząd Okręgu zorganizował Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w PWSZ
w Sulechowie.
Koło przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze
prowadziło swoją zakładkę na stronie biblioteki: www.pbw.zgora.pl/pbw/sbp.
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przeprowadził zbiórkę na rzecz uzupełnienia zbiorów WiMBP w Zielonej Górze. W „Bibliotekarzu Lubuskim”
ukazywały się artykuły nt. SBP.
Zorganizował wyjazd do Skalmierzyc na grób Lucyny Koteckiej, długoletniej przewodniczącej okręgu SBP. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze,
przy współpracy Koła przy WiMBP, zorganizował wyjazd do Wrocławia
i Poznania. Koło przy GBP w Bieniowie uczestniczyło w organizacji wystawy w MBP w Żarach – „Pasje Twórcze Bibliotekarzy”.
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Okręg łódzki
Zorganizowano obchody Dnia Bibliotekarza, podczas którego uhonorowano najbardziej zasłużonych pracowników bibliotek łódzkich odznaczeniami resortowymi i innymi, m.in. kol. Ewa Niedzielska otrzymała Odznakę
Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaś kol. Joanna
Szymczak-Ryczel – Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Członkowie SBP przygotowali, w ramach obchodów IV Łódzkich Senioraliów, piknik z okazji Urodzin Łodzi oraz Piknik Obywatelski, promujący projekty bibliotek złożone do Budżetu Obywatelskiego Łodzi na rok
2018. Koło przy MBP w Pabianicach po raz kolejny współorganizowało
rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, a Oddział SBP we współpracy
z bibliotekarzami powiatu piotrkowskiego – II Galę Bibliotek Publicznych
w Rozprzy.
Okręg małopolski
Zarząd Okręgu w Krakowie był jednym ze współorganizatorów Małopolskiego Forum Bibliotek 2017 pod hasłem: „Kierunek: użytkownik zintegrowany”. W trakcie Forum odbył się wernisaż wystawy „Bibliotheca Magna.
Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów”.
Opracowano i wykonano nowy model medalu „Małopolski Bibliotekarz
Roku”.
Organizowane były liczne spotkania integracyjne, m.in. poświęcone pamięci zmarłych bibliotekarzy. Oddział w Krakowie zorganizował wycieczkę
„Szlakiem doliny rzeki Białej”.
Okręg mazowiecki
Założono fanpage SBP; Okręg i Oddział w Warszawie, a także Oddział
SBP w Płocku korzystały z profilu na FB. Na stronie mbpostroleka.pl powstała
nowa zakładka z informacjami dot. aktywności Oddziału SBP w Ostrołęce.
W „Zeszytach Bibliotecznych” wydawanych przez MBP w Ostrołęce, Oddział SBP systematycznie zamieszczał informacje o swojej działalności.
Zarząd Oddziału wydał także „Biuletyn Zjazdowy”, w którym m.in. zamieścił
Kalendarium działalności Oddziału SBP w Ostrołęce.
Jubileuszowy charakter, nawiązujący do historii SBP, miało spotkanie
zorganizowane z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek. W siedzibie
MBP w Radomiu odbyły się uroczyste obchody 100-lecia SBP oraz 71-lecia
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SBP na ziemi radomskiej. Zorganizowano również dwie wystawy. Wydany
został specjalny numer „Bibliotekarza Radomskiego” poświęcony wyłącznie sprawom SBP. Oddział w Płocku uczestniczył w VII Dniach Płockich
Inicjatyw Pozarządowych. Wziął ponadto udział w Gali z okazji 80-lecia
Książnicy Płockiej, podczas której Prezes Płockiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Książki i Bibliotek wyróżniła nagrodami 3 koleżanki promujące
czytelnictwo w ramach struktur SBP i SPKiB. Oddział w Warszawie zorganizował zbiórkę misiów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282
w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ w Warszawie.
Struktury SBP podejmowały różnorodne inicjatywy, m.in. wyjazdy studyjne, warsztaty, szkolenia, wielu członków było wolontariuszami podczas
Kongresu IFLA we Wrocławiu. Członkowie SBP z Oddziału w Ostrołęce
uczestniczyli w wyjeździe Piastowskim szlakiem, Koło w Wyszkowie zorganizowało wycieczkę do Krakowa, Koło przy MBP w Makowie Mazowieckim
– wyjazd do Ciechanowa, Koło przy PBP w Wołominie – wycieczkę do
Kórnika, Gniezna i Ostrowa Lednickiego. Koło Bibliotekarzy Szkolnych
i Pedagogicznych – wycieczkę rowerową po Kurpiowszczyźnie. Zespół
Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego SBP organizował
spotkania wspomnieniowe.
Okręg opolski
Z inicjatywy okręgu kol. Elżbieta Kampa – długoletnia przewodnicząca
ZO SBP w Opolu, dyrektor MBP w Opolu otrzymała honorową odznakę
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a także odznakę Prezydenta Opola „Zasłużony dla Miasta Opola”. Odznakę tę otrzymała także Danuta Łuczak,
przewodnicząca Oddziału SBP w Opolu.
Koło w Strzelcach Opolskich po raz kolejny wzięło udział w WOŚP
organizując akcję „Pomaganie przez czytanie”. Koło w Kędzierzynie-Koźlu
zorganizowało wycieczkę do Dolni Moravie, zaś Koła w Nysie i Strzelcach
Opolskich – rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Okręg podkarpacki
Zarząd Koła w Mielcu posiada na stronie internetowej SCK-MBP w Mielcu
specjalną zakładkę, w której umieszczane są informacje nt. historii Koła oraz
fotorelacje z bieżącej działalności (www.biblioteki.mielec.pl/sbp-kolo-mielec.html).
Członkowie Koła SBP przy Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego
zorganizowali zbiórkę książek dla czytelników Biblioteki przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz zabawek dla dzieci z Domu Samotnej Matki
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w Rzeszowie. Włączyli się także w akcję bookcrossingową prowadzoną
przez Bibliotekę UR.
Kol. Katarzyna Koczwara, przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Jaśle uczestniczyła w konsultacjach dot. „Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do
prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2018 rok” oraz w spotkaniu organizacyjnym dot. obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, których organizatorem był Urząd Miasta w Jaśle.
Kol. kol. Agnieszka Dworak, Bożena Janda i Małgorzata Sierżęga wzięły
udział w programie z cyklu „Okolice kultury” w Polskim Radiu Rzeszów.
Zarząd Okręgu, we współpracy z Zarządem Oddziału w Rzeszowie zorganizował uroczystość Jubileuszową 100-lecia działalności SBP oraz 70-lecia
działalności okręgu podkarpackiego.
Oddział w Krośnie zorganizował wycieczkę do Koszyc i Bardejova,
a Koło w Mielcu – wycieczkę do Łańcuta.
Okręg podlaski
W Książnicy Podlaskiej struktury SBP zorganizowały Dzień Bibliotekarza, połączony z obchodami Światowego Dnia Książki; najaktywniejszym
bibliotekom wręczono dyplomy „Srebrnej Róży”, przyznawane przez
Książnicę Podlaską.
Poszczególne oddziały na Podlasiu podczas spotkań środowiskowych
zachęcały bibliotekarzy, szczególnie młodych do zasilenia szeregów SBP.
Oddział w Białymstoku zorganizował m.in. wycieczki „Szlakiem piastowskim” i „Listopadowa sobota w stolicy”, Oddział w Łomży – wyjazd
do Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, a Oddział w Suwałkach – rajd
rowerowy do siedziby WOSiR Szelment.
Okręg pomorski
Zarząd Okręgu zorganizował w Bibliotece Gdańskiej PAN uroczystą
sesję z okazji 100-lecia SBP, połączoną z obchodami XXIV Pomorskiego
Dnia Bibliotekarza, podczas którego medalem państwowym „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” oraz związkowym „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury
i Sztuki” odznaczono Bożenę Mazur, dyrektor BM w Bytowie.
W okresie sprawozdawczym okręg utworzył bazę mailingową bibliotek
działających na terenie województwa. Oprócz poczty elektronicznej, wiodącym kanałem komunikacyjnym był portal Facebook. Utworzony został
ponadto fanpage Oddziału SBP w Słupsku, a na stronie internetowej
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Biblioteki Miejskiej w Bytowie podstrona Koła SBP, gdzie jest zakładka
„Wstąp do Koła SBP w Bytowie”. W celu zwiększenia liczby członków Stowarzyszenia prowadzono systematycznie akcje promocyjne na spotkaniach
środowiskowych.
Odbyły się liczne spotkania integracyjne, m.in. Oddział w Gdańsku
zorganizował spotkanie opłatkowe, dzień skupienia bibliotekarzy w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie, wyjazd na XX Ogólnopolską
Pielgrzymkę Bibliotekarzy do Częstochowy, wycieczkę śladami kultu św.
Wawrzyńca; wziął także udział w Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu.
Członkowie Oddziału w Słupsku zorganizowali wycieczkę do Płotowa i na
Górę Siemierzycką, rajd rowerowy „Ze Słupska na kraniec Polski”. Koło
w Bytowie zorganizowało wyjazd do Biblioteki Europejskiego Centrum
Solidarności w Gdańsku oraz do Sopoteki – Galerii Kultury Multimedialnej
w Sopocie, a Koło w Lęborku – wyjazd do Pelplina na Jarmark Cysterski.
Okręg śląski
Oddział w Częstochowie założył nowy adres sbpczestochowa@gmail.com,
który ma służyć do komunikacji z członkami SBP, a także innymi organizacjami. Dodatkowo utworzono konto na portalu społecznościowym Facebook,
gdzie członkowie SBP i sympatycy bibliotek mogą zapoznać się z działaniami SBP i nowinkami bibliotecznymi. Powstała także strona internetowa Koła
SBP przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej sbp.ksiaznica.bielsko.pl.
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Przewodnicząca Zarządu Oddziału wraz
z kol. Magdaleną Gomułką, członkiem Zarządu Okręgu SBP, uczestniczyły
w uroczystości 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego
w Częstochowie, Bibliotece wręczono medal „Bibliotheca Magna Perennisque”, przyznany przez ZG SBP. Koło w Bestwinie osobom zasłużonym
dla biblioteki przyznało tytuł Amicus Certus. Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej prowadził zbiórkę publiczną na zakup nowości wydawniczych, które
przekazywane są do zbiorów Książnicy Beskidzkiej.
Okręg uczestniczył w konkursie „Bibliotekarz Roku 2016”. Członek koła
przy MBP w Gliwicach kol. Marta Kryś została nominowana i znalazła się
w ścisłej czołówce plebiscytu „Kobieta Roku – Diana 2017”. Członkowie koła
przy MBP w Dąbrowie Górniczej wzięli udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych.
Przewodnicząca Koła SBP w Łodygowicach została odznaczona Medalem
za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu była organizatorem wyjazdu studyjnego do Norwegii, a także wyjazdu integracyjnego do
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Kotliny Kłodzkiej. Oddział w Częstochowie zorganizował piknik dla bibliotekarzy na terenie gminy Poczesna. Koło bielskie zorganizowało wyjazd
szkoleniowo-integracyjny do Rabki Zdroju, a Koło w Łodygowicach – wyjazd
do Rogowa Opolskiego, Opola, Mosznej, Henrykowa, Niemczy i Wojsławic.
Okręg świętokrzyski
Zarząd Okręgu był inicjatorem „Spotkania bibliotekarzy województwa
świętokrzyskiego”, które odbyło się 8 maja podczas Tygodnia Bibliotek.
Podczas spotkania Nagrodą Prezydenta Miasta Starachowice za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowana została kol. Jadwiga Zaręba, a wyróżnienie otrzymały również: kol. kol. Magdalena Mroczek, Zofia
Śliwa i Urszula Niewczas, wszystkie z MBP w Starachowicach. Wniosek
o przyznanie nagrody złożyło Koło w Starachowicach. Oddział w Kielcach
przygotował wystawę poświęconą historii SBP, w tym działalności okręgu
świętokrzyskiego.
Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Okręgu zorganizował Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w MBP
w Giżycku, podczas którego wręczono nagrody laureatom konkursu Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2016.
Koło Miejskie w Olsztynie redagowało i rozsyłało w sieci comiesięczny
newsletter.
Koło w Szczytnie zorganizowało wyjazd do GBP w Jedwabnie, Koło
w Działdowie – rajd „Odjazdowy Bibliotekarz”. Członkowie Koła Miejskiego
oraz bibliotekarze z Olsztyna i regionu uczestniczyli w Majówce Bibliotekarzy w Gietrzwałdzie, organizowanej w ramach duszpasterstwa bibliotekarzy
archidiecezji warmińskiej. Oddział w Elblągu zorganizował wycieczkę
do Gdańska, a Koło w Lidzbarku Warmińskim – do Teatru Muzycznego
w Gdyni.
Okręg wielkopolski
Oddział w Poznaniu na bieżąco prowadził swoją stronę WWW i okręgu,
a Oddział w Kaliszu zakładkę na stronie internetowej pleszewskiej biblioteki
(www.bppl.pl).
Z okazji 100-lecia SBP opracowano i wydano szereg publikacji pokazujących działania, historię Stowarzyszenia i poszczególnych jego oddziałów

biuletyn zg sbp

Nr 1/2018

37

w okręgu wielkopolskim. Opracowano kolejne hasła do Słownika bibliotekarzy wielkopolskich (Oddział w Pile).
Oddział w Lesznie, we współpracy z MBP w Lesznie, zorganizował
główne obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Uhonorował Nagrodą im.
H. Śmigielskiej Hannę Szczygieł-Śliwińską – dyrektor Biblioteki Uczelnianej
PWSZ w Lesznie, a Nagrodą LIŚĆ MIŁORZĘBU (przyznawaną wspólnie
z redakcją „Panoramy Leszczyńskiej”) – przedsiębiorstw „Aga Jerzy Lech
Wizerkaniuk” z Kościana za publikację albumu Park Krajobrazowy im. gen.
Dezyderego Chłapowskiego. Przyznał ponadto wyróżnienie dla Urzędu
Miasta Leszna za wydawanie serii „Cives Nostri”. Z kolei przewodnicząca
Koła SBP w Koninie otrzymała odznakę „Zasłużony dla Miasta Konina”,
a Nagrodę Główną im. A. Wojtkowskiego w 2017 r. otrzymali: Jerzy Kondras,
Włodzimierz Grabowski. Wspólnie z PBP i MBP w Turku zorganizowana
została wycieczka do Biblioteki Publicznej w Śremie.
Zorganizowano liczne wyjazdy edukacyjno-integracyjne, m.in. VII rajd
rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, wyjazd członków Oddziału w Ostrowie
do Budapesztu, do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz do Biblioteki
Uniwersyteckiej w Greifswaldzie (Koło przy Politechnice Poznańskiej).
Oddział w Koninie był organizatorem wyjazdu do Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Oddział w Ostrowie Wlkp.
zorganizował XIV Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy – Św.
Wawrzyńca.
Okręg zachodniopomorski
Utworzono wspólne miejsce sieciowe kół/oddziałów/zarządu Okręgu
SBP – zachodniopomorskisbp@gmail.com. Powołano Komisję ds. Komunikacji
Społecznej.
Zarząd Okręgu, wspólnie z Książnicą Pomorską, zainaugurował
jubileusz obchodów 100-lecia SBP organizując Kongres Bibliotekarzy
Województwa Zachodniopomorskiego oraz V Sympozjum – Ludzie Książki
Pomorza Zachodniego. Wydano ponadto monografię „Zachodniopomorskie SBP z perspektywy dziesięcioleci (1945-2016)”.
Wiele uwagi poświęcono działalności integracyjno-edukacyjnej. Koło
nr 1 w Szczecinie zorganizowało wyjazd do Rumii i Gdańska, Koło nr 3
– do Poznania, a Koło nr 9 – do Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Stargardzie.
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Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
Okręg dolnośląski
Zarząd Oddziału w Kłodzku był organizatorem szkoleń „Orator – Warsztaty Rozwoju Kompetencji Oratorskich i Prezentacyjnych” i „Młodzież – pokolenie gadżetów, czyli jak wykorzystać urządzenia elektroniczne w pracy
bibliotekarza z młodzieżą”. Zarząd Oddziału w Wałbrzychu przeprowadził
warsztaty „Story Cubes – wykorzystanie metody narracyjnej w pracy z czytelnikiem dziecięcym” oraz „Podstawy planowania zajęć edukacyjnych”.
Okręg kujawsko-pomorski
Oddział w Bydgoszczy włączył się w organizację konferencji „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania”.
Koło Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zorganizowało warsztaty dot.
tworzenia dostępnych bibliotecznych serwisów internetowych oraz crowdsourcingu i crowdfundingu.
Okręg lubelski
Oddział w Zamościu był organizatorem szkoleń wyjazdowych dla bibliotekarzy miasta i powiatu zamojskiego. Zarząd Okręgu, wspólnie z Zarządem Oddziału w Lublinie, zorganizował konferencję „Aktywni i Kreatywni”,
z okazji 100-lecia SBP, a także razem z WBP w Lublinie – konkurs „Biblioteka na 5”, na najaktywniejszą placówkę filialną województwa lubelskiego
(zwyciężyła Filia w Lisowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie).
Oddział w Białej Podlaskiej był organizatorem I Zjazdu Bibliotekarzy pod
hasłem „Łączy nas nie tylko książka”, z okazji jubileuszu 100-lecia SBP.
Okręg lubuski
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze był współorganizatorem konwersatoriów bibliotekoznawczych, w ramach których odbyło się 7 spotkań.
Okręg łódzki
Zarząd Oddziału w Łodzi, wspólnie z Katedrą Informatologii i Bibliologii
UŁ, zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Biblioteka wczoraj
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i… jutro. W setną rocznicę powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. Okręg w Łodzi, przy współpracy z Biblioteką Politechniki Łódzkiej,
zorganizował szkolenie dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego, którzy
chcieli poznać tajniki tworzenia e-książek w formacie pdf, w kontekście
funkcjonowania biblioteki cyfrowej i repozytorium. Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika, wspólnie z MBP Łódź-Górna, Filia nr 16, zorganizowała
warsztaty biblioterapeutyczne „Święta tuż, tuż” z cyklu „Edukacja przez
ruch i origami w pracy z dziećmi”.
Okręg mazowiecki
Oddział w Ostrołęce zorganizował cykl spotkań „Czytanie na receptę”
na temat terapeutycznej roli literatury. Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych było współorganizatorem szkoleń: „Trudne tematy w literaturze
dla dzieci i młodzieży”; „Literatura, czyli książka w butelce”. Oddział w Warszawie dofinansował udział swojego przedstawiciela w Kongresie ILFA we
Wrocławiu, a także współpracował z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie
przy organizacji konferencji satelickiej towarzyszącej Kongresowi IFLA we
Wrocławiu. Koło przy Centralnej Bibliotece Wojskowej współorganizowało
Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej w Warszawie
oraz konferencję „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś” we Wrocławiu, a także
cyklu warsztatów dla bibliotekarzy wojskowych.
Okręg opolski
Członkowie Koła Bibliotek Naukowych wygłaszali referaty na różnych
sympozjach, m.in. na międzynarodowej konferencji „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej” (Lwów). Koło w Grodkowie współorganizowało
VII Konferencję Bibliotek Powiatu Brzeskiego – Lipki 2017, która odbyła się
w maju ph. „Zdrowe zaczytanie – czyli – o biblioterapii w bibliotece”; jednym
z referentów była przewodnicząca Zarządu Okręgu, Katarzyna Pawluk.
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Jaśle był współorganizatorem szkoleń: „Działania w bibliotece a obowiązujące prawo”, „Dyplomacja na co dzień”, „Nowa kultura
uczenia się. Biblioteki i seniorzy – o co w tym wszystkim chodzi”. Koło
w Mielcu zorganizowało szkolenie dla członków i bibliotekarzy z bibliotek
publicznych w powiecie nt. „Metoda kamishibai w pracy z czytelnikiem”.
Szkolenie prowadziła kol. Agnieszka Kopera, członek Koła SBP w Mielcu.
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Okręg pomorski
Koło w Bytowie zorganizowało szkolenia dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego dot. wykorzystania ICT. W ramach współpracy z Mobilnym
Doradcą Sektora 3.0, w Bibliotece Miejskiej w Bytowie został utworzony
stały punkt wsparcia z zakresu ICT. Zarząd Koła Bibliotek Naukowych
i Fachowych zorganizował szkolenie pt. „Nowe technologie w bibliotece –
Canva i praca w chmurze” dla pracowników Biblioteki Uczelnianej Akademii
Pomorskiej oraz pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Słupsku. Zarządy okręgu pomorskiego, Oddziału w Słupsku oraz Koła
Bibliotek Naukowych i Fachowych aktywnie włączyły się w organizację
VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekologia informacji a zasoby
informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni – w stulecie powstania SBP”.
Koło w Lęborku zorganizowało warsztaty motywujące „Pasjo nie gaśnij”.
Okręg śląski
Kol. Magdalena Gomułka wraz z M. Ratschką z Ośrodka Informacji
ONZ przeprowadziły warsztaty „Rzecznictwo dla bibliotek – AGENDA
2030”, w których uczestniczyli bibliotekarze z województwa śląskiego. Kol.
Magdalena Gomułka włączyła się w prace nad organizacją wydarzenia
IFLA-camp#5 Librarians on the move we Wrocławiu. Sekcja Bibliotek Szkół
Wyższych przy Zarządzie Okręgu, podobnie jak w latach poprzednich, organizowała konferencje, seminaria i warsztaty adresowane przede wszystkim
do pracowników bibliotek szkół wyższych, ale także bibliotekarzy szkolnych
i pedagogicznych oraz publicznych z regionu Górnego Śląska, Małopolski
i Opolszczyzny, m.in. „Biblioteka dla dydaktyki” (10 luty), „Nowe rozwiązania
w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych – komentarze
praktyczne dla bibliotekarzy” (7 września), „Bazy danych w bibliotekach”
(23 października). Kontynuowała współwydawanie czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”. Zorganizowała ponadto wyjazd
edukacyjny do bibliotek w Norwegii (1-10 lipca).
Okręg świętokrzyski
Członkowie Zarządu Okręgu SBP w Kielcach (A. Godowska, J. Sopińska, A. Strzępka) wzięli udział w seminarium wyjazdowym „Biblioteka
Nowa w Drodze” do Czech, które zostało zorganizowane przez Instytut
Książki. Zarząd Okręgu w Kielcach był inicjatorem „Spotkania bibliotekarzy
województwa świętokrzyskiego”.
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Okręg warmińsko-mazurski
Oddział w Bartoszycach organizował różne szkolenia dla bibliotekarzy,
m.in. na temat tworzenia projektów dot. edukacji czytelniczej i medialnej
z wykorzystaniem możliwości aplikacji Adobe Spark, a także metod radzenia sobie ze stresem.
Okręg wielkopolski
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Oddział SBP
w Lesznie, we współpracy z Biblioteką PWSZ w Lesznie, zorganizował
konferencję „Zaczytaj się”. W Oddziale w Pile na spotkaniach kół regularnie
prowadzono spotkania nt. zmieniającego się prawa dot. instytucji kultury
i prawa autorskiego, omawiano nowości portalu sbp.pl oraz promowano
nowości wydawnicze. Koło w Międzychodzie (Oddział w Poznaniu) było organizatorem seminarium dla bibliotekarzy z powiatu „Gry i zabawy twórcze
i edukacyjne dla różnych grup odbiorców” oraz wyjazdowego seminarium
do WiMBP im. C. Norwida oraz Muzeum Ilustracji Książkowej w Zielonej
Górze. Pracownicy bibliotek ze Złotowa, Chodzieży, Trzcianki i Piły (Oddział w Pile) oraz Leszna (Oddział w Kaliszu) wzięli udział w warsztatach
zorganizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKI POMYSŁÓW 2017. Członkowie Oddziału w Kaliszu brali udział w warsztatach
na temat aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek, prawa autorskiego
i kontroli zarządczej oraz warsztatach i szkoleniach dotyczących ochrony
danych osobowych prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Oddział w Koninie zorganizował
warsztaty nt. wizerunku wielkopolskich bibliotek publicznych, analizy
działalności bibliotek publicznych (na podstawie danych statystycznych
za 2016 r.), a także kamishibai oraz oferty platformy LEGIMI. Oddział
w Kaliszu, wspólnie ze Starostwem Powiatowym, zrealizował szkolenia dot.
ochrony danych osobowych, a także warsztaty „Pomóc dzieciom”. Koło
SBP w Bibliotece Uniwersyteckiej (Oddział w Poznaniu) prowadziło kursy
w ramach Uniwersytetu Otwartego na UAM oraz było współorganizatorem
konferencji „Biblioteka naukowa – czy jeszcze naukowa?”.
Okręg zachodniopomorski
Oddział w Koszalinie zorganizował następujące szkolenia zawodowe:
„Procedury kontroli zarządczej w bibliotece na podstawie standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”, „Ochrona danych
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osobowych w bibliotekach. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”, które
prowadził kol. Dariusz Florek, członek ZG SBP, jak również seminaria
„Rewolucja, czy ewolucja? Budowanie kultury organizacyjnej w bibliotece”,
„100 sposobów na promocję czytelnictwa”.
Koło w Policach zorganizowało warsztaty „Darmowe narzędzia online
przydatne w pracy bibliotekarzy i nie tylko…”, zaś Koło w Świnoujściu,
wspólnie z MBP – seminarium „Radość tworzenia i działania, czyli metody
pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim”.

***
Bogaty w nadzwyczajne wydarzenia 2017 r. charakteryzował się dużą
aktywnością wszystkich struktur SBP, podejmowaną przede wszystkim
dla upamiętnienia 100-lecia SBP oraz w związku z organizacją Kongresu
IFLA w Polsce (konferencje, seminaria, publikacje okolicznościowe, wystawy, międzynarodowe spotkania bibliotekarzy, wyjazdy edukacyjne itp.).
Niniejsze sprawozdanie w sposób syntetyczny przedstawia najistotniejsze
dokonania ogniw terenowych SBP. Bardziej obszerne sprawozdania zamieszczono na stronie Stowarzyszenia. Podejmowane działania, podobnie
jak w latach poprzednich, pokazują różnorodność form pracy i dużą skalę
realizowanych inicjatyw – samodzielnych i podejmowanych we współpracy
z bibliotekami oraz innymi instytucjami kultury, nauki, organizacjami pozarządowymi, samorządami, itp.
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Załącznik 1
Stan liczbowy ogniw i członków SBP w 2017 r.
Województwo

Okręg

Oddz.
2016

Oddz.
2017

Koła
2016

Koła
2017

Członkowie
2016

Członkowie
2017

Dolnośląskie

Wrocław

5

4*

26

22

433

338

-95

Kujawsko-pomorskie

Toruń

3

3

17

16

370

407

+37

Lubelskie

Lublin

4

5**

15

16

520

524

+4

Lubuskie

Zielona
Góra

2

2

14

14

212

221

+9

Różnica
2016-2017

Łódzkie

Łódź

4

4

18

18

473

471

-2

Małopolskie

Kraków

3

3

7

7

367

359

-8

Mazowieckie

Warszawa

5

5

31

31

970

919

-51

Opolskie

Opole

1

1

9

9

165

157

-8

Podkarpackie

Rzeszów

7

7

18

18

448

441

-7

Podlaskie

Białystok

3

3

7

7

180

162

-18

Pomorskie

Gdańsk

2

2

11

11

248

245

-3

Śląskie

Katowice

3

3

20

19

464

428

-36

Świętokrzyskie

Kielce

2

2

7

7

140

134

-6

Warmińsko-mazurskie

Olsztyn

3

3

15

12

325

311

-14

Wielkopolskie

Poznań

6

6

38

34

859

798

-61

Zachodniopomorskie

Szczecin

2

2

24

22

539

533

-6

55

55

277

262

6713

6448

Razem

* zlikwidowano Oddział w Jeleniej Górze
**powołano oddział we Włodawie

-265
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II. PLAN PRACY ZG SBP NA 2018 r.

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na 2018 r. obejmuje zadania
statutowe wynikające z realizacji: Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich na lata 2010-2021 i Programu działania SBP na lata 2017-2021,
przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP w dn. 21 października
2017 r.
W 2018 r. główny nacisk działań położony będzie na:
−−umacnianie wizerunku SBP w przestrzeni publicznej,
−−promocję czytelnictwa i bibliotek,
−−zapewnienie środków na kontynuację prac w zakresie badania efektywności bibliotek (projekt AFB),
−−doskonalenie zawodowe bibliotekarzy,
−−rozwój partnerstwa na rzecz wzmocnienia potencjału bibliotek i ich
roli w środowiskach lokalnych,
−−działania na rzecz wzmocnienia kondycji finansowej SBP.

1. Działania organizacyjne
1. Przygotowanie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Zarządu
Głównego SBP (Załącznik 1) oraz ich obsługa.
2. Współpraca z komisjami i sekcjami ZG oraz strukturami terenowymi
SBP w zakresie realizacji bieżących zadań statutowych.
3. Przygotowanie aplikacji na zadania planowane do realizacji w 2018 r.
ze środków MKiDN:
●●realizacja XV edycji programu Tydzień Bibliotek ph. „(Do)wolność
czytania”;
●●organizacja VII Salonu Bibliotek;
●●wydawanie miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” w 2018 r.;
●●wydawanie czasopisma naukowego „Przegląd Biblioteczny” w latach 2018-2019;
●●kontynuacja digitalizacji „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”
oraz poszerzenie dostępu do Archiwum Cyfrowego SBP;
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●●cykl szkoleń e-learningowych dla bibliotekarzy „Dotrzeć do czytelnika”:
−−Aplikacje mobilne dla bibliotekarzy,
−−Baśnie i legendy polskie w komiksie,
−−Teatralne spotkania z książką;
●●wydanie publikacji w języku angielskim pt. Zasoby polskiej kultury
muzycznej w bibliotekach i archiwach;
●●Polskie fonoteki w perspektywie dynamicznej współczesności;
●●Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich;
●●„Tam gdzie przeszła burza”. Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920;
●●publikacja książki pt. Zostawili swój ślad… w serii SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”;
●●pontynuacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek;
●●konkurs „Bibliotekarz Roku 2017”;
●●wyjazd J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej na Kongres IFLA w Malezji.
Obsługa organizacyjno-finansowa zadań dofinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych.
Rozliczenie zadań objętych dofinansowaniem w 2017 r., opracowanie
sprawozdań końcowych.
Pozyskiwanie sponsorów, partnerów wspierających, kontynuacja
umów z dotychczasowymi partnerami (Ibuk, MPLC, Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. KEN, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Praga-Południe im. Z. J. Rumla), reklamodawców, zawieranie porozumień o współpracy dot. m.in. wydawania czasopism (Wydział
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) i książek (uczelnie),
umowy barterowe.
Uzupełnianie i aktualizacja bazy członków SBP.

2. Działania merytoryczne
Plan pracy ZG SBP obejmuje zadania wynikające z celów strategicznych
ujętych w Strategii SBP…, finansowanych z grantów, środków własnych
oraz realizowanych na zasadach wolontariatu:
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki
i praktyki bibliotecznej w Polsce
1. Monitorowanie zmian w zakresie legislacji i ich wpływu na działalność bibliotek oraz zawód bibliotekarza.
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2. Działania na rzecz pragmatyki zawodowej, w tym ścieżek kariery
zawodowej.
3. Prowadzenie, we współpracy z Konferencją Dyrektorów Bibliotek
Pedagogicznych, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek
Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich, programu Analiza Funkcjonowania Bibliotek; w ramach programu przeprowadzenie badań efektywności bibliotek publicznych,
pedagogicznych i akademickich (dane za 2017 r.), udostępnienie
w serwisie internetowym wyników badań i analizy wskaźników efektywności bibliotek (badanie wpływów). Zadanie będzie realizowane
pod warunkiem uzyskania dofinansowania z MKiDN.
Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych
i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
1. Działania rzecznicze związane ze swobodnym i powszechnym dostępem do zasobów informacyjnych.
2. Współpraca z bibliotekami publicznymi, pedagogicznymi, akademickimi, szkolnymi i bibliotekami innych typów, uczelniami kształcącymi
bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.
3. Współpraca z jednostkami opiniodawczymi (Krajową Radą Biblioteczną, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych).
4. Udział w debatach, opiniowanie rządowych projektów rozwoju kultury,
nauki i edukacji, przygotowywanie opinii, ekspertyz, podejmowanie
działań interwencyjnych w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego oraz działań rzeczniczych w jednostkach administracji
państwowej i terenowej, w tym: Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze
upowszechniania książki, czytelnictwa i informacji, w tym z: Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego (PRB), Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją
IBBY, środowiskiem księgarzy i wydawców. Pozyskiwanie nowych
partnerów, działających w sektorze książki i bibliotek, do wspólnych
inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa.
6. Realizacja XV edycji programu Tydzień Bibliotek.
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7. Udział Stowarzyszenia w targach książki: IX Warszawskich Targach
Książki, Targach ACADEMIA, XXVII Targach Książki Historycznej
(organizacja VII Salonu Bibliotek).
8. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (patronat Stowarzyszenia w seminariach, konkursach,
wystawach, akcjach społecznych organizowanych przez biblioteki
i inne organizacje działające w obszarze kultury).
9. Współpraca zagraniczna:
−−udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach, seminariach i spotkaniach międzynarodowych (w tym IAML, IFLA),
−−współpraca z IFLA, m.in. w zakresie programu ONZ AGENDA
2030, udział 4 przedstawicieli SBP (J.Pasztaleniec-Jarzyńska,
J. Potęga, J. Chapska, M. Gomułka) w warsztatach „Let’s work
together on library advocacy” (17-18 kwietnia 2018, Węgry),
−−wizyta bibliotekarzy mołdawskich w Polsce (23-26 kwietnia
2018),
−−upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz
o polskim bibliotekarstwie w środowisku międzynarodowym (dystrybucja materiałów promocyjnych w języku ang.).
Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu
zawodu bibliotekarza
1. Rozwój platformy cyfrowej Stowarzyszenia, w tym m.in.:
−−aktualizacja i rozbudowa treści serwisu www.sbp.pl,
−−prowadzenie profilu na Facebooku oraz Twitterze,
−−wydawanie newslettera,
−−promocja portalu (ulotki, banery itp.),
−−marketing wydawnictw SBP, w tym udostępnianie publikacji
w nowych formatach (PDF, MobiPocket, E-pub), prowadzenie
e-sklepu, uruchomienie płatności elektronicznej e-pay,
−−prowadzenia archiwum cyfrowego wydawnictw SBP,
−−obsługa organizacyjna działalności edukacyjnej ZG SBP,
−−współpraca z innymi portalami, pozyskiwanie partnerów i sponsorów.
2. Doskonalenie form komunikacji ze strukturami SBP; organizacja
spotkania z przewodniczącymi okręgów / skarbnikami.
3. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP:
−−realizacja programu ulg i bonusów dla członków SBP,
−−kampania 1% dla SBP.

48

Nr 1/2018

biuletyn zg sbp

4. Integrowanie działań środowiska na rzecz zwiększenia prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza:
−−organizacja VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz
Roku”,
−−popularyzacja postaci (sylwetek, dorobku) znanych bibliotekarzy
(artykuły i wywiady w czasopismach),
−−promowanie dobrych praktyk i wzorców w zakresie etyki zawodowej i wysokich standardów kwalifikacji zawodowych,
−−realizacja konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego,
−−honorowanie zasług i dorobku osób zasłużonych dla bibliotekarstwa oraz bibliotek (medale i odznaczenia SBP), występowanie
o odznaczenia państwowe i resortowe.
5. Uczestnictwo w komisjach konkursowych na dyrektorów bibliotek.
Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
1. Monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.
2. Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy:
−−prowadzenie bieżącej działalności wydawniczej SBP – przewiduje się wydanie:
a) czasopism: 12 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza” („Bibliotekarz” także w wersji elektronicznej), 4 numerów „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 numerów „Zagadnień
Informacji Naukowej” (wersja papierowa i elektroniczna), 2 numerów „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” (wersja papierowa
i elektroniczna),
b) książek w seriach: „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”; „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”; „FO-KA”; „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”; „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach
Współczesnych”; „Propozycje i Materiały” oraz książek poza
seriami, w formie tradycyjnej i e-booków (szczegółowy plan
wydawniczy zamieszczono w Załączniku 2),
c) newslettera (co miesiąc),
d) plakatu promującego Tydzień Bibliotek 2018,
e) innych materiałów promocyjnych (oferta wydawnicza, ulotki itp.);
−−organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów (Załącznik 3);
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−−współpraca z uczelniami, szkołami oraz innymi instytucjami
w zakresie kształcenia bibliotekarzy.
Załączniki:
1. Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP.
2. Plan wydawniczy SBP na 2018 r.
3. Wykaz planowanych konferencji, seminariów, warsztatów ZG SBP
w 2018 r.
Załącznik 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP w 2018 r.
8 luty (czwartek) – Prezydium ZG SBP:
−−projekt Planu pracy ZG SBP 2018 r.,
−−sprawozdawczość 2017 i plany 2018,
−−stan przygotowań do XV edycji Tygodnia Bibliotek, X edycji konkursu
„Mistrz Promocji Czytelnictwa”,
−−sprawy różne.
6 kwietnia (piątek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP:
−−zatwierdzenie sprawozdań 2017,
−−zatwierdzenie Bilansu SBP za 2017 r.,
−−przyjęcie Planu pracy ZG SBP na 2018 r.,
−−XV edycja Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat;
X edycja konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz Promocji Czytelnictwa”; VIII edycja konkursu „Bibliotekarz Roku” (stan realizacji),
−−sprawy bieżące.
21 czerwca (czwartek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP:
−−Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – podsumowanie,
−−sytuacja finansowa SBP w I półroczu 2018,
−−podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w I półroczu 2018 r.,
−−podsumowanie konkursów: Tydzień Bibliotek, „Mistrz Promocji Czytelnictwa” oraz „Bibliotekarz Roku”,
−−spotkanie z przewodniczącymi okręgów,
−−sprawy bieżące.
21 września (piątek) – Prezydium SBP:
−−realizacja planu 2018 r.,
−−sytuacja finansowa,
−−sprawy bieżące.
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7 grudnia (piątek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP:
−−realizacja planu 2018 r.,
−−założenia do planu pracy ZG SBP na 2019 r.,
−−sytuacja finansowa,
−−sprawy bieżące.
Załącznik 2: Plan wydawniczy na 2018 r.
Seria: NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA
1. Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne
– red. B. Sosińska-Kalata.
2. Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografia w teorii i praktyce dla
bibliotekarzy (Typografia dla humanistów. O złożonych problemach
projektowania edycji naukowych).
3. Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Grażka
Lange, Natalia Paprocka – Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży. Produkcja wydawnicza. Bibliografia.
4. Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król
przy współudziale Bożeny Jaskowskiej – Leksykon zarządzania i
marketingu w bibliotekoznawstwie.
5. Marlena Gęborska – Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą.
6. Zarządzanie biblioteką – red. M. Wojciechowska.
Seria: LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
7. Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej – red. K. Slany.
8. Katarzyna Biernacka-Licznar – Serca Pinokia. Włoska literatura dla
dzieci i młodzieży w polsce w latach 1945-1989.
9. Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana – red. W. Kostecka,
A. Mik, M. Skowera.
10. O czym mówią rzeczy? Przedmioty w literaturze dziecięcej i młodzieżowej – red. G.Leszczyński, A. Mik, E. Rąbkowska.
Seria: BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH
WSPÓŁCZESNYCH
11. Zostawili swój ślad – red. E. Dudzińska, E. Barteczko.
Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
12. Multibibliotekarstwo – red. M. Wojciechowska.
13. Bibliotekarz – Biblioteka – Historia. Materiały pokonferencyjne z oka-
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zji setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
– red. A. Wałkówski.
14. Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – red.
B. Budyńska.
15. Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek – Nowe przestrzenie i nowe technologie – dlaczego warto modernizować biblioteki (na
przykładzie woj. lubuskiego).
Seria: BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
16. Bożena Karzewska – Nietypowi użytkownicy bibliotek.
17. Katarzyna Hryniewicka – Rola baśni w życiu dziecka.
Poza seriami:
18. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017 – red. J. Konieczna
(ebook).
19. Kronika Stowarzyszenia Bibliotekrzy Polskich. Suplement.
20. Zasoby polskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach (wersja
ang.) – red. S. Hrabia.
21. Statut SBP.
22. Informator Organizacyjny SBP.
23. Oferta Wydawnictwa SBP 2018 (dwa zeszyty).
24. Biuletyn Informacyjny ZG SBP.
25. Plakat TB, ulotki reklamowe.
Załącznik 3: Wykaz planowanych konferencji, seminariów, warsztatów
ZG SBP w 2018 r.
Konferencje i seminaria
1. „Obecność książki w życiu młodego pokolenia”; 18-19 czerwca,
Warszawa.
2. Konferencja z cyklu „Biblioteka XXI wieku: nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje” IV edycja pt.:
„10 lat po Kielcach, kilka lat po Poznaniu… czy to już koniec epoki
wielkich gmachów bibliotecznych?”; 17-18 października, Warszawa.
3. Konferencja z cyklu: „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni”; 13-14 listopada, Warszawa.
4. Seminarium z cyklu „Czytanie łączy pokolenia”, Warszawa.
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Warsztaty, szkolenia
stacjonarne
1. Szkolenie dla skarbników struktur terenowych SBP; 13 lutego.
2. Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych (I-III
stopnia); 1-2 luty, 15-16 maja, 12-13 czerwca.
3. Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po
wejściu w życie RODO; 7 luty, 24 kwietnia, 2 lipca.
4. Wykorzystanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece;
13 kwietnia.
5. Gry planszowe w bibliotece; 12 kwietnia.
6. Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników;
16 marca, 11 maja.
7. Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki; 16 marca
8. Format MARC 21; 5 kwietnia, 6 kwietnia, 8 czerwca (we współpracy
z NUKAT).
9. Social media w bibliotece; 27 kwietnia.
10. Nietypowi użytkownicy w bibliotece; 21 maja.
11. Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji; 24 maja.
12. Library 2.0. Interaktywność i mobilność mediów a działalność informacyjna bibliotek; 8 czerwca.
13. Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach i instytucjach kultury; 14 czerwca.
14. Książka elektroniczna w świecie mobilnych i interaktywnych technologii; 15 czerwca.
15. Rozumienie świata. O warsztatach pracy z książką; 19 czerwca.
16. Gamifikacja książek i tworzenie gier mobilnych na smart fonach;
19 czerwca.
17. Edukacyjne usługi sieciowe w przestrzeni Web 2.0.
18. Prezentacje, infografiki, screencasty, ankiety, mapy myśli… Tworzenie i udostępnianie w sieci.
19. Tworzenie kolekcji cyfrowych dla małych i średnich instytucji kultury.
20. Korzystanie z praw autorskich i własności intelektualnej w praktyce
jednostki publicznej.
21. Prawo pracy w bibliotece.
Kursy e-learningowe:
1. Tworzenie bibliotecznych newsletterów przy wykorzystaniu darmowych narzędzi.
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2. Tworzenie stron internetowych bibliotek lub wydarzeń okolicznościowych.
3. Projektowanie grafiki w Canva i jej wykorzystanie w działaniach
marketingowych bibliotek.
4. Edytory grafiki online.
5. Tworzenie infografik.
6. Tworzenie ankiet online (narzędzia: Formularze Google, Eval&Go,
Survio, Typeform).
7. Przygotowanie prezentacji online z możliwością dodania narracji,
dźwięku itp.
Uwaga: część kursów e-learningowych uwzględniono w aplikacjach
złożonych do MKiDN oraz NCK; będą realizowane w przypadku uzyskania
dofinansowania.
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III. POSIEDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH SBP

1. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP
8 lutego
Na posiedzeniu Prezydium ZG SBP obecni byli: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP, Bożena Chlebicka-Abramowicz, skarbnik, Marzena Przybysz, członek ZG ds. sekcji i komisji, Sylwia Błaszczyk,
członek ZG ds. okręgów, Krzysztof Dąbkowski, członek ZG oraz zaproszeni
goście: Anna Grzecznowska, dyrektor Biura ZG SBP i Marta Lach, dyrektor
Wydawnictwa SBP. Porządek obrad Prezydium ZG obejmował:
1. Informacje o działalności ZG w okresie 9 grudnia 2017 – 7 luty 2018.
2. Regulamin działania Prezydium ZG.
3. Projekt Planu pracy ZG SBP w 2018 r.
4. Sytuacja finansowa.
5. Sprawy różne.
Obrady prowadziła kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska.
Ad. 1
Przewodnicząca SBP omówiła najważniejsze działania podjęte od
ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 9 grudnia 2017 r.
Podkreśliła, że był to okres zakończenia realizacji kilku grantów i opracowania sprawozdań końcowych (łącznie 5) oraz przygotowania nowych aplikacji
(łącznie 10) o dofinansowanie zadań planowanych przez SBP w 2018 r. Odbyły się ponadto 3 warsztaty dot. biblioterapii i ochrony danych osobowych,
uruchomiono nabór zgłoszeń na kilka następnych warsztatów dot. m.in.
otwartych źródeł informacji i wiedzy; drobnych zabiegów introligatorskich;
systemu katalogowania profesjonalnej obsługi czytelnika, a także przygotowano warsztaty dla skarbników okręgów SBP. Trwały również prace nad
programem konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”, a także z cyklu
„Biblioteka XXI wieku”. Ogłoszono konkursy: plakat Tygodnia Bibliotek
2018; „Mistrz Promocji Czytelnictwa”; „Bibliotekarz Roku 2017”.
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W zakresie współpracy międzynarodowej kol. M. Gomułka z okręgu
śląskiego SBP opracowała dokumenty dot. projektu „Biblioteki, rozwój
i Agenda 2030”, realizowanego w ramach światowego rzecznictwa dla
bibliotek; dokumenty zostały upowszechnione na portalu sbp.pl. Z kolei
kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do
czeskich bibliotek publicznych (11-14 grudnia 2017), zorganizowanym przez
Instytut Książki, gdzie rozmawiała nt. zacieśnienia kontaktów i podjęcia
wspólnych inicjatyw.
W zakresie działalności wydawniczej: opublikowano 4 książki (Biblioteki
uniwersyteckie w Niemczech, autorstwa K. Hudzik; Instytucje kultury jako
ośrodki życia społecznego, red. E. B. Zybert; Obszary wiedzy o bibliotekarstwie, autor J. Wojciechowski; Z dziejów bibliotek, autor A. Mężyński),
a 3 kolejne są już w druku (Rozumienie świata, czyli o pracy z książką
i czytelnikiem, autorami są cenieni specjaliści KLANZY; Archiwistyka cyfrowa, A. Januszko-Szakiel; Nietypowi użytkownicy bibliotek, B. Karzewska).
Regularnie ukazywały się czasopisma, przy czym „Poradnik Bibliotekarza”
w nowej szacie graficznej. Przygotowano ponadto „Biuletyn informacyjny
ZG SBP” nr 2/2017 oraz Ofertę Wydawnictwa SBP na 2018 r.
Zarząd Główny wytypował też przedstawicieli SBP do Komisji konkursowych na dyrektora biblioteki (w Gdańsku i Gorzowie Wielkopolskim).
Przewodnicząca SBP prowadziła rozmowy z dyrektorem Instytutu Książki
nt. kontynuacji projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”. Nadal trwają
prace dot. rejestracji zmian dot. SBP w KRS.
Ad. 2
Kol. przewodnicząca SBP poinformowała, że Zarząd Główny wprowadził
uzupełnienia w regulaminie polegające na obowiązku przesyłania protokołów posiedzeń Prezydium do wiadomości członków ZG oraz podejmowania
decyzji przez Prezydium w porozumieniu z ZG. Członkowie Prezydium
przyjęli do wiadomości nowe zapisy regulaminowe.
Ad. 3
Pod nieobecność sekretarza generalnego SBP, Barbary Budyńskiej
projekt planu pracy na 2018 r. przedstawiły A. Grzecznowska i M. Lach
(działalność wydawnicza). Główny nacisk położony będzie na: promocję
czytelnictwa, bibliotek i zawodu bibliotekarza (służą temu konkursy „Tydzień
Bibliotek”, „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, „Bibliotekarz Roku”), kontynuację
projektu AFB, doskonalenie zawodowe bibliotekarzy (planuje się 19 szkoleń, w tym e-learningowe), wzmocnienie kondycji finansowej SBP, rozwój
partnerstwa na rzecz wzrostu potencjału bibliotek i ich roli w środowiskach
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lokalnych. Plan wydawniczy obejmuje 23 pozycje, których tematyka dotyczy
m.in. organizacji informacji i wiedzy, działalności instrukcyjno-metodycznej
bibliotek, nietypowych użytkowników, trudnych zagadnień w literaturze
dziecięcej i młodzieżowej, open access, zarządzania biblioteką.
Ad. 4
Sytuację finansową omówiła A. Grzecznowska. Podkreśliła, że 2017 r.
był wyjątkowo trudny ze względu na kumulację wydarzeń, które pochłonęły
spore wydatki (Kongres IFLA, obchody jubileuszu 100-lecia SBP, organizacja KZD). Do tego niestety zanotowano dalszy spadek wpływów ze
sprzedaży wydawnictw, głównie czasopism, mniejszy niż planowano był
też przychód z organizacji szkoleń. W rezultacie zanotowano na koniec
roku ujemny wynik finansowy, co rzutuje na bieżące terminowe regulacje
płatności w I kw. 2018 r. i utrudnia realizację zadań. Przypomniała, że
spadek przychodów ze sprzedaży wydawnictw (które są głównym źródłem utrzymania działalności ZG i jego Biura) notowany jest od kilku lat,
a powstałą lukę niwelowały dotychczas środki z otrzymanych grantów oraz
wprowadzony drastyczny reżim finansowy. Jednakże już w poprzedniej
kadencji zwracano uwagę na konieczność wypracowania mechanizmów
umożliwiających poprawę kondycji finansowej Stowarzyszenia, zarówno na
poziomie Zarządu Głównego (który nie dysponuje składkami członkowskimi), jak i w strukturach terenowych. Wymaga to pilnego przeprowadzenia
analizy gospodarki finansowej SBP, w tym zasad gromadzenia i wydatkowania składek członkowskich.
W dyskusji zebrani odnieśli się ze zrozumieniem do zaistniałej sytuacji
i podkreślili, że Zarząd Główny powinien opracować nowe, jednolite zasady
gospodarki finansowej Stowarzyszenia. Kol. K. Dąbkowski zaznaczył, że
SBP jest „uznaną marką”, o którą należy dbać, a bycie jego członkiem
powinno być chlubą i skłaniać do podjęcia działań zapewniających stabilizację. Zwrócił uwagę na zaobserwowane różnice dot. wysokości składek
i zasad ich przepływu z kół do oddziałów i okręgów. Kol. S. Błaszczyk
odpowiedziała, że wynika to z różnych w tej kwestii decyzji poszczególnych
struktur. Z kolei kol. B. Chlebicka-Abramowicz podkreśliła, że w strukturach
terenowych, zwłaszcza kołach i oddziałach brak jest dostatecznej wiedzy
nt. gromadzonych i wydatkowanych środków. Zauważyła, ze sprawozdania
finansowe sporządzają często osoby, które nie mają wykształcenia ekonomicznego. Zebrani ustalili, że kol. kol. K. Dąbkowski, M. Przybysz, S. Błaszczyk, B. Chlebicka-Abramowicz wykonają rozpoznanie we wszystkich
okręgach w zakresie praktyki gospodarowania składkami członkowskimi
i przedstawią jego wyniki na najbliższym posiedzeniu ZG. W podsumowaniu
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tej części dyskusji przewodnicząca SBP zobowiązała się do przygotowania
specjalnego listu w tej sprawie do okręgów.
Ad. 5.
W sprawach różnych poruszono kwestie:
−−kontynuacji projektu AFB – przewodnicząca SBP zaznaczyła, że zakończyło się finansowanie projektu w ramach programów operacyjnych MKiDN i trwają starania o uzyskanie środków pozagrantowych.
Po rozmowach z przedstawicielami MKiDN oraz Instytutu Książki
przygotowywane jest wystąpienie do ministra Piotra Glińskiego. Kol.
S. Błaszczyk zaapelowała o większą promocję AFB w środowisku, np.
w czasopiśmie „Bibliotekarz” (artykuł, reklama na okładce itp.), kol.
K. Dąbkowski zgłosił konieczność poprawy czytelności strony AFB
oraz poszerzenia dokonania porównań według wskaźników bibliotek,
sporządzenia wydruków w Excelu,
−−Forum Młodych Bibliotekarzy – kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała, że Forum planowane jest we wrześniu w Poznaniu. Kol.
K. Dąbkowski zaproponował, aby w ramach promocji młodych w „Poradniku Bibliotekarza” ukazywały się wkładki poświęcone problemom
tej grupy bibliotekarzy,
−−Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego – kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska w porozumieniu z przewodniczącą Komisji ds.
nagrody, prof. J. Sadowską zaproponowała, aby skład Komisji został
powiększony o sekretarza Komisji. Prezydium ZG zaakceptowało uzupełnienie składu i wprowadzenie stosownego zapisu w regulaminie
konkursu oraz powołało na sekretarza Komisji Martę Lach, dyrektora
Wydawnictwa SBP,
−−hologramów do legitymacji członkowskich – Prezydium ZG biorąc pod
uwagę sygnały z okręgów omawiało ewentualne zaprzestanie zakupów hologramów. Członkowie Prezydium rozważali też możliwość
wprowadzenia legitymacji z wydrukowanym nazwiskiem,
−−bazy członków – konieczne jest jej uzupełnienie oraz wprowadzenie
możliwości sporządzenia określonych wydruków dla celów sprawozdawczości. Z uwagi na zmiany osobowe dot. administratorów bazy
należy przygotować upoważnienia dla nowych osób,
−−Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów – kol. M. Przybysz poinformowała, że z pracy w Komisji zrezygnowała kol. B. Czekaj-Wiśniewska
oraz inni członkowie Komisji, co stawia pod znakiem zapytania celowość jej dalszego utrzymywania.
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6 kwietnia
W gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie
Zarządu Głównego SBP, które prowadziła kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. W obradach udział wzięli członkowie ZG: Sylwia Błaszczyk,
Barbara Budyńska, Joanna Chapska, Bożena Chlebicka-Abramowicz,
Dariusz Florek, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński,
Żaneta Kubic, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Rozalia Podgórska, Joanna
Potęga, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Marian Butkiewicz, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Marta Lach, Janusz Nowicki,
Mariusz Próchnicki.
Spotkanie rozpoczęła J. Pasztaleniec-Jarzyńska od wyrażenia podziękowań za wieloletnią pracę byłemu dyrektorowi Wydawnictwa SBP,
Januszowi Nowickiemu. Podkreśliła wkład J. Nowickiego w budowę
Wydawnictwa SBP i umacnianie jego rangi w środowisku bibliotekarskim,
kształtowanie kierunków rozwoju działalności wydawniczej SBP, a zwłaszcza poszerzenie współpracy ze środowiskiem naukowym i uruchomienie
nowych serii edytorskich. W odpowiedzi J. Nowicki podkreślił przychylność
środowiska i otwartość na proponowane pomysły rozwoju Wydawnictwa
SBP, a także zaangażowanie w edukację kadr bibliotecznych, co miało
wpływ na umocnienie pozycji SBP na rynku branżowych wydawnictw
w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej.
Następnie J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła nowego redaktora
portalu sbp.pl – Joannę Filimonow oraz poinformowała o planowanej zmianie
na stanowisku głównego księgowego – od sierpnia br. zostanie nim Mariusz
Próchnicki, pracujący w księgowości Biura ZG SBP od kilkunastu lat.
W dalszej części spotkania, po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia
ZG w dn. 8 grudnia 2017 r. porządek obrad obejmował:
1. Działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2017 – marzec
2018;
2. Sprawozdania za 2017 r.:
a) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP,
b) Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołu ZG SBP,
c) Sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP,
d) Sprawozdanie Skarbnika ZG SBP;
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.;
4. Polityka rachunkowości;
5. Analiza ankiet dot. składek członkowskich SBP;
6. Plan pracy ZG SBP na 2018 r.;
7. Ochrona danych osobowych;
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8. Realizacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek;
9. Sprawy różne.
Ad. 1
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska omawiając działania w okresie grudzień
2017 – marzec 2018 podkreśliła, że oprócz prac organizacyjnych związanych z rejestracją zmian w KRS, rozliczeniem 6 grantów uzyskanych
w 2017 r. (sprawozdania merytoryczne i finansowe), przygotowaniem nowych aplikacji (łącznie złożono 17 wniosków) odbyło się 7 warsztatów (dot.
m.in. biblioterapii, ochrony danych osobowych, standardów katalogowania,
otwartych źródeł informacji, napraw introligatorskich); trwa rejestracja
na kolejne. Podjęto prace przygotowawcze do 3 konferencji („Obecność
książki w życiu młodego pokolenia”; „Biblioteka XXI wieku: nowoczesna
architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje” IV edycja
pt. „10 lat po Kielcach, kilka lat po Poznaniu… czy to już koniec epoki wielkich gmachów bibliotecznych?”; „Automatyzacja Bibliotek” pt. „Biblioteka
w cyberprzestrzeni”). W omawianym okresie odbyło się także posiedzenie
Rady Programowej Wydawnictwa SBP, szkolenie dla skarbników struktur
Stowarzyszenia, a także warsztaty dot. rzecznictwa dla bibliotek, w ramach
programu AGENDA 2030. SBP objęło patronatem 7 imprez (konferencji,
konkursów itp.). Rozstrzygnięto ponadto konkursy: na plakat Tygodnia
Bibliotek 2018, „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017” oraz zakończono I etap
konkursu „Bibliotekarz Roku 2017”. W ramach współpracy zagranicznej kol.
J. Pasztaleniec-Jarzyńska w grudniu 2017 r. wzięła udział, na zaproszenie
Instytutu Książki, w wyjeździe do bibliotek czeskich.
Ad. 2
a) Kol. B. Budyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu
Głównego w 2017 r. Zwróciła uwagę na wyjątkowość minionego roku,
w którym zbiegły się trzy wydarzenia wymagające ogromnego wysiłku
organizacyjnego i finansowego: 100-lecie SBP, przygotowanie i realizacja Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu oraz organizacja Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. Oprócz ww. przedsięwzięć zrealizowano
wszystkie pozostałe planowe działania, które umacniają wizerunek Stowarzyszenia.
Dorobek wydawniczy w 2017 r. przedstawiła Marta Lach, dyrektor
Wydawnictwa SBP. Ukazały się 23 publikacje, 4 numery „Przeglądu
Bibliotecznego” oraz numer specjalny, 2 numery „Zagadnień Informacji
Naukowej”, po 12 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”.
Dodatkowo wydano Ofertę Wydawniczą, „Biuletyn Informacyjny ZG
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SBP”, plakat TB, ulotki reklamowe, kalendarz 2018 r., roll-upy w języku
angielskim oraz foldery okolicznościowe dla uczestników IFLA 2017.
Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte.
b) Kol. M. Przybysz przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji, komisji,
zespołów problemowych ZG. W większości z nich odbyły się wybory
nowych zarządów na kadencję 2017-2021. Szczególnie aktywne były:
Sekcja Bibliotek Muzycznych, Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych oraz Sekcja Fonotek. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Przychylając się do wniosku Komisji Edukacji Informacyjnej Zarząd Główny SBP, zgodnie z par. 40, pkt. 1.12 Statutu, podjął uchwałę w sprawie
rozwiązania KEI (Uchwała nr 3/2018).
c) Kol. S. Błaszczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP, zwracając szczególną uwagę na inicjowanie i realizację
szeregu imprez o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, we współpracy z organizatorami bibliotek, mediami lokalnymi, szkołami oraz innymi
instytucjami kultury. W porównaniu z 2016 r. zmniejszyła się liczba członków (o 265 osób). We wszystkich ogniwach terenowych SBP odbyły się
oddziałowe i okręgowe zjazdy delegatów, na których dokonano wyboru
zarządów okręgów, okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych sądów
koleżeńskich na kadencję 2017-2021.
Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte.
d) W sprawozdaniu skarbnika, kol. B. Chlebicka-Abramowicz podkreśliła, że
nadzwyczajne wydarzenia 2017 r. miały istotny wpływ na stan finansów.
Koszty znacząco wzrosły w porównaniu z 2016 r. i przewyższyły przychody. Pogorszyła się także rentowność czasopism (głównie miesięczników),
zanotowano dalszy spadek ich nakładów i przychodów ze sprzedaży.
Mimo stosowanego reżimu finansowego, poczynionych oszczędności
w Biurze, rozszerzenia działań przynoszących dochody (warsztaty) zanotowano ujemny wynik finansowy. W podsumowaniu skarbnik zwróciła
uwagę na konieczność szukania nowych źródeł finansowania działalności. Duże znaczenie mają uzyskiwane nowe granty, przede wszystkim
z MKiDN, ale ich systematyczne uzyskiwanie jest w dużym stopniu nieprzewidywalne.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Dyrektor Biura ZG SBP A. Grzecznowska zaapelowała, aby szukać
źródeł uniezależnienia się finansowego od grantów, co pozwoli na większą
stabilizację. Zaangażować powinny się wszystkie struktury SBP i zachęcać
biblioteki w swoim regionie do prenumeraty przynajmniej jednego miesięcznika i udziału w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Biuro ZG SBP, a także redakcje czasopism podjęły dużo inicjatyw w celu
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uatrakcyjnienia tytułów (nowe działy, zmieniona szata graficzna, szersze
możliwość płatności, wersje elektroniczne w różnych formatach). Niestety
nie wpłynęło to, jak na razie, na poprawę sprzedaży, przychody z tytułu
sprzedaży czasopism ciągle maleją. J. Pasztaleniec-Jarzyńska podkreśliła,
że sytuacja finansowa SBP jest na bieżąco monitorowana, podejmowane
są działania, aby bilans za 2018 r. nie zakończył się stratą. Jednakże zobowiązania z roku ubiegłego są znaczne, dotyczą one przede wszystkim
honorariów autorskich i redakcyjnych czasopism „Bibliotekarz” i „Poradnik
Bibliotekarza”.
Ad. 3
Księgowy Biura ZG SBP, M. Próchnicki przedstawił bilans Stowarzyszenia za 2017 r.
Bilans został zatwierdzony (Uchwała ZG nr 1/2018).
Ad. 4
M. Próchnicki przedstawił zaktualizowaną politykę rachunkowości, która
obowiązuje SBP. Zarząd Główny przyjął dokument jednogłośnie (Uchwała
nr 2/2018). Ustalono, że Biuro ZG roześle do struktur terenowych zaktualizowane informacje o zasadach prowadzenia dokumentacji finansowej, wraz
ze wzorami dokumentów.
Ad. 5
Na posiedzeniu Prezydium ZG w dn. 8 lutego br. podjęto decyzję o przeprowadzeniu analizy finansowej SBP pod kątem wzmocnienia kondycji
ekonomicznej Stowarzyszenia, zarówno na poziomie Zarządu Głównego,
jak i struktur terenowych. Dyskusja na ten temat potwierdziła istnienie
w strukturach znacznych różnic w wysokościach składek członkowskich,
stosowanych ulgach, sposobach dysponowania, przekazywania i przechowywania środków pieniężnych. Sygnalizowano potrzebę ujednolicenia
zasad w tym zakresie i dostosowania gospodarki składkami do obecnych
uwarunkowań działalności stowarzyszeń, realizowanych zadań statutowych
i oczekiwań członków SBP. W związku z powyższym ustalono, że członkowie Prezydium ZG przeprowadzą, metodą ankietową, badania nt. składek
członkowskich w poszczególnych okręgach:
●● Krzysztof Dąbkowski – zachodniopomorski, pomorski, warmińsko-mazurski, kujawsko-pomorski, podlaski;
●● Bożena Chlebicka-Abramowicz – lubelski, mazowiecki, wielkopolski,
lubuski, łódzki;
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●● Marzena Przybysz – świętokrzyski, podkarpacki, małopolski, opolski,
dolnośląski;
●● Sylwia Błaszczyk – śląski.
Opracowano dwie ankiety, jedną do oddziałów i drugą do okręgów, które
rozesłane zostały przez Biuro ZG SBP. Zebrane dane są obecnie analizowane, wyniki zostaną przedstawione na posiedzeniu Zarządu Głównego
SBP w czerwcu br. W dyskusji głos zabrali:
−−kol. A. Jagodziński; wyraził obawy co do narzucania „odgórnie” wysokości składek (może doprowadzić do rezygnacji wielu osób z członkostwa w SBP),
−−kol. S. Błaszczyk podkreśliła, że w myśl obecnego Statutu okręgi decydują o wysokości składek, zgodnie z wytycznymi ZG, których brak,
−−kol. A. Grzecznowska dodała, że w ustawie o stowarzyszeniach jest
sugerowane, kto powinien ustalać wysokość składek członkowskich.
Sytuacja w SBP wymaga pilnego uregulowania kwestii zasad, wysokości i podziału składek członkowskich.
W podsumowaniu dyskusji kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska wyjaśniła,
że analiza ankiet ma na celu podjęcie działań scalających środowisko
i wzmacniających działalność struktur, również w aspekcie ekonomicznym.
Zaproponowała powołanie Zespołu, który na podstawie wyników ankiet
opracuje zasady dotyczące ustalania wysokości składek. Zarząd zaakceptował propozycję przewodniczącej i powołał Zespół w składzie: K. Dąbkowski, B. Chlebicka-Abramowicz, M. Przybysz, S. Błaszczyk, J. Chapska.
Kol. Ż. Kubic zgłosiła dodatkowo pomysł zbadania celowości wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej SBP (przede wszystkim w odniesieniu do struktur terenowych). Zebrani zgodzili się, że potrzebna jest
szersza dyskusja na ten temat, a rozpoczęta kadencja daje czas na głębszą
analizę, również w tym aspekcie.
Ad. 6
Kol. B. Budyńska zaprezentowała plan pracy ZG SBP na 2018 r. Wymieniła tematy szkoleń (zarówno tradycyjnych, jak i e-learningowych),
seminariów i konferencji, a także inne działania realizowane w ramach
znowelizowanej Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021. Główny nacisk położony będzie na:
−−umacnianie wizerunku SBP w przestrzeni publicznej,
−−promocję czytelnictwa i bibliotek,
−−zapewnienie środków na kontynuację prac w zakresie badania efektywności bibliotek (projekt AFB),
−−doskonalenie zawodowe bibliotekarzy,
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−−rozwój partnerstwa na rzecz wzmocnienia potencjału bibliotek i ich
roli w środowiskach lokalnych,
−−wzmocnienie kondycji finansowej SBP.
Plan wydawniczy omówiła dyr. Marta Lach, przypominając, że ma on
charakter otwarty. Planowane jest wydanie 28 książek oraz kilka innych
publikacji (m.in. Statut SBP, „Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego
SBP”, Oferta Wydawnictwa SBP, materiały promocyjne). Część pozycji
będzie wydana pod warunkiem uzyskania dotacji.
Plan pracy na 2018 r. został przyjęty.
Ad. 7
Przewodnicząca SBP przedstawiła dokumenty, które obecnie obowiązują w Stowarzyszeniu w zakresie ochrony danych osobowych: Polityka
bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w SBP z załącznikami (wzór oświadczenia, upoważnienia), Polityka bezpieczeństwa dla
Bazy Członków SBP. Przypomniała, że 25 maja br. wchodzi w życie nowe
rozporządzenie w sprawie RODO, w związku z czym SBP musi dostosować dokumenty do nowych przepisów. Kol. D. Florek przedstawił krótką
prezentację na temat zmian w przepisach. Ustalono, że bardzo ważne
jest uporządkowanie w okręgach, oddziałach i kołach dostępu do danych
osobowych członków SBP. W najbliższym czasie Biuro ZG SBP prześle do
okręgów przypomnienie o procedurach postępowania w zakresie ochrony
danych osobowych, zasad dostępu do bazy członków, itp.
Ad. 8
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zreferowała realizację projektu Analiza
Funkcjonowania Bibliotek. W 2017 r., w trzecim roku wdrażania metody
systematycznej obserwacji i oceny funkcjonowania bibliotek publicznych
oraz pedagogicznych, w badaniu uczestniczyło 2099 bibliotek publicznych
oraz 31 bibliotek pedagogicznych.
Opracowana przez Zespół roczna analiza wskaźników funkcjonalności
bibliotek publicznych i pedagogicznych została opublikowana w serwisie
internetowym projektu, gdzie upowszechniono również zbiorcze analizy
wybranych wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych za lata
2012-2016, ilustrujące rozwój projektu. Przeprowadzono szkolenia online
administratorów merytorycznych z bibliotek publicznych i pedagogicznych.
Opracowano filmy instruktażowe dla dyrektorów tego typu bibliotek nt.
metod prowadzenia analizy danych biblioteki. Obecnie trwają rozmowy
z MKiDN dot. dalszego finansowania projektu.
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Ad. 9
Sprawy różne:
−−dyrektor Wydawnictwa SBP, M. Lach przedstawiła propozycję Rady
Programowej Wydawnictwa SBP dot. zmiany nazwy wydawnictwa.
Wydawnictwo ma charakter naukowy, co brane jest pod uwagę przy
występowaniu o dofinansowywanie publikacji przez uczelnie, wydaje 2
czasopisma znajdujące się na liście czasopism punktowanych MNiSW,
posiada 2 serie naukowe, większość artykułów i książek jest recenzowana. Rada proponuje zmianę nazwy na: Wydawnictwo Naukowe
i Edukacyjne SBP. Propozycja została przyjęta jednogłośnie (Uchwała
nr 4/2018). Zgłoszono również propozycję zmiany nazwy Rady Programowej na Radę Naukową, co także zostało zaakceptowane,
−−kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała, że w 2018 r. nie odbędzie się Forum Młodych Bibliotekarzy. Miasta, które wstępnie były
chętne do organizacji (m.in. Katowice, Białystok, Poznań, Gdańsk,
Kraków, Toruń) wycofały się z powodu zbyt krótkiego czasu na przygotowanie i obciążenie innymi zadaniami; zaapelowała o zgłaszanie
propozycji organizacji FMB w 2019 r.,
−−Kongres IFLA 2018 odbędzie się w dniach 24-30 sierpnia w Kuala
Lumpur, Malezja. SBP złożyło wniosek do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego o sfinansowanie uczestnictwa kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej, która bierze czynny udział w projektach realizowanych przez
IFLA i zgłosiła referat na Kongres. Członkowie ZG zastanawiali się nad
możliwością szerszej reprezentacji polskich bibliotekarzy w Kongresie;
kol. Ż. Kubic zaapelowała o współpracę z Biblioteką Narodową w tym
zakresie; kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska z kolei obiecała porozmawiać jeszcze z przedstawicielami MKiDN o możliwości dofinansowania
przez resort kultury wyjazdów zagranicznych bibliotekarzom z całej
Polski,
−−w związku z planowanymi pracami remontowymi w Bibliotece Narodowej, Biuro ZG SBP ma zostać przeniesione do innych pomieszczeń
na terenie BN,
−−kol. J. Potęga poinformowała o pracach dot. oceny zawartości i propozycji zmian na stronie SBP, prowadzonych przez Zespół powołany w grudniu 2017 r. Zespół (J. Potęga, B. Chlebicka-Abramowicz,
Z. Gruszka), swoje uwagi przedstawi na kolejnym posiedzeniu ZG,
−−kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poruszyła temat hologramów do legitymacji SBP. Na wniosek struktur utrzymany zostanie ich zakup przez
Biuro, mimo wcześniejszej decyzji o zaniechaniu zakupu. Niektóre
bowiem oddziały podpisały umowy partnerskie/lojalnościowe z in-
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stytucjami kultury w swoim regionie, oferującymi zniżki dla członków
SBP na podstawie legitymacji z hologramem. Zakupu hologramów
dokona Biuro ZG SBP na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego
przez okręgi; koszty zakupu pokrywają okręgi,
−−Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego zgłosiła
do akceptacji ZG SBP 4 pozycje do nagrody za 2017 r. w kategoriach:
prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym; prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym; podręczniki akademickie; prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym. ZG zatwierdził
propozycje Komisji,
−−ustalono, że posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej odbędzie się
14 maja br., a na kolejne obrady ZG SBP (21 czerwca br.) zaproszeni
zostaną przewodniczący okręgów.
21 czerwca
W posiedzeniu ZG SBP, które prowadziła kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska udział wzięli członkowie Zarządu: Sylwia Błaszczyk, Joanna
Chapska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Dariusz
Florek, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena
Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Marta Lach, Aleksandra Mikołajska, Pawel Pioterek, Mariusz
Próchnicki.
Po przyjęciu protokołu z posiedzenia ZG w dn. 6.04. przewodnicząca
SBP, J. Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła najważniejsze działania w okresie
kwiecień-czerwiec 2018, do których zaliczyła:
−−udział SBP w Warszawskich Targach Książki (stoisko, prezentacja
książki Rozumienie świata. O warsztatach pracy z książką i czytelnikiem, wręczenie nagród w konkursach SBP),
−−realizację konkursów („Bibliotekarz Roku”, „Tydzień Bibliotek”);
−−działalność międzynarodową (wizytę bibliotekarzy z Mołdawii, wyjazd
przewodniczącej SBP do Paryża na zaproszenie IFLA);
−−aktualizację wniosków do grantów przyznanych przez MKiDN (Wydawanie miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” w 2018 r.; Wydawanie
czasopisma naukowego „Przegląd Biblioteczny” w latach 2018-2019;
Baśnie i legendy polskie w komiksie; Teatralne spotkania z książką;
„Tam gdzie przeszła burza”. Losy polskiego dziedzictwa kulturowego
w latach 1914-1920; Publikacja książki pt. Zostawili swój ślad… w serii SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”;
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Kontynuacja digitalizacji „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”
oraz poszerzenie dostępu do Archiwum Cyfrowego SBP; Wydanie
publikacji w języku angielskim pt. Zasoby polskiej kultury muzycznej
w bibliotekach i archiwach; Konkurs „Bibliotekarz Roku 2017”; Wyjazd
J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej na Kongres IFLA w Malezji; Kontynuacja
projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek),
−−działalność szkoleniową (w omawianym okresie odbyło się 10 warsztatów),
−−realizację konferencji pt. „Obecność książki w życiu młodego pokolenia”, (18-19.06.), opracowanie programów konferencji dot. architektury bibliotek oraz konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”, które
odbędą się jesienią br.,
−−działalność wydawniczą; w I półroczu br. ukazało się m.in. 8 pozycji
książkowych, czasopisma, Oferta Wydawnicza, „Biuletyn Informacyjny
Zarządu Głównego SBP”, plakat TB. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP otrzymało wyróżnienie w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018 za publikację Biblioteki
uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej autorstwa Krystyny
Hudzik,
−−patronaty (m.in.: Rabka Festival, Aleja Gwiazd Literatury – Mińsk Mazowiecki, Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek – Kraków, VIII Lubelskie
Forum Bibliotekarzy).
Przewodnicząca SBP poinformowała również o ataku hakerskim na
portal sbp.pl, który miał miejsce w kwietniu br. Jego konsekwencją był brak
dostępu do portalu przez 2 dni. Sprawa została zgłoszona na policję, Prokuratura Rejonowa w Warszawie wszczęła dochodzenie.
W kolejnym punkcie porządku obrad dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska wymieniła konferencje planowane w II połowie 2018 r. Omówiła
ponadto tematykę przygotowywanych warsztatów: ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza, oferta bibliotek dla seniorów, metody stymulacji
pamięci, tworzenie komiksów, teatr w bibliotece i in. Z kolei M. Lach przedstawiła plan wydawniczy na II połowę 2018 r. Obejmuje on ok. 20 publikacji
książkowych i 4 tytuły czasopism.
Stan realizacji konkursów SBP przedstawiła kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska. Zakończono realizację konkursów: „Mistrz Promocji Czytelnictwa
2017”, „Bibliotekarz Roku 2017”, „Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego
za 2017 r.”, plakat Tygodnia Bibliotek 2018. Obecnie trwa konkurs na najlepszą akcję zorganizowaną w ramach Tygodnia Bibliotek 2018.
W dyskusji członkowie ZG odnieśli się m.in. do konkursu „Bibliotekarz
Roku”: podkreślali dysproporcje w rankingach internautów i okręgach
(J. Chapska), problemy ze zgłaszaniem kandydatów (S. Błaszczyk);
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zastanawiali się nad jego modyfikacją, m.in. wprowadzeniem nowych kategorii i opracowaniem zróżnicowanych kryteriów (np. osoby zarządzające
i pracownicy bibliotek – K. Dąbkowski). Kol. J. Chapska zaproponowała
przygotowanie wspólnej kampanii promocyjnej konkursu, np. krótkiego
filmu. A. Grzecznowska wspomniała o wywiadzie z Bibliotekarzem Roku
2017, kol. Cecylią Judek, który został nagrany podczas wręczania nagród
na Warszawskich Targach Książki. Filmik ten jest znakomitą promocją
konkursu, jak i zawodu bibliotekarza. Kol. M. Przybysz postulowała szersze
opisywanie sylwetek kandydatów na portalu sbp.pl. Zamykając dyskusję kol.
J. Pasztaleniec-Jarzyńska powołała grupę roboczą, której zadaniem będzie
przygotowanie propozycji zmian do regulaminu konkursu. W skład grupy
weszli: J. Chapska, M. Przybysz, A. Jagodziński, E. Stachowska-Musiał.
Następnie kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła zaktualizowaną
„Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” wraz z załącznikami; dokument został
przyjęty (Uchwala nr 5/2018). Powołano kol. D. Florka na koordynatora
wprowadzenia znowelizowanych przepisów w SBP i powierzono mu nadzór
nad bezpieczeństwem danych osobowych w SBP (Uchwała nr 6/2018).
Znaczną część obrad ZG poświęcono finansom SBP. Sytuację na koniec
maja br. przedstawili dyr. A. Grzecznowska oraz księgowy M. Próchnicki.
Jest ona bardzo trudna; 2018 r. Stowarzyszenie rozpoczęło z ujemnym
wynikiem finansowym i nieuregulowanymi zobowiązaniami finansowymi.
W I półroczu br. uregulowano niektóre zobowiązania z 2017 r., jednak utrzymująca się tendencja spadkowa sprzedaży czasopism oraz brak dopływu
środków z grantów potęgują deficyt finansowy SBP, uniemożliwiając uregulowanie wszystkich zaległości z 2017 r. oraz bieżących płatności z 2018 r.
A. Grzecznowska zaznaczyła, że poczynione kolejne oszczędności (w tym
kadrowe w Biurze) nie są wystarczające i konieczne jest wprowadzenie
zmian systemowych. Zgłosiła propozycję, aby od stycznia br. honoraria
autorskie w miesięcznikach SBP były płacone tylko za artykuły zamawiane
(w czasopismach naukowych SBP rozwiązanie takie funkcjonuje już od
dłuższego czasu). Większość artykułów dotyczy bowiem działalności poszczególnych bibliotek i powinny być one traktowane jako forma promocji
i reklamy biblioteki.
Rozpoczęła się dyskusja; kol. A. Jagodziński przypomniał, że problemy
ze sprzedażą miesięczników były już dyskutowane w poprzedniej kadencji.
Powołany został zespół, który miał ocenić zawartość czasopism, rozważano
połączenie 2 miesięczników w jeden tytuł. Zgłosił propozycję przeprowadzenia ponownej analizy zawartości czasopism. Zgodził się, że w obecnej
sytuacji autorzy artykułów nie powinni otrzymywać honorariów. Zauważył

68

Nr 1/2018

biuletyn zg sbp

jednak, że rozwiązanie, w którym jedni autorzy otrzymują honoraria, a inni
nie, może budzić kontrowersje. Postulował również, aby dyrektorzy wojewódzkich bibliotek sponsorowali poszczególne numery, w których ukazywałyby się artykuły promujące ich instytucję. W odpowiedzi A. Grzecznowska
poinformowała, że w poprzednich latach przewodnicząca SBP zwracała
się w tej sprawie do dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych, jednak
bez rezultatu. Poza jedną biblioteką, nikt nie był zainteresowany współfinansowaniem „Bibliotekarza” w zamian za promocję. Odniosła się również
do pomysłu połączenia dwóch tytułów. Każdy z miesięczników SBP ma
inne grono czytelników, likwidując jeden tytuł stracilibyśmy sporą część
odbiorców. Dotychczasowe dochody ze sprzedaży wersji elektronicznych
czasopism są na bardzo niskim poziomie. Kol. P. Pioterek zaproponował,
aby poszukać sponsorów wśród firm lokalnych. Kol. J. Potęga zauważyła, że
przy braku honorariów mogą być problemy z pozyskiwaniem autorów. Zgodziła się z nią kol. M. Przybysz informując, że w przypadku „Bibliotekarza”
już są z tym trudności, zaapelowała o rozwagę przy podejmowaniu decyzji
o rezygnacji z honorariów autorskich w obawie przed brakiem chętnych
do publikowania swoich tekstów. Kol. D. Florek zauważył, że w większości
przypadków to jednak biblioteki powinny płacić za możliwość publikacji
artykułu, ponieważ jest to promocja ich działalności. Przewodnicząca SBP
zwróciła się do zebranych z pytaniem o zgodę na przyjęcie rozwiązania
polegającego na rezygnacji od stycznia br. z honorariów autorskich w miesięcznikach „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” z wyjątkiem artykułów
zamawianych (porady prawne, artykuły dot. ochrony danych osobowych
itp.). Zebrani wyrazili zgodę.
W sprawach różnych przewodnicząca SBP przekazała, że 14 maja br.
odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP. Komisja pozytywnie oceniła działania SBP w 2017 r.; w protokole sformułowała wnioski dot.:
przywrócenia zasady odprowadzania części składek członkowskich do
Zarządu Głównego, weryfikacji deklaracji członków SBP z uwzględnieniem
wymogów RODO oraz ujednolicenia wysokości składek. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała także, że w Krajowym Rejestrze Sądowym
dokonano wpisu wprowadzającego zmiany zatwierdzone przez KZD (Statut
SBP, nowe władze itp.).
W drugiej części obrad Zarządu Głównego wzięli udział przedstawiciele
okręgów. Okręgi były reprezentowane następująco: dolnośląski – Rozalia
Podgórska (przewodnicząca), kujawsko-pomorski – Jolanta Szewczak
(przewodnicząca), lubelski – Joanna Chapska (przewodnicząca), lubuski
– brak przedstawiciela, łódzki – Joanna Szymczak-Ryczel (przewodnicząca), Katarzyna Szumska, małopolski – Żaneta Kubic (przewodnicząca),
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mazowiecki – Joanna Potęga (przewodnicząca), opolski – Joanna Raczyńska-Parys, podkarpacki – Andrzej Jagodziński, podlaski – Małgorzata Rokicka-Szymańska (przewodnicząca), Wiesława Kłosińska, pomorski – Teresa
Milewska (przewodnicząca), śląski – Sylwia Błaszczyk (przewodnicząca),
świętokrzyski – Anna Godowska (przewodnicząca), warmińsko-mazurski
– Krzysztof Dąbkowski (przewodniczący), wielkopolski – Maria Bochan,
Aleksandra Mikołajska, Paweł Pioterek, zachodniopomorski – Małgorzata
Bartosik (przewodnicząca).
Po przywitaniu gości kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska nakreśliła kierunki
działalności SBP w kadencji 2017-2021. Do głównych obszarów zaliczyła:
umacnianie wizerunku zawodu bibliotekarza, wydawanie branżowych
publikacji oraz czasopism, organizację warsztatów i konferencji, rozwój
współpracy międzynarodowej, doskonalenie portalu sbp.pl, organizację
konkursów. Przedstawiciele okręgów odnieśli się do konkursu „Bibliotekarz
Roku”. Postulowali uproszczenie procedury głosowania w Internecie oraz
skrócenie formularza zgłoszeniowego. Kol. J. Chapska poinformowała
o powołaniu zespołu, który przygotuje propozycję zmian w regulaminie
i poprosiła o nadsyłanie uwag i sugestii.
Następnie kol. S. Błaszczyk – członek Zarządu Głównego SBP ds.
współpracy z okręgami podniosła kwestię sprawozdań z działalności okręgów i zaapelowała o ich syntetyczne ujęcie oraz uwzględnienie wyłącznie
działań podejmowanych przez struktury SBP, a nie biblioteki, w których
pracują przedstawiciele okręgów.
Kol. B. Chlebicka-Abramowicz zaprezentowała wyniki analizy ankiet nt.
składek członkowskich w SBP. Do badania przystąpiły wszystkie okręgi
i oddziały. Wyniki potwierdzają duże różnice, istniejące nawet w obrębie
jednego okręgu lub oddziału, m.in. w zakresie: wysokości składek, zasadach ich określania, zasadach ulg i zwolnień w opłacaniu składek, form
zbierania, wysokości składki przekazywanej do okręgu, rozwiązań w kwestii dofinansowania działalności kół. W wielu przypadkach rozbieżności
te wskazują na niestosowanie się przez struktury terenowe do zapisów
Statutu SBP. Sytuacja wymaga pilnego uporządkowania. Pełne wyniki
analizy ankiet zostaną przekazane do okręgów.
W dyskusji kol. A. Jagodziński przypomniał zapis z obowiązującego Statutu, mówiący o tym, że wysokość składki członkowskiej ustalają zarządy
okręgów, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego. Wynika z niego, że
ZG takie wytyczne powinien opracować. Statut nie przewiduje natomiast
zniżek. Do zastanowienia pozostaje też kwestia, czy w wytycznych powinny
znaleźć się informacje o minimalnej wysokości składki.
Kol. M. Bartosik zaapelowała o utrzymanie zniżek dla emerytów.
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Kol. S. Błaszczyk poinformowała, że na ostatnich zjazdach okręgowych
w Katowicach zgłaszano propozycje podniesienia wysokości składki, ale
nie zostały one przyjęte. Uważa ponadto, że pieniądze ze składek są własnością kół i to one powinny o nich decydować. Z opinią tą polemizowała
przewodnicząca SBP tłumacząc, że Stowarzyszenie to wszystkie osoby,
które do niego należą, więc pieniądze ze składek nie mogą być własnością
kół. Przypomniała również, że do lat 60. składki członkowskie przekazywane były do Zarządu Głównego. Zmiana nastąpiła w momencie, gdy SBP
zaczęło się rozrastać i struktury potrzebowały łatwiejszego i szybszego
dostępu do środków na swoją działalność, a Zarządowi Głównemu przyznawana była stała, coroczna dotacja z Ministerstwa Kultury. Sytuacja dziś
wygląda zupełnie inaczej i wymaga wprowadzenia zmian. W uzupełnieniu
A. Grzecznowska omówiła rozwiązania kwestii składek w innych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz kultury.
Na 24 zanalizowane Statuty, we wszystkich są zapisy o przekazywaniu
składek do zarządu głównego. Zwróciła uwagę, że zgodnie z informacjami
zamieszczonymi na portalu dla organizacji pozarządowych ngo.pl to walny
zjazd lub zarząd główny ustala wysokość składek. Przypomniała również
o stanowisku Głównej Komisji Rewizyjnej SBP, która opowiedziała się za
przywróceniem przekazywania części składek do ZG. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska dodała, że wysokość składek w SBP jest przeważnie bardzo
niska i niezmieniana od wielu lat. Poinformowała, że zgodnie ze Statutem
SBP, Zarząd Główny przygotuje wytyczne, które następnie zostaną skonsultowane z przewodniczącymi okręgów i przyjęte uchwałą ZG na kolejnym
posiedzeniu. Propozycje wytycznych i zasad gospodarowania składkami
opracuje zespół powołany 6 kwietnia br. w celu analizy ankiet, w składzie:
K. Dąbkowski, B. Chlebicka-Abramowicz, M. Przybysz, S. Błaszczyk,
J. Chapska.
Kol. J. Szymczak-Ryczel poprosiła o sprecyzowanie w zasadach,
które zostaną opracowane, czego struktury terenowe mogą oczekiwać
w zamian za przekazanie części składek do ZG (np. sfinansowanie zakupu
hologramów, dofinansowanie udziału w szkoleniach itp.). A. Grzecznowska
wyjaśniła, że wszystkie informacje o sposobie gospodarowania składkami
publikowane byłyby w rocznych sprawozdaniach finansowych.
W dalszej części dyskusji kol. W. Kłosińska zwróciła uwagę na wysokie
ceny uczestnictwa w konferencjach, co uniemożliwia wielu bibliotekarzom
udział w nich. Zaproponowała możliwość obniżki opłaty poprzez rezygnację
z cateringu. Kol. Ż. Kubic dodała, że w okręgu małopolskim organizuje konferencje bezpłatne dla uczestników, a pieniędzy poszukuje z innych źródeł
(sponsorzy). Kol. A. Jagodziński odpowiedział, że to nie SBP, a dyrektorzy
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bibliotek powinni finansować wysyłanie swoich pracowników na warsztaty
i konferencje, oraz że pracownicy powinni szkolić się sami.
Kol. K. Szumska pytała o osobowość prawną jednostek terenowych.
M. Próchnicki wyjaśnił, że działalność Stowarzyszenia obejmuje bezpłatną
i odpłatną działalność statutową. Struktury terenowe nie posiadają osobowości prawnej, dlatego nie mogą prowadzić działalności odpłatnej. Kol.
J. Pasztaleniec-Jarzyńska dodała, że struktury mogą otrzymywać dotacje
i darowizny. Kol. K. Szumska przyznała, że w przypadku dotacji wymagany
jest wkład własny, którego ze składek członkowskich oddział nie może
wnieść, musi poszukiwać darczyńców, dlatego ustanowienie osobowości
prawnej dla oddziałów rozwiązałoby wiele problemów. Kol. Ż. Kubic przypomniała, że zgłaszała na ostatnim posiedzeniu ZG pomysł wprowadzenia
zmian w strukturze SBP, szczególnie w odniesieniu do jednostek terenowych. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poprosiła ją o pilotowanie sprawy
i rozeznanie, jakie korzyści dla SBP miałoby ustanowienie osobowości
prawnej dla struktur.
Kolejny temat dyskusji dotyczył przyciągnięcia młodych bibliotekarzy
do SBP. Kol. P. Pioterek przedstawił inicjatywy, które dla swoich członków podjął Zarząd Okręgu w Poznaniu – zniżki w niektórych instytucjach
kultury, spotkania integracyjne, uruchomienie studiów podyplomowych dla
osób bez kierunkowego wykształcenia chcących pracować w bibliotece,
prowadzenie warsztatów. Zaproponował nowe tematy warsztatów, m.in. jak
zostać dyrektorem, jak rozmawiać ze sponsorem, warsztaty relaksacyjne,
językowe, dzielenie się przez starszych bibliotekarzy doświadczeniem.
Wyraził gotowość organizacji przez okręg wielkopolski kolejnego Forum
Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu (12-13 września 2019 r.).
Kol. Z. Gruszka stwierdził, że trzeba się zastanowić, co SBP rzeczywiście daje młodym, bo sam prestiż to za mało. Kol. K. Szumska zaproponowała wymianę doświadczeń pomiędzy okręgami w organizacji bezpłatnych
warsztatów; w każdym okręgu są specjaliści z różnych dziedzin, którzy
mogliby je prowadzić. Zauważyła ponadto, że w bibliotekach brakuje pracowników poniżej 35 roku życia.
Swoimi refleksjami z działalności w SBP podzieliła się kol. A. Godowska. Wstępowała do SBP z nastawieniem, że najpierw musi wykazać się
aktywnością, nie licząc co otrzyma w zamian. Spytała zebranych co robią
dla członków ze swojego okręgu, jakimi są liderami? Sama promuje SBP
w każdej możliwej sytuacji, we wszystkie inicjatywy włącza przewodniczących kół, prowadzi profil okręgu na FB, zorganizowała wyjazd integracyjny.
Obserwuje zbyt dużą liczbę szkoleń organizowanych w województwie,
bibliotekarze nie są już tak bardzo nimi zainteresowani, chcą się natomiast
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spotykać i integrować. Kol. M. Bartosik poinformowała o zakupie 21 roll-upów dla kół SBP, z pieniędzy uzyskanych z urzędu marszałkowskiego.
W podsumowaniu przewodnicząca SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska stwierdziła, że działalność okręgów jest imponująca i podziękowała za
dotychczasową aktywność. Poprosiła o przesyłanie informacji o aktywności
struktur do redakcji portalu sbp.pl w celu popularyzacji ich działań.

2. Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP
UCHWAŁA Nr 1/2018
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP
im. Adama Łysakowskiego
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
podczas posiedzenia w dniu 8 lutego br. powołuje Komisję Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w składzie:
−−prof. dr hab. Wiesław Babik
−−dr hab., prof. UMK Ewa Głowacka
−−dr hab. Artur Jazdon
−−prof. dr hab. Maria Juda
−−dr hab., prof. UŁ Jadwiga Konieczna
−−dr hab., prof. UwB Jadwiga Sadowska – przewodnicząca
−−prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
−−dr hab., prof. UWr Bogumiła Staniów
−−dr hab. Marzena Świgoń
−−dr hab. Anna Tokarska
−−Marta Lach – sekretarz
Tym samym traci ważność Uchwała Zarządu Głównego nr 7nk/2013
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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UCHWAŁA Nr 1/2018
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2017 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dn. 6 kwietnia
2018 r. przyjął i zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za
2017 r.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
UCHWAŁA Nr 2/2018
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich – Zarządu Głównego
Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(z późniejszymi zmianami) ustala się zasady (politykę) rachunkowości
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, ujęte w zał. 1-7. Tracą moc zasady
polityki rachunkowości przyjęte Uchwałą ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich nr 10/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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UCHWAŁA Nr 3/2018
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie zamknięcia działalności
Komisji ds. Edukacji Informacyjnej Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich – Zarządu Głównego
Na wniosek Zarządu Komisji ds. Edukacji Informacyjnej, zgodnie ze
Statutem SBP (paragraf 40, punkt 1.12) Zarząd Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich rozwiązuje Komisję ds. Edukacji Informacyjnej.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
UCHWAŁA Nr 4/2018
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy Wydawnictwa SBP
Na wniosek Rady Programowej Wydawnictwa SBP, Zarząd Główny
postanawia zmienić nazwę wydawnictwa na: Wydawnictwo Naukowe
i Edukacyjne SBP.
Nowa nazwa podkreśla charakter wydawnictwa, które publikuje:
−−naukowe czasopisma („Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji
Naukowej. Studia Informacyjne”) znajdujące się na liście czasopism
punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
−−serie naukowe (m.in. „Nauka-Dydaktyka-Praktyka”; „Literatura dla
dzieci i młodzieży. Studia”),
−−serie edukacyjne (m.in. „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”).
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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UCHWAŁA Nr 5/2018
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
przetwarzanych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
1. W związku z wprowadzeniem zmian przepisów prawa dotyczących
ochrony danych osobowych, tj.: RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz Ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) wprowadza się zaktualizowaną „Politykę bezpieczeństwa w zakresie
ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” określającą zasady przetwarzania danych osobowych w SBP,
stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych członków SBP
przetwarzanych w bazie członków SBP określa Uchwala Zarządu
Głównego SBP nr 16/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. wraz z załącznikami.
3. Traci moc Uchwała nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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UCHWAŁA Nr 6/2018
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nadzoru nad bezpieczeństwem danych
osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powierza Dariuszowi Florkowi, członkowi Zarządu Głównego SBP, nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

3. Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych
osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, przyjęta Uchwałą nr 5/2018 Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2018 r.
I. Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawiają się sformułowania:
1. „Polityka bezpieczeństwa”, „dokument” – należy przez to rozumieć
„Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”.
2. „Administrator” oznacza Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w SBP.
3. „SBP” – oznacza Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
4. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
5. „Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania” to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
6. „Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych
dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy
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zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony
funkcjonalnie lub geograficznie.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której
dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych.
„Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie
bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego
z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
„Osoba upoważniona” – należy przez to rozumieć: członka SBP,
pracownika, współpracownika, wolontariusza, praktykanta SBP posiadającego pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane w imieniu Administratora przez przewodniczącego
SBP lub upoważnionych przez niego osób.
„System informatyczny” oznacza zespół współpracujących ze sobą
urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi
programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
„Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym” – należy przez
to rozumieć wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich
nieuprawnionym przetwarzaniem.
„Usuwanie danych” – należy przez to rozumieć zniszczenie danych
osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie
tożsamości osoby, której dane dotyczą.
„Odbiorca danych” – należy przez to rozumieć każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem:
a) osoby, której dane dotyczą,
b) osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
c) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym
dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.
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15. „Polityka bezpieczeństwa dla bazy członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” – należy przez to rozumieć odrębny dokument
określający politykę bezpieczeństwa danych osobowych w bazie
członków SBP.
II. Wprowadzenie
1. Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące procedur zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w systemach
informatycznych i zbiorach danych w postaci papierowej w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
2. Dokument wskazuje sposób postępowania w sytuacji naruszenia
bezpieczeństwa danych osobowych i jest w szczególności przeznaczony dla osób pracujących przy przetwarzaniu danych osobowych.
3. Dokument określa konsekwencje naruszania zasad ochrony danych
osobowych oraz procedury postępowania dla zapobiegania i minimalizowania skutków zagrożeń.
4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w SBP są
zgodne z art. 5 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Dane
osobowe muszą być:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność
i przejrzystość”),
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za
niezgodne z pierwotnymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne
do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Administrator jest
zobowiązany podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania,
zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można
przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane
wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów
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badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone
zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”),
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
5. Administrator jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych
i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).
III. Ogólne zasady polityki bezpieczeństwa danych osobowych w SBP
1. „Polityka bezpieczeństwa” określa tryb postępowania zapewniający
ochronę danych osobowych oraz procedury w przypadku, gdy:
a) stan urządzenia, zawartość rejestru danego zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy mogą wskazywać na naruszenie
zabezpieczeń tych danych,
b) stwierdzono naruszenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych
w rejestrze danego zbioru danych.
2. „Polityka bezpieczeństwa” obowiązuje wszystkie osoby pracujące
przy przetwarzaniu danych osobowych w SBP.
3. Zarząd Główny SBP, na mocy Uchwały, wyznacza spośród swoich
członków osobę nadzorującą bezpieczeństwo danych osobowych
w SBP.
4. W imieniu Administratora za bezpieczeństwo danych osobowych
w SBP, zgodnie z niniejszą „Polityką bezpieczeństwa” i obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiada
przewodniczący SBP, który upoważnia osoby odpowiedzialne za
przetwarzanie określonych zbiorów danych osobowych.
4.1. Osobami uprawnionymi do otrzymania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są:
a) osoby wchodzące w skład organów statutowych organizacji,
b) pracownicy Biura ZG SBP,
c) członkowie SBP,
d) inne osoby działające na rzecz Stowarzyszenia.
4.2. Przewodniczący SBP udziela w formie pisemnej upoważnienia:
a) administratorom bazy członków SBP,
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b) dyrektorowi, głównemu księgowemu i pracownikom Biura ZG
SBP,
c) przewodniczącym okręgów do nadawania upoważnień w zakresie ochrony danych osobowych członkom zarządów koła,
oddziału i okręgu do przetwarzania odpowiednio danych osobowych zbieranych w strukturach SBP.
4.3. Upoważnienie udzielane jest na czas wykonywania przez osobę
upoważnioną czynności na powierzonym stanowisku.
4.4. Wzory upoważnień stanowią odpowiednio załączniki nr 2,3,4,5.
4.5. Administrator może w każdym czasie odwołać w formie pisemnej
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Za ochronę danych osobowych przetwarzanych w Biurze Zarządu
Głównego SBP odpowiada Dyrektor Biura.
Za politykę bezpieczeństwa bazy członków SBP odpowiada redaktor
portalu www.sbp.pl.
Za ochronę danych osobowych w kołach, oddziałach i okręgach
odpowiada Przewodniczący Zarządu Okręgu i upoważnione przez
niego osoby.
Upoważnienia osób przetwarzających dane osobowe w Biurze ZG
SBP przechowuje osoba upoważniona przez Dyrektora Biura ZG
SBP. Ta sama osoba odpowiada za prowadzenie i aktualizację w formie elektronicznej i papierowej ewidencji upoważnień.
Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w bazie
członków SBP wraz z dokumentacją prowadzi w formie elektronicznej i papierowej redaktor portalu www.sbp.pl.
Ewidencję osób wraz z dokumentacją uprawnionych do przetwarzania danych w kołach, oddziałach i okręgach SBP prowadzi osoba
upoważniona przez przewodniczącego Zarządu Okręgu.

IV. Zbiory danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
a) wykaz zbiorów danych w Zarządzie Głównym SBP:
1. Baza członków SBP (baza na portalu sbp.pl).
2. Dane kadrowo-płacowe pracowników Biura ZG SBP (są rejestrowane
w zintegrowanym systemie do zarządzania firmą Raks SQL; system
Płatnik służy do przekazywania zbiorczych raportów rozliczeniowych
i deklaracji zgłoszeniowych do ZUS).
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3. Dane kadrowo-płacowe autorów i współpracowników – umowy cywilno-prawne (są rejestrowane w zintegrowanym systemie do zarządzania firmą Raks SQL; system Płatnik służy do przekazywania
zbiorczych raportów rozliczeniowych i deklaracji zgłoszeniowych
do ZUS).
4. Dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności szkoleniowej,
promocyjnej, organizowanych konkursów (zbiór papierowy; dane
przechowywane w programie Word).
5. Dane osobowe związane z przygotowaniem wniosków o odznaczenia i nagrody (zbiór papierowy; dane przechowywane w programie
Word).
b) zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach każdego ze zbiorów
danych osobowych wymienionych w pkt a):
Ad. 1
Dane osobowe członków SBP, przetwarzane są w formie papierowej
oraz elektronicznej i obejmują:
−−imiona i nazwiska,
−−pełny adres domowy lub oznaczenie samej tylko miejscowości,
−−numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego i/lub adres poczty
elektronicznej,
−−rok urodzenia,
−−wykształcenie,
−−miejsce pracy,
−−odznaczenia.
Ad. 2
Dane osobowe pracowników przetwarzane są w formie elektronicznej
w zintegrowanym systemie do zarządzania firmą Raks SQL; do systemu
Płatnik są przekazywane raporty zbiorcze dokumentów rozliczeniowych
i deklaracji zgłoszeniowych poprzez eksport danych w pliku kedu z systemu
Raks SQL.
Dane rejestrowane w systemie Raks SQL obejmują:
−−imiona i nazwiska,
−−pełny adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji,
−−numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres poczty elektronicznej,
−−datę urodzenia,
−−numer ewidencyjny PESEL,
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−−zwolnienia lekarskie,
−−wysokość wynagrodzenia,
−−posiadane dzieci.
Dane przekazywane do systemu Płatnik obejmują:
−−imiona i nazwiska,
−−numer ewidencyjny PESEL,
−−kod ubezpieczenia pracownika.
Ad. 3
Dane osobowe autorów i współpracowników przetwarzane są w formie
elektronicznej w zintegrowanym systemie do zarządzania firmą Raks SQL;
do systemu Płatnik są przekazywane raporty zbiorcze dokumentów rozliczeniowych i deklaracji zgłoszeniowych poprzez eksport danych w pliku
kedu z systemu Raks SQL.
Dane rejestrowane w systemie Raks SQL obejmują:
−−imiona i nazwiska,
−−pełny adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji,
−−numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres poczty elektronicznej,
−−datę urodzenia,
−−numer ewidencyjny NIP,
−−numer ewidencyjny PESEL,
−−wysokość wynagrodzenia.
Dane przekazywane do systemu Płatnik obejmują:
−−imiona i nazwiska,
−−numer ewidencyjny PESEL,
−−kod ubezpieczenia współpracownika.
Ad. 4
Dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności szkoleniowej,
promocyjnej, organizowanych konkursów (zbiór papierowy; dane przechowywane w programie Word) obejmują:
−−imiona i nazwiska,
−−nazwę firmy,
−−adres firmy,
−−numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres poczty elektronicznej,
−−numer ewidencyjny NIP,
−−wysokość opłaty,
−−ewentualnie inne dane niezbędne do przeprowadzenia konkursu SBP.
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Ad. 5
Dane osobowe związane z przygotowaniem wniosków o odznaczenia
i nagrody (zbiór papierowy; dane przechowywane w programie Word)
obejmują:
−−imiona i nazwiska,
−−imiona rodziców,
−−datę i miejsce urodzenia,
−−miejsce zamieszkania,
−−wykształcenie,
−−tytuł naukowy,
−−miejsce pracy,
−−zajmowane stanowisko,
−−staż pracy (ogólnie), w tym staż pracy w bibliotekarstwie,
−−staż członkowski w SBP,
−−funkcje pełnione w SBP,
−−posiadane ordery, odznaczenia,
−−inne dane wymagane przez instytucje nadające odznaczenia i nagrody.
c) wykaz zbiorów danych przetwarzanych w strukturach terenowych SBP:
1. Baza członków SBP (dostęp do bazy na portalu sbp.pl).
2. Kartoteki z danymi członków SBP (deklaracje wstąpienia do SBP,
zbiory papierowe).
3. Dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności szkoleniowej,
promocyjnej, organizowanych konkursów, inne (zbiór papierowy;
dane przechowywane w programie Word).
4. Dane osobowe związane z przygotowaniem wniosków o odznaczenia i nagrody (zbiór papierowy; dane przechowywane w programie
Word).
5. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach każdego ze
zbiorów wymienionych w pkt. c) określony jest odpowiednio w pkt.
b) Ad. 1, Ad. 4, Ad. 5.
V. Pomieszczenia SBP
1. Siedziba Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny,
wpisana do KRS znajduje się w Warszawie, ul. Konopczyńskiego
5/7, mieści się tam Wydawnictwo SBP. Lokal jest monitorowany,
w oknach są kraty. Biuro Zarządu Głównego SBP ma siedzibę
w Warszawie, al. Niepodległości 213 (w siedzibie Biblioteki Naro-
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dowej). Lokal jest monitorowany i zabezpieczony zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Bibliotece Narodowej. Drzwi są zabezpieczone
zamkami, klucze oddawane są do portierni BN.
SBP zajmuje pokoje o numerach:
1134 – Dział Sprzedaży i Promocji,
1135 – Kadry, Dział Finansowy (gromadzą i przetwarzają dane
osobowe),
1136 – Portal SBP (prowadzi bazę członków SBP),
1137 – Sekretariat (gromadzi wybrane dane osobowe dot. członków SBP oraz dane osobowe związane z przygotowywaniem wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe,
stowarzyszeniowe),
1138 – Dyrekcja.
2. Pomieszczenia, gdzie przechowywane są dane osobowe wyposażone są w szafy drewniane zamykane na zamek. Dodatkowo
w pokoju 1135 znajduje się metalowy sejf z zamkiem szyfrowym.
Dostęp do poszczególnych pomieszczeń mają pracownicy Biura
Zarządu Głównego SBP zajmujący dane pomieszczenie, a także
osoby z zewnątrz (sprzątające pomieszczenia, obsługa techniczna).
Lista osób uprawnionych do odbioru kluczy z portierni Biblioteki
Narodowej znajduje się w biurze ochrony Biblioteki Narodowej.
3. Struktury terenowe SBP (koła, oddziały i okręgi) nie posiadają własnych pomieszczeń. Swoje siedziby mają w bibliotekach, które im
użyczają szafy do przechowywania dokumentacji.
VI. Środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych
1. Administrator jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych
danych w systemach informatycznych i na nośnikach tradycyjnych,
a w szczególności do:
a) zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
b) zapobiegania kradzieży danych,
c) zapobiegania przetwarzaniu danych z naruszeniem ustawy oraz
zmianie, utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu tych danych.
2. Do zastosowanych przez Administratora i osoby przez niego upoważnione w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich środków organizacyjnych służących zapewnieniu poufności, integralności i rozliczalności
przy przetwarzaniu danych osobowych należy:
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a) opracowanie i wdrożenie „Polityki bezpieczeństwa w zakresie
ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” opracowanie i wdrożenie polityki „Bezpieczeństwa dla bazy
członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”,
b) nadanie członkom organów SBP, pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom, praktykantom i stażystom SBP upoważnień
do przetwarzania danych osobowych,
c) nadawanie pracownikom i współpracownikom organizacji upoważnień do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektów/zadań, w których organizacja będzie partnerem
[niezależnie od tego, czy lider projektu/zadania (realizator) udzieli
takiego upoważnienia, czy też nie],
d) nadawanie pracownikom i współpracownikom organizacji upoważnień do przetwarzania danych osobowych w pozostałych
przypadkach przetwarzania danych osobowych występujących
w organizacji,
e) sprawowanie przez osoby wyznaczone przez Administratora kontroli i nadzoru nad procesem przetwarzania danych osobowych
oraz ich udostępniania.
3. Do zastosowanych środków organizacyjnych należą następujące
zasady:
a) zapoznanie każdej osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przed jej przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych,
b) przeszkolenie osób upoważnionych w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i programów związanych z przetwarzaniem i ochroną
danych osobowych,
c) kontrolowanie otwierania i zamykania pomieszczeń wymienionych
w pkt V, polegające na otwarciu pomieszczenia przez pierwszą
osobę, która rozpoczyna pracę oraz zamknięciu pomieszczenia
przez ostatnią wychodzącą osobę i niepozostawianiu pomieszczenia w czasie pracy bez nadzoru.
4. Do zastosowanych środków technicznych należy:
a) przetwarzanie danych osobowych w wydzielonych, odpowiednio
zabezpieczonych i przystosowanych do tego pomieszczeniach,
b) zabezpieczenie wejścia do pomieszczeń, o których mowa w pkt 1,
c) wyposażenie pomieszczeń w szafy dające gwarancję bezpieczeństwa dokumentacji i nośników danych.
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5. Dla potrzeb ochrony danych osobowych przetwarzanych w SBP
w formie papierowej stosuje się zabezpieczenia polegające na przechowywaniu:
−−dokumentacji bieżącej – np. w szafach zamykanych na zamki
w obszarach przetwarzania danych osobowych,
−−dokumentacji archiwalnej i dokumentacji pracowniczej – np.
w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu (najczęściej archiwum Biblioteki, w której jednostka główna lub terenowa ma siedzibę).
6. W przypadku zewnętrznych (obcych) systemów informatycznych dla
potrzeb bieżącego użytkowania i przesyłania danych stosowane są
zabezpieczenia podmiotów, którym przekazywane są dane:
−−„Płatnik” (program ZUS) – organizacja posiada certyfikowany
publiczny klucz dostępu do tego programu wydany na czas
określony, ponadto co 30 dni zmieniane jest hasło dostępu do
programu (program przypomina o upływie terminu ważności
hasła), gwarancję zachowania poufności danych stanowi także
ograniczony krąg osób upoważnionych do jego obsługi: główna
księgowa i samodzielny księgowy. Hasła i loginy są przechowywane w sejfie.
−−Zintegrowany system do zarządzania firmą Raks SQL posiada
licencję na oprogramowanie i jest zabezpieczony hasłem użytkownika, dostęp do systemu za pomocą odrębnych haseł posiadają: specjalista ds. sprzedaży, samodzielny księgowy i główna
księgowa. Hasła i loginy są przechowywane w sejfie.
−−Przelewy bankowe i międzybankowe – strona internetowa banku,
w którym organizacja posiada rachunki wymaga podania loginu
i hasła (kod zmieniający się co minutę z wykorzystaniem urządzenia o nazwie Token), osoby upoważnione do dokonywania
przelewów: główny księgowy i samodzielny księgowy. Hasła
i loginy są przechowywane w sejfie.
7. Komputery firmowe są zabezpieczone licencjonowanymi programami antywirusowymi: Kaspersky i ESET NOD32.
8. Niezależnie od niniejszych zasad, w zakresie bezpieczeństwa mają
zastosowanie wszelkie wewnętrzne regulaminy lub instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ludzi i zasobów informacyjnych oraz indywidualne zakresy zadań osób zatrudnionych przy przetwarzaniu
danych osobowych w określonym systemie, przy czym dokumenty
te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz z regulacjami
określonymi w „Polityce bezpieczeństwa”.
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9. Administrator za pośrednictwem osoby wymienionej w punkcie III.4
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz
zasad ustanowionych w niniejszym dokumencie.
10. Raz w roku osoba sprawującą nadzór nad przestrzeganiem ochrony
danych osobowych wymieniona w pkt. III.4 sporządza raport o stanie ochrony danych osobowych w SBP i przedstawia Zarządowi
Głównemu SBP.
VII. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
1. Za rażące naruszenie dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania
procedur bezpieczeństwa informacji uważa się niewylogowanie się
przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych w drukarce, na ksero, niezamknięcie pomieszczenia z komputerem, niewykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa,
prace na danych osobowych w celach prywatnych itp.
2. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania
danych osobowych (otwarte szafy, biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych, tj. na papierze (wydrukach),
kliszy, folii, zdjęciach, dyskietkach w formie niezabezpieczonej itp.
3. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających
z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako naruszenie
obowiązków pracowniczych, w szczególności przez osobę, która po
stwierdzeniu naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego
lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym fakcie Administratora.
4. W przypadku stwierdzenia:
a) naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego,
b) naruszenia technicznego stanu urządzeń,
c) naruszenia zawartości zbioru danych osobowych,
d) ujawnienia metody pracy lub sposobu działania programu,
e) jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej
wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych,
f) innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych
osobowych (np. zalanie, pożar, itp.),
każda osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych jest
zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednio
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Dyrektora Biura ZG SBP, a w przypadku naruszeń poza Biurem ZG
SBP, odpowiednio przewodniczącego Zarządu Okręgu/Oddziału.
W razie niemożliwości zawiadomienia Dyrektora Biura ZG SBP lub
osób upoważnionych w okręgach/oddziałach, należy powiadomić
bezpośredniego przełożonego.
Do czasu przybycia na miejsce naruszenia danych osobowych upoważnionej osoby, należy:
a) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania
niepożądanych skutków zaistniałego naruszenia – o ile istnieje
taka możliwość – a następnie uwzględnić w działaniu również
ustalenie przyczyn lub sprawców naruszenia danych osobowych,
b) udokumentować wstępnie zaistniałe naruszenie,
c) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do
czasu przybycia osoby upoważnionej.
Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych
osobowych, osoba upoważniona:
a) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody
dalszego postępowania, mając na uwadze ewentualne zagrożenia
dla prawidłowości pracy organizacji,
b) może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych od osoby powiadamiającej, jak
również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje
związane z zaistniałym naruszeniem,
c) rozważa celowość i potrzebę powiadomienia o zaistniałym naruszeniu lub ujawnieniu ochrony danych osobowych,
d) nawiązuje bezpośredni kontakt – jeżeli zachodzi taka potrzeba –
ze specjalistami spoza organizacji.
Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych związanych z zaistniałym naruszeniem/ujawnieniem ochrony danych osobowych,
Dyrektor Biura lub odpowiednio osoba upoważniona zasięga niezbędnych opinii i proponuje postępowanie naprawcze, w tym ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych.
Dyrektor Biura lub osoba upoważniona dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych oraz
sporządza raport, który powinien zawierać w szczególności:
a) wskazanie osoby powiadamiającej oraz innych osób zaangażowanych lub odpytywanych w związku z naruszeniem lub ujawnieniem
ochrony danych osobowych,
b) określenie czasu i miejsca: naruszenia/ujawnienia i powiadomienia o tym fakcie,
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c) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia/
ujawnienia,
d) wyszczególnienie wziętych faktycznie pod uwagę przesłanek do
wyboru metody postępowania i opis podjętego działania,
e) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia/ujawnienia,
f) ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego.
10. Raport, o którym mowa w pkt. 9, Dyrektor Biura lub osoba upoważniona niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu SBP oraz
członkowi Zarządu Głównego SBP sprawującemu nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w SBP (pkt. III.4).
11. Zaistniałe naruszenie/ujawnienie ochrony danych osobowych może
stać się przedmiotem szczegółowej analizy prowadzonej przez
Administratora.
12. Analiza, o której mowa w pkt. 11, powinna zawierać:
a) wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia/ujawnienia ochrony
danych osobowych,
b) wskazanie odpowiedzialnych,
c) wnioski co do ewentualnych przedsięwzięć: proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec
podobnym naruszeniom/ujawnieniom w przyszłości.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Wdrożenie „Polityki bezpieczeństwa” odbywa się poprzez:
a) zapoznanie osób wchodzących w skład organów organizacji,
pracowników, współpracowników, wolontariuszy, praktykantów
i stażystów organizacji z treścią „Polityki bezpieczeństwa”,
b) w szczególnych przypadkach, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych SBP, które zostały zapoznane z niniejszym dokumentem i zobowiązują się do stosowania
zasad w nim zawartych, potwierdzają ten fakt poprzez podpisanie
Oświadczenia (załącznik 1 do „Polityki bezpieczeństwa”).
3. „Polityka bezpieczeństwa” wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Zarządu Głównego SBP lub w terminie określonym w treści tej
Uchwały.
4. Zmiany w „Polityce bezpieczeństwa” będą podejmowane w Uchwałach Zarządu Głównego SBP.
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4.1. Zmiany wynikające ze zmiany przepisów lub innych okoliczności
(np. zmiana siedziby, oprogramowania, itp.) są podejmowane
w Uchwałach Prezydium ZG SBP.
4.2. Zmiany są dokumentowane w Arkuszu Zmian Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.

Załącznik 1: Oświadczenie osoby upoważnionej o zapoznaniu się
z „Polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”
.............................................................
(imię i nazwisko)

.............................................................
(nazwa struktury SBP)

.............................................................
(funkcja / stanowisko)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” i zobowiązuję się do stosowania zasad w nim zawartych.
....................., dnia ..................... ...............................................
(miejscowość)

(data)

(podpis)
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Załącznik 2: Upoważnienie dla administratorów bazy członków SBP
UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w bazie członków SBP
Nr        
Z dniem .........................., upoważniam Panią/Pana* ....................................
.............................…................................................................................................
do przetwarzania danych osobowych w bazie członków SBP.
Upoważnienie obejmuje następujący zakres przetwarzania danych
osobowych: zbieranie, wprowadzanie, aktualizowanie, usuwanie, przechowywanie, tworzenie raportów/zestawień, dostęp do danych.
Dane dotyczą członków Oddziału / Okręgu SBP (niepotrzebne skreślić)
w ….........................................................................................................................
Upoważnienie jest ważne na okres kadencji 2017-2021, licząc od daty
podpisania Upoważnienia.
Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy ich treści i sposobów zabezpieczenia oraz
do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wewnętrznych
regulacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W imieniu Administratora
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Potwierdzam przyjęcie upoważnienia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” i zobowiązuję się do stosowania zasad w nim zawartych.
....................., dnia ..................... ...............................................
(miejscowość)

(data)

(podpis)
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Załącznik 3: Upoważnienie dla przewodniczącego Zarządu Okręgu do
udzielania upoważnień przetwarzania danych osobowych członkom
zarządów kół/oddziałów/okręgu.
UPOWAŻNIENIE nr         do udzielania upoważnień
w zakresie przetwarzania danych osobowych członkom zarządów
kół/oddziałów/okręgu*
Z dniem .........................., upoważniam Panią/Pana* …...............................
......................................…......................................................................................
do udzielania upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych
członkom zarządów kół, oddziałów i okręgu w Okręgu SBP w ….............
..............................................................................................................................,
zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”.
Jednocześnie upoważniam do przetwarzania danych osobowych*:
a) dotyczących kartoteki z danymi członków SBP (deklaracje wstąpienia do SBP, zbiory papierowe),
b) niezbędnych do prowadzenia działalności szkoleniowej, promocyjnej, organizowanych konkursów oraz innych form działalności
statutowej (zbiór papierowy; dane przechowywane w programie
Word),
c) niezbędnych do przygotowania wniosków o odznaczenia i nagrody (zbiór papierowy; dane przechowywane w programie Word).
Dane dotyczą członków w Okręgu SBP w …................................................
.................................................................................................................................
Upoważnienie jest ważne na okres kadencji 2017-2021, licząc od daty
podpisania Upoważnienia.
W imieniu Administratora
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Potwierdzam przyjęcie upoważnienia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” i zobowiązuję się do stosowania zasad w nim zawartych.
....................., dnia ..................... ...............................................
(miejscowość)

*Niepotrzebne skreślić

(data)

(podpis)
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Załącznik 4: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kołach/oddziałach/okręgach
Zarząd Okręgu SBP w …..............................
UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w kołach/oddziałach/okręgach (niepotrzebne skreślić)
Nr        
Z dniem .........................., upoważniam Panią/Pana* ....................................
................................................................................................................................
do przetwarzania danych osobowych*:
a) dotyczących kartoteki z danymi członków SBP (deklaracje wstąpienia do SBP, zbiory papierowe),
b) niezbędnych do prowadzenia działalności szkoleniowej, promocyjnej, (zbiór papierowy; dane przechowywane w programie Word),
c) związanych z przygotowaniem wniosków o odznaczenia i nagrody
(zbiór papierowy; dane przechowywane w programie Word).
Dane dotyczą członków w Kole/Oddziale/Okręgu SBP w ….......................
.................................................................................................................................
Upoważnienie jest ważne na okres kadencji 2017-2021, licząc od daty
podpisania Upoważnienia.
Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy ich treści i sposobów zabezpieczenia oraz
do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wewnętrznych
regulacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W imieniu Administratora
Przewodnicząca/y Zarządu Okręgu
SBP w …............….......................................
Potwierdzam przyjęcie upoważnienia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” i zobowiązuję się do stosowania zasad w nim zawartych.
....................., dnia ..................... ...............................................
(miejscowość)

* Niepotrzebne skreślić

(data)

(podpis)
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Załącznik 5: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Biura ZG SBP
.............................................................
(imię i nazwisko)

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Nr        
Z dniem .........................., upoważniam Panią/Pana* ....................................
................................................................................................................................
do przetwarzania danych osobowych dotyczących*:
1. Baza członków SBP (baza na portalu sbp.pl).
2. Dane kadrowo-płacowe pracowników Biura ZG SBP.
3. Dane kadrowo-płacowe autorów i współpracowników – umowy cywilno-prawne.
4. Dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności wydawniczej, szkoleniowej, promocyjnej, organizowanych konkursów (zbiór
papierowy; dane przechowywane w programie Word).
5. Dane osobowe związane z przygotowaniem wniosków o odznaczenia i nagrody (zbiór papierowy; dane przechowywane w programie
Word).
Upoważnienie jest ważne do .........................., licząc od daty podpisania
Upoważnienia.
Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy ich treści i sposobów zabezpieczenia oraz
do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wewnętrznych
regulacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W imieniu Administratora
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Potwierdzam przyjęcie upoważnienia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” i zobowiązuję się do stosowania zasad w nim zawartych.
....................., dnia ..................... ...............................................
(miejscowość)

* Niepotrzebne skreślić

(data)

(podpis)
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Załącznik 6: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
.............................................................
(imię i nazwisko)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ……
……………………...................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art.
13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o:
−−danych kontaktowych Administratora Danych,
−−celu i podstawie prawnej przetwarzania danych,
−−prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
−−kryteriach ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane,
−−prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
−−prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
−−prawie do przenoszenia danych,
−−prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
−−braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
....................., dnia ..................... ...............................................
(miejscowość)

(data)

(podpis)
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Załącznik 7: Karta informacyjna SBP, zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r.)
KARTA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
1. Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
z siedzibą:
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7
NIP 526-000-19-15
REGON 000775178
KRS: 0000081477
2. Celem przetwarzania danych jest …………………………………………
………….......................................................................................................
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: …………………………
…………………............................................................................................
4. Na mocy upoważnienia Administratora, osobą odpowiedzialną za
przetwarzanie danych jest …................................................................
tel. ….......................................................................................;
e-mail …..................................................................................
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie …………………………
…..................................................................................................................
6. Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych.
7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi
warunek*:
−−przyjęcia w poczet członków SBP
−−zawarcia umowy
−−udziału w konkursie
−−rejestracji udziału w konferencji
−−inne (wymienić)
10. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
* Niepotrzebne skreślić
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IV. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY

Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji (biblioterapia I stopnia), Warszawa, 1-2 lutego 2018 r.; Biblioterapia w procesie rozwijania
kompetencji czytelniczych (biblioterapia II stopnia), Warszawa, 15-16
maja 2018 r.; Literatura jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne
(biblioterapia III stopnia), Mińsk Mazowiecki, 12-13 czerwca 2018 r.
Cykl szkoleń rozwijających 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.).
Zajęcia prowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie
Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
we Wrocławiu.
Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po
wejściu w życie RODO, Warszawa, 7 lutego 2018 r., 24 kwietnia 2018 r.
Szkolenie miało na celu przygotowanie bibliotekarzy do zmian w zakresie
ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja
br. nowych przepisów, czyli unijnego rozporządzenia RODO. W trakcie
szkolenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie uprawnienia i obowiązki
będą spoczywać na Inspektorze Ochrony Danych (IOD) w bibliotece, na
jakich zasadach będzie można powierzać i udostępniać dane, jak powinna
wyglądać podstawowa dokumentacja RODO, co grozi za nieprzestrzeganie
nowych przepisów itp.
Warsztaty prowadził dr Łukasz Wojciechowski – wykładowca na Wydziale Administracji i Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalizujący się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych
osobowych i kontroli zarządczej.
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Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy i czytelników,
Warszawa, 16 marca 2018 r., 11 maja 2018 r.
Podczas warsztatów przedstawiono wybrane możliwości zastosowania
nowych interaktywnych technologii w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście prezentowania w sieci dokumentów cyfrowych oraz
usług informacyjnych. Pod uwagę zostały wzięte zarówno treści przygotowane z myślą o użytkownikach tradycyjnych komputerów, jak i urządzeń
przenośnych.
Szkolenie przeprowadził dr Grzegorz Gmiterek – adiunkt na Wydziale
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki, Warszawa,
22 marca 2018 r.
Szkolenie skierowane było do bibliotekarzy pracujących z książką
udostępnianą masowo. Zaprezentowano praktyczne rozwiązania, jak
niewielkim nakładem zadbać o kondycję egzemplarzy, aby mogły długo
służyć czytelnikowi.
Warsztaty prowadziła dr Agnieszka Biały, adiunkt w Pracowni Ochrony
Zbiorów Bibliotecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nauczyciel
akademicki z zakresu ochrony zbiorów bibliotecznych.
RDA – nowy standard katalogowania w centralnym katalogu polskich
bibliotek naukowych NUKAT, Warszawa, 5 kwietnia, 6 kwietnia,
11 czerwca 2018 r.
Uczestnicy szkolenia poznali szczegóły standardu RDA i to co go odróżnia od standardów używanych dotychczas. Prześledzili zmiany w polach
formatu MARC21, a także mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
katalogerskich w autentycznej bazie testowej katalogu centralnego NUKAT.
Warsztaty prowadzili pracownicy Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Gry planszowe w bibliotece, Warszawa, 12 kwietnia 2018 r.
Celem szkolenia było przybliżenie tematu nowoczesnych gier planszowych, poznanie poszczególnych typów gier, podstaw ich projektowania,
a także wszystkich najważniejszych pojęć z nimi związanych (np. crowdfunding). Warsztaty były również świetną okazją do wymiany doświadczeń dot.
wykorzystania gier planszowych w bibliotekach. Warsztaty prowadził Andrzej Januszewski, pasjonat i propagator nowoczesnych gier planszowych,
autor wielu artykułów na ten temat, recenzent gier, organizator spotkań przy
grach planszowych, m.in. w bibliotekach.

biuletyn zg sbp

Nr 1/2018

99

Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece, Warszawa, 13 kwietnia 2018 r.
Podczas warsztatów zaprezentowano wybrane możliwości zastosowania nowych technologii w pracy z młodymi użytkownikami, urodzonymi po
2000 r., dla których naturalnym środowiskiem informacyjnym jest dzisiaj
Internet, a narzędziami do korzystania z jego zasobów coraz częściej
smartfon i tablet. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.:
−−Jak efektywnie wykorzystywać nowe technologie w codziennej pracy
z młodym czytelnikiem?
−−Jak współtworzyć multimedialne treści i udostępniać je w szybki i prosty sposób w sieci?
−−Czym są zjawiska Web 2.0 i Biblioteka 2.0 oraz jakie są konsekwencje
ich rozwoju dla bibliotekarza i czytelnika?
−−Na czym polega ewolucja książki elektronicznej i jak zmienia się jej
forma oraz technologie prezentacji multimedialnych i interaktywnych
treści?
−−Czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne i w jaki sposób bibliotekarze
mogą z nich korzystać w pracy z młodym użytkownikiem?
Zajęcia prowadził dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Social media w bibliotece, Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.
Celem warsztatów było podniesienie kompetencji pracowników bibliotek
w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych, mobilnych urządzeń
i aplikacji w codziennym funkcjonowaniu i promowaniu działalności bibliotek.
Zajęcia prowadził dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji, Warszawa, 24 maja 2018 r.
Szkolenie miało na celu m.in. zmotywowanie pracowników bibliotek,
zmniejszenie rotacji personelu, scalenie zespołu i usprawnienie wewnętrznej komunikacji oraz podniesienie zadowolenia czytelnika (także tzw.
„trudnego”). Uczestnicy poznali m.in. sposoby zapobiegania wypaleniu
zawodowemu, rozładowania stresu, kontroli własnych emocji w trudnych sytuacjach, a także asertywnej postawy wobec zwierzchników i czytelników.
Warsztaty prowadził Adam Zajchowski, doświadczony trener podnoszenia kompetencji, właściciel marki kowalebiznesu.pl.
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Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach i instytucjach kultury, Warszawa, 14 czerwca 2018 r.
Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy dowiedzieli się, jak budować
dobrze funkcjonujące zespoły, rozwiązywać różne problemy, rozwijać
indywidualne i zespołowe kompetencje zawodowe, uwzględniając przy
tym odmienność typów osobowości. Warsztaty prowadził Paweł Pioterek
z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Obecność książki w życiu młodego pokolenia, Warszawa, 18-19 czerwca 2018 r.
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie odbyła się
konferencja poświęcona czytelnictwu dzieci i młodzieży, głównym trendom
w literaturze i kształtowaniu zainteresowań czytelniczych. Uczestniczyło
w niej ponad 80 osób, głównie bibliotekarze z bibliotek publicznych oraz
bibliotekarze nauczyciele. W pierwszym dniu wygłoszono łącznie 12 referatów, w trzech sesjach tematycznych: „Biblioteki – Szkoła – Internet wobec
młodego czytelnika”, „Obecne trendy w literaturze dla dzieci i młodzieży”,
„Co czytają dzieci i młodzież?”. Znakomici specjaliści literatury dziecięcej
i młodzieżowej, m.in. prof. Grzegorz Leszczyński, dr Dorota Grabowska,
dr Grażyna Lewandowicz-Nosal, dr Michał Rogoż, prof. J. Papuzińska
(autorka wielu książek dla dzieci) szukali odpowiedzi na pytania: jakich
wartości oczekujemy w książkach dla dzieci i młodzieży?, jaką rolę pełnią
bibliotekarze w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych i realizacji podstaw programowych?, czy są odpowiednio przygotowani do nowych wyzwań
związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i funkcjonalności
Web 2.0?, jakie znaczenie ma książka obrazkowa?, jakie obserwujemy
zmiany w wyborach lektur przez nastolatków?, jak tworzyć i wykorzystać gry
mobilne oparte na motywach wybranej książki w promocji czytelnictwa itp.
Przedstawicielki Instytutu Książki omówiły kampanię bookstartową – przekazywania wyprawek czytelniczych dla noworodków (w okresie 6 miesięcy
rozdano ich ok. 90 tys., a do 2020 r. planowane jest 360 tys.).
Drugi dzień konferencji miał charakter warsztatowy. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak wykorzystać mobilne gry na smartfonach w ofercie usług
bibliotecznych; mieli też okazję wziąć udział w przykładowej grze. Podczas
kolejnych warsztatów dot. pracy z książką zespół animatorów KLANZY
omówił zawartość wydanej przez SBP publikacji dot. rozumienia świata
przez młodego czytelnika, w tym zasady organizacji udanych warsztatów
pracy z czytelnikiem; przybliżył też zebranym tajniki czarnego teatru
i grafoskopu, które uatrakcyjniają spotkania z książką oraz na podstawie
wybranych scenariuszy przeprowadził trzy sekwencje zajęć praktycznych.
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V. KONKURSY I NAGRODY SBP

1. Tydzień Bibliotek 2018
Konkurs na plakat – w wyniku głosowania internetowego zwyciężyła
praca autorstwa Weroniki Reroń, studentki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Plakat został wydrukowany i upowszechniony w bibliotekach, na stronie sbp.pl zamieszczono wersję elektroniczną do pobrania.
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Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach TB 2018
Jury konkursu w składzie: Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz (przewodniczaca), Joanna Chapska, Małgorzata Jezierska, Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk przyznało
nagrody następującym bibliotekom:
I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza
w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) za akcję „Piknik z biblioteką”,
II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu za
kampanię społeczno-edukacyjną „(Do)wolność czytania”,
III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie za akcję
„Strefa (do)wolnego czytania”.
Jury przyznało także trzy wyróżnienia, które otrzymują:
●● Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle za miejski maraton czytania „Do-wolność czytania 100/100”,
●● Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich
w Radomiu. Filia nr 16 za akcję „Ucieczka z biblioteki”,
●● Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu
Podlaskim za akcję „Otwarcie Książniczek”.
Nagrodami w konkursie są książki przekazane przez wydawnictwa
współpracujące z SBP.

2. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017
Jury konkursu pod przewodnictwem Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej,
przewodniczącej SBP, przyznało nagrody za dokonania w 2017 r. następującym bibliotekom:
I nagroda – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni,
II nagroda – Biblioteka Miejska w Bytowie,
III nagroda – Biblioteka Szkolna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Z. Herberta w Trzebiatowie.
Jury przyznało ponadto wyróżnienia, które otrzymali:
●● Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
●● Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu,
●● Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
w Goleniowie,
●● Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie,
●● Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu.
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Doceniając utrzymanie wysokiego poziomu popularyzacji książek i czytelnictwa przez laureatów poprzednich edycji konkursu, Jury uhonorowało
listami gratulacyjnymi:
●● Bibliotekę Szkolną Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce,
●● Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ł. Górnickiego – Galeria Książki
w Oświęcimiu,
●● Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi.
Wręczenie nagród odbyło się 18 maja 2018 r. podczas 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, towarzyszących 9. Warszawskim
Targom Książki.

3. Bibliotekarz Roku 2017
6 maja 2018 r. zakończyła się VIII edycja konkursu „Bibliotekarz Roku”.
W finale zaszczytny tytuł Bibliotekarza Roku 2017 zdobyła Cecylia Judek
(okręg zachodniopomorski), II miejsce zajęła Jolanta Janiec (okręg lubelski), III miejsce – Małgorzata Sońska (okręg podkarpacki).
W rankingu struktur SBP zwyciężyła Joanna Golczyk (okręg dolnośląski),
a w rankingu internautów – Wiesława Janina Sobiech (okręg mazowiecki).
Wręczenie nagród odbyło się 18 maja 2018 r. podczas 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, towarzyszących 9. Warszawskim
Targom Książki.
Wywiad z Bibliotekarzem Roku 2017 – youtu.be/U4Cds1WGL6s.

4. Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego
Do Nagrody zgłoszono 8 publikacji. Decyzją Zarządu Głównego SBP,
na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego, pod
przewodnictwem dr hab. Jadwigi Sadowskiej, nagrody za 2017 r. otrzymały:
w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym
Encyklopedia książki. Pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty
Skalskiej-Zlat. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017.
Pod redakcją Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
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w kategorii: podręczniki akademickie
Włodarczyk Bartłomiej, Woźniak-Kasperek Jadwiga: Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
w kategorii: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym
Centner-Guz Małgorzata: U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką
i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Wręczenie nagród odbyło się 18 maja br. na Targach ACADEMIA.
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VI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Czasopisma
W pierwszym półroczu 2018 r. regularnie ukazały się miesięczniki „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” (ten ostatni w nowym formacie i szacie
graficznej) oraz kwartalnik „Przegląd Biblioteczny”.
Książki
Seria: Nauka – Dydaktyka – Praktyka
●● Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne
– red. Barbara Sosińska-Kalata.
●● Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka – Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci
i młodzieży w Polsce w latach 2000-2015. Produkcja wydawnicza.
Bibliografia.
●● Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych.
Seria: Biblioteki – Dzieci – Młodzież
●● Rozumienie świata. O warsztatach pracy z książką i czytelnikami plus
CD – Praca zbiorowa.
Seria: Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia
●● Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej – red. Katarzyna Slany.
Seria: Propozycje i Materiały
●● Multibibliotekarstwo – red. Maja Wojciechowska.
Seria: Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza
●● Bożena Karzewska – Nietypowi użytkownicy bibliotek.
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Poza seriami:
Oferta Wydawnictwa SBP 1/2018,
„Biuletyn Informacyjny ZG SBP” 1/2017,
Plakat TB, ulotki reklamowe.
Ebook
●● Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość
1917-2017 – red. J. Konieczna.
Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP
W dniu 15.03.2018 r. odbyło się coroczne posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP, w którym wzięli udział: Mariola Antczak, Andrzej
Buck, Jadwiga Chruścińska, Anna Grzecznowska, Janina Jagielska, Ewa
Kobierska-Maciuszko, Bożena Koredczuk, Dariusz Kuźmina, Marta Lach,
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Michał Rogoż, Barbara Sosińska-Kalata,
Elżbieta Stefańczyk.
Spotkanie otworzył prof. Dariusz Kuźmina, przewodniczący Rady, który
pozytywnie ocenił dorobek wydawniczy w 2017 r. Z uznaniem odniósł się
do wydanych publikacji, podkreślił szczególnie znaczenie serii „Nauka
– Dydaktyka – Praktyka”, wydania w niej ponad 180 tytułów, a także jej
digitalizację. Zwrócił jednocześnie uwagę, że wprowadzane obecnie zmiany
w zakresie oceny parametrycznej uczelni i pracowników, nacisk na publikowanie w czasopismach międzynarodowych z „listy A” MNiSW stanowią
zagrożenie dla Wydawnictwa SBP, a zwłaszcza czasopism „Przegląd
Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”.
Marta Lach – dyrektor Wydawnictwa, podsumowując działalność
w 2017 r. zwróciła uwagę na pozycje okolicznościowe. Z okazji Kongresu
IFLA we Wrocławiu Wydawnictwo było zaangażowane w przygotowanie
specjalnego zeszytu „Przeglądu Bibliotecznego” The Library Review, Numer
Specjalny/The Special Issue pod red. Elżbiety Barbary Zybert oraz dwóch
folderów anglojęzycznych dotyczących działalności SBP Polish Librarians’
Association: 100 years of sharing knowledge and skills przygotowanego
przez Annę Grzecznowską i Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską oraz bibliotek w Polsce Polish Libraries pod red. Barbary Budyńskiej. Na jubileuszu
100-lecia SBP wydano monografię 100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich 1917-2017 pod red. prof. Jadwigi Koniecznej oraz Bibliografię
wydawnictw SBP 1917-2017, autorstwa Marzeny Przybysz, a także e-book
Sylwetki Przewodniczących SBP, autorstwa Bogdana Klukowskiego.
Przechodząc do omówienia bestsellerów M. Lach poinformowała, że
dużym zainteresowaniem w 2017 r. cieszył się segregator Format MARC 21
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rekordu bibliograficznego dla książki oraz publikacja autorstwa prof. Jacka
Wojciechowskiego Obszary wiedzy o bibliotekarstwie. Podkreśliła bardzo
dobrą współpracę z większością instytutów bibliotekoznawstwa i pozyskanie tą drogą wielu ciekawych tytułów oraz środków na ich wydanie.
Dla większości młodych naukowców jest to też szansa na wprowadzenie
do obiegu czytelniczego swojego dorobku. Dokonała również analizy
barier utrudniających działalność wydawniczą. Największym problemem
jest spadek nakładów czasopism branżowych „Poradnika Bibliotekarza”
i „Bibliotekarza” oraz trudności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków
finansowych na wydanie książek popularnych.
W dyskusji prof. Bożena Koredczuk zaproponowała napisanie listu do
premiera RP w sprawie zagrożenia dla Wydawnictwa SBP, jakie niesie
nowa ustawa o nauce oraz zmiana polityki w zakresie oceny parametrycznej uczelni i pracowników.
W dalszej części spotkania członkowie Rady, biorąc pod uwagę, że SBP
specjalizuje się w publikowaniu prac z zakresu bibliotekarstwa i informacji
naukowej, zaproponowali zmianę nazwy oficyny SBP z Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, która lepiej oddaje charakter oficyny.
Prof. Barbara Sosińska-Kalata zwróciła uwagę, że czasopisma naukowe
powinny znaleźć się na platformie CEOL; „Zagadnienia Informacji Naukowej” w bazie CEJSH oraz w systemie DOI. Podniosła również kwestię
udostępniania czasopism naukowych w otwartym dostępie z zachowaniem
rocznego okresu karencji.
Dyrektor Anna Grzecznowska i Marta Lach poinformowały o działaniach
marketingowych (promocja na Facebooku, nowe formaty książek i czasopism oraz e-sprzedaż).
Prof. Mariola Antczak zaprosiła SBP na V międzynarodową konferencję
naukową z cyklu „Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia”, która odbędzie
się jesienią br. w Łodzi. Z kolei dr Andrzej Buck zaproponował współpracę
z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze przy wydaniu publikacji Nowe przestrzenie i nowe technologie – dlaczego warto modernizować
biblioteki (na przykładzie woj. lubuskiego).
Wyróżnienie w Konkursie ACADEMIA 2018 dla Wydawnictwa SBP
Wydawnictwo SBP otrzymało wyróżnienie w konkursie na najlepszą
książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018 za publikację Biblioteki
uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej, autorstwa Krystyny Hudzik.
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VII. SPRAWY RÓŻNE

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP odbyło się 14 maja 2018 r.
w Warszawie. Obecni byli: Marian Butkiewicz (przewodniczący GKR), Marzena Łykowska, Grażyna Rurowicz, Jolanta Szewczak, Joanna Szymczak-Ryczel. Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji oraz dodatkowych
informacji uzyskanych od: dyrektor Biura ZG SBP, dr A. Grzecznowskiej,
przedstawiciela księgowości M. Próchnickiego, dyrektor Wydawnictwa
Naukowego i Edukacyjnego SBP, M. Lach oraz sekretarza generalnego,
dr B. Budyńskiej, Komisja pozytywnie oceniła działania SBP w 2017 r.
Odniosła się m.in. do trudnej sytuacji finansowej i sformułowała w protokole
wnioski pokontrolne, które zostały przedstawione na posiedzeniu ZG SBP
21 czerwca 2018 r.
Uzyskane granty
SBP uzyskało z MKiDN dofinansowanie na realizację następujących
zadań w 2018 r.:
Baśnie i legendy polskie w komiksie
Zadanie realizowane jest w formie szkoleń e-learningowych dla bibliotekarzy oraz zajęć stacjonarnych z dziećmi i młodzieżą, przeprowadzonych
w bibliotekach publicznych przez uczestników szkoleń i opisanych w pracach nadesłanych na konkurs „Baśnie i legendy polskie w komiksie”.
Celem zadania jest zdobycie przez bibliotekarzy nowych umiejętności
i kompetencji w zakresie tworzenia komiksów i ich wykorzystania w animacji
czytelnictwa, promocji bibliotek itp.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Teatralne spotkania z książką
Zadanie polega na zdobyciu przez bibliotekarzy nowych umiejętności
i kompetencji w zakresie wykorzystania prostych form teatralnych do
animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie cyklu
szkoleń nt. inspiracji teatralnych w bibliotece oraz przygotowanie i realizację
przedstawienia w bibliotece, połączonego z zajęciami warsztatowymi dla
najmłodszych widzów.
Dodatkowo na stronie zadania umieszczone będą scenariusze zajęć
teatralnych, opartych na literaturze dziecięcej, praktyczne informacje dot.
przygotowania przedstawienia w bibliotece.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wydawanie miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” w 2018 r.
Zadanie dotyczy wydawania czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”
(12 numerów), adresowanego przede wszystkim do bibliotekarzy z bibliotek
publicznych, szkolnych, pedagogicznych oraz instruktorów z domów kultury. Miesięcznik, wydawany przez SBP od 1949 r. prezentuje różnorodne
treści z zakresu szeroko pojętego bibliotekarstwa jako elementu kultury
i dziedzin pokrewnych przydatnych w zawodzie bibliotekarza: literatury, psychologii, pedagogiki, technologii informacyjnych. Od kilku lat specjalizuje
się w problematyce książki dziecięcej i promocji działań bibliotek na rzecz
wzrostu czytelnictwa dzieci i młodzieży, a także podnoszeniu kompetencji
bibliotekarzy w tym zakresie.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Wydawanie czasopisma naukowego „Przegląd Biblioteczny” w latach
2018-2019
Zadanie dotyczy wydawania czasopisma naukowego „Przegląd Biblioteczny” (kwartalnik). Jest to najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie
(ukazuje się od 1927 r.) o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie
podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Uznawane za jeden z najlepszych
periodyków bibliotekarskich w Europie. Od 2007 r. znajduje się na liście
czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z podwyższoną w 2016 r. liczbą punktów do 9, co jest jedną z najwyższych punktacji w grupie polskich czasopism naukowych, w naukach humanistycznych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Publikacja książki pt. „Tam, gdzie przeszła burza”. Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920
Projekt dotyczy publikacji eseju na temat skutków konfliktów zbrojnych na
ziemiach polskich w okresie 1914-1920, w aspekcie dóbr kultury narodowej.
W eseju znajdą się opisy działań instytucjonalnych i prywatnych mających
na celu ratowanie polskich dóbr kultury na ziemiach Królestwa Polskiego,
w Galicji oraz terenach włączonych do Rosji i na rozległych terenach
państwa rosyjskiego. Celem eseju jest ukazanie szerokiej panoramy prac
i wysiłków rzeszy społeczników, tropiących polskie zabytki w najdalszych
zakątkach Imperium Rosyjskiego, działań podejmowanych przez galicyjskich konserwatorów zabytków działających w ramach Polskiej Akademii
Umiejętności, oficerów polskich służących w armiach państw zaborczych
itd. Publikację będą uzupełniać biogramy bohaterów opisywanych zdarzeń,
kalendarium wydarzeń, wybrane sylwetki ludzi kultury (bibliotekarzy, archiwistów, muzealników) oraz bogaty zestaw cennych i rzadkich ilustracji.
Książka ukaże się w 2019 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Publikacja książki pt. Zostawili swój ślad… w serii SBP „Bibliotekarze Polscy
we Wspomnieniach Współczesnych”
Opracowanie i wydanie kolejnego (16) tomu pt. Zostawili swój ślad…,
obejmującego 19 biogramów bibliotekarzy z całego kraju, którzy już odeszli, ale pozostają w naszej pamięci ze względu na trwały wkład w rozwój
bibliotekarstwa i informacji naukowej, a szerzej polskiej kultury. Publikacja
wydana będzie w wersji papierowej, a także w formie e-booka w 2019 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Publikacja książki pt. Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Celem publikacji, przygotowywanej z okazji mijającego stulecia powstania SBP, jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację
u progu niepodległości Polski i kierowały nią przez ponad pięćdziesiąt lat.
Podkreślone zostaną zarówno ich cechy wspólne, jak i to, co ich różniło
– formacje społeczno-ideowe, sympatie polityczne, wykształcenie i różne
dziedziny nauki, którymi się zajmowali, wizje rozwoju bibliotekarstwa
i kształtowania się etosu zawodu bibliotekarza. Dla wielu z nich był on
treścią życia, a dla innych tylko fragmentem ich aktywności zawodowej
i społecznikowskiej. Książka ukaże się w 2019 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wydanie publikacji w języku angielskim pt. Zasoby polskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach
W publikacji zaprezentowane zostaną najważniejsze polskie kolekcje
muzyczne oraz wkład Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polskiej Grupy Narodowej IAML w upowszechnianiu
wiedzy na temat polskiego dziedzictwa muzycznego. Publikacja jest
przygotowywana dla uczestników 68. Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji (IAML),
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organizowanego w dniach 14-19 lipca 2019 w Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Kontynuacja digitalizacji „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza” oraz
poszerzenie dostępu do Archiwum Cyfrowego SBP
Celem projektu jest digitalizacja czasopism: „Bibliotekarz” (z lat
1945-1960), „Poradnik Bibliotekarza” (z lat 1949-1965) oraz archiwizacja
i umieszczenie całego zasobu w postaci cyfrowej (pdf) do udostępniania
w Archiwum Cyfrowym SBP oraz w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej/
Mediotece Uniwersytetu Warszawskiego, co umożliwi ponowne ich
wykorzystanie.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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