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Szanowni Czytelnicy
Kolejny numer naszego „Biuletynu” składa się z dwóch zasadniczych
części. Pierwsza ma charakter sprawozdawczy i zawiera syntetyczne
omówienie działań realizowanych przez SBP w 2018 r. W drugiej natomiast zaprezentowano najważniejsze przedsięwzięcia podejmowane
w pierwszym półroczu 2019 r. Szczególną uwagę zwraca podniesienie
rangi działalności wydawniczej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP na liście preferowanych wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
oraz przyznało dotacje na wsparcie rozwoju naszych czasopism naukowych: „Przeglądu Bibliotecznego” oraz „Zagadnień Informacji Naukowej”.
Z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało
wydanie kilku publikacji o charakterze historycznym poświęconych czołowym polskim bibliotekarzom, którzy mieli istotny wkład w ratowaniu zbiorów polskich oraz budowaniu sieci bibliotecznej, a także rozwoju Stowarzyszenia.
W „Biuletynie…” omówiono także inicjatywy SBP w zakresie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, upowszechniania czytelnictwa, rozwoju
współpracy międzynarodowej, a także kontynuacji projektu dot. badania
efektywności bibliotek.
Zapraszam do lektury
dr Anna Grzecznowska
Dyrektor Biura ZG SBP

Spis treści

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH W 2018 r............................................... 3
1. Działalność Zarządu Głównego SBP............................................. 3
2. Działalność komisji, sekcji i zespołów ZG SBP .......................... 15
3. Działalność ogniw terenowych SBP............................................. 24
4. Działalność statutowa struktur SBP............................................. 28
II. PLAN PRACY ZG SBP NA 2019 r..................................................... 59
1. Działania organizacyjne............................................................... 59
2. Działania merytoryczne................................................................ 61
III. POSIEDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH SBP.................... 68
1. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP...................... 68
2. Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP............................ 77
3. Regulamin przyznawania ulg i bonusów członkom SBP
w latach 2019-2020...................................................................... 78
IV. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY................................. 79
V. KONKURSY I NAGRODY SBP......................................................... 85
1. Tydzień Bibliotek 2019................................................................. 85
2. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018............................................... 87
3. Bibliotekarz Roku 2018................................................................ 88
4. Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2018 r............ 89
VI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA...................................................... 90
VII. SPRAWY RÓŻNE........................................................................... 94

2

Nr 1/2017

BIULETYN ZG SBP

5HJXODPLQ=DU]ąGX*áyZQHJR6%3
5HJXODPLQ*áyZQHM.RPLVML5HZL]\MQHM6%3
5HJXODPLQ*áyZQHJR6ąGX.ROHĪHĔVNLHJR6%3

59
62
64

96SUDZR]GDQLD
67
6SUDZR]GDQLH]G]LDáDOQRĞFL=DU]ąGX*áyZQHJR6%3
ZNDGHQFML
67
6SUDZR]GDQLH]G]LDáDOQRĞFLNRPLVMLVHNFMLL]HVSRáyZ
SUREOHPRZ\FKG]LDáDMąF\FKSU]\=*6%3ZNDGHQFML 89
6SUDZR]GDQLH]G]LDáDOQRĞFLRJQLZWHUHQRZ\FK6%3
ZNDGHQFML 101
6SUDZR]GDQLH6NDUEQLND=DU]ąGX*áyZQHJR6%3
]DNDGHQFMĊ 128
9,3URJUDPG]LDáDQLD6%3QDODWD SURMHNW 

135

9,,&]áRQNRZLH6%3]PDUOLZODWDFK 142

BIULETYN INFORMACYJNY=DU]ąGX*áyZQHJR6%3GRVWĊSQ\MHVWZZHUVML
HOHNWURQLF]QHMQD2JyOQRSROVNLP3RUWDOX%LEOLRWHNDUVNLPSRGDGUHVHP
KWWSZZZVESSOVES]DU]DGBJORZQ\ELXOHW\QB]JBVES
'RVWĊSQHVąWDPUyZQLHĪDUFKLZDOQHQXPHU\

BIULETYN ZG SBP

Nr 1/2019

3

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH W 2018 r.

1. Działalność Zarządu Głównego SBP
1.1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego
W 2018 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 20102021 oraz Programu działania SBP na lata 2017-2021.
Zgodnie z przyjętym planem działania na 2018 r. Prezydium Zarządu
Głównego spotkało się na posiedzeniach w dniach 8.02., 6.04., 21.06.,
26.09., 7.12., a Zarząd Główny 6.04., 7.12.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SBP podjął 8 uchwał
w sprawach:
–– zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
2017 r.,
–– przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Zarządu Głównego,
–– zamknięcia działalności Komisji ds. Edukacji Informacyjnej ZG
SBP,
–– zmiany nazwy Wydawnictwa SBP,
–– bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich,
–– wyznaczenia nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych
w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich,
–– przeznaczenia odpisów 1% za 2017 rok,
–– zmian zasad przeprowadzenia konkursu „Bibliotekarz Roku 2018”.
Prezydium Zarządu Głównego podjęło 2 uchwały w sprawach:
–– powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego,
–– przyjęcia zmian w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy
Polskich.
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W 2018 r. działalność ZG o charakterze organizacyjnym skupiona
była na:
–– kontynuowaniu prac wynikających z ukonstytuowania się nowego
składu Zarządu i zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia
(przyjęcie Regulaminu działania Prezydium ZG SBP, rejestracja
zmian dotyczących SBP w Krajowym Rejestrze Sądowym),
–– wyborze nowych zarządów sekcji, komisji, zespołów problemowych
oraz weryfikacji ich działalności (rozwiązano Komisję ds. Edukacji
Informacyjnej),
–– zatwierdzeniu składu Rady Programowej Wydawnictwa SBP, komitetów redakcyjnych czasopism SBP, serii wydawniczych SBP;
Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego; jury
konkursu Nagrody Młodych SBP im. Marii Dembowskiej,
–– aktualizacji dokumentu w zakresie ochrony danych osobowych
Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich z załącznikami (znowelizowane dokumenty przesłano do okręgów),
–– podjęciu działań w kierunku zapewnienia większej stabilizacji sytuacji finansowej SBP.
Na zlecenie Prezydium ZG SBP podjęto prace dotyczące analizy
wnoszenia składek członkowskich, ich wysokości, stosowanych ulg, sposobów przekazywania i przechowywania środków pieniężnych. Powołano Zespół pod przewodnictwem Bożeny Chlebickiej-Abramowicz, który
przeprowadził sondaż na temat zasad ustalania składek członkowskich
oraz gospodarowania nimi. Wyniki sondażu były prezentowane na posiedzeniu Zarządu Głównego w czerwcu 2018 r. Zespół przygotował następnie projekt Wytycznych ZG SBP w sprawie ustalania wysokości, sposobu
oraz terminu wnoszenia składek członkowskich, który był prezentowany
na posiedzeniu ZG SBP w grudniu 2018 r.
Zorganizowano warsztaty dla skarbników okręgów (13 lutego), podczas których wyjaśniano sprawy prawidłowego opracowania sprawozdań
finansowych.
W dniu 14 czerwca zorganizowano posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył Marian Butkiewicz. GKR dokonała oceny działania ZG i Biura ZG w 2017 r., zapoznała się z podjętymi krokami
w celu poprawy sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Komisja sformułowała w protokole wnioski pokontrolne: przywrócenie zasady odprowadzania do ZG części składek otrzymywanych z kasy zarządów oddziałów
przez poszczególne zarządy okręgów SBP; aktualizacja bazy członków
SBP; opracowanie nowej wersji deklaracji członkowskiej, ujednolicenie
wysokości składek.
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Zorganizowano ponadto posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP (15 marca), któremu przewodniczył prof. Dariusz Kuźmina.
W spotkaniu wzięli udział przewodnicząca SBP, członkowie redakcji czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie oraz dyrekcja Biura ZG SBP.
Podsumowano działalność Wydawnictwa w 2017 r. oraz określono główne kierunki polityki wydawniczej w 2018 r., zaproponowano zmianę nazwy Wydawnictwa SBP na Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.
Sukcesem zakończyły się rozmowy przewodniczącej SBP, Joanny
Pasztaleniec-Jarzyńskiej z dyrektorem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Michałem Strąkiem w sprawie przywrócenia partycypacji Biblioteki w wydawaniu czasopisma „Bibliotekarz”; umowę w tej sprawie na okres 3 lat podpisano
w grudniu 2018 r.
W związku z pracami remontowymi w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przeniesiono siedzibę Biura ZG SBP do innego lokalu zaproponowanego przez dyrekcję BN.
1.2. Działalność merytoryczna
W 2018 r. wszystkie planowane działania były realizowane zgodnie
z harmonogramem. Główny nacisk położono na umacnianie wizerunku
SBP w przestrzeni publicznej, promocję czytelnictwa i bibliotek oraz zawodu bibliotekarza, zapewnienie środków na kontynuację prac w zakresie
badania efektywności bibliotek (projekt AFB), doskonalenie zawodowe
bibliotekarzy (działalność wydawnicza i edukacyjna), rozwój partnerstwa
na rzecz wzmocnienia potencjału bibliotek i ich roli w środowiskach lokalnych, a także na wzmocnienie kondycji finansowej SBP.
Istotnym elementem działań były zadania realizowane w ramach
pozyskanych grantów oraz środków poza grantowych. Ogółem zrealizowano 11 projektów dofinansowanych ze środków MKiDN, które obejmowały: kontynuację prac AFB; wydawanie miesięcznika „Poradnik
Bibliotekarza”; wydawanie czasopisma naukowego „Przegląd Biblioteczny” w latach 2018-2019; przeprowadzenie kursów e-learningowych
w ramach grantu „Baśnie i legendy polskie w komiksie”; wydanie publikacji: Tam gdzie przeszła burza. Losy polskiego dziedzictwa kulturowego
w latach 1914-1920; Zostawili swój ślad…; Wielcy nieobecni. Pierwsze
generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zorganizowanie warsztatów: „Teatralne spotkania z książką”; kontynuację digitalizacji „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza” oraz poszerzenie dostępu
do Archiwum Cyfrowego SBP; wydanie publikacji w języku angielskim

6

Nr 1/2019

BIULETYN ZG SBP

pt. Zasoby polskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach; nagrody
dla laureatów konkursu „Bibliotekarz Roku”.
Opracowano i złożono ponadto 13 wniosków (9 do MKiDN, 4 do
MNiSW) na realizację zadań w 2019 r.
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 przygotowano opinie dot.:
•• Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych
gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych
identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych,
terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (4.07.2018),
•• Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności
naukowej (15.08.2018),
•• Rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (15.08.2018).
Na portalu sbp.pl zamieszczono ponadto ankietę opracowaną przez
Sekcję Bibliotek Naukowych dotyczącą aktualnej sytuacji bibliotekarzy
zatrudnionych w bibliotekach akademickich.
Cel szczegółowy 1.3. Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz inicjowanie opracowania nowych norm i standardów
Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych
W 2018 r. projekt AFB był realizowany w trzech etapach. Etap I obejmował wypełnianie formularzy danych statystycznych przez biblioteki publiczne, weryfikację danych przez wojewódzkich administratorów
merytorycznych oraz szkolenia (webinaria) dla bibliotekarzy. W ramach
II etapu dokonano analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych, opracowano i opublikowano na stronie internetowej projektu
http://afb.sbp.pl wyniki badania za 2017 r., zaktualizowano kluczowe
dokumenty (Analiza i interpretacja danych statystycznych i wskaźników
funkcjonalności w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych. Poradnik; Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników bi-
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blioteki? Poradnik dla bibliotekarzy; Analiza metod i praktyk stosowanych
w świecie w zakresie badania społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek publicznych). Zorganizowane zostało posiedzenie Zespołu ds. badania efektywności bibliotek oraz spotkanie warsztatowe wojewódzkich
administratorów AFBP. III etap dotyczył głównie aktualizacji formularza
danych statystycznych na rok 2018, instrukcji pracy w programie do gromadzenia danych. Przez cały rok prowadzono bieżącą obsługę informatyczną aplikacji komputerowej AFB.
W 2018 r. w badaniach uczestniczyło 2336 bibliotek, co stanowi około
92% wszystkich bibliotek publicznych.
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
Elżbieta Stefańczyk, była przewodnicząca SBP, powołana przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę do Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości RP uczestniczyła w spotkaniach Komitetu
Narodowego.
Cel szczegółowy II.2. Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki, informacji i bibliotek
W 2018 r. Zarząd Główny SBP współpracował z wieloma instytucjami,
wśród partnerów wymienić należy: MKiDN, MPLC, IK, MNiSW, Fundację
im. Stanisława Pomian-Srzednickiego, a także biblioteki, które wspierały
działalność ZG SBP poprzez np. bezpłatne oferowanie usług, użyczanie
lokali (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie) oraz
brały udział we współorganizowaniu konferencji i warsztatów (m.in. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,
Biblioteka Narodowa). Spośród innych form współpracy wymienić należy:
•• spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych,
•• współpracę z organizatorami targów: Murator EXPO (Warszawskie
Targi Książki), 12 Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACA-
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DEMIA (Wyróżnienie dla Wydawnictwa SBP w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018 otrzymała
publikacja Krystyny Hudzik Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech
w epoce cyfrowej); XXIV Targów Wydawców Katolickich, 12-15.04.;
Targów Książki w Krakowie, 25-28.10.,
współpracę z MEN (sprawy dotyczące zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych) oraz z MNiSW (ocena jakości
działalności naukowej i upowszechniania jej wyników),
udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej,
wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (kilkadziesiąt patronatów SBP w seminariach, konkursach,
targach, wystawach, akcjach społecznych organizowanych przez
biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury); patronatem SBP objęto m.in. konferencje („Biblioteka dla dydaktyki II”,
„Biblioteki multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie”,
III Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych); konkursy (IX Dyktando Kleszczowskie, „Mikrolearning super-aktywnegobibliotekarza”, Nakręć się na klimat! Pokaż, jak chronisz środowisko – konkurs na etiudy filmowe o ochronie środowiska); 17. Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”; Noc Bibliotek; Rabka Festival
2018; 7. Nadmorski Plener Czytelniczy w Gdyni,
opiniowanie i rekomendowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych, m.in. Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Ursus, MBP Lubin, BP Czempiń; udział w komisjach konkursowych
na dyrektora WiMBP w Gdańsku, WiMBP w Gorzowie Wlkp, Biblioteki Śląskiej.

Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa były konkursy: na plakat XV edycji programu Tydzień Bibliotek, który odbywał się pod hasłem:
„(DO)WOLNOŚĆ CZYTANA” (laureatką konkursu została Weronika
Reroń) oraz na najciekawsze wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek
(zwyciężyła Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli za akcję „Piknik
z biblioteką”); Mistrz Promocji Czytelnictwa – X edycja konkursu (I miejsce zdobyła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni).
Cel szczegółowy II.3. Udział przedstawicieli SBP we współpracy zagranicznej
W 2018 r. do najważniejszych przedsięwzięć SBP w zakresie współpracy międzynarodowej należy zaliczyć:
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•• udział J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej w Kongresie IFLA w Kuala Lumpur (wyjazd finansowany przez MKiDN),
•• wyjazd przewodniczącej SBP do Paryża na zaproszenie IFLA,
•• udział J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej w międzynarodowych warsztatach „Let`s work together on library advocacy”, które odbywały się
w Budapeszcie i poprowadzenie jednego z bloków tematycznych,
•• wizytę w Polsce bibliotekarzy z Mołdawii (kwiecień) i spotkanie
z przewodniczącą SBP,
•• udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w Kongresie
IAML (Lipsk, 22-27 lipca) i zaproszenie uczestników do Krakowa
na następny Kongres,
•• udział Sylwii Błaszczyk w jubileuszu Biblioteki Polskiej w Essen (18
listopada).
CEL STRETEGICZNY III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich prowadzi ogólnopolski portal
bibliotekarski sbp.pl, który jest podstawowym kanałem informacji i komunikacji ze środowiskiem bibliotekarskim. W 2018 r., główne prace redakcji
portalu obejmowały:
•• obsługę e-sklepu,
•• prowadzenie profilu na Facebooku, Instagramie i Twitterze,
•• wydawanie newslettera,
•• współudział w organizacji i promocji warsztatów organizowanych
przez SBP,
•• kontynuowanie kampanii promocyjnej portalu (ulotki, banery),
•• prowadzenie serwisów Tydzień Bibliotek (opracowano nową wizualizację strony) oraz Analiza Funkcjonowania Bibliotek,
•• opracowanie i prowadzenie podstron poświęconych teatralnym
spotkaniom z książką oraz opracowaniu komiksów.
Należy odnotować także atak hakerski na stronę sbp.pl (kwiecień),
który utrudnił pracę redakcji. Atak został zgłoszony na policję. Poświęcono wiele pracy na przywrócenie właściwego funkcjonowania strony i jej
zabezpieczenia. Prowadzono także rozmowy na temat budowy nowego
portalu, dostosowanego do aktualnych potrzeb i spełniającego wymogi
bezpieczeństwa gromadzonych informacji.
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Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Decyzją Zarządu Głównego SBP, na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za 2017 r. otrzymali:
•• w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym,
źródłowym
Encyklopedia książki pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty
Skalskiej-Zlat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2017, t. 1-2,
•• w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość
1917-2017 pod redakcją Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo
SBP, 2017,
•• w kategorii: podręczniki akademickie
Włodarczyk Bartłomiej, Woźniak-Kasperek Jadwiga: Język haseł
przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu
przedmiotowego. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017,
•• 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,
2017.
Rozstrzygnięto także konkurs na najlepszy komiks w ramach projektu
„Baśnie i legendy polskie w komiksie”. W kategorii „Dzieci” uhonorowano
projekty zgłaszane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Piasecznie,
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłomnicach, filia w Rzerzęczycach oraz
Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu, filia w Strzelinie.
W kategorii „Młodzież” zwycięzcami zostały prace zgłoszone przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu, filia w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, Bibliotekę Pedagogiczną
w Zamościu, filia w Tomaszowie Lubelskim.
ZG SBP ogłosił ponadto konkurs na Nagrodę Młodych SBP im. prof.
Marii Dembowskiej, który zostanie rozstrzygnięty w 2019 r.
Na portalu sbp.pl prowadzono kampanię 1% dla SBP, zebraną kwotę
2966,25 zł. przeznaczono na cele statutowe Stowarzyszenia.
Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego
prestiżu zawodu bibliotekarza
Popularyzowano postacie (sylwetki, dorobek) znanych bibliotekarzy
poprzez artykuły i wywiady w czasopismach „Bibliotekarz”, „Poradnik Bi-
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bliotekarza”. Podjęto prace nad wydaniem publikacji poświęconej pierwszym liderom SBP i ich roli w kształtowaniu polskiego bibliotekarstwa.
Zwiększeniu prestiżu zawodu bibliotekarza służył konkurs Bibliotekarz
Roku 2017, którego laureatką została Cecylia Judek z okręgu zachodniopomorskiego; 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).
Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej
środowiska bibliotekarzy
Przedstawiciele ZG SBP uczestniczyli w różnych imprezach lokalnych, spotkaniach środowiskowych, rocznicach i jubileuszach, a także
w imprezach o szerszym, krajowym zasięgu, np. w Kongresie Bibliotek
w Łodzi (J. Pasztaleniec-Jarzyńska, E. Stefańczyk, 15-16.11.), w Gali
Rankingu Bibliotek 2018 (J. Pasztaleniec-Jarzyńska, 28.11.) oraz w konferencji „Biblioteki publiczne i demokracja” i w panelu „Co dalej? Możliwość wspierania demokratycznej roli bibliotek publicznych” (J. Pasztaleniec-Jarzyńska, 28.11.). Podczas spotkań środowiskowych najbardziej
zasłużonym bibliotekarzom wręczono medale i odznaki SBP – ogółem
odznaczono 28 osób i 6 bibliotek, wręczono ponadto 14 listów gratulacyjnych.
CEL STRATEGICZNY IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do
różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
Cel szczegółowy IV.3. Wspieranie edukacji
Działalność wydawnicza
W 2018 r. opublikowano wiele cennych pozycji, w tym wydawnictwa
okolicznościowe; regularnie ukazywały się czasopisma naukowe i branżowe. W poszczególnych seriach ukazały się następujące publikacje:
NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA
•• Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne – red. Barbara Sosińska-Kalata
•• Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografia dla humanistów.
O złożonych problemach projektowania edycji naukowych
•• Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Grażka
Lange, Natalia Paprocka – Lilipucia rewolucja. Współczesny rynek
książki dla dzieci i młodzieży
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•• Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król
przy współudziale Bożeny Jaskowskiej – Leksykon zarządzania
i marketingu w bibliotekoznawstwie
•• Marlena Gęborska – Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą
•• Bogumiła Staniów – Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole. Zalecenia i rzeczywistość w latach 19451989 (studia i szkice)
LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
•• Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej – red. Katarzyna
Slany
•• Katarzyna Biernacka-Licznar – Serca Pinokia. Włoska literatura dla
dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989
•• Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana – red. Weronika
Kostecka, Anna Mik, Maciej Skowera,
PROPOZYCJE I MATERIAŁY
•• Multibibliotekarstwo – red. Maja Wojciechowska
•• Bibliotekarz – Biblioteka – Historia. Materiały pokonferencyjne
z okazji 100 lat SBP – red. Andrzej Wałkówski
•• Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek – Nowe przestrzenie i nowe technologie – dlaczego warto modernizować biblioteki (na przykładzie woj. lubuskiego)
BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
•• Bożena Karzewska – Nietypowi użytkownicy bibliotek
POZA SERIAMI
•• Zasoby polskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach (wersja ang.) – red. Stanisław Hrabia
CZASOPISMA:
•• „Przegląd Biblioteczny” nr od 1 do 4, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1, 2, „Bibliotekarz” nr od 1 do 12, „Poradnik Bibliotekarza”
nr od 1 do 12.
INNE
•• „Statut SBP”
•• Oferta Wydawnictwa SBP 1/2018, 2/2018
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•• Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraźniejszość
1917-2017 – red. Jadwiga Konieczna (ebook)
•• „Biuletyn Informacyjny ZG SBP”,
•• Plakat TB, ulotki reklamowe,
•• Dodruki (5 pozycji).
W związku z obowiązującymi przepisami RODO podjęto współpracę
z firmą „ESCEKA – Sylwia Czub-Kiełczewska” w zakresie opracowania
i wydania kodeksu postępowania, który sprecyzuje sposób, zakres i narzędzia wykorzystywane przez bibliotekarzy do ochrony danych osobowych.
Organizowanie konferencji i warsztatów
W 2018 r. zorganizowano 3 konferencje oraz 32 warsztaty, w których
udział wzięło ok. 800 bibliotekarzy z wszystkich rodzajów bibliotek. Wśród
konferencji nowością było zainicjowanie cyklu spotkań poświęconych literaturze dziecięcej i młodzieżowej, połączonych z zajęciami o charakterze
warsztatowym na temat rozumienia świata przez młodego czytelnika.
Bardzo różnorodna była tematyka warsztatów (stacjonarnych,
e-learningowych), dużą popularnością cieszyły się zwłaszcza zagadnienia ochrony danych osobowych (RODO), biblioterapii, otwartych źródeł
informacji, RDA, nowoczesnych narzędzi pobudzania aktywności czytelników oraz przygotowania atrakcyjnych materiałów promujących działania bibliotek.
Konferencje
•• „Obecność książki w życiu młodego pokolenia”, Warszawa, 18-19
czerwca,
•• Konferencja z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenia, pomysłowe aranżacje” – IV edycja: „10 lat po Kielcach, kilka lat po Poznaniu… czy to już koniec
epoki wielkich gmachów bibliotecznych?”, Warszawa, 25-26 października,
•• XII Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteka
w cyberprzestrzeni. Inspiracje Światowego Kongresu IFLA we
Wrocławiu 2017”, Warszawa, 13-14 listopada.
Warsztaty
•• Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji (biblioterapia
I stopnia), Warszawa, 1-2 lutego; Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych (biblioterapia II stopnia), Warszawa,
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15-16 maja; Literatura jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne
(biblioterapia III stopnia), Mińsk Mazowiecki, 12-13 czerwca,
Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po wejściu w życie RODO, Warszawa, 7 lutego, 24 kwietnia,
10 grudnia; Poznań 2 lipca,
Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy i czytelników,
Warszawa, 16 marca, 11 maja,
Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki, Warszawa,
22 marca,
RDA – nowy standard katalogowania w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT, Warszawa, 5 kwietnia, 6 kwietnia, 11 czerwca, 19 września,
Gry planszowe w bibliotece, Warszawa, 12 kwietnia,
Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece, Warszawa, 13 kwietnia,
Social media w bibliotece, Warszawa, 27 kwietnia,
Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji, Warszawa, 24 maja, 19 listopada,
Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach i instytucjach kultury, Warszawa, 14 czerwca,
Kursy e-learningowe: Tworzenie komiksów oraz Projektowanie
w Canva, 16 lipca – 27 sierpnia,
Metody pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości, Warszawa, 17 września,
Rozwijanie procesów myślowych. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, Warszawa, 18 września,
Teatralne spotkania z książką, Kadzidło, 27 września; Sanok,
15 października,
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece, Warszawa, 27 września,
Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem, Kraków, 4 października,
Fotografia w bibliotece muzycznej: droga od darczyńcy do udostępniania, Katowice, 25 października,
Motywowanie pracowników i współdziałanie w zespole, Warszawa,
20 listopada,
Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych, Warszawa, 27 listopada,
Opracowanie zbiorów w formacie MARC 21 – zagadnienia podstawowe, Warszawa 27-28 listopada,
Książkowe rewolucje. eBook w rzeczywistości społecznościowego
Internetu i mobilnych urządzeń, Warszawa, 14 grudnia.
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2. Działalność komisji, sekcji i zespołów ZG SBP
W 2018 r. członkowie komisji, sekcji i zespołów ZG podejmowali wiele
inicjatyw w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych, upowszechniania dobrych praktyk bibliotecznych w środowiskach lokalnych, współpracy międzynarodowej oraz umacniania wizerunku SBP w środowiskach
lokalnych. Podstawowe formy ich aktywności obejmowały organizowanie
konferencji (krajowych i międzynarodowych), seminariów, szkoleń, webinariów, wygłaszanie referatów, opracowywanie publikacji, serwisów informacyjnych, prowadzenie stron WWW, konkursów, opiniowanie projektów
legislacyjnych dot. statusu bibliotekarzy, czy programów studiów itp.
Niestety nie udało się utrzymać aktywności wszystkich dotychczasowych struktur ZG. Rozwiązaniu uległa Komisja Edukacji Informacyjnej (Uchwała ZG nr 3 z dn. 6.04.2018 r.), działalności nie podjęły także
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów, Sekcja Czytelnictwa Chorych
i Niepełnosprawnych, Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów, natomiast Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych zasygnalizowała, że swoją działalność ograniczy jedynie do współorganizacji dorocznych konferencji tego rodzaju bibliotek.
W 2018 r. działały:
1. Sekcja Bibliotek Muzycznych
2. Sekcja Fonotek
3. Sekcja Bibliotek Naukowych
4. Sekcja Bibliotek Publicznych
5. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
6. Komisja Nowych Technologii
7. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
8. Komisja Zarządzania i Marketingu
9. Zespół ds. Bibliografii Regionalnej
10. Zespół ds. Archiwum SBP.
Poniżej omówiono najważniejsze aktywności poszczególnych struktur
Zarządu Głównego.
Sekcja Bibliotek Muzycznych
Czołowa sekcja ZG, będąca Polską Grupą Narodową IAML, jak co
roku prowadziła aktywną działalność, zarówno w kraju, jak i na arenie
międzynarodowej. Główna uwaga członków sekcji skupiona była na:
–– aktywnym uczestnictwie w 67 Kongresie IAML, który odbywał się
w dn. 22-27 lipca 2018 r. w Lipsku. Wzięło w nim udział ok. 300
uczestników z ponad 30 krajów, w tym 20-osobowa grupa z Pol-
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ski reprezentująca największe ośrodki muzyczne w kraju (biblioteki
akademii muzycznych w Katowicach i Gdańsku, Bibliotekę Narodową, BUW, Instytut Muzykologii UJ, Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Bibliotekę Gdańską PAN, Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina). Polacy zaprezentowali 9 referatów, ich wystąpienia oraz
relacje z Kongresu dostępne były na stronie sekcji, Facebooku,
–– aktywnej działalności w strukturach IAML: Stanisław Hrabia jest
przewodniczącym IAML, Hanna Bias reprezentuje Polską Grupę
Narodową w Międzynarodowym Forum Przedstawicieli IAML, jest
też sekretarzem Sekcji Archiwów i Centrów Dokumentacji IAML,
brała również udział w zebraniu Forum of Sections oraz Copyright
Committee,
–– przygotowaniach do 68. Kongresu IAML w Krakowie (14-19 lipca
2019 r.), w tym współpracy przy opracowaniu programu, uruchomieniu rejestracji na Kongres, przygotowaniu materiałów dla uczestników (m.in. publikacji Polish Music Cultureresources in Libraries and
Archives, pod red. Stanisława Hrabiego), promocji przedsięwzięcia
w kraju i za granicą (Twitter, Instagram, Facebook), pozyskaniu funduszy itp.,
–– przeprowadzeniu, we współpracy z Biblioteką Główną Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, szkolenia pt.
„Fotografia w bibliotece muzycznej: droga od darczyńcy do udostępniania” (25 października, Katowice). Oprócz zagadnień związanych z konserwacją, digitalizacją, katalogowaniem, udostępnianiem fotografii online omawiano też kwestie prawa autorskiego
w tym zakresie,
–– udziale w wikiprojekcie: Biblioteka; współpraca z IMSLP / Petrucci
Music Library,
–– szerokiej promocji działalności sekcji na stronie WWW, prowadzeniu list dyskusyjnych, Facebooka.
Sekcja Fonotek
W roku sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania zarządu sekcji (27
lutego, 15 maja i 17 września), na których omawiano realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Najważniejszym wydarzeniem przygotowanym
przez sekcję, przy współpracy Instytutu Sztuki PAN oraz Stowarzyszenia
Polskich Artystów Muzyków, była konferencja pt. „Fonografia dla muzyki
i nauki: historia, relacje, współczesność” (23-24 października, Warszawa), zorganizowana z okazji 140. rocznicy opatentowania fonografu
przez Thomasa Alvę Edisona. Niewątpliwą jej atrakcją była prezenta-
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cja fonografów i nagrań na wałkach fonograficznych zademonstrowana
przez Jerzego Gogacza.
Drugą podstawową formą aktywności sekcji były przygotowania do VIII
Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek w 2019 r. pt. „Polska fonografia od
Niepodległej do dziś”, a trzecią – opracowanie aplikacji (ze skutkiem pozytywnym) dot. wydania materiałów pokonferencyjnych (wniosek złożono
do Instytutu Muzyki i Tańca) oraz kontynuacji prac nad budową Bibliografii
Fonografii Polskiej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Kontynuowano ponadto starania dot. archiwizacji nagrań historycznych. Godnym podkreślenia jest zarchiwizowanie, z inicjatywy Małgorzaty Witowskiej, kilku fonogramów przechowywanych w Bibliotece Śląskiej
w Katowicach.
Członkowie zarządu Sekcji Fonotek SBP aktywnie uczestniczyli
w pracach specjalistycznych komisji, zespołów, konferencjach i innych
dotyczących problematyki bibliotekarstwa muzycznego oraz zagadnień
pokrewnych. W czasopiśmie „Bibliotekarz” ukazały się teksty niektórych
referatów, jako rodzaj pokłosia VII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek.
Ilona Lewandowska była pomysłodawczynią wystawy „Taniec ojców
to odwieczny! Cenne druki polonezów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”. Ekspozycja towarzyszyła 25. Festiwalowi Muzyki
i Sztuki Krajów Bałtyckich – PROBALTICA 2018. Na wystawie posterowej
i w gablotach zaprezentowano unikatowe druki muzyczne, które są częścią kolekcji polonezów, zgromadzonej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
Hanna Trzeszczkowska miała okazję uczestniczyć w wyjazdach do
bibliotek w Gruzji, Armenii i Izraela, organizowanych przez Unię Europejskich Federalistów w Łodzi.
Sekcja Bibliotek Naukowych
W 2018 r. większość podejmowanych przez sekcję działań koncentrowała się wokół kwestii związanych z sytuacją bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników informacji naukowej w bibliotekach
akademickich oraz konsekwencjami wejścia w życie Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Członkowie sekcji
przygotowywali opinie, m.in. na potrzeby:
–– Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; dotyczyły one propozycji dokumentów: „Katalog zapisów rekomendowanych do uwzględnienia w zakresach obowiązków bibliotekarzy
dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji
i informacji naukowej”, „Specyfikacja czynności bibliotekarzy dy-
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plomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej wykonywanych w ramach działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej. Czynności wykonywane
i potencjał kompetencyjny”,
–– Związku Nauczycielstwa Polskiego w UŚ oraz Rady Szkolnictwa
Wyższego i Nauki ZNP: opiniowano zapisy Ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
–– Politechniki Poznańskiej; zasady awansowania bibliotekarzy,
–– ZG SBP; opinie dot. rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej,
a także sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych
oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (DLP.ZLN.1201.15.2018.JL).
Opracowano oraz przeprowadzono, za pośrednictwem portalu SBP,
ankietę na temat aktualnej sytuacji bibliotekarzy akademickich i konieczności zmian w statutach uczelni. Szereg inicjatyw podejmowały agendy
sekcji w okręgach, były to m.in.:
–– współpraca z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES w zakresie
organizacji konferencji i warsztatów odbywających się w ramach
XXIV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego,
–– współpraca z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką oraz z Sekcją Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO w Katowicach,
Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego przy konferencji „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa”
(30 października 2018 r.),
–– włączenie się w organizację obchodów 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
–– Akademickie Koło SBP w Lublinie było współorganizatorem: warsztatów „Trudny użytkownik w bibliotece – konflikt czy szansa porozumienia” (25 maja, Lublin), w których uczestniczyło 34 bibliotekarzy, a także konferencji „Dostęp do otwartych źródeł naukowych
w szkole – jak szukać żeby znaleźć?”, adresowanej do nauczycieli-bibliotekarzy (29 października, Lublin, 41 uczestników) oraz seminarium „Biblioteka 3.0 – dokąd zmierzamy. Kierunki rozwoju bibliotek
w XXI wieku” (14 grudnia, Lublin, 30 uczestników). Relacje z wydarzeń były zamieszczane na stronie WWW koła oraz na Facebooku,
–– członkowie sekcji z terenu poznańskiego wspólnie z przedstawicielami okręgu wielkopolskiego i oddziałów SBP włączyli się w or-
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ganizację imprez lokalnych, m.in. spotkania literackiego „Po co to
wszystko” dot. poezji Leszka Długosza (8 maja), „Nocy naukowców” (28 września), wystawy fotograficznej „100 lat Wyższego
Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu” (październik – grudzień),
realizacji projektu „Popularyzacja nauk technicznych w otoczeniu
akademickim, społecznym i biznesowym poprzez budowę, wdrożenie i uruchomienie otwartego dostępu do zbiorów specjalnych z lat
1678-1950 Biblioteki Politechniki Poznańskiej”. Byli także autorami/
redaktorami prac poświęconych działalności SBP.
Sekcja Bibliotek Publicznych
W lutym 2018 r. Sekcja sformułowała stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej zwracając uwagę na konieczność doprecyzowania warunków
powoływania dyrektorów, zapisane w paragrafie 16 pkt. 5 ustawy. Wniesiona została również uwaga o konieczności zaktualizowania listy bibliotek stanowiącej załącznik do „Rozporządzenia MKiDN z dnia 30 lipca
2015 r. (DZ.U. 2015 poz. 1298) w sprawie samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje
w drodze konkursu”.
Zarząd Sekcji rozważał także przystąpienie do projektu rzeczniczego
Agenda 2030 ONZ.
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
Podstawowe zadania wynikające z realizacji planu pracy na rok 2018
obejmowały:
–– opiniowanie rozwiązań legislacyjnych dot. bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w tym: przekazanie do MEN wyników konsultacji
w sprawie propozycji zmian do Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych oraz rozesłanie ww. opinii wszystkim placówkom w kraju; przygotowanie opinii
w sprawie uwag do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji,
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–– utworzenie ankiet online: Rola biblioteki pedagogicznej w pracy
z uczniem SPE oraz Rola biblioteki szkolnej w pracy z uczniem SPE
w celu opracowania wniosków i rekomendacji dotyczących pracy
nauczycieli bibliotekarzy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyniki ankiet zostały zaprezentowane przez wiceprzewodniczącą sekcji, Annę Płusę na spotkaniu w MEN (12 lipca),
–– udział członków sekcji w realizacji projektu Analiza Funkcjonowania
Bibliotek,
–– utworzenie fanpage’a w portalu społecznościowym Facebook –
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP, prowadzenie
bloga, Facebooka,
–– aktualizację bazy adresowej bibliotek pedagogicznych,
–– współorganizowanie konferencji, seminariów, warsztatów szkoleniowych, m.in. Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Bibliotekarzy
Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (25 września, Częstochowa),
warsztatów Biblioteka każdego człowieka. Badanie i diagnozowanie potrzeb metodami animacyjnymi (23-24 listopada, Warszawa),
–– redakcję „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” i prowadzenie strony
WWW czasopisma; w 2018 r. ukazał się siódmy numer czasopisma
zatytułowany „Biblioteki szkolne i pedagogiczne w mediach społecznościowych”,
–– współpracę z Danutą Brzezińską (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich) w zakresie przygotowania materiałów nt.
organizacji i działalności bibliotek pedagogicznych do opublikowania we francuskim czasopiśmie „Mediadoc”,
–– współpracę z innymi instytucjami oświatowymi i bibliotekarskimi
w kraju, np. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Sekcją Bibliotekarską
przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Radą
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,
–– aktualizację i redagowanie strony internetowej Serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna http://e-pedagogiczna.edu.pl.
Komisja Nowych Technologii
Główna uwaga Komisji skupiona była na organizacji XII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Automatyzacja Bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017” (13-14
listopada, Warszawa). Członkowie KNT ściśle współpracowali z przewodniczącą i sekretarzem generalnym SBP w zakresie opracowania progra-
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mu spotkania, doboru referentów oraz zebrania materiałów do publikacji
pokonferencyjnej. Przygotowali ponadto cykl artykułów do działu Nowe
technologie w czasopiśmie „Bibliotekarz” (nr 1/2018 – Tomasz Sopyło,
Office 365 w bibliotece publicznej, nr 3/2018 – Tomasz Sopyło, Nie tylko
Word i Excel, nr 5/2018 – Tomasz Sopyło, Fantomatyka. Rzeczywistość
wirtualna w bibliotece, nr 9/2018 – Dorota Siwecka, Linked Open Data,
czyli otwarte dane powiązane w perspektywie bibliotekarskiej).
Na spotkaniu członków Komisji w dn. 13 listopada uzgodniono zadania Komisji na najbliższy okres: uzupełnienie repozytorium materiałów
KNT o brakujące zasoby z poprzednich lat, współpracę z czasopismem
„Bibliotekarz”, opracowanie materiałów z XII Konferencji z cyklu „Automatyzacja Bibliotek” w formie publikacji, rozwinięcie działalności promocyjnej KNT na Facebooku za pośrednictwem strony Komisji oraz aktywności w grupach branżowych, organizowanie minikonferencji tematycznych
związanych z nowymi technologiami w bibliotekach.
Komisja w 2018 r. posiadała blog działający pod adresem http://kntsbp.blogspot.com/ oraz stronę na Facebooku https://www.facebook.com/
kntsbp/.
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała spotkania, podczas których analizowano i zaopiniowano 62 wnioski o odznaczenia,
z tego 52 uzyskały akceptację. Dotyczyły one: medalu „W Dowód Uznania” (22 wnioski), Honorowej Odznaki SBP (11), medalu „Bibliotheca
Magna Perennisque” (1), Listu Gratulacyjnego SBP (14), Odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (4).
Komisja nadzorowała także przebieg II etapu Konkursu Bibliotekarz
Roku 2017, a podczas spotkania w dn. 7.05.2018 r. podsumowała jego
wyniki. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, na podstawie rankingu internautów i zbiorczego rankingu okręgów SBP wyliczono ranking finałowy,
który wyłonił zwycięzcę Konkursu. Efekty tych działań przedstawiono
w protokole z zakończenia II etapu Konkursu oraz zaprezentowano na
portalu SBP. Przewodnicząca KOiW, Ewa Stachowska-Musiał na podstawie przysłanych formularzy dokonała redakcyjnego opracowania
15 sylwetek finalistów Konkursu Bibliotekarz Roku 2017, które w dn.
10.04.2018 r. zostały umieszczone na portalu SBP.
W listopadzie 2018 r., w związku ze zmianą trybu wyboru Bibliotekarza Roku w 2018 r. (rezygnacja z głosowania internetowego), przewodnicząca KOiW opracowała kolejną wersję Regulaminu Konkursu, która
została zatwierdzona przez ZG SBP, uchwałą nr 8/2018.
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Komisja Zarządzania i Marketingu
Podstawowe formy aktywności Komisji obejmowały:
–– organizację XII Bałtyckiej Konferencji z cyklu „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pt. „Mobilna biblioteka: mobilne technologie, mobilni bibliotekarze, mobilni czytelnicy”, która odbyła się w dn. 10-11
maja 2018 r. w Gdańsku. Konferencja poświęcona była szerokim
zagadnieniom funkcjonowania współczesnych bibliotek i ośrodków
zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, źródeł, wytworów sztuki i kultury oraz zasobów cyfrowych,
–– przygotowanie do druku 9. numeru czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”,
–– opracowanie monografii pokonferencyjnej Multibibliotekarstwo (red.
Maja Wojciechowska) wydanej przez SBP.
Zespół ds. Bibliografii Regionalnej
Organizowane co roku ogólnopolskie spotkania Zespołu stanowią forum wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z obszarów bibliografii i wiedzy
o regionach, przyczyniają się do poszerzania kontaktów między bibliografami regionalistami w całym kraju. Materiały ze spotkań są upowszechniane w formie artykułów w czasopiśmie „Bibliotekarz” oraz na portalu
www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/zespol_do_spraw_bibliografii_regionalnej.
W 2018 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego odbyło się 37. Spotkanie pod hasłem
„Bibliografie regionalne w 100-lecie Niepodległości” (8-9 listopada), w którym uczestniczyli przedstawiciele Biblioteki Narodowej, bibliotek publicznych, pedagogicznych, a także uniwersytetów i szkół wyższych. Zebrani
omawiali metody unowocześniania prac bibliograficznych i dostosowywania bibliografii regionalnych do potrzeb oraz oczekiwań użytkowników.
Określono cechy, którymi winny charakteryzować się bibliografie regionalne nowej generacji. Podkreślono tendencję stosowania systemów katalogowych do obsługi bibliograficznych baz danych oraz włączania bibliografii regionalnej do baz katalogowych ogólnych. W trakcie spotkania
omówiono m.in. osiągnięcia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy na polu
bibliografii regionalnej, zaprezentowano zbiory regionalne – zarówno tradycyjne varsaviana, jak i te dostępne w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Zapoznano się z projektem retrokonwersji i stworzenia dostępów do
pełnych tekstów przedwojennej bibliografii bieżącej Śląska.
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W okresie statystycznym członkowie Zespołu współpracowali z Biblioteką Narodową w zakresie relacji i powiązań bibliografii regionalnych
z bibliografią narodową. Opublikowali także kilka prac, w których upowszechniali wyniki prac Zespołu:
1) Działalność Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie / Marzena Przybysz. W: Nowa Biblioteka. Usługi,
Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 3 (30), s. 85-95,
2) Bibliografia regionalna w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: wkład lubelskich bibliotekarzy-bibliografów
w prace zespołów ds. bibliografii regionalnej (terytorialnej) / Bożena Lech-Jabłońska. W: Aktywni i kreatywni: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie / red. Joanna Chapska, Bożena Lech-Jabłońska, Anastazja Śniechowska-Karpińska; Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. Zarząd Okręgu w Lublinie, 2018. – s. 225-237,
3) Deskryptory Biblioteki Narodowej w Bibliografii Małopolski / Krystyna Kasprzyk; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. W: Bibliotekarz. 2018, nr 1, s. 4-8,
4) Deskryptory Biblioteki Narodowej w bibliografii regionalnej województwa świętokrzyskiego / Katarzyna Czyż, Michał Pawlicki; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach. W: Bibliotekarz
(Warszawa ; 1934). 2018, nr 3, s. 4-6.
Zespół ds. Archiwum SBP
Zespół kontynuował opracowanie akt Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich oraz kompleksowe zabezpieczenie zasobu przechowywanego
w Archiwum SBP. Inwentaryzacji zbiorów dokonano zgodnie ze standardami dla archiwów społecznych.
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3. Działalność ogniw terenowych SBP
3.1. Informacje organizacyjne
3.1.1. Członkowie
Na koniec roku 2018 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich liczyło
6391 członków, liczba członków zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 57 osób. Jako główną przyczynę zmniejszania się liczby
członków okręgi podają przechodzenie bibliotekarzy / członków SBP na
emeryturę i zakończenie aktywności w organizacji, zbyt małe zainteresowanie młodego pokolenia pracowników bibliotek członkostwem w organizacji. W przypadku koła w Trzciance (okręg wielkopolski) powodem
zlikwidowania koła i odejścia 18 członków był protest przeciwko zgodzie
KRB na połączenie Biblioteki z Ośrodkiem Kultury. Największy spadek
liczby członków zanotował okręg wielkopolski (-71), kolejno warmińsko-mazurski (-19) i łódzki (-18), w pozostałych liczba zmniejszyła się
o kilka osób. Największy wzrost liczby członków jest w okręgu małopolskim (+53), w opolskim (+8), mazowieckim (+5), w pomorskim i śląskim
(po +3) i w świętokrzyskim (+2). Należy przypuszczać, że wzrost liczby członków w okręgu małopolskim wynika z weryfikacji liczby członków
w stosunku do lat poprzednich (2016 – 367), (2017 – 359), (2018 – 412).
Członkowie zrzeszeni byli w 54 oddziałach (w roku 2017 było 55: zlikwidowano oddział w Opolu) i w 255 kołach (w roku 2017 było 259 – liczba
kół zmniejszyła się o 4). Koła likwidowano w okręgu łódzkim (-5) i lubuskim (-1), a tworzono nowe w mazowieckim (+1), podkarpackim (+1).
W oddziale łódzkim członkowie ze zlikwidowanych 5 kół utworzyli jedno
koło.
Wśród członków SBP 70% pracuje w bibliotekach publicznych, 12%
w naukowych, 4,63% reprezentuje biblioteki szkolne i pedagogiczne,
10% – to emeryci i renciści. Kobiety stanowią 66% członków.
3.1.2. Sprawy organizacyjne
W roku 2018 ZG SBP wprowadził zmiany obowiązujące wszystkie
struktury SBP, wynikające z przepisów prawnych, a także z konieczności
sprawniejszej koordynacji funkcjonowania organizacji. Wszystkie okręgi
poprzez uchwały i odpowiednie działania wdrażały zasady polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) w SBP,
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wyznaczyły okręgowych i oddziałowych administratorów danych osobowych w bazie członków SBP, wzięły udział w szkoleniu skarbników struktur SBP. Kontynuowano także, rozpoczęte w poprzedniej kadencji, prace
porządkowe związane z archiwizacją dokumentów z działalności struktur SBP. Z inicjatywy ZG SBP rozpoczęto konsultacje w strukturach SBP
w sprawie ujednolicenia wysokości składek i zmiany zasad dysponowania składkami członkowskimi SBP w oparciu o projekt Wytycznych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie ustalenia
wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich.
Wszystkie okręgi przesłały odpowiedzi na ankietę opracowaną przez ZG
SBP dotyczącą składek członkowskich SBP. Wyniki ankiety ujawniły duże
zróżnicowanie wysokości i zasad zbierania składek członkowskich, jak
również dysponowania nimi przez koła, oddziały i okręgi.
3.1.3. Finanse
Podstawą finansową działalności struktur organizacyjnych SBP są
składki członkowskie oraz pozyskiwane dotacje ze środków publicznych,
darowizny i zbiórki publiczne. W roku 2018 łączne przychody okręgów
wyniosły 465.120,37 zł, z czego 206.033,65 zł pochodziło ze składek
członkowskich, 167.672,27 zł ze źródeł publicznych (dotacje samorządów i budżetu państwa), z darowizn – 17.331,50 zł, ze zbiórek publicznych – 54.411,79 zł. Wydatki wyniosły 444.502,78 zł. Na koniec 2018 r.
do dyspozycji struktur SBP pozostało 396.386,11 zł.
Struktury SBP najczęściej finansowały imprezy integracyjne, z okazji
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, nagrody w konkursach organizowanych lub
współorganizowanych przez SBP, upominki dla zasłużonych bibliotekarzy – członków Stowarzyszenia, dofinansowywały koszty udziału w konferencjach, szkoleniach, wycieczki integracyjne i wyjazdy studyjne.
3.1.4. Komunikacja SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych
technologii
Powszechnie stosowaną formą komunikacji członków SBP jest poczta
elektroniczna. Wiele kół, oddziałów i okręgów prowadzi własną podstronę na stronach internetowych www bibliotek, przy których działają poszczególne struktury. Coraz częściej do popularyzacji działalności SBP
wykorzystuje się media społecznościowe (Facebook, YouTube, blogi),
tworzone są funpage. Te nowe formy są stosowane zarówno do komunikacji między członkami SBP, jak również do promocji działalności SBP
w środowisku lokalnym.
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Okręg dolnośląski
Prowadzi konto okręgu na Facebooku (https://www.facebook.com/
OkregDolnoslaskiSBP).
Okręg kujawsko-pomorski
Oddział w Bydgoszczy prowadzi zakładkę na portalu WiMBP w Bydgoszczy (biblioteka.bydgoszcz.pl/pl/dzialalnosc-dodatkowa/sbp/).
Koło Miejskie w Golubiu-Dobrzyniu ma zakładkę na stronie Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu (http://www.golubdobrzyn.naszabiblioteka.com/kolo-miejskie-sbp).
Okręg lubelski
Prowadzona jest i na bieżąco aktualizowana strona internetowa okręgu (hl.wbp.lublin.pl/sbp/), oddział lubelski prowadzi Facebooka (https://
www.facebook.com/SBPOddzialLublin/); informacje o Stowarzyszeniu są
zamieszczane w „Dostrzegaczu Bibliotecznym” (https://dostrzegaczbiblioteczny.wordpress.com/) oraz „Bibliotekarzu Lubelskim” (https://wbp.
lublin.pl/index.php/category/bibliotekarz-lubelski/).
Akademickie Koło SBP w Lublinie prowadzi stronę Akademickiego
Koła SBP w Lublinie na Facebooku, na której zamieszczane są informacje
o działaniach koła i Sekcji Bibliotek Naukowych (https://www.facebook.
com/AkademickieKoloSBPLublin/).
Okręg łódzki
Prowadzi konto na Facebooku (https://www.facebook.com/pages/category/Community/Stowarzyszenie-Bibliotekarzy-Polskich-Okr%C4%99g%C5%81%C3%B3dzki-137821483479027/).
Okręg małopolski
Prowadzona jest strona skupiająca członków SBP-Kraków oraz
wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia na terenie
Małopolski na Facebooku (https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich.Krakow).
Okręg mazowiecki
Na bieżąco aktualizowano fanpage Oddziału Warszawskiego SBP na
Facebooku (https://www.facebook.com/OddzialWarszwskiSBP/). W grudniu 2018 r. podjęto prace nad stworzeniem strony internetowej oddziału
warszawskiego SBP. Na portalu SBP zostały umieszczone informacje
o Zespole Historyczno-Pamiętnikarskim (w zakładce /O SBP/Komisje,
sekcje, zespoły) oraz Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich. Informacja o tym Wykazie pojawiła się też na stronie
głównej portalu, w newsach oraz na Facebooku.
Okręg podkarpacki
W serwisie internetowym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Zarząd Okręgu prowadzi podstronę (http://www.wimbp.
rzeszow.pl/strona-glowna-sbp/).
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Okręg podlaski
Prowadzi podstronę okręgu w serwisie internetowym Książnicy Podlaskiej (http://www.ksiaznicapodlaska.pl/statics/sbp.html).
Okręg pomorski
Zarząd okręgu zaktualizował bazę mailingową wszystkich bibliotek
działających na terenie okręgu. Dzięki utworzonej bazie, o realizowanych
działaniach i podejmowanych inicjatywach przez Zarząd Okręgu oraz Zarząd Główny SBP informowani są nie tylko członkowie SBP, ale także
wszystkie biblioteki w regionie. Oprócz poczty elektronicznej, wiodącym
kanałem komunikacyjnym ze środowiskiem był portal społecznościowy
Facebook. W roku sprawozdawczym na bieżąco aktualizowany był fanpage Oddziału SBP w Słupsku, na którym zamieszczane były wszelkie
informacje o działaniach realizowanych przez członków słupskiego oddziału, jak również informacje ogólne i komunikaty pojawiające się na
stronie internetowej SBP. Na bieżąco aktualizowane na Facebooku było
także konto Koła Bibliotek Naukowych i Fachowych działające przy Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku. W roku 2018 reaktywowana została strona okręgu (http://mbpgdynia.home.pl/stowarzyszenie/slupsk.htm). Reaktywacja i aktualizacja podstrony wpisuje się
w strategię spójnej informacji o działalności wszystkich ogniw terenowych
Stowarzyszenia.
Okręg śląski
W roku 2018 założono konto na Facebooku okręgu śląskiego. Od
sierpnia 2018 r. opublikowano na nim 26 wpisów. Głównym celem prowadzenia fanpage’a jest kontakt z członkami SBP, przekazywanie im informacji oraz popularyzacja działań bibliotek w województwie śląskim.
Koło SBP w Bielsku-Białej prowadzi stronę internetową (http://sbp.
ksiaznica.bielsko.pl/).
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach, w celu poprawy komunikacji z otoczeniem zewnętrznym przygotowała stronę www, na której zamieszcza bieżące komunikaty, informację
o sekcji i jej działalności (strona będzie czynna od roku 2019). Do bieżącego kontaktu zarządu sekcji z członkami oraz środowiskiem zewnętrznym – wysyłki informacji organizacyjnych, komunikatów, zaproszeń etc.
służy skrzynka mailowa: sbsw.katowice@gmail.com.
Okręg świętokrzyski
W 2018 r. przewodnicząca okręgu utworzyła i prowadzi fanpage’a
okręgu świętokrzyskiego na Facebooku. Zamieszczane są na nim informacje dotyczące działalności okręgu.
Okręg warmińsko-mazurski
Prowadzi stronę okręgu (http://sbp.olsztyn.pl/).
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Okręg wielkopolski
Prowadzi stronę okręgu (http://sbp.wlkp.pl/).
Okręg zachodniopomorski
Prowadzi stronę okręgu (http://sbpoz.blogspot.com/).
3.1.5. Sekcje, zespoły działające przy okręgach i oddziałach
Przy Oddziale Warszawskim SBP działa Zespół Historyczno-Pamiętnikarski, który opracowuje i wydaje serię „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”, organizuje spotkania poświęcone zmarłym
bibliotekarzom, opracowuje biogramy na potrzeby Słownika i od roku
2018 – Wikipedii;
W okręgu lubelskim działają: Sekcja Bibliotek Naukowych przy Oddziale SBP w Lublinie oraz Koło Akademickie; w okręgu łódzkim: Sekcja
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych oraz Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika; w okręgu pomorskim: Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych (oddział w Słupsku); w okręgu śląskim: Sekcja Bibliotek Szkół
Wyższych SBP przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach.

4. Działalność statutowa struktur SBP
4.1. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej w Polsce
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako największa organizacja
zawodowa, skupiająca bibliotekarzy z wszystkich typów bibliotek, zajmuje stanowiska w sprawach ważnych dla poszczególnych bibliotek i dla
całego środowiska zawodowego. Poniżej najważniejsze obszary tej aktywności.
4.1.1. Opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek
publicznych
Przedstawiciele ZG SBP i lokalnych struktur uczestniczyli w konkursach na stanowiska dyrektorów bibliotek: Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gorzowie Wielkopolskim, Biblioteki Ślaskiej w Katowicach, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku.
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Przedstawiciele struktur (okręgi, oddziały, koła) opiniowali kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych:
Okręg dolnośląski: Centrum Kultury w Siechnicach, MBP w Kamiennej Górze;
Okręg lubuski: MBP w Szprotawie;
Okręg lubelski: MBP w Krasnymstawie, GBP w Konstantynowie;
Okręg małopolski: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Biblioteki
Gminnej w Podegrodziu;
Okręg mazowiecki: Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu, Biblioteki Publicznej dla Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy, Biblioteki Publicznej Gminy Jadów, MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Iłży;
Okręg podkarpacki: Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku n/Sanem;
Okręg podlaski: GBP w Filipowie;
Okręg śląski: Biblioteki Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, MBP w Gliwicach,
MBP w Czerwionce Leszczynach, GBP w Lipowej, Pilchowicach i Włodowicach;
Okręg warmińsko-mazurski: MBP w Kętrzynie, GBP w Wilkasach;
Okręg wielkopolski: Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance;
Okręg zachodniopomorski: Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (instytucja kultury), MBP w Gryficach.
4.1.2. Opiniowanie spraw organizacyjnych bibliotek
Przedstawiciele SBP uczestniczyli w opiniowaniu spraw ważnych dla
lokalnego bibliotekarstwa.
–– Opiniowali zamiary łączenia bibliotek z domami kultury broniąc integralności funkcjonowania bibliotek (podlaskie: GBP w Filipowie,
GBP w Orli); połączenia Biblioteki z Miejskim Domem Kultury (małopolskie: Nowy Sącz), połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radominie z Domem Kultury; Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance przekształconej w Bibliotekę
Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.
–– Opiniowali wprowadzanie zmian organizacyjnych w bibliotekach
(zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Regulaminie Organizacyjnym MBP w Kędzierzynie-Koźlu
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(opolskie), Regulaminie Organizacyjnym MBP w Jaśle (podkarpackie), konsultowanie Regulaminu Awansów MBP w Szczecinie, Regulaminu Organizacyjnego Książnicy Zamojskiej (lubelskie).
–– Działania przewodniczącej Koła Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych przy wsparciu Zarządu Oddziału SBP w Ostrołęce doprowadziły do zwiększenia w kilku szkołach liczby godzin (o 15 godzin
– pół etatu) przeznaczonych dla pracowników bibliotek szkolnych.
–– Struktury SBP współpracowały z samorządami lokalnymi w sprawach mających wpływ na działalność bibliotek. Np. większość kół
w oddziale wrocławskim współpracuje z samorządami lokalnymi,
co daje realny wpływ na tworzenie polityki bibliotecznej na terenie,
w którym działają, między innymi dot. zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bibliotek.
W oddziale legnickim przewodnicząca Koła SBP w Legnicy wchodzi
w skład kolegium dyrektora LBP, a przewodnicząca oddziału pracuje
w powołanej przez prezydenta Miasta Legnicy Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady, a od czerwca 2018 jest przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów
w Legnicy.
W okręgu wielkopolskim przedstawiciele zarządu oddziału brali udział
w dyskusjach nad programami i projektami adresowanymi do bibliotek
przez władze samorządowe, wskazując przykładowe rozwiązania i korzyści dla społeczności lokalnych (koła w Chodzieży i Złotowie).
W okręgu podlaskim przedstawiciele okręgu SBP prowadzili rozmowy
w sprawie warunków pracy i płacy bibliotekarzy w gminach Turośń Kościelna i Suraż. Prowadzili też rozmowy w Bielsku Podlaskim i w Zambrowie w sprawie powierzenia bibliotekom zadań bibliotek powiatowych.
4.1.3. Sytuacja bibliotek uczelnianych i pozycji bibliotekarza
akademickiego po wprowadzeniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
W związku ze zmianą prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego i bibliotekarzy akademickich Zarząd Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy
Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach opracował wiele opinii i dokumentów związanych z reformą szkolnictwa wyższego.
Na potrzeby Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
przygotował dokumenty:
–– aneks do propozycji „Katalogu zapisów rekomendowanych do
uwzględnienia w zakresach obowiązków bibliotekarzy dyplomowa-
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nych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji
naukowej”,
–– propozycję „Specyfikacji czynności bibliotekarzy dyplomowanych
i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej
wykonywanych w ramach działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej. Czynności wykonywane i potencjał kompetencyjny”.
Na potrzeby Związku Nauczycielstwa Polskiego w UŚ oraz Rady
Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego członkowie Sekcji BSW przy Zarządzie Okręgu SBP opiniowali zapisy Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w części
odnoszącej się do systemu biblioteczno-informacyjnego i biblioteki (rozdział 1), a także pracowników uczelni (rozdział 5).
Na prośbę ZG SBP Sekcja BSW przygotowała uwagi do:
–– Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
ewaluacji jakości działalności naukowej,
–– Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych.
Przedstawiciele Zarządu Sekcji BSW opracowali oraz przeprowadzili
za pośrednictwem portalu SBP (http://www.sbp.pl/artykul/?cid=209700),
na potrzeby ZG SBP (również jako Sekcja Bibliotek Naukowych przy ZG
SBP), ankietę na temat aktualnej sytuacji bibliotekarzy akademickich
w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) i związanej z nimi konieczności zmian w statutach uczelni.
W okręgu kujawsko-pomorskim Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej UMK zorganizował spotkanie z Dyrekcją Biblioteki,i którego
celem było zwrócenia uwagi na nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym w zakresie dotyczącym m.in. bibliotek uniwersyteckich. Ustawa
praktycznie pomija rolę bibliotekarzy, ich interesy nie są właściwie zadbane. Zebranie miało na celu interweniowanie u władz UMK w sprawie
miejsca zawodu bibliotekarza w strukturze uczelni.
Przedstawiciele okręgu dolnośląskiego opiniowali programy studiów
w zakresie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa realizowanych na
Uniwersytecie Wrocławskim.
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4.1.4. Inne
Okręg zachodniopomorski przystąpił do Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

4.2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem
instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji
pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Struktury Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizują zadania
o charakterze publicznym w zakresie nauki, edukacji, kultury, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Celem tych działań jest edukacja
i popularyzacja kultury i wiedzy, dedykowanych dla społeczności lokalnej,
uczniów, studentów, dzieci, seniorów, niepełnosprawnych, podejmowanych we współpracy z bibliotekami, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, towarzystwami, stowarzyszeniami (np. konferencje,
warsztaty, spotkania edukacyjne, konkursy, wystawy, itp.).
Liczba tych działań w skali kraju jest imponująca, świadczy o znaczeniu SBP w środowiskach lokalnych. W niniejszym sprawozdaniu zostały
wybrane największe i charakterystyczne dla środowiska bibliotekarskiego działania (więcej o działalności struktur SBP zawierają sprawozdania
okręgów).
4.2.1. Konferencje, wystawy, formy edukacyjne
Okręg kujawsko-pomorski
Koło SBP w Barcinie włączyło się w organizację ogólnopolskiego sympozjum poświęconego patronowi biblioteki Jakubowi Wojciechowskiemu,
w 60. rocznicę śmierci pamiętnikarza, założyciela barcińskiej biblioteki.
Koło SBP w Lipnie przygotowało wystawę „W drodze do niepodległości”. Fundatorami wystawy byli: Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi: Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt
Nowych.
Okręg lubelski
Koło Lublin (ziemski) współorganizowało z Biblioteką w Bogucinie wystawę literacką pt. „Wielcy Polacy – Mickiewicz”.
Okręg lubuski
Oddział gorzowski włączył się w aranżację i organizację Gabinetu
Christy Wolf, jednej z bardziej znanych pisarek niemieckojęzycznych
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drugiej połowy XX w., urodzonej w przedwojennym Gorzowie. Organizatorem była WiMBP Gorzów Wlkp., współorganizatorem – Oddział SBP
w Gorzowie Wlkp.
Okręg małopolski
Koło Grodzkie SBP w Krakowie zorganizowało dwudniowe warsztaty
drzeworytnicze, w których wzięło udział ponad 100 osób.
Koło SBP w Chrzanowie współorganizowało II Forum Regionalne
„Między Małopolską a Górnym Śląskiem” ph. „Patriotyzm, obywatelskość, państwowość. Małopolanie w dobie niepodległej”, poświęcone zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej,
z uwzględnieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska (Partnerzy:
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Muzeum – Nadwiślański Park
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec).
Okręg mazowiecki
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zorganizowało wiele spotkań tematycznych
(np. „Tak się bawiła Warszawa – kawiarnie i nie tylko”; „Trzy kobiety atomu” poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie, Irenie Joliot-Curie i Lise Meitner); Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej: organizowało spotkania
w cyklu „Autorskie czwartki w BUW”; Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej organizowało spotkania z cyklu Bazar Czytelniczych Zauroczeń; Koło SBP przy Bibliotece Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zorganizowało wykład otwarty pt.
„Opowieść podręcznej” jako dystopia i opowieść o buncie.
Okręg podlaski
Oddział w Łomży współpracował przy rozbudowie Alei Zesłańców
Sybiru (przygotowanie wykazu osób wywiezionych podczas deportacji)
wykonanej z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą
w Podgórzu.
Okręg pomorski
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych (Oddział SBP w Słupsku) włączyło się w organizację VII Ogólnopolskiej Konferencji „Ekologia informacji
w życiu dzieci i młodzieży”.
Okręg śląski
Koło SBP przy PBP w Gliwicach zorganizowało X Powiatową Konferencję Regionalną dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pt. „Ambasadorzy śląskiej kultury w mowie i w piśmie”.
Okręg świętokrzyski
Okręg świętokrzyski zainicjował organizację I edycji Świętokrzyskiego
Festiwalu Literatury, Czytania i Języka Polskiego. W założeniach ma być
wydarzeniem cyklicznym (raz w roku w pierwszym tygodniu czerwca), or-
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ganizowanym przez koła SBP w okręgu przy współpracy z macierzystymi
bibliotekami.
Okręg wielkopolski
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wspólnie z Kołem SBP
w Kole (oddział Konin) prowadziła warsztaty twórcze w ramach Akademii
Plastyki.
W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia
wybuchu Powstania Wielkopolskiego Koło SBP w Krotoszynie zorganizowało spotkanie poświęcone historii Powstania Wielkopolskiego, zakończone koncertem Kuby Michalskiego pt. „Śpiewana historia Polski”.
Okręg zachodniopomorski
Oddział szczeciński i poszczególne koła SBP wspólnie z Książnicą
Pomorską i Stowarzyszeniem Rozwoju i Edukacji „Lider” przygotowały
i przeprowadziły w bibliotekach cykl prelekcji o tematyce regionalnej „Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze”.
4.2.2. Konkursy
Okręg lubelski
Koło Lublin (ziemski) – współorganizowało konkurs: „Wielcy Polacy
– międzyszkolny konkurs wiedzy” ze Szkołą Podstawową w Bogucinie
i Biblioteką Publiczną w Bogucinie.
Oddział we Włodawie współorganizował finał XV Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży „Demony współczesności w twórczości Anny Onichimowskiej” w dniu Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w partnerstwie z MBP we Włodawie, Zespołem Szkół Zawodowych
nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie oraz Starostwem Powiatowym.
Okręg mazowiecki
W powiecie ostrołęckim odbyła się XXXV edycja konkursu „Kurpie
Zielone w Literaturze” w 3 kategoriach: recytatorski dla uczniów kl. I-IV
szkół podstawowych, recytatorski dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych oraz kl. III gimnazjum, poetycki dla dzieci i młodzieży. W konkursie
wzięli udział uczestnicy reprezentujący 10 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj. mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz
z Ostrołęki. Głównym organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału SBP
w Ostrołęce, a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,
MBP w Ostrołęce, MGBP w Myszyńcu, GBP z terenu Kurpiowszczyzny
i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.
Oddział Płocki współorganizował we współpracy z Książnicą Płocką
XXVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Młodzi Twórcy

BIULETYN ZG SBP

Nr 1/2019

35

Literatury” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w wieku od 8 do 16 lat; XXX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego „O liść dębu”; VI edycję
konkursu, „Śladami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowego
w Płocku” dla młodzieży z podstawowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Płocka i powiatu Płockiego pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Płocka; XL edycję konkursu recytatorskiego dla dzieci
i młodzieży „Pięknie być człowiekiem” .
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Jaśle współuczestniczył w przygotowaniu i realizacji
organizowanego przez MBP w Jaśle XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Oddział SBP w Przemyślu włączył się w organizację konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowe Anioły” organizowanego we współpracy
z księgarnią Nova; konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Horyzont słowa”; konkursu na prezentację multimedialną „Literatura i sztuka
polska wobec odzyskania niepodległości” (we współpracy z Przemyską
Biblioteką Publiczną).
Oddział SBP w Jaśle był współorganizatorem realizowanego przez
MBP w Jaśle projektu „Biblio-aktywni!, Biblio-potrzebni!”.
Okręg podlaski
Oddział SPB w Białymstoku był współorganizatorem i fundatorem upominków dla laureatów: konkursu plastycznego ogłoszonego przez Powiatową Bibliotekę w Mońkach ph. „Dom moich przodków”; powiatowego konkursu fotograficzno-historycznego „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle
patriotyczne”, skierowanego do młodzieży klas V-VII (organizatorem głównym była Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego, Miejska Biblioteka
w Wasilkowie oraz Starostwo Powiatowe w Białymstoku); wojewódzkiego
konkursu ph. „Niepodległa w mojej bibliotece” w Książnicy Podlaskiej;
konkursu recytatorskiego o zasięgu gminnym i międzypowiatowym „Ojczyzna w poezji” w kołach w Łomży i Kolnie.
Oddział suwalski włączył się w organizację cyklu zajęć ph. „Przysłowia
mądrością narodów” organizowanych w Bibliotece Publicznej w Suwałkach (przygotowano quizy i kalambury); quizu dla dzieci i młodzieży pt.
„Polsko kocham Cię” w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Oddział
zakupił laureatom nagrody.
Okręg pomorski
Członkowie Koła SBP w Bytowie zorganizowali i współorganizowali
w roku 2018 następujące konkursy: XVIII integracyjny konkurs edukacyjny „Wielkanocne palmy i pisanki”; konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô”
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(etap powiatowy), VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski; XIII edycję Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro” Starosty Powiatu Bytowskiego.
Organizowano również konkursy: „Czy znasz twórczość Pauliny Hendel” dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych; „Pomorskie drogi do Niepodległości” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
konkurs plastyczny „Fonoholizm – telefon też może uzależniać” dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych; plastyczny „Pocztówka z Niepodległej Polski” dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Okręg śląski
Zarząd Okręgu SBP wspólnie z Biblioteką Śląską w Katowicach zorganizował konkurs na krótki film pt. „Nakręć się na klimat! Pokaż jak
chronisz środowisko”, skierowany do uczniów, studentów i dorosłych.
Konkursowe filmiki były wyświetlane w trakcie 24 sesji Konferencji Stron
Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP24) w Katowicach w dniach 3-14 grudnia 2018 r. Konkurs odbył się pod patronatem
ZG SBP.
Okręg wielkopolski
Koło SBP w Pleszewie (oddział w Kaliszu) było organizatorem i współorganizatorem wielu konkursów o zasięgu powiatowym: konkurs pięknego czytania „Czytanie jest sztuką”, konkurs recytatorski dla uczniów szkół
podstawowych w trzech kategoriach wiekowych, konkurs recytatorski dla
uczniów gimnazjów pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci”, konkurs oratorski „Ulubiona Książka Licealisty” i konkurs oratorski
„Ulubiona Książka Gimnazjalisty”.
Oddział SBP w Lesznie we współpracy z tygodnikiem „Panorama
Leszczyńska” oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zorganizował XVI edycję Konkursu o Nagrodę Liścia
Miłorzębu dla wydawcy za najlepszą publikację o regionie.
4.2.3. Spotkania autorskie
Struktury SBP wspierały biblioteki w organizacji spotkań z autorami
książek. Np.
Okręg lubuski
Koło SBP w Gubinie współpracowało z Gubińskim Towarzystwem Kultury organizując spotkania z lokalnymi twórcami;
Okręg pomorski
Koło SBP Miejsko-Powiatowe w Słupsku organizowało spotkania z pisarzami, tłumaczami, historykami i muzykami.
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4.2.4. Programy grantowe
Okręg lubelski
Oddział SBP we Włodawie jest jednym z partnerów w realizacji projektu „Centralne Biuro Czytelnicze”, którego głównym realizatorem jest MBP
we Włodawie (w ramach programu „Promocja czytelnictwa” MKiDN).
Okręg łódzki
Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu zrealizował dwa projekty, na które
pozyskał dofinansowanie:
–– „Biblioteka czeka” w ramach zadania „Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym” Urzędu Miasta Sieradza (we współpracy z MBP oraz
Powiatową Biblioteką Publiczną w Sieradzu, zorganizowano 8 wydarzeń kulturalnych).
–– „W poszukiwaniu najwyższej formy – warsztaty poetyckie dla
wszystkich” – projekt zrealizowany wspólnie z Grupą Poetycką
„Desant” w ramach zadania „Grant na lepszy start 2017” Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
Okręg małopolski
Oddział SBP w Bochni opracował i zrealizował projekt pt. „Festiwal
Literacki oKruch” (warsztaty, wykłady, spotkania autorskie i debata) dofinansowany ze środków Gminy Miasta Bochnia oraz projekt „Przez pryzmat niepodległości do współczesności” – dofinansowany ze środków
Starostwa Powiatowego w Bochni.
Okręg mazowiecki
Oddział SBP w Płocku był organizatorem lub współorganizatorem
dwóch zadań publicznych ze środków samorządu lokalnego realizowanych
z Książnicą Płocką:
–– „Po 100kroć Polska” – 2 imprezy plenerowe o różnorodnej formule:
happening ogrodowy – występ aktorski oraz wspólne, międzypokoleniowe czytanie Pana Tadeusza, połączone z pokazem mody kobiecej
z różnych epok, prezentacja poszczególnych strojów w wykonaniu
realizatorów projektu – członków SBP; koncert na Starym Rynku
– wspólne czytanie fragmentów Pana Tadeusza oraz Koncert Jankiela (cymbalista);
–– „Wszechświat kultury” – 2 imprezy plenerowe: piknik naukowy
i Kosmiczna Noc; cykl warsztatów tematycznych robotyka i jednorazowe warsztaty plastyczne podczas Kosmicznej Nocy oraz
2 spotkania autorskie z pasjonatami świata nauki, fantastyki, fauny
i flory.
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Okręg podkarpacki
W ramach otwartego konkursu ofert Gminy Miasto Krosno na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna z zakresu kultury Oddział SBP w Krośnie wspólnie z Krośnieńską Biblioteką Publiczną
zrealizował w 2018 r. 4 zadania: „Odbite w słowach” – cykl imprez literackich; Krośnieński Mistrz Ortografii 2018 – VII edycja konkursu; „Czytając
Herberta” – cykl imprez z okazji Roku Herberta; XIX Krośnieński Konkurs
Literacki.
Okręg pomorski
Członkowie Koła SBP w Człuchowie realizowali program grantowy
ph. FILOZOGRAF. W ramach programu odbyły się warsztaty filozoficzne
i warsztaty literacko-graficzne.
Okręg śląski
Zarząd Oddziału SBP w Bielsku-Białej w ramach programu grantowego ogłoszonego przez Urząd Miasta na realizację zadania XVI Dni Integracji pn. „Zobaczmy siebie”, otrzymał dofinansowanie na cykl działań
adresowanych do osób niepełnosprawnych.
4.2.5. Zbiórki publiczne, akcje charytatywne
Okręg lubelski
Oddział SBP w Białej Podlaskiej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zwierząt Azyl w Białej Podlaskiej, MBP w Białej Podlaskiej, zorganizowali Charytatywny Kiermasz Książki na rzecz Schroniska Azyl w Białej
Podlaskiej. Kiermasz ma swoją siedzibę w MBP w Dziale Udostępniania
Zbiorów MBP, w Czytelni i Informatorium.
Okręg lubuski
Zarząd Oddziału SBP w Zielonej Górze przeprowadził zbiórkę dobrowolnych datków na rzecz uzupełnienia zbiorów bibliotecznych WiMBP
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. W ramach zbiórki rozdawane
były symboliczne cegiełki zawierające logo i nazwę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W książkach zakupionych za te cegiełki na stronie
tytułowej umieszczana jest pieczęć z logotypem i nazwą Stowarzyszenia.
W 2018 r. zebrano 9.562,94 zł, kupiono 351 książek oraz 9 multimediów
(1 audiobook, 6 filmów, 1 płyta muzyczna, 1 gra).
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Przemyślu zorganizował we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku akcję charytatywną „Anioł Stróż dla Kacperka”.
Koło SBP przy BUR w Rzeszowie organizowało cykliczną zbiórkę
książek dla czytelników Biblioteki przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.
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Okręg śląski
Zarząd Oddziału SBP w Bielsku-Białej przeprowadził zbiórkę publiczną środków na zakup nowości wydawniczych, które przekazano w darze
Książnicy Beskidzkiej.
Okręg zachodniopomorski
Koła SBP w okręgu zachodniopomorskim organizowały m.in. kiermasze książek i zbiórki publiczne, zebrane środki przeznaczano na zakup
nowości dla macierzystych bibliotek (Koło nr 14 Świnoujście, Koło nr 1
Szczecin, Koło nr 7 w Gryfinie, Koło nr 17 Choszczno). Koło nr 2 Szczecin
(Biblioteka PUM prowadziła akcję cykliczną „Bibliotekarze – Dzieciom”;
zebraną kwotę przeznaczono na zakup książek dla Świetlic Środowiskowych Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP).
4.2.6. Działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, dzieci,
młodzieży
Okręg dolnośląski
Oddział SBP w Kłodzku zorganizował wspólnie z PiMBP w Kłodzku
II Podróż z książką po Ziemi Kłodzkiej – cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, a także w internetowym dwutygodniku „Zaczytani” na portalu www.
doba.pl poleca książki wskazując, w której bibliotece znajduje się omawiana lektura.
Okręg lubelski
Koło Lublin (ziemski) zorganizowało warsztaty twórczego pisania prowadzone przez pisarkę Joannę Marię Chmielewską w bibliotece w Bogucinie z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli bibliotek powiatu
lubelskiego.
Okręg łódzki
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych okręgu łódzkiego
SBP wspólnie z bibliotekami publicznymi w Łodzi organizowała działania
adresowane do seniorów i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
w tym (w wyborze): wykłady i prelekcje z cyklu „Kameralnie o Książkach”
dla Klubu Seniora przy Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi; cykl spotkań
z elementami biblioterapii dla przedszkolaków, m.in.: „Czy można schować złość do szuflady?” ; „Niezwykła moc słowa dziękuję”, „Księga uczuć
przedszkolaka” „Nasze domowe i przedszkolne potwory”, „Skarpetkowe
historie”, „Wolność jest wtedy, gdy…”; „Globalnie w bibliotekach. Porozmawiajmy o stereotypach” – zajęcia edukacyjne dla seniorów.
Okręg mazowiecki
Oddział SBP w Płocku współorganizuje spotkania literackie dla seniorów w ramach cyklu „W kręgu dziewięciu Muz”; spotkanie wigilijne dla
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seniorów „Z kolędą i pieśnią na wigilię” (współpraca z Książnicą Płocką
oraz nieformalną grupą seniorów); współorganizuje projekt „Mam apetyt
na czytanie”, którego założeniem jest dotarcie z książką do dzieci w ich
miejscach nauki.
Okręg pomorski
Oddział SBP w Bytowie kontynuował działania edukacyjne z zakresu
kompetencji cyfrowych dla seniorów, m.in. kursy komputerowe „Nadążamy”. Łącznie w roku sprawozdawczym odbyło się 38 dwugodzinnych
spotkań edukacyjnych w ramach współpracy z Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans, trenerem kompetencji cyfrowych.
Okręg śląski
Koło SBP przy MBP w Czeladzi współuczestniczyło w akcjach „Razem tworzymy lepszy Internet”, „Surfujemy po Internecie”, „Sieciaki na
wakacjach” – dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet. Projekty są
wspierane przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange.
Okręg wielkopolski
Koło SBP w Turku (Oddział w Koninie) wraz z MBP w Turku kontynuowało działania w ramach „Programu 50+”: zorganizowano spotkania autorskie, prowadzono warsztaty rękodzieła, kurs języka angielskiego, kurs
komputerowy dla początkujących i zaawansowanych. Uczestnicy Programu czytają dzieciom w lokalnych przedszkolach oraz realizują program
nauki programowania i robotyki dla dzieci i młodzieży.
Okręg zachodniopomorski
Z inicjatywy Koła nr 1 w Szczecinie odbywały się spotkania i prelekcje
dla seniorów ph. „Poczęstuj się książką” dla dziennych domów pomocy
społecznej, a z inicjatywy Koła 21 – prelekcje tematyczne „Zeskanuj swoje archiwum rodzinne”. Koło nr 9 zorganizowało cykl prelekcji dla młodzieży licealnej, w tym z historii upowszechniania czytelnictwa.
4.2.7. Udział w organizacji innych imprez
Okręg kujawsko-pomorski
Z inicjatywy Oddziału SBP w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy odbył się cykl koncertów ph.
„Poszerzenie pola dźwięku. Koncerty na strychu”, będący odpowiedzią
na potrzebę utworzenia muzycznej sceny alternatywnej w Bydgoszczy.
Koło SBP w Lipnie wraz z Gminą Lipno przygotowało Piknik Niepodległościowy.
Członkowie Koła SBP w Sępólnie Krajeńskim realizowali w Bibliotece
Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim projekt
pn. „Komierowscy. Wszystkie drogi prowadzą do domu” w ramach kon-
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kursu „Patriotyzm Jutra”, realizowanego przez Muzeum Historii Polski
w Warszawie.
Z inicjatywy Przewodniczącej Koła SBP w Golubiu-Dobrzyniu po raz
kolejny obchodzono uroczyście Światowy Dzień Sybiraka. 11 listopada,
w Święto Niepodległości, po ogólnych uroczystościach rocznicowych
w Urzędzie Miasta, ze wspólnej inicjatywy Koła SBP w Golubiu-Dobrzyniu
i Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć”, odsłonięto tablicę poświęconą Henrykowi Andrzejczakowi – przedwojennemu burmistrzowi miasta
Dobrzynia n/Drwęcą.
Okręg lubuski
Oddział SBP w Gorzowie Wlkp. (we współpracy z WiMBP w Gorzowie
Wlkp.) był współorganizatorem drugiego cyklu „Spotkań z Reportażem
Radiowym”, podczas których przedstawiane były audycje gorzowskiej
dziennikarki Radia Zachód, Izabeli Patek, prezentujące lokalnych bohaterów.
Okręg łódzki
W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania odbyła się impreza głośnego czytania dzieciom ph. „Czytasz – jesteś mistrzem! Czytanie jest OK!”. Spotkanie odbyło się na Stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. W rolę ambasadorów czytania wcielili się przedstawiciele świata
sportu. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Łódzki – Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Biblioteka Miejska w Łodzi, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Prof. Tadeusza
Kotarbińskiego, Łódzki Klub Sportowy.
Okręg mazowiecki
Oddział SBP w Płocku koordynował „Senioriadę” i pokaz mody damskiej na przestrzeni wieków (pokaz związany był z Rokiem Kobiet) podczas Płockich Targów Rodziny – Senior 2018 (przy współpracy z Centrum do spraw Organizacji Pozarządowych w Płocku); współorganizował
XXXVIII edycję wystawy fotograficznej „Mój Płock”, na której prezentowane były prace członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im.
Aleksandra Macieszy.
Oddział SBP w Siedlcach przy współpracy MBP w Siedlcach był
współorganizatorem VI Turnieju Jednego Wiersza pt. „Kobietom…”
z okazji Roku Praw Kobiet.
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Przemyślu włączył się w organizację następujących
inicjatyw: XXX Turniej Wierszy Jednego Poety im. Ewy Lis; „Kamyki
naszej pamięci” – spotkanie z okazji X Obchodów Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu zorganizowany we współpracy z LO
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w Przeworsku (koło przeworskie); „1918-2018 droga Polaków do Niepodległości” – warsztaty historyczne i gra miejska „Niepodległość”; „Zniszczenia wojenne w czasie II wojny światowej” – wykład, „Rok 1918 – odzyskanie Niepodległości” – wystawa (koło w Jarosławiu).
Okręg pomorski
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych (Oddział SBP w Słupsku) zorganizowało „Żywą lekcję historii” – spotkanie z Wacławem Bieńko, weteranem AK (uczestnikami spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół Akademickich). Koło współorganizowało również spotkanie na temat praw
wyborczych kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Kawiarni
Artystycznej „Antrakt” w Słupsku oraz spotkanie Soroptymistek Unii Polskiej w Darłówku.
Okręg śląski
Zarząd Oddziału SBP w Częstochowie brał udział w organizacji maratonu czytelniczego ph. „Wobec Wielkiej Zagłady”, we współpracy z Biblioteką Publiczną im. dr. W. Biegańskiego, Sekcją Bibliotekarską ZNP oraz
Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.
Okręg wielkopolski
Współpracując z organizacjami pozarządowymi instytucjami, placówkami oświatowymi. Koło SBP w Krotoszynie (Oddział w Kaliszu), współorganizowało VIII edycję „Akcja miasto – Święto ulicy Batalionów Chłopskich” promując ulicę oraz dorobek miasta.
Okręg zachodniopomorski
Koło SBP nr 13 w Stargardzie było współorganizatorem akcji „Uliczka
pisarzy z regionu i województwa zachodniopomorskiego” w ramach „Festynu na Ulicy Magicznej”.
Struktury SBP realizowały akcję „Poczekalnia – Poczytalnia” zainicjowaną w roku 2017 z okazji obchodów 100-lecia SBP. Włączyło się 9 kół
organizując 36 punktów, w tym m.in.:
Koło SBP nr 1 Koszalin OK (12 punktów – Przychodnia Onkologiczna w Koszalinie; Szpital Wojewódzki w Koszalinie Oddział Onkologii
i Chemioterapii & Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc; Ośrodek
Zdrowia w Będzinie.
Koło SBP nr 2 Białogard OK (8 punktów – Urząd Miasta Białogard,
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich Białogard, Starostwo Powiatowe Białogard, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej „FOLK-MED”
& „ESKULAP” Białogard, Gabinet Kosmetyczny, Salon Fryzjerski „Gracja” , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
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4.3. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu
bibliotekarza
Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z ważniejszych celów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podejmowane przez poszczególne ogniwa organizacji działania tworzą nieformalne więzi międzyludzkie,
które owocują wymianą doświadczeń także zawodowych. Nieformalne
spotkania bibliotekarzy inspirują często do podejmowania nowych inicjatyw w codziennej pracy.
Ważnym elementem kreującym pozytywny wizerunek SBP jest otwartość i transparentność realizowanych działań przez struktury SBP. Wszelkie inicjatywy i działania podejmowane na rzecz członków SBP są otwarte
na organizowane wydarzenia, nawet spotkania integracyjne, zapraszani
są bibliotekarze, którzy nie są członkami SBP, jak również zapraszane
są osoby niezwiązane merytorycznie ze środowiskiem bibliotekarskim.
Członkowie SBP działając na rzecz środowiska lokalnego, współpracują
z wieloma instytucjami, szkołami, przedszkolami, uczelniami wyższymi,
organizacjami pozarządowymi, lokalnymi i regionalnymi twórcami, autorami i pasjonatami. W ten sposób działalność SBP staje się bardziej rozpoznawalna w środowisku.
4.3.1. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Okręg lubuski
Na początku stycznia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie upamiętniające 100-lecie SBP (większość
takich spotkań odbywała się w roku jubileuszowym 2017). Organizatorami było Koło przy Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Zarząd Okręgu i Zarząd
Oddziału SBP w Zielonej Górze. Na spotkaniu byli obecni bibliotekarze
z Zielonej Góry i południowej części województwa lubuskiego. Zebranym przedstawiono kilka prezentacji: Mariola Szydło „100 lat SBP – rola
i znaczenie dla bibliotekarstwa i zawodu bibliotekarza”, Maria Wasik
„Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Lubuski 1954-2017”, Jan
Tyra „Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy”. Jolanta Stadnik przedstawiła działalność Koła przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im.
M. Grzegorzewskiej, Grażyna Lipińska-Nowak działalność Koła przy Bibliotece Uniwersyteckiej.
Okręg kujawsko-pomorski
W Bibliotece Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbyła się XVI
Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych „Bibliotekarz
w gąszczu praw”, podczas której Joanna Wołos, Dominik Piotrowski oraz
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Adam Wereszczyński wygłosili referat pt. „Działalność Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w bibliotece akademickiej na przykładzie Koła SBP
przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu”. Prezentacja była okazją do
przedstawienia bibliotekarzom z różnych bibliotek prawniczych w Polsce
dotychczasowej działalności Koła SBP przy BU UMK i wykazania, że biblioteka naukowa mimo swojej specyfiki stwarza bardzo dobre warunki
dla działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski oraz realizowania
promowanych przez nie idei.
Okręg lubelski
Z inicjatywy Zarządu Okręgu SBP w Lublinie opracowano i wydano
pracę zbiorową Aktywni i Kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie. Redakcji książki podjęły się: Joanna Chapska,
Bożena Lech-Jabłońska, Anastazja Śniechowska-Karpińska. Uroczysta
promocja publikacji odbyła się w grudniu 2018 w WBP w Lublinie z udziałem bibliotekarzy z całego województwa.
4.3.2. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu
bibliotekarza
a) Konkurs SBP „Bibliotekarz Roku 2017”
W roku 2018 okręgi brały udział w VIII edycji konkursu „Bibliotekarz
Roku 2017”. Tak jak w poprzednich latach, konkurs miał dwa etapy.
W pierwszym kapituły powołane przez zarządy okręgów wybierały okręgowych bibliotekarzy roku. W roku sprawozdawczym w jednym okręgu
(łódzki) nie dokonano wyboru laureata. Okręgowymi laureatami zostali:
dolnośląski: Joanna Golczyk
kujawsko-pomorski: Dominik Mirosław Piotrowski
lubelski: Jolanta Janiec
lubuski: Sylwia Markiewicz
małopolski: Iwona Multan
mazowiecki: Wiesława Janina Sobiech
opolski: Violetta Łabędzka
podkarpacki: Małgorzata Sońska
podlaski: Maria Kołodziejska
pomorski: Bożena Mazur
śląski: Maria Kycler
świętokrzyski: Aleksandra Klim
warmińsko-mazurski: Tomasz Garwoliński
wielkopolski: Maria Piaskowska
zachodniopomorski: Cecylia Judek.
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W drugim etapie wybór ogólnopolskiego laureata przebiegał dwutorowo. Internauci wybrali Wiesławę Janinę Sobiech (okręg mazowiecki);
kapituły okręgów SBP wybrały Joannę Golczyk (okręg dolnośląski). Po
zliczeniu rankingów internautów i kapituł okręgów SBP ogólnopolskim
„Bibliotekarzem Roku 2017” została Cecylia Judek (zachodniopomorskie). Szczegółowe informacje oraz biogramy laureatów na portalu Stowarzyszenia (http://www.sbp.pl/konkurs/nagrodzeni?konkurs_id=19758).
W okręgu małopolskim honorowy patronat nad konkursem objął Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.
We wszystkich okręgach wręczenie nagród laureatom konkursu miało
bardzo uroczysty charakter. Imprezy odbywały się najczęściej podczas
wojewódzkich imprez z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek organizowanych przez zarządy okręgów, z udziałem władz samorządowych
i wybitnych postaci lokalnego środowiska.
b) Lokalne konkursy na „Bibliotekarza Roku”
Niektóre okręgi organizują, we współpracy z bibliotekami, lokalne konkursy wyróżniające bibliotekarzy.
Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w Konkursie im. Olgi Rok, organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce. W roku 2018 laureatką nagrody została Agnieszka Batorek –
sekretarz Zarządu Oddziału SBP w Częstochowie.
Okręg lubelski
Zarząd okręgu we współpracy z WBP w Lublinie przyznał po raz 24.
Nagrodę im. Anny Platto w konkursie dla pracowników bibliotek publicznych województwa lubelskiego wyróżniających się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz realizacji nowatorskich form pracy
z młodymi czytelnikami. Nagrodę im. Anny Platto 2018 zdobyła Marta
Frączek z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach, powiat janowski.
Okręg mazowiecki
Oddział SBP w Radomiu uczestniczy w organizacji konkursu „Bibliotekarz Roku” dla pracowników merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu.
Okręg śląski
Przewodnicząca zarządu okręgu uczestniczyła w wyborze laureata
Nagrody śląskiego środowiska bibliotekarskiego im. St. Lompy (nagroda
przyznawana przez dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach) – laureatką w 2018 r. została Maria Jasionek z MBP w Jastrzębiu Zdroju.
Okręg wielkopolski
Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznawana jest biblioteka-
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rzom województwa wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Patronem przyznawanej od 1999 r. nagrody jest zasłużony
Wielkopolanin, Andrzej Wojtkowski (1891-1975), historyk, bibliotekarz
i bibliograf, wieloletni dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Nagrodę – na wniosek zarządu okręgu przyznaje marszałek województwa
wielkopolskiego. Laureaci 2018: Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Małgorzata Byra, kustosz w Bibliotece
Raczyńskich w Poznaniu.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd okręgu po raz kolejny zorganizował Konkurs im. Stanisława
Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla
najlepszego bibliotekarza w województwie. Laureat jest także okręgowym
zwycięzcą konkursu SBP „Bibliotekarz Roku”. W roku 2018 laureatką została Cecylia Judek, która zwyciężyła również w ogólnopolskiej części
konkursu „Bibliotekarz Roku 2017”. Kandydaturę kol. Cecylii Judek zgłoszono także do konkursu „Kobiety Pomorza Zachodniego”.
c) Spotkania poświęcone pamięci zmarłych bibliotekarzy
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy Oddziale Warszawskim SBP
oraz Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zorganizował spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Hanny Zasadowej,
sylwetkę i dorobek zawodowy Hanny Zasadowej zaprezentowała Ewa
Kobierska-Maciuszko.
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy Oddziale Warszawskim SBP
oraz Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca zorganizowali
spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza. Dyrektor CBS Bożena Łozowska omówiła dokonania Andrzeja Jopkiewicza jako dyrektora
tej naukowej placówki, a swoimi wspomnieniami podzielili się Jan Wołosz,
Jan Berger, Regina Hancko, Ewa Stachowska-Musiał, Janina Jagielska.
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy Oddziale Warszawskim SBP
oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego
zorganizowali spotkanie poświęcone pamięci prof. dr hab. Jadwigi Kołodziejskiej. Sylwetkę i dorobek zawodowy prof. Jadwigi Kołodziejskiej
omówił dr Jerzy Maj, który jest autorem jej biogramu zamieszczonego
w 15 t. serii SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”. Swoje wspomnienia ze współpracy z prof. Jadwigą Kołodziejską
przedstawili też: dr Barbara Budyńska, prof. Oskar Czarnik, Janina Jagielska, dr hab. Janusz Kostecki, Krystyna Kuźmińska, Jan Wołosz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, prof. Andrzej Mężyński, dr hab. Małgorza-
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ta Pietrzak z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz
Henryk Bułhak. Spotkanie prowadziła Janina Jagielska.
4.3.3. Promocja bibliotek
Struktury SBP organizują wiele przedsięwzięć ukazujących znaczenie
bibliotek jako instytucji kultury, wspierających oświatę, naukę oraz rozwój
regionu, kraju. Kulminacyjnym okresem promocji bibliotek jest Tydzień
Bibliotek pod patronatem SBP trwający od 8 do 15 maja każdego roku.
Liczba i wysoka atrakcyjność imprez organizowanych przez biblioteki
w całym kraju, z udziałem struktur SBP, jest imponująca. W niniejszym
sprawozdaniu pomijamy udział struktur SBP w organizowaniu imprez
w Tygodniu Bibliotek odsyłając do sprawozdań okręgów i oddziałów (zob.
też część sprawozdania poświęconą działalności integracyjnej). Poniżej
podane są przykłady innych działań popularyzujących biblioteki.
Okręg lubelski
Współorganizuje z WBP im. H. Łopacińskiego konkurs na najaktywniejszą placówkę filialną województwa lubelskiego „Biblioteka na 5”.
W roku 2018 najlepszą Filią Miejską Województwa Lubelskiego została
Filia nr 1 MBP w Kraśniku.
Okręg podkarpacki
Zarząd okręgu zorganizował konkurs na najciekawsze wydarzenie realizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek 2018 ph. „(Do)wolność
czytania” w okręgu podkarpackim. Laureatom najciekawszych wydarzeń
realizowanych w TB zostały przyznane nagrody: I miejsce (Puchar) –
MBP w Lubaczowie, II miejsce (Dyplom) – GBP w Jaśle z/s w Szebniach,
III miejsce (Dyplom) – MBP w Jaśle.
Okręg świętokrzyski
Zarząd okręgu od 2005 r. organizuje przy współudziale WBP w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego konkurs „Biblioteka Roku… województwa świętokrzyskiego”, a także nagradza wyróżniającego się organizatora bibliotek za zasługi na rzecz biblioteki i czytelnictwa w gminie.
W roku 2018 zwyciężyła MGBP im. A. Mickiewicza w Połańcu.
Okręg śląski
Zarząd Oddziału SBP w Bielsku-Białej corocznie, we współpracy ze
Starostą Bielskim, organizuje Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie
bielskim. Głównym założeniem konkursu jest poprawa funkcjonowania
i konkurencyjności usług samorządowych bibliotek publicznych w powiecie bielskim oraz aktywizowanie bibliotekarzy do poszukiwania i wprowadzania inicjatyw służących użytkownikom placówek bibliotecznych.
W edycji konkursu 2018 zwyciężyła GBP w Jasienicy.
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4.3.4. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej i społecznej
środowiska bibliotekarzy
Struktury SBP organizowały różnego rodzaju imprezy integrujące
środowisko bibliotekarzy jak: spotkania okolicznościowe, wycieczki dla
członków i sympatyków SBP, pikniki, spotkania plenerowe, wycieczki,
wspólne wizyty w teatrach, muzeach, itp. Szczególnie ważną rolę pełnią doroczne spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek.
W wielu okręgach, oddziałach, a także w kołach są one okazją do spotkań z organizatorami bibliotek (marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie,
wójtowie, władze uczelni), przedstawicielami instytucji kultury i edukacyjnych działającymi w danym środowisku, lokalnymi twórcami, osobami zasłużonymi dla lokalnej społeczności, itp.; wręczane są nagrody wyróżniającym się bibliotekarzom i bibliotekom. Wszystkie okręgi zorganizowały
w roku 2018 spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek dla
bibliotekarzy z całego województwa, nie tylko dla członków SBP. Szczegółowe informacje o imprezach organizowanych przez struktury SBP
z okazji dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek znajdują się w sprawozdaniach okręgów. W niniejszym sprawozdaniu wymieniamy tylko wybrane
przykłady inicjatyw struktur SBP służących integracji środowiska bibliotekarskiego. Szczególnym zjawiskiem są organizowane rajdy rowerowe
Odjazdowy Bibliotekarz oraz imprezy wykraczające poza lokalne środowisko. Np. Akademickie Koło SBP w Lublinie, zorganizowało ogólnopolski zlot integracyjny ph. „Wielka Majówka z SBP – W krainie Bugu”.
Oddział SBP w Lublinie zorganizował wycieczkę „Szlakiem katedr
i zamków we Francji”.
W ramach integracji społeczno-zawodowej członkowie Sekcji BSW
w Katowicach wzięli udział w imprezach zorganizowanych przez Koło
Akademickie SBP z Lublina. Były to: „Bibliotekarska majówka nad jeziorem Białym” oraz wycieczka „Szlakiem katedr i zamków Francji”.
Oddział SBP w Gdańsku był współorganizatorem XXI Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Bibliotekarzy do Częstochowy. Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowało rejs po Odrze dla swoich członków i ich rodzin.
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
zorganizowali wyjazd edukacyjny do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach,
gdzie prezentowany był nadzwyczajny pokaz 7 obrazów El Greco wypożyczonych z muzeów w: Toledo, Walencji, Madrycie oraz Wiedniu.
Oddział SBP w Słupsku w ramach „Oddziałowego Dnia Bibliotekarza” zorganizował wycieczkę do Smołdzina i Słowińskiego Parku Narodowego.
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Członkowie Koła SBP przy Książnicy Beskidzkiej zorganizowali wyjazd integracyjno-edukacyjny do Krakowa oraz do Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie – siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Zarząd Okręgu SBP w Kielcach zorganizował 3-dniowy wyjazd integracyjny dla bibliotekarzy z województwa świętokrzyskiego do Zakopanego. W programie wyjazdu zaplanowane zostały wizyty edukacyjne
w bibliotekach oraz w muzeach.

4.4. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form
kształcenia i doskonalenia zawodowego
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z platform doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Poszczególne ogniwa stowarzyszenia
samodzielnie lub we współpracy z bibliotekami i innymi instytucjami organizowały w 2018 r. warsztaty, szkolenia i konferencje, których tematyka
pozwalała bibliotekarzom doskonalić umiejętności zawodowe, a także
wyjazdy studyjne do innych bibliotek w kraju i za granicą. Oto przykłady
takich działań, których głównym, znaczącym lub jedynym organizatorem
były struktury SBP.
Okręg dolnośląski
Oddział wałbrzyski był organizatorem wyjazdów szkoleniowych bibliotekarzy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin (forma warsztatowa).
Oddział kłodzki współorganizował z PiMBP w Kłodzku cykl 10 szkoleń
dla bibliotekarzy ph. „Biblioteka dla młodego człowieka” w ramach czterech obszarów tematycznych.
Okręg lubelski
Zarząd okręgu współorganizował z Wojewódzką Biblioteką Publiczną VIII Lubelskie Forum Bibliotekarzy, które miało charakter spotkania
z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek oraz edukacyjny wykład
o najnowszych trendach w projektowaniu bibliotek otwartych Dagmary
Larsen, projektantki bibliotek w Europie, Ameryce Południowej i Stanach
Zjednoczonych.
Zarząd okręgu zorganizował wspólnie z WBP w Lublinie cykl otwartych wykładów dla pracowników ph. „Inspiratornia”. W roku 2018 odbyło
się 5 wykładów: „Światowy Kongres IFLA 2017 Wrocław” (Joanna Chapska), „Biblioteka Nowa w Drodze. Relacja z wizyty studyjnej w czeskich
bibliotekach” (Grzegorz Winnicki, Paweł Kordybacha), „Dokąd zmierza
bibliografia?” (B. Lech-Jabłońska), „Relacja z wizyty w bibliotece University of Eastern Finland w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for
Training”, „Co kryje# ?” (Ewa Matczuk).
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Akademickie Koło SBP w Lublinie kontynuowało współpracę z Towarzystwem Naukowym Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lubinie i z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, czego
efektem była organizacja następujących konferencji:
–– „Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty”, zakończona panelem dyskusyjnym na temat przyszłości zawodu bibliotekarza, deregulacji i jej
konsekwencji dla bibliotek naukowych i bibliotekarzy oraz potrzeby
i perspektyw współpracy środowiska teoretyków i praktyków – bibliologów i bibliotekarzy;
–– „Dostęp do otwartych źródeł naukowych w szkole – jak szukać żeby
znaleźć?”, adresowana do nauczycieli-bibliotekarzy skupionych
w Towarzystwie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Organizatorami konferencji było Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja
Bibliotek Naukowych o/Lublin i Biblioteka Główna UMCS.
W ramach działań edukacyjnych Akademickie Koło zorganizowało następujące imprezy o charakterze naukowym i edukacyjnym:
–– dwa warsztaty „Wystąpienia publiczne dla bibliotekarzy”, które prowadziła Anastazja Śniechowska-Karpińska;
–– warsztaty „Trudny użytkownik w bibliotece – konflikt czy szansa na
porozumienie?” w ramach cyklu wspólnych działań z Biblioteką Główną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pt. „Piątek na Czwartku”;
–– wykład Marcina Walczaka z BG Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pt. „Biblioteka 3.0 – dokąd zmierzamy. Kierunki rozwoju bibliotek w XXI wieku”.
Koło Miejskie SBP w Lublinie zorganizowało wyjazd szkoleniowy do
Szczebrzeszyna na Festiwal Stolica Języka Polskiego oraz wyjazd szkoleniowy do Kijowa.
Oddział SBP w Zamościu we współpracy z Biblioteką Zamojską zorganizował wyjazd studyjny do najlepszych bibliotek Wrocławia i MBP „Galerii Książki” w Oświęcimiu ph. Biblioteki na miarę XXI wieku w ramach
projektu „Po wiedzę i bibliotekarską inspirację na Kamienną…”.
Okręg łódzki
Zarząd okręgu łódzkiego przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką
Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizował szkolenie pt.
„Zbiory specjalne w bibliotece XXI wieku” dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego, a we współpracy z Kołem Łódzkim Polskiego Towarzystwa
Biblioterapeutycznego zorganizował trzystopniowe szkolenie z zakresu
biblioterapii (kursy I, II i III stopnia).

BIULETYN ZG SBP

Nr 1/2019

51

Okręg małopolski
Zarząd okręgu był współorganizatorem Małopolskiego Forum Bibliotek 2018 „Biblioteka 2.0. Między nadmiarem a niedostatkiem”, które odbywało się w Bibliotece Jagiellońskiej (Collegium Maius) i na Targach
Książki w Krakowie. Współorganizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego.
Koło Grodzkie SBP w Krakowie zorganizowało, wspólnie z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, który udostępnił salę
komputerową, całodniowe szkolenie „Zarządzanie zasobem i tworzenie
bibliotek cyfrowych”. Koło było również organizatorem spotkania, na którym bibliotekarze relacjonowali swoje staże w bibliotekach europejskich,
przedstawiając organizację i funkcjonowanie różnych typów uczelnianych
systemów biblioteczno-informacyjnych.
Okręg mazowiecki
W ramach kampanii #1Lib1Ref (1 bibliotekarz – 1 przypis) Zarząd
Okręgu i Oddział Warszawski SBP, Stowarzyszenie Wikimedia Polska
wraz z Wydziałem Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego i Biblioteką Publiczną Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA zorganizował otwarte warsztaty edycji haseł
w Wikipedii wraz z dodawaniem przypisów do artykułów Wikipedii.
Uczestnicy, w ramach Wiosennego Porządkowania Wikipedii, m.in.
wstawiali przypisy, nadawali kategorie, wstawiali szablony (infoboxy)
w hasłach Wikipedii.
Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP, w ramach poznawania bibliotek warszawskich i wymiany doświadczeń, zorganizował wspólne wyjścia
do: Biblioteki Filmoteki Narodowej, Biblioteki SGH, Biblioteki Głównej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zarząd Okręgu oraz Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego zorganizowały
w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego seminarium pt. „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda
ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W programie m.in.: wystąpienie Marioli Ratschki z Ośrodka Informacji ONZ w Polsce pt. „Dlaczego należy promować cele zrównoważonego rozwoju: Agenda ONZ
2030”, omówienie przez przewodniczącą SBP, Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską, projektu IFLA włączenia bibliotek do promocji i realizacji celów
zrównoważonego rozwoju oraz warsztaty „Jak biblioteki mogą włączyć
się do promocji i realizacji celów zrównoważonego rozwoju”, które poprowadziła Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Se-
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minarium było pierwszym etapem programu włączenia polskich bibliotek
do kampanii rzeczniczych, których celem jest popularyzacja obecnie realizowanych przez nie usług i akcji mających wpływ na rozwój społeczny, kulturalny i ekonomiczny kraju, a także ukazanie potencjału bibliotek
w podejmowaniu nowych wyzwań.
Ci sami organizatorzy przygotowali spotkanie pt. „Relacja z Kongresu
IFLA w Kuala Lumpur 2018”. W programie znalazły się m.in. wystąpienia: „Harvestowanie mediów społecznościowych, biblioteki akademickie
(w tym relacja z wizyty w bibliotece prywatnej szkoły wyższej), moda biblioteczna” (Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora BUW), „Edukacja informacyjna; zawód bibliotekarza, hot topics” (dr Zuzanna Wiorogórska,
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, BUW) oraz „IFLA –
najnowsze inicjatywy, biblioteki publiczne w perspektywie IFLA, biblioteki
Malezji” (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca SBP).
Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w ramach „Klubu pod Otwartą Księgą” zorganizowało spotkania: „Czy jesteśmy adwokatami edukacji informacyjnej? Analiza oznaczeń prawno-autorskich serwisów www
polskich bibliotek naukowych”(Joanna Potęga oraz Agnieszka Wróbel);
„Biblioteka też przyciąga! Internacjonalizacja polskich bibliotek akademickich na przykładzie BUW” (Lilianna Nalewajska); „Kongres IFLA oraz
biblioteki zagraniczne oczami bibliotekarzy BUW w relacjach ze szkoleń
Erasmus”. W ramach „Autorskich czwartków w BUW” Koło zorganizowało spotkanie z Anną M. Ferris (Associate Professor, Special Collections
& Archives Cataloging, Metadata Services Department, University Libraries, University of Colorado Boulder), która wygłosiła referat pt. „Cataloging a Holocaust collection at the University at Colorado Boulder”.
Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP, Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP oraz Koło SBP przy Bibliotece Głównej WAT zorganizowali szkolenie „Przygotowanie i realizacja projektów o dofinansowanie działalności
bibliotek” oraz konsultacje (Bogumiła Tobota z Książnicy Płockiej).
Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP, Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP oraz Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
zorganizowali szkolenie „DUN jako zewnętrzne źródło finansowania bibliotek akademickich”. Warsztat przygotowała i poprowadziła Katarzyna
Nowakowska z Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Oddział SBP w Siedlcach przy współpracy Koła SBP w Mińsku Mazowieckim zorganizował warsztaty z biblioterapii prowadzone przez dr
Wandę Matras-Mastalerz (dofinansowane ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury).
Koło SBP przy BG WAT wraz z Biblioteką Główną WAT i firmą Elsevier
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zorganizowało bezpłatne szkolenie pt. „Baza danych Scopus – wsparcie
dla naukowców i bibliotekarzy” (prowadzenie: dr inż. Katarzyna Gaca,
Konsultant Klienta Elsevier w Europie Środkowo-Wschodniej).
Wyjazdy studyjne:
Zarząd Oddziału SBP w Płocku zorganizował wyjazd studyjny członków oddziału do Czech.
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Jaśle był współorganizatorem projektu dla bibliotekarzy z powiatu jasielskiego „Biblio-potrzebni!” dofinansowanego ze środków MKiDN (udział bibliotekarzy w szkoleniach, wykładach, warsztatach i wyjazdach studyjnych do bibliotek – BP w Szynwałdzie, MiPBP
w Dębicy, GBP w Boguchwale).
Okręg pomorski
Koło SBP w Bytowie organizuje szkolenia z zakresu ICT dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego. Warsztaty prowadzone przez Jacka
Prądzińskiego – Mobilnego Doradcę ICT Sektora 3.0. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 warsztatów kompetencji cyfrowych dla bibliotekarzy. Członkowie bytowskiego Koła zorganizowali też szkolenie „POLONA i ACADEMICA – miliony publikacji w każdej bibliotece” we współpracy
z Biblioteką Narodową.
Zarządy Okręgu Pomorskiego, Oddziału w Słupsku oraz Koła Bibliotek Naukowych i Fachowych włączyły się w organizację i koordynację
największej w Polsce konferencji naukowej na temat ekologii informacji
– VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekologia informacji w życiu
dzieci i młodzieży”.
Okręg śląski
Zarząd okręgu uczestniczył w organizacji XIV Forum Bibliotekarzy
Województwa Śląskiego ph. „Biblioteka w działaniu – działanie w bibliotece”. Głównym organizatorem Forum była Sekcja Bibliotekarska Związku
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Częstochowie. Forum odbyło się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublińcu.
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu była organizatorem konferencji „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa”. Organizację konferencji sponsorowała firma Jacek
Lewinson Tailored Book Information Service.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, Sekcja zorganizowała wykład i bezpłatne warsztaty z zasad redagowania Wikipedii.
Sekcja kontynuowała organizację swych tradycyjnych form doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, m.in. zorganizowała następujące fora:
– XXXVIII Forum SBSW (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka; współpraca organizacyjna – Stowarzyszenie Wikimedia
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Polska, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego). Temat: „Wikiprojekt: Biblioteka” , „Wikipedia dla początkujących”;
– XXXIX Forum SBSW (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; współpraca naukowa i organizacyjna – Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie). Temat: „Biblioteka dla dydaktyki II”;
– XL Forum SBSW (Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach; współpraca organizacyjna – Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES) w ramach XXIV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek
Kościelnych „Fides” oraz obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego;
– XLI Forum SBSW (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; współpraca organizacyjna – Sekcja Bibliotek Naukowych przy ZG
SBP, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego). Temat: „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy
w kontekście zmieniającego się prawa”.
Koło przy Bibliotece Śląskiej we współpracy z BŚ zorganizowało seminarium „Działania Instytutu Badań Regionalnych IBR Biblioteki Śląskiej.
Wyjazdy studyjne:
Sekcja BSW przygotowała XV wyjazd studyjny do Gruzji i Armenii,
podczas którego zwiedzono cztery biblioteki naukowe.
Członkowie Koła w Łodygowicach zorganizowali wyjazd edukacyjny
do biblioteki w Ołomuńcu (Czechy).
Okręg wielkopolski
Koło SBP w Kole (Oddział SBP w Koninie) było organizatorem szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych miasta Koła i powiatu kolskiego
o nowym unijnym rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych „RODO”.
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie wraz z Zarządem Oddziału SBP w Lesznie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa
Komeńskiego, III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
w Lesznie zorganizowała konferencję pt. „Nowe przestrzenie czytania…”.
W konferencji wzięli udział bibliotekarze z różnych typów bibliotek w Lesznie i powiecie, nauczyciele i uczniowie z leszczyńskich szkół, pracownicy
innych instytucji kultury, przedstawiciele władz samorządowych.
Zarząd Oddziału SBP w Kaliszu zorganizował warsztaty dla bibliotekarzy uczące wykorzystania programu Scratch do nauki kodowania dla
dzieci.
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W Kole SBP w Kępnie (Oddział SBP w Kaliszu) odbywały się cykliczne
„Seminaria bibliotekarzy” połączone ze spotkaniami koła. W spotkaniach
brali udział bibliotekarze, członkowie koła SBP. Tematem poszczególnych
szkoleń były m.in. statystyka biblioteczna, zakupy do bibliotek i książki,
które warto polecać czytelnikom, także tym najmłodszym oraz porównanie działalności bibliotek. Zajęcia prowadziły instruktorki z WBPiCAK
w Poznaniu.
Zarząd Oddziału SBP w Pile zorganizował dla bibliotekarzy cykl wykładów: „Światowe biblioteki cyfrowe”, „Nowy czytelnik czy nowa biblioteka”, „Dizajn w bibliotece”, „Wikipedia i jej siostrzane projekty”, „Serwisy
o książce dla dzieci”.
Oddział SBP w Poznaniu zorganizował warsztaty pt. „Budowanie
efektywnego zespołu bibliotek”, które prowadził Paweł Pioterek, Koło
przy WSB w Poznaniu.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd okręgu był organizatorem VI Sympozjum „Ludzie Książki Pomorza Zachodniego”. Teksty wystąpień opublikowano w „Bibliotekarzu
Zachodniopomorskim”.
Zarząd okręgu był również współorganizatorem cyklicznych seminariów „Środa Bibliotekarska”.
Oddział i Koło SBP nr 3 w Szczecinie byli organizatorami BiblioLAB
– zjazdu zachodniopomorskich bibliotekarzy. W organizacji wydarzenia
uczestniczyli również LABiB i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; partnerzy i współorganizatorzy: MBP w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Sektor 3 Szczecin, Good
Books.
Koło SBP nr 3 w Szczecinie przeprowadziło warsztaty dla bibliotekarzy MBP w Szczecinie pn. „Sztuka konfliktu”.
Koło SBP nr 11 w Policach zorganizowało spotkanie kulturalno-oświatowe dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, szkolnych z terenu gminy
i powiatu polickiego na temat „Komiks w edukacji humanistycznej i czytelniczej w bibliotekach oraz nowinki przydatne w pracy bibliotekarza i nie
tylko…”.
Koło SBP nr 2 w Szczecinie było organizatorem warsztatów dot. menedżera bibliografii Mendeley.
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4.5. Współpraca międzynarodowa
Magdalena Gomułka – sekretarz Zarządu Okręgu SBP w Katowicach
– była koordynatorką Międzynarodowego Programu Rzeczniczego IFLA
dla Bibliotek (International Advocacy Programme). Uczestniczy również
w pracach wdrożeniowych projektu IFLA 2030 Agenda ONZ na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju (UN 2030 Agenda for Suistainable Development); uczestniczyła w seminarium podsumowującym cykl regionalnych
warsztatów i dwa lata pracy na rzecz rozpropagowania Programu Rzeczniczego na rzecz Bibliotek (seminarium odbyło się w Bibliotece Publicznej Brooklyn Nowy Jork).
Cztery przedstawicielki SBP: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna Chapska, Joanna Potęga i Magdalena Gomułka brały udział w międzynarodowych warsztatach „Let’s work together on library advocacy!”
zorganizowanych przez Association of Hungarian Librarians, przy współpracy SBP, w Węgierskiej Bibliotece Narodowej w Budapeszcie w ramach projektu IFLA „International Advocacy Programme” (Agenda 2030)
dla bibliotekarzy z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.
Uczestniczki z Polski były współodpowiedzialne za merytoryczny program warsztatów i każda miała przygotowaną prezentacją, a M. Gomułka prowadziła warsztaty (Joanna Potęga zaprezentowała działania SBP
w sesji „Advocacy and library associations. Presentations of the participating countries”).

4.6. Wydawnictwa lokalnych struktur SBP
4.6.1. Czasopisma
Okręg śląski
„Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy”, kwartalnik, red. Jolanta Gwioździk; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego,
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego; ISSN 1734-6576.
Czasopismo jest publikowane przy współudziale Sekcji Bibliotek Szkół
Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającej przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach.
Okręg zachodniopomorski
„Bibliotekarz Zachodniopomorski”, kwartalnik, red. Lucjan Bąbolewski; Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Zachodniopomorskie
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Porozumienie Bibliotek, Koszalińska Biblioteka im. Joachima Lelewela
w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg w Szczecinie, ISSN 0406-1578.
Okręg lubuski
„Bibliotekarz Lubuski”, półrocznik, red. Andrzej Buck; Pro Libris – wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida
w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu w Zielonej Górze, ISSN 1426-4005.
Okręg kujawsko-pomorski
Oddział SBP w Bydgoszczy współwydaje czasopismo „Bibliotekarz
Kujawsko-Pomorski”; półrocznik; przewod. Kolegium Redakcyjnego Danuta Kaczmarek; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy; ISSN 1640-7164.
Okręg mazowiecki
Oddział SBP w Radomiu współwydaje czasopismo „Bibliotekarz Radomski”, kwartalnik informacyjno-publicystyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu; kwartalnik, red. Anna Skubisz-Szymanowska; Miejska
Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Radomiu; ISSN 1230-896X.
Oddział SBP w Warszawie publikuje nieregularnie w wersji elektronicznej „Komunikat Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP”, red. Bożena
Chlebicka-Abramowicz; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział
w Warszawie.
Okręg lubelski
„Bibliotekarz Zamojski”, półrocznik, red. Halina Zielińska; Książnica
Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. Czasopismo
wydawane przy pomocy finansowej Powiatu Zamojskiego i Zarządu Oddziału SBP w Zamościu.
4.6.2. Książki
Okręg lubelski
Aktywni i kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie / pod redakcją Joanny Chapskiej, Bożeny Lech-Jabłońskiej,
Anastazji Śniechowskiej-Karpińskiej. Lublin 2018, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Lublinie.
Okręg podkarpacki
Ewa Jankisz i Krystyna Serwatko kontynuowały prowadzenie Kroniki
Koła SBP przy Bibliotece Uniwersytetu Rolniczego w Rzeszowie.

Nr 1/2019

58

BIULETYN ZG SBP

Okręg pomorski
Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży / pod redakcją Beaty
Taraszkiewicz. Słupsk 2018, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej;
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Oddziału w Słupsku.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd okręgu przygotował wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Zachodniopomorskiego na sfinansowanie opublikowania książki zasłużonej szczeciniance – Tu jestem tylko przejazdem... Ewa Kołogórska,
red. H. Lizińczyk i H. Niedbał. Zarząd podpisał w tej sprawie porozumienie z Książnicą Pomorską.
Tabela 1

22
16
16
14
15
7
31
8
18
7
11
19
7
12
34
22
259

21 338 335
16 407 403
16 524 523
13 221 213
11 471 453
7
359 412
32 919 924
8
157 165
19 441 446
7
162 155
11 245 248
19 425 428
7
134 136
12 311 292
34 798 727
22 533 531
255 6448 6391

Różnica
2017-2018

4
3
5
2
4
3
5
0
7
3
2
3
2
3
6
2
54

Członkowie
2018

4
3
5
2
4
3
5
1
7
3
2
3
2
3
6
2
55

Członkowie
2017

Koła 2018

Wrocław
Toruń
Lublin
Zielona Góra
Łódź
Kraków
Warszawa
Opole
Rzeszów
Białystok
Gdańsk
Katowice
Kielce
Olsztyn
Poznań
Szczecin

Koła 2017

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem

Okręg

Oddziały 2018

Województwo

Oddziały 2017

Struktury i członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2018 w liczbach

-3
-4
-1
-8
-18
+ 53
+5
+8
+5
-7
+3
+3
+2
-19
-71
-2
-57
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II. PLAN PRACY ZG SBP NA 2019 r.

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2019 obejmuje zadania
statutowe wynikające z realizacji:
–– Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021,
–– Programu działania SBP na lata 2017-2021, przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP w dn. 21 października 2017 r.,
–– Wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, uchwalonych w dn.
21 października 2017 r.

W 2019 r. główny nacisk położony będzie na:

–– umacnianie wizerunku SBP w przestrzeni publicznej,
–– promocję czytelnictwa i bibliotek,
–– kontynuację prac w zakresie badania efektywności bibliotek (projekt AFB),
–– umocnienie pozycji Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego,
–– doskonalenie zawodowe bibliotekarzy,
–– rozwój partnerstwa na rzecz wzmocnienia potencjału bibliotek i ich
roli w środowiskach lokalnych,
–– modernizację portalu SBP i e-sklepu,
–– działania na rzecz wzmocnienia kondycji finansowej SBP.

1. Działania organizacyjne
1. Przygotowanie harmonogramu posiedzeń Prezydium i ZG SBP
(załącznik nr 1) oraz ich obsługa.
2. Współpraca z komisjami i sekcjami ZG oraz strukturami terenowymi SBP w zakresie realizacji bieżących zadań statutowych.
3. Aktualizacja aplikacji na zadania przyjęte do realizacji w 2019 r. ze
środków MKiDN oraz MNiSW:
•• Realizacja XVI edycji ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek;
•• Wydawanie miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” w latach
2019-2020;
•• Józef Grycz (1890-1954) – organizator polskiego bibliotekarstwa;
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•• Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja;
•• Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki – cykl szkoleń online;
•• Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych – kontynuacja projektu i zwiększenie zasięgu upowszechniania informacji o polskiej fonografii;
•• Kontynuacja projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
„Analiza Funkcjonowania Bibliotek” (AFB) na rok 2019;
•• Wydawanie czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej” –
zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym;
•• Wnioski w konkursie w ramach programu „Wsparcie czasopism
naukowych”; wnioski dotyczą czasopism „Zagadnienia Informacji Naukowej” oraz „Przegląd Biblioteczny”;
•• Opracowanie i złożenie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego wniosków o dofinansowanie (ze środków pozagrantowych): realizacji konkursu „Bibliotekarz Roku 2018”, wydania
monografii „Zarządzanie informacją” (red. W. Babik), wyjazdu
przewodniczącej SBP na Kongres IFLA do Aten.
Obsługa organizacyjno-finansowa zadań dofinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym pozyskanych z MKiDN w 2018 r.
Wsparcie organizacji Forum Młodych Bibliotekarzy (zawieranie
umów ze sponsorami, obsługa finansowa, promocja itp.).
Rozliczenie zadań objętych dofinansowaniem w 2018 r., opracowanie sprawozdań końcowych.
Pozyskiwanie sponsorów, partnerów wspierających, reklamodawców, kontynuacja umów z dotychczasowymi oraz nowymi partnerami: Ibuk, MPLC, Instytut Książki (Zespół MAK+), Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. KEN, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe im. Z. Rumla, Ośrodek Edukacji i Zastosowań
Komputerów w Warszawie, Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie; współpraca dot.
m.in. wydawania czasopism naukowych (Wydział Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii UW), czasopisma branżowego „Bibliotekarz”
(Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego), książek (uczelnie, biblioteki).
Aktualizacja bazy członków SBP.
Monitorowanie ochrony danych osobowych w Biurze Zarządu
Głównego i strukturach SBP.
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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. Prowadzenie, we współpracy z Konferencją Dyrektorów Bibliotek
Pedagogicznych, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek
Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek; w ramach projektu prowadzenie badań efektywności w bibliotekach publicznych
i pedagogicznych (dane za rok 2018), udostępnienie w serwisie
internetowym wyników badań i analizy wskaźników efektywności bibliotek, współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
w zakresie prac nad ustanowieniem normy ISO 11649:2014 Metody
i procedury badania wpływu bibliotek, przeprowadzenie szkoleń
z zakresu metod badania efektywności bibliotek.
2. Monitorowanie zmian w zakresie legislacji i ich wpływu na działalność bibliotek oraz zawód bibliotekarza.
3. Działania na rzecz pragmatyki zawodowej, w tym ścieżek kariery
zawodowej.
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 (np. wojskowymi),
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, podejmo-

62

Nr 1/2019

5.

6.
7.
8.
9.

10.

BIULETYN ZG SBP

wanie 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.
Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze
upowszechniania książki, czytelnictwa i informacji, w tym z: Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 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 oraz podnoszenia kompetencji zawodowych kadr bibliotek.
Realizacja XVI edycji programu Tydzień Bibliotek ph. „#biblioteka”.
Realizacja XI edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018.
Udział Stowarzyszenia w targach: X Warszawskich Targach Książki, Targach ACADEMIA, Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, współpraca przy organizacji Targów Dziedzictwo.
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).
Współpraca zagraniczna:
–– organizacja Kongresu IAML w Krakowie, we współpracy z UJ
oraz Sekcją Bibliotek Muzycznych ZG SBP (14-19 lipca),
–– udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach, seminariach i spotkaniach międzynarodowych, w tym w Kongresie
IAML (Kraków), Kongresie IFLA (Grecja),
–– upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz
o polskim bibliotekarstwie w środowisku międzynarodowym
(informacje zamieszczane w angielskiej wersji na portalu SBP,
dystrybucja materiałów promocyjnych w jęz. ang.).

CEL STRATEGICZNY III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
1. Prace związane z przebudową portalu sbp, zapewnienie większej
sprawności technicznej portalu, wydzielenie e-sklepu, usprawnienie dostępu do Archiwum Cyfrowego SBP, opracowanie i aktualizacja stron WWW dot. wybranych zadań realizowanych w ramach
grantów.
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2. Doskonalenie form komunikacji ze strukturami SBP; organizacja
spotkania z przewodniczącymi okręgów.
3. Opracowanie projektu wytycznych dot. składek członkowskich
SBP.
4. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP:
–– realizacja programu ulg i bonusów dla członków SBP,
–– kampania 1% dla SBP.
5. Integrowanie działań środowiska na rzecz zwiększenia prestiżu
społecznego zawodu bibliotekarza:
–– organizacja IX 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 konkursów: Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego, Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej,
–– honorowanie zasług i dorobku osób zasłużonych dla bibliotekarstwa oraz bibliotek (medale i odznaczenia SBP), występowanie
o odznaczenia państwowe i resortowe.
6. 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” (także
w wersji elektronicznej), 4 numerów „Przeglądu Bibliotecznego”
(wersja papierowa i elektroniczna), 2 numerów „Zagadnień Informacji Naukowej” (wersja papierowa i elektroniczna), 2 numerów „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” (wersja papierowa i elektroniczna), Newslettera,
b) książek w seriach:
„Nauka – Dydaktyka – Praktyka”; „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”; „FOKA”; „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”; „Bibliotekarze Polscy we
Wspomnieniach Współczesnych”; „Propozycje i Materiały”. Planuje
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się także uruchomienie nowej serii wydawniczej (historycznej) oraz
wydanie kilku książek poza seriami, w formie tradycyjnej i e-booków
(szczegółowy plan wydawniczy zamieszczono w załączniku nr 2),
c) plakatu na Tydzień Bibliotek 2019,
d) materiałów promocyjnych (oferta wydawnicza, ulotki, folder Sekcji Fonotek),
3. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów (załącznik
nr 3).
4. Współpraca z uczelniami i szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie kształcenia bibliotekarzy.
5. Opracowanie programu kursu dla pracowników bibliotek bez przygotowania zawodowego.
Załączniki:
nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP
nr 2: Plan wydawniczy na 2019 r.
nr 3: Wykaz planowanych konferencji i szkoleń ZG SBP
Załącznik nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP
w 2019 r.
15 lutego (piątek) – Prezydium ZG SBP
–– Projekt Planu pracy ZG SBP 2019 r.
–– Sprawozdawczość 2018 i plany 2019
–– Stan przygotowań do XVI edycji Tygodnia Bibliotek, XI edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”
–– Sprawy różne.
5 kwietnia (piątek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP
–– Zatwierdzenie sprawozdań 2018
–– Zatwierdzenie Bilansu SBP za 2018 r.
–– Przyjecie Planu pracy ZG SBP na 2019 r.
–– XVI edycja Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat; XI
edycja konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz Promocji Czytelnictwa”; IX edycja konkursu „Bibliotekarz Roku” (stan realizacji)
–– Sprawy bieżące.
24-25 września (wtorek-środa) – Prezydium i Zarząd Główny SBP
–– Realizacja planu 2019 r.
–– Spotkanie z przewodniczącymi okręgów i podsumowanie połowy
kadencji 2017-2021
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–– Sytuacja finansowa
–– Sprawy bieżące.
13 grudnia (piątek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP
–– Realizacja planu 2019 r.
–– Założenia do planu pracy ZG SBP na 2020 r.
–– Sytuacja finansowa
–– Sprawy bieżące.
Załącznik nr 2: Plan wydawniczy na 2019 r.
Serie:
NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA
1. Leszek Szafrański – Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
2. Małgorzata Janiak – Kolekcje cyfrowe: wizualizacje
3. Zarządzanie biblioteką – red. Maja Wojciechowska
4. Agnieszka Chamera-Nowak – Książka a stalinizm
5. Rafał Werszler – Wyposażenie i aranżacja bibliotek na Śląsku
w świetle ich funkcji (do końca XIX wieku)
6. Anna Wałek – Open Access – otwarty dostęp do zasobów nauki
w działalności informacyjnej bibliotek
7. Małgorzata Dąbrowicz – Ocena okresowa pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece
8. Grzegorz Gmiterek – Aplikacje mobilne a systemy informacyjne
9. Zarządzanie informacją – red. Wiesław Babik
10. Nauka o informacji w okresie zmian: Rewolucja cyfrowa dziś i jutro.
X Miscellanea Informatologica Varsoviensia – red. Barbara Sosińska-Kalata
LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
11. O czym mówią rzeczy? Przedmioty w literaturze dziecięcej i młodzieżowej – red. Grzegorz Leszczyński, Anna Mik, Ewelina Rąbkowska, Marta Niewieczerzał
PROPOZYCJE I MATERIAŁY
12. Mobilna biblioteka – red. Maja Wojciechowska
13. Jakub Maciej Łubocki – Propedeutyka języków deskryptorowych
14. Miejsce spotkań. Lubuskie biblioteki publiczne jako trzecie miejsce – praca zbiorowa (robocza wersja tytułu)
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15. Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu
IFLA Wrocław 2017 – materiały pokonferencyjne z cyklu „Automatyzacja bibliotek”
BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ
16. Dorota Grabowska, Michał Zając – Od najmłodszego wieku! Dzieci młodsze – książki – biblioteki
BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
17. Aleksandra Janiak – Promocja książki dla dzieci
18. Jacek Prądzyński – Mowa nienawiści, hejt… w społeczeństwie
19. Marcin Blicharski – Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki
w cyfrowy świat
BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
20. Zostawili swój ślad. Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 – red.
Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska
FO-KA
21. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla rękopisu – segregator
SERIA HISTORYCZNA
22. Hanna Łaskarzewska – Tam gdzie przeszła burza. Losy polskiego
dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920
23. Hanna Łaskarzewska – Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów SBP
24. Andrzej Buck – Czasopisma literackie młodych i dla młodych po
1945 roku
Poza seriami:
25. Kronika SBP. Suplement – opr. Anna Grzecznowska, Marzena
Przybysz
26. Kodeks postępowania dla bibliotek – red. S. Czub-Kiełczewska
i zespół
27. Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – red.
B. Budyńska (e-book)
28. Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja – red. Małgorzata Kozłowska
29. Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Działal-
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ność badawcza i dokumentacyjna – red. Maria Wróblewska (folder w jęz. ang.)
Druki organizacyjne:
•• Informator Organizacyjny SBP
•• Oferta Wydawnictwa SBP 1/2019
•• Oferta Wydawnictwa SBP 2/2019
•• „Biuletyn Informacyjny ZG SBP” 1/2019
•• Plakat TB, ulotki reklamowe
Załącznik nr 3. Wykaz planowanych konferencji, seminariów
i warsztatów w 2019 r.
Konferencje i seminaria
1. „Młody dorosły w bibliotece” (11-12 czerwca, Warszawa).
2. Forum Młodych Bibliotekarzy pt.: „Bibliotekarz do Poznania” (1213 września, Poznań).
3. Seminarium „Przyszłość czasopism bibliotekarskich”. Na marginesie jubileuszu 100-lecia „Bibliotekarza” i 70-lecia „Poradnika Bibliotekarza” (22 listopada, Warszawa).
Warsztaty
stacjonarne (bloki tematyczne)
–– Stosowanie nowych technologii w bibliotece, w tym chmura
Google, MS Excel, prezentacje, infografiki, screencasty, blogi,
mapy myśli, ankiety,
–– Ochrona danych osobowych w bibliotekach,
–– Profesjonalna obsługa różnych grup czytelników, z uwzględnieniem
trudnych sytuacji,
–– Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC 21,
–– Tworzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych,
–– Archiwistyka cyfrowa,
–– Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece.
e-learningowe:
–– Ankiety – narzędzia badawcze w chmurze (6-27 maja),
–– Promocja obrazem, dźwiękiem, filmem (1-22 lipca),
–– Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu (2-23
września).
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III. POSIEDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH SBP

1. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP
15 lutego
Na posiedzeniu Prezydium ZG SBP obecni byli: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP, Barbara Budyńska, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Marzena Przybysz, oraz zaproszeni goście: Anna
Grzecznowska, Marta Lach, Małgorzata Dargiel-Kowalska.
Obrady prowadziła kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska.
1. Jednogłośnie przyjęto protokół z posiedzenia Prezydium w dn.
7 grudnia 2018 r.
2. Przewodnicząca SBP omówiła najważniejsze działania podjęte od
ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 7 grudnia
2018 r. Podkreśliła, że był to okres zakończenia realizacji kilku
grantów i opracowania sprawozdań końcowych (łącznie 10) oraz
przygotowania nowych aplikacji (łącznie 9) o dofinansowanie zadań planowanych przez SBP w 2019 r. Uruchomiono nabór zgłoszeń na kilka następnych warsztatów, które odbędą się w marcu
2019 r. (nt.: formatu MARC 21, profesjonalnej obsługi czytelnika,
chmury Google). Ogłoszono konkursy: na plakat promujący Tydzień Bibliotek 2019; „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018”, „Bibliotekarz Roku 2018”, „Nagroda Młodych SBP im. prof. M. Dembowskiej” oraz „Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego”.
3. W zakresie działalności wydawniczej w 2018 r. opublikowano 20
tytułów. Regularnie ukazywały się czasopisma, z wyjątkiem półrocznika ZIN, którego nr 2/2018 ukaże się w pierwszym kwartale
2019 r. M. Lach zwróciła uwagę, że we współpracy z Wydziałem
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW wydano tylko jedną publikację. W celu rozszerzenia współpracy planowane jest spotkanie
z prof. Januszem Adamowskim, Dziekanem Wydziału.
4. Założenia do projektu Planu pracy ZG SBP na 2019 r. przedstawiły
B. Budyńska i M. Lach (działalność wydawnicza). Główny nacisk położony będzie na: promocję czytelnictwa, bibliotek i zawodu bibliotekarza (służą temu konkursy „Tydzień Bibliotek”, „Mistrz Promocji
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Czytelnictwa”, „Bibliotekarz Roku”), kontynuację projektu AFB, doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, wzmocnienie kondycji finansowej SBP, rozwój partnerstwa na rzecz wzrostu potencjału bibliotek
i ich roli w środowiskach lokalnych. Plan wydawniczy (podstawowy) obejmuje 25 pozycji. We współpracy z S. Czub-Kiełczewską
rozpoczęto prace nad Kodeksem postępowania dla bibliotekarzy
w związku z wejściem w życie przepisów RODO.
Sytuację finansową omówiła A. Grzecznowska. Dużym problemem są
stale spadające nakłady czasopism oraz niskie nakłady książek. Pilną
potrzebą jest wzmocnienie promocji publikacji SBP, stąd apel do struktur SBP o włączenie się w działania promocyjne. Padła propozycja, aby
każdy okręg SBP powołał w swojej strukturze osobę odpowiedzialną za
promocję publikacji na swoim terenie.
5. W sprawach różnych poruszono kwestie:
–– kontynuacji projektu AFB – uzyskano dofinansowanie na realizację
projektu w 2019 r.,
–– organizacji 12. Forum Młodych Bibliotekarzy – odbędzie się
w dniach 12-13 września 2019 r. w Poznaniu pod hasłem „Bibliotekarz do POZnania”. Patronat medialny nad FMB objął portal
sbp.pl oraz miesięczniki „Poradnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz”,
trwają przygotowania do uruchomienia strony FMB.
–– uczestnictwa w Kongresie IFLA 2019 – na stronie IFLA są informacje o możliwości uzyskania dofinansowania na pokrycie opłaty konferencyjnej.
5 kwietnia
W dniu 5 kwietnia 2019 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej
w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego SBP. W obradach udział
wzięli członkowie ZG: Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Żaneta
Kubic, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska,
Anna Grzecznowska, Marta Lach, Mariusz Próchnicki.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.
Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Głównego
w dn. 7.12.2018 r.
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska omawiając działania w okresie grudzień 2018 – marzec 2019 wymieniła granty, które zostały rozliczone
w omawianym okresie (10 projektów), a także wnioski o finansowanie
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których Biuro ZG SBP wystąpiło do MKiDN i MNiSW (łącznie 13). Odbyły
się 4 warsztaty (dot. standardów katalogowania, profesjonalnej obsługi
czytelników, wykorzystania chmury Google, obsługi czytelników z autyzmem). SBP objęło patronatem 18 imprez (konferencji, konkursów itp.).
Ponadto: rozstrzygnięto konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2019 (wygrała praca Pawła Kasperka ze Świdnika) oraz konkurs „Mistrz Promocji
Czytelnictwa 2018” (zwyciężyła Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie);
zakończono I etap konkursu „Bibliotekarz Roku 2018” (w konkursie wzięły udział wszystkie okręgi SBP). Jednym z ważniejszych sukcesów było
umieszczenie Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP na liście
wydawnictw preferowanych MNiSW. SBP zgłosiło ponadto do zespołu
doradczego ds. oceny czasopism naukowych kandydaturę prof. J. Woźniak-Kasperek, która została przyjęta przez MNiSW. Przewodnicząca
SBP poinformowała również o działalności portalu sbp.pl. Trwają przygotowania do przebudowy portalu, niezbędne jest jego uproszczenie i bardziej czytelny projekt. Pierwszy etap prac będzie obejmował przebudowę
Archiwum Cyfrowego SBP (w szczególności usprawnienie jego działania,
szybkość pobierania danych itp.).
Kol. B. Budyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu
Głównego w 2018 r. Podkreśliła, że był to rok obfitujący w bardzo ciekawe
konferencje poświęcone m.in. literaturze dziecięcej, budownictwu bibliotecznemu oraz automatyzacji procesów bibliotecznych. Dzięki wsparciu
MKiDN kontynuowano ponadto projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, w którym uczestniczyło ok. 92% bibliotek publicznych w Polsce. Udało się także pozyskać kilka grantów na wydanie publikacji o charakterze
historycznym dot. polskiego dziedzictwa kulturowego, postaci wybitnych
bibliotekarzy, w tym liderów SBP. Dyrektor Wydawnictwa Naukowego
i Edukacyjnego SBP, M. Lach omówiła szczegółowo dorobek wydawniczy w 2018 r. Najlepiej sprzedającymi się książkami wydanymi w ciągu
roku były: Rozumienie świata. O warsztatach pracy z książką i czytelnikami (praca zbiorowa), Nietypowi użytkownicy bibliotek (autor Bożena
Karzewska), Multibibliotekarstwo (red. Maja Wojciechowska), Typografia
dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych (Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski).
Kol. M. Przybysz przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji,
komisji, zespołów problemowych ZG. Jak co roku do najbardziej aktywnych należały: Sekcja Bibliotek Muzycznych, Sekcja Fonotek, Komisja
Zarządzania i Marketingu, Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych, Zespół ds. Bibliografii Regionalnej. W uzupełnieniu sprawozdania
przewodnicząca SBP wymieniła sekcje, które przestały aktywnie działać
w ostatnim okresie – Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych,
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Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów, Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów, Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, Sekcja Bibliotek Publicznych.
W związku z nieobecnością kol. S. Błaszczyk spowodowanej chorobą,
sprawozdanie z działalności struktur terenowych za 2018 r. przedstawiła przewodnicząca SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. W porównaniu
z 2017 r. zmniejszyła się liczba członków (o 57 osób), zwrócono jednak
uwagę na napływ nowych członków w okręgu małopolskim (53 osoby).
Kol. Ż. Kubic wyjaśniła, że to zasługa Koła Grodzkiego w Krakowie.
Przewodnicząca SBP otworzyła dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. Ustalono, że sprawozdania zostaną opublikowane na portalu sbp.pl oraz w „Biuletynie Informacyjnym ZG SBP”. Kol. J. Potęga
zwróciła uwagę, że nie wszystkie okręgi publikują swoje sprawozdania na
portalu sbp.pl. Dyskutowano nad formą sporządzania sprawozdań, które
mają być upubliczniane. Postulowano m.in. rezygnację ze sprawozdań
pisanych wg celów Strategii SBP. Na wniosek członków ZG SBP kol.
J. Pasztaleniec-Jarzyńska zobowiązała się przesłać szczegółowe wytyczne i formularze, według których okręgi przeredagują swoje sprawozdania
i poprawione wersje zostaną zamieszczone na portalu sbp.pl, w zakładce
poświęconej okręgom. Podobna prośba zostanie skierowana do sekcji,
komisji i zespołów działających przy ZG SBP.
Następnie przewodnicząca SBP ogłosiła głosowania kolejno nad każdym sprawozdaniem. Sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte.
Kol. B. Chlebicka-Abramowicz przedstawiła sprawozdanie Skarbnika
SBP.
Z analizy sytuacji finansowej ZG SBP wynika, że dzięki rozważnemu gospodarowaniu oraz wprowadzeniu dalszych oszczędności, m.in.
w honorariach za artykuły publikowane w miesięcznikach SBP, a także
zmniejszeniu liczby pracowników Biura udało się obniżyć wynik ujemny
(w porównaniu do 2017 r.), a także uregulować zaległe (z 2017 r.) i bieżące zobowiązania finansowe. Nadal głównym źródłem utrzymania SBP
jest sprzedaż czasopism i książek. Jednakże notowane znaczne spadki
sprzedaży miesięczników „Poradnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz” wskazują, że należy szukać dodatkowego, stabilnego, niezależnego od dotacji
źródła finansowania, gdyż pomimo licznych zabiegów tendencje spadkowe sprzedaży czasopism utrzymują się. Ważnym elementem działań
SBP są konferencje i warsztaty, które dostarczają zarówno przychodów,
jak i podnoszą prestiż Stowarzyszenia. Ogromne znaczenie dla przychodów SBP mają dotacje i dofinansowania, które dają stabilność finansową
i poszerzają działalność Stowarzyszenia. Jest to jednak źródło mocno
niepewne. Konieczne jest skierowanie intensywnych działań w kierunku
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poprawy rentowności każdej płaszczyzny działalności Stowarzyszenia.
Trzeba szukać nowych rozwiązań poprawiających stan finansów i umożliwiających realizowanie statutowych działań SBP.
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała, że Zarząd Główny
przyjął propozycję, aby w czasopismach fachowych („Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”) zrezygnować z wypłaty honorariów autorskich
(z wyjątkiem artykułów zamawianych). Autorom zostały zaproponowane
rekompensaty w postaci bezpłatnej publikacji lub udziału w warsztatach
organizowanych przez SBP. Poza nielicznymi głosami sprzeciwu, autorzy
pozytywnie odnieśli się do tych propozycji. W związku z tym rozwiązanie
to zostanie utrzymane również w 2019 r.
Kol. A. Jagodziński nawiązał do spadku sprzedaży czasopism. Jedną
z przyczyn jest konkurencja ze strony czasopism „Biblioteka w Szkole”
i „Biblioteka Publiczna”.
Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska odniosła się do niebezpiecznego zmniejszenia liczby pracowników Biura. Przypomniała, że
w 2007 r. było 14 pracowników, a obecnie zatrudnionych jest 7 osób.
Tymczasem pracy wciąż przybywa, co wynika m.in. z realizacji wielu
grantów, które stały się drugim kluczowym źródłem finansowania oraz
znacznego rozszerzenia zakresu działalności edukacyjnej (liczne warsztaty). Niezbędne jest wsparcie kadrowe Biura (przede wszystkim
w portalu, wydawnictwie i księgowości). Nakładów finansowych wymagają również prace związane z usprawnieniem portalu sbp.pl.
Kol. Z. Gruszka zauważył, że coraz więcej fundacji i stowarzyszeń
działa tylko w oparciu o granty i dotacje celowe. Podobnie zaczyna działać środowisko naukowe.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Główny Księgowy Biura ZG SBP, M. Próchnicki przedstawił bilans
Stowarzyszenia za 2018 r. Zwrócił uwagę na ciągły spadek przychodów
ze sprzedaży czasopism i książek. A. Grzecznowska przypomniała list
prof. J. Wojciechowskiego, który apelował o zwracanie się do wszystkich bibliotek za pośrednictwem struktur Stowarzyszenia z ofertą prenumeraty czasopism fachowych wydawanych przez SBP. W dyskusji kol.
Ż. Kubic zauważyła, że kupując przez pośredników (np. Kolporter) płaci
się mniej za czasopismo. M. Lach wyjaśniła, że to wynik rabatów, jakie
stosują firmy dystrybucyjne. Na zakończenie dyskusji przewodnicząca
SBP podziękowała zespołowi Biura ZG SBP, w szczególności dyrektor
A. Grzecznowskiej i M. Lach za ogromne zaangażowanie i skuteczną
walkę z trudnościami. W wyniku głosowania bilans SBP za 2018 r. został
przyjęty (Uchwała ZG SBP nr 1/2019).
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W następnej części spotkania przewodnicząca SBP przedstawiła
propozycje zmian w Regulaminie przyznawania ulg i bonusów członkom
SBP w latach 2019-2020. Główna zmiana, w porównaniu z regulaminem
obowiązującym w poprzednich latach, dotyczy podniesienia wysokości ulg. Przy opłatach za udział w warsztatach i konferencjach ulga będzie wynosiła do 20%, przy zakupie publikacji zwartych i prenumeracie
czasopism do 25%. Dodano również zapis (punkt 4.4), że w przypadku
nowych członków ulgi będą obowiązywały po 12 miesiącach od zapisania się do SBP i opłacenia składek za ten okres. Po krótkiej dyskusji,
w której argumentowano, że duża część nowych członków zapisuje się do
SBP właśnie po to, aby móc od razu skorzystać ze zniżek, zdecydowano
o skreśleniu punktu 4.4. Poprawiony dokument został przyjęty jednogłośnie (Uchwała ZG SBP nr 2/2019). Ze względu na ogłoszoną rekrutację na
FMB oraz warsztaty majowe i czerwcowe ustalono, że regulamin wejdzie
w życie z dniem 1 października 2019 r.
Kol. B. Chlebicka-Abramowicz podsumowała uwagi zgłoszone przez
okręgi SBP do projektu „Wytycznych w sprawie składek członkowskich
SBP”. W konsultacjach nie wziął udziału okręg lubuski (nie przesłał swojej opinii). Najwięcej uwag i komentarzy wzbudziły zapisy dotyczące wysokości składki, ulgi dla emerytów i rencistów, struktury podziału składek
oraz terminy ich przekazywania. Co do proponowanej wysokości składki
(5 zł) 38% badanych wyraziło zgodę, 25% sugerowało stopniowe wprowadzanie takiego rozwiązania, 31% było przeciwnych, pozostali nie wyrazili
swojej opinii. Ulgi dla emerytów i rencistów – 69% poparło proponowaną
ulgę w wysokości 50%, 19% było przeciwnych, 12% – brak informacji.
W „Wytycznych…” zaproponowano strukturę przepływu składek w następujący sposób: ZG – 25%, okręg – 25%, oddziały i koła – 50% do podziału w dowolnych proporcjach. 6% badanych poparło takie rozwiązanie,
12% zasugerowało stopniowe wprowadzenie powyższego podziału, 13%
wyszło z propozycją przekazywania 15% składek do ZG, 25% badanych
zaproponowało przekazywanie 10% składki do ZG, 25% było przeciwnych przekazywaniu części składek do ZG.
Członkowie ZG zgłosili do dokumentu następujące zmiany i uzupełnienia:
•• miesięczna wysokość składki w wysokości nie mniej niż 5 zł,
z możliwością stopniowego podnoszenia jej do końca kadencji
(w okręgach, w których składka jest obecnie niższa),
•• podział składki: dla ZG – 15%, dla okręgu – 20%, dla oddziału
i koła – łącznie 65% (do dowolnego podziału). W sytuacjach wyjątkowych zarząd okręgu może, w konsultacji z ZG, zdecydować
o innym podziale składki między okręgiem, oddziałem i kołem,
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•• w punkcie mówiącym, na co ZG przeznaczy przekazane składki
dodano: na koszty legitymacji, dyplomów, znaczków itp.
•• składki będą przekazywane w cyklu rocznym, najpóźniej do końca
roku.
Kol. B. Chlebicka-Abramowicz zaprezentowała projekt z naniesionymi
zmianami.
Przewodnicząca SBP ogłosiła rozpoczęcie dyskusji:
Kol. R. Podgórska powtórzyła uwagi do „Wytycznych…” zebrane
przez członków zarządu okręgu. Członkowie w okręgu dolnośląskim są
przeciwni proponowanym zmianom. Sprzeciw budzi przede wszystkim
przekazywanie części składek do ZG. Członkowie uważają, że za mało
otrzymują od Zarządu Głównego. Pytała także o możliwość zorganizowania warsztatów na terenie województwa dolnośląskiego. W odpowiedzi
dyr. A. Grzecznowska potwierdziła, że jest to możliwe; w ostatnim okresie Biuro zorganizowało kilka warsztatów we współpracy ze strukturami
terenowymi (np. w Poznaniu, Zielonej Górze, Szczecinie). Wiąże się to
jednak z pewnymi kosztami, przede wszystkim honoraria i koszty podróży trenerów. Poinformowała również o grancie realizowanym w bieżącym roku pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w działaniach marketingowych biblioteki”, w ramach którego SBP zorganizuje 3 bezpłatne warsztaty e-learningowe. Zaproponowała, że przed ogłoszeniem naboru na drugie i trzecie warsztaty (na pierwsze, odbywające
się w maju lista uczestników jest już zamknięta) Biuro ZG SBP umożliwi
członkom Stowarzyszenia pierwszeństwo w zapisach (zostanie dla nich
zarezerwowana pewna pula miejsc). Ponowiła także prośbę o zgłaszanie
propozycji tematyki warsztatów i rekomendowanych trenerów.
Kol. M. Furgał zauważyła, że członkowie ze struktur terenowych na
ogół nie orientują się w zadaniach Zarządu Głównego i wysokości niezbędnych środków pieniężnych. Rolą członków ZG jest więc informowanie w swoich okręgach o aktywności Zarządu.
Kol. A. Jagodziński przypomniał, że to sam Zarząd zdecydował kilkadziesiąt lat temu, iż składki nie będą do niego przekazywane. Stąd
brak dziś zrozumienia w strukturach potrzeby przyjęcia „Wytycznych…”.
Członkom w strukturach trzeba jednak przypomnieć, że są częścią SBP
i jest to organizacja dla nich, a więc muszą partycypować w kosztach.
Przyznał, że zaprezentowane „Wytyczne…” są dobrze przygotowanym
dokumentem, szczególnie ze względu na swoją elastyczność. Ważne
jest, aby zmiany były wprowadzane ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Zaproponował rozważenie dodania w „Wytycznych…” – informacji, że środki
przekazane do ZG zostaną w części przeznaczone na organizację KZD.
Zwrócił również uwagę, iż nie każdy oddział ma konto bankowe, a wymu-
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szenie założenia konta mogłoby się wiązać ze sporymi opłatami. Podkreślił, że uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł finansowania (granty)
jest bardzo ważne dla organizacji, ponieważ daje jej swobodę działania.
Poprosił przewodniczącą SBP o przygotowanie dwóch pism – do członków SBP (z wyjaśnieniem sytuacji finansowej i potrzeby przekazywania
części składek do ZG) oraz do organizatorów bibliotek (z przedstawieniem, w jak ciężkiej sytuacji finansowej jest środowisko bibliotekarskie).
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zgodziła się przygotować wspomniane
pisma.
Kol. Ż. Kubic przedstawiła sytuację w okręgu małopolskim. Aktywność
członków sprawia, że władze samorządowe chcą współpracować z SBP
i daje to możliwość realizacji np. bezpłatnych imprez. Działalność oddziałów SBP w Małopolsce nastawiona jest głównie na młodych bibliotekarzy
– spotkania integracyjne, rajdy Odjazdowy Bibliotekarz itp. Zaapelowała,
aby zapis mówiący o przekazywaniu 15% składki do ZG wszedł w życie
dopiero po osiągnięciu wysokości składki na poziomie 4 zł (aktualnie
w okręgu małopolskim składka wynosi 2 zł). Dyr. A. Grzecznowska ripostowała, że dokument zwyczajowo wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
Kol. B. Chlebicka-Abramowicz podkreśliła, że „Wytyczne…” są elastyczne i zarządy okręgów mają sporo dowolności we wdrażaniu zawartych tam zapisów.
Kol. J. Potęga postulowała doprecyzowanie w „Wytycznych…”, w jaki
sposób ma zostać osiągnięta wysokość składki 5 zł w 2021 r. (na koniec
kadencji).
Kol. A. Jagodziński przypomniał, że są duże rozbieżności w wysokości składek w poszczególnych okręgach (od 2 do 5 zł). W tej sytuacji będą
bardzo różne wysokości składek odprowadzanych w ramach 15% do ZG,
co może budzić sprzeciw w niektórych strukturach.
Przewodnicząca SBP zaproponowała przesunięcie głosowania nad
przyjęciem „Wytycznych…” na wrzesień br. Zaapelowała o wykorzystanie spotkań z członkami SBP w ramach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz
Tygodnia Bibliotek do rozmów i przekazywania informacji o potrzebach
ZG.
Pomysł przesunięcia głosowania spotkał się ze sprzeciwem części członków ZG (B. Budyńska, M. Furgał, B. Chlebicka-Abramowicz).
A. Grzecznowska zauważyła, że przed chwilą został przyjęty Regulamin
przyznawania ulg i bonusów, który daje członkom SBP większe zniżki.
Koszty te musi pokryć ZG, a nie dysponuje wystarczającymi środkami
finansowymi. Miały zostać one zabezpieczone właśnie ze składek członkowskich.
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W reakcji na toczącą się dyskusję kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zadała pytanie, czy „Wytyczne…” powinny zostać przyjęte podczas trwającego posiedzenia ZG. Wyniki głosowania: za – 4 głosy, przeciw – 4 głosy,
1 osoba wstrzymała się. Przewodnicząca SBP zdecydowała o przesunięciu głosowania na kolejne posiedzenie ZG SBP.
Decyzję tę poparła kol. Ż. Kubic, argumentując, że potrzeba więcej
czasu na dyskusję w okręgach.
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaproponowała, aby kolejne posiedzenie ZG SBP odbyło się w Warszawie we wrześniu 2019 r. z udziałem
przedstawicieli okręgów. Kol. J. Potęga zaproponowała, aby spotkaniu
towarzyszyły warsztaty. Przewodnicząca SBP powołała zespół, który
opracuje program jesiennego spotkania w składzie: Ż. Kubic, J. Potęga,
B. Budyńska, Z. Gruszka, J. Pasztaleniec-Jarzyńska.
Kol. B. Budyńska zaprezentowała Plan pracy ZG SBP na 2019 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,
–– 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,
–– wzmocnienie kondycji finansowej SBP.
Plan wydawniczy omówiła dyr. Marta Lach, przypominając, że ma on
charakter otwarty. Część pozycji będzie wydana pod warunkiem uzyskania dotacji.
Plan pracy na 2019 r. został przyjęty.
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o rezygnacji kol. Dariusza Florka, członka ZG, z członkostwa w SBP. Tym samym w składzie
Zarządu Głównego pozostaje jedno miejsce do uzupełnienia. Przewodnicząca SBP zaproponowała, zgodnie z zapisami Statutu SBP, wybór
kandydata z grona delegatów na KZD 2017. Zaapelowała o zgłaszanie
kandydatur. Skład zostanie uzupełniony na najbliższym posiedzeniu ZG
SBP.
W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
–– A. Grzecznowska poinformowała, że Biuro ZG SBP dysponuje już
ostatnimi egzemplarzami legitymacji członkowskich, medali „W Dowód Uznania” oraz Odznak Honorowych SBP. Przedstawiła koszty:
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legitymacja – 1-2 zł za szt. w zależności od nakładu, medal – ok.
110 zł za szt. przy nakładzie 100 szt., odznaka ok. 80 zł za szt.
przy nakładzie 50 szt. Zakup kolejnych egzemplarzy wiąże się więc
z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych, którymi Zarząd Główny
w tej chwili nie dysponuje. Poprosiła członków ZG o podjęcie decyzji, czy powinniśmy złożyć zamówienie i kto za nie zapłaci. Kol.
A. Jagodziński uznał, że okręgi powinny ponosić koszty zakupu
legitymacji i hologramów, ale nie odznaczeń. Po krótkiej dyskusji
ustalono, że w związku z trudną sytuacją finansową, koniecznością realizacji niektórych zaległych zobowiązań finansowych zakup
medali nie będzie realizowany. Zamiast medali wręczane będą dyplomy. Do okręgów zostanie skierowane pismo z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i podaniem kosztów, z jakimi wiąże się zamówienie
kolejnej partii odznaczeń. Kol. R. Podgórska uznała, że pomoże to
zrozumieć strukturom, iż przekazywanie części składek członkowskich do ZG jest niezbędne,
–– przewodnicząca SBP zaapelowała o promocję w okręgach Forum
Młodych Bibliotekarzy i zachęcanie do rejestracji,
–– przewodnicząca SBP omówiła pomysł organizacji konkursu „Bibliotekarz 30-lecia”, który zyskał akceptację członków ZG,
–– ustalono, że posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej odbędzie się
25 kwietnia br.

2. Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP
UCHWAŁA Nr 1/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2018 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dn. 5 kwietnia 2019 r. przyjął i zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok 2018.
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UCHWAŁA Nr 2/2019
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów
członkom SBP w latach 2019-2020
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, po zapoznaniu się z propozycją Regulaminu przyznawania ulg i bonusów w latach
2019-2020, podejmuje uchwałę o jego przyjęciu.
Zapisy Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.

3. Regulamin przyznawania ulg i bonusów członkom SBP
w latach 2019-2020
1. Przedmiotem ulg i bonusów w latach 2019-2020 objęte są:
1.1. opłaty za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach organizowanych przez ZG SBP,
1.2. zakup publikacji zwartych wydanych przez Wydawnictwo SBP,
1.3. prenumerata czasopism SBP.
2. Ustala się następujące wysokości ulg:
2.1. przy opłatach za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach do 20% dla członków SBP,
2.2. przy zakupie publikacji zwartych SBP – do 25% dla członków
SBP,
2.3. przy prenumeracie czasopism SBP – do 25% dla członków
SBP.
3. Struktury lokalne SBP mogą rozszerzyć zakres ulg i bonusów na
inne formy aktywności stowarzyszeniowej i kulturalnej, w zależności
od posiadanych przez nie środków.
4. Każdy członek SBP ma prawo do korzystania z w/w ulg pod warunkiem, że:
4.1. jego dane zostały umieszczone w Bazie Członków,
4.2. posiada ważną legitymację członkowską,
4.3. opłacił składki za rok kalendarzowy odpowiednio do dnia
31 grudnia 2018 r. oraz do dnia 31 grudnia 2019 r. i zostało
to odnotowane w Bazie Członków do dnia 31 marca 2019 r. –
składki za 2018 r. oraz do dnia 31 marca 2020 r. – składki za
2019 r. (z wyłączeniem członków SBP zwolnionych z opłacania
składek).
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IV. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY

•• Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji, 22 marca, Warszawa
Celem szkolenia dedykowanego dla bibliotekarzy było:
–– zmotywowanie i uświadomienie zbieżności celów biblioteki i pracowników,
–– zmniejszenie rotacji personelu,
–– scalenie zespołu i usprawnienie wewnętrznej komunikacji,
–– podniesienie zadowolenia czytelnika (także tzw. trudnego klienta),
–– zapobieganie wypaleniu zawodowemu i rozładowanie stresu.
Warsztaty prowadził Adam Zajchowski, doświadczony trener, właściciel firmy Free City Group i marki kowalebiznesu.pl.
•• Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC 21, 27-28 marca, 9-10 kwietnia, 10-11 czerwca, Warszawa
Dwudniowe szkolenie adresowane było do osób, które planują rozpoczęcie katalogowania w Formacie MARC 21 lub od niedawna pracują
w tym formacie i zamierzają doszkolić się w zakresie jego stosowania.
Szkolenie obejmowało podstawowe informacje dotyczące struktury rekordu opisu bibliograficznego i rekordu kartoteki haseł wzorcowych.
W części ćwiczeniowej uczestnicy mieli możliwość samodzielnego sporządzenia kilku opisów bibliograficznych z wykorzystaniem materiałów
przygotowanych na platformie udostępnionej uczestnikom szkolenia.
Szkolenie prowadzili specjaliści z Centrum NUKAT.
•• Chmura Google w pracy bibliotekarza, 29 marca, Warszawa
Szkolenie przeznaczone było dla bibliotekarzy chcących poszerzyć
swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania
możliwości chmury w pracy z użytkownikami oraz innymi bibliotekarzami. Na szkoleniu przedstawione zostały wszystkie funkcje chmury: począwszy od rozpoznania środowiska, poprzez przechowywanie plików na
serwerze, tworzenie i udostępnianie dokumentów, prezentacji, arkuszy
kalkulacyjnych, ankiet. W każdym z omawianych aspektów dużą uwagę
zwrócono na możliwość współtworzenia plików i edytowania ich przez
zespół osób, współpracowników, czy partnerów w projekcie.
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Warsztaty prowadził Jacek Prądziński – kustosz Biblioteki Miejskiej
w Bytowie, kierownik Pracowni Orange – multimedialnej świetlicy, Mobilny Doradca Sektora 3.0, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych.
•• Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem, 2 kwietnia,
Andrychów
Warsztaty zorganizowane przez SBP, przy współpracy Stowarzyszenia „Otwórzmy Drzwi na Świat” miały na celu pokazanie nauczycielom
i bibliotekarzom z Andrychowa i okolic działań umożliwiających aktywizację społeczną osób z autyzmem. Warsztaty prowadziła Aleksandra Sztajerwald – uznana propagatorka wiedzy na temat autyzmu i podnoszenia
jakości życia osób nim dotkniętych.
•• Tworzenie i edycja dokumentów w formacie PDF w repozytoriach
i bibliotekach cyfrowych, 12 kwietnia, Warszawa
Warsztaty skierowane były przede wszystkim do bibliotekarzy, archiwistów, pracowników informacji, którzy zajmują się tworzeniem bibliotek
cyfrowych i repozytoriów. Uczestnicy poznali wybrane narzędzia do tworzenia i przetwarzania plików w formacie PDF oraz nowoczesne metody
obróbki graficznej plików.
Szkolenie prowadził dr Leszek Szafrański – kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej i Sekcji Repozytorium UJ, wykładowca UJ.
•• Praktyczne rozwiązania RODO – doświadczenia pierwszego roku
funkcjonowania nowych regulacji, 15 kwietnia, Warszawa
Podczas szkolenia omówiono najnowsze wytyczne Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych i ich odniesienie do bibliotek; dobre praktyki
w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych w bibliotekach oraz
najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.
Szkolenie prowadził dr Łukasz Wojciechowski – wykładowca akademicki i przedsiębiorca, specjalizujący się w bezpieczeństwie informacji,
ochronie danych osobowych, kontroli zarządczej.
•• Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece, 16 kwietnia, Warszawa
Szkolenie było skierowane do kierowników jednostek, jak również
pracowników zajmujących się kontrolą zarządczą w bibliotekach. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym w praktyce polega kontrola zarządcza, jakie
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czynności należy podejmować w związku z kontrolą zarządczą oraz jakie
dokumenty i procedury wdrożyć w bibliotece.
Szkolenie prowadził dr Łukasz Wojciechowski.
•• Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze (kurs e-learningowy),
6-27 maja
Uczestnicy kursu poznali zasady prawidłowego konstruowania kwestionariuszy ankiet oraz tworzenia ankiet online za pomocą narzędzi
działających „w chmurze” – Formularzy Google, Eval&Go oraz Survio.
Kurs obejmował ponadto naukę praktycznego wykorzystania nabytych
umiejętności w działaniach marketingowych i badawczych.
Kurs wg autorskiego programu prowadziła Bożena Boryczka – bibliotekarz, trener, nauczyciel konsultant Ośrodka Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Kurs został zrealizowany w ramach projektu SBP „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki”. Kolejne kursy (bezpłatne) dotyczyć będą: „Promocja obrazem,
dźwiękiem, filmem” (1-22 lipca 2019 r.) oraz „Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu (2-23 września 2019 r.).
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

•• VIII Konferencja Fonotek pt. „Fonografia polska od Niepodległej
do dziś”, 13-14 maja, Gołuchów k. Kalisza
Konferencja zorganizowana przez Sekcję Fonotek ZG SBP, w ramach
XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Program spotkania obejmował
18 wystąpień referentów z różnych ośrodków kraju. Znaleźli się wśród
nich bibliotekarze, archiwiści, reżyserzy dźwięku, historycy kultury zajmujący się w różny sposób nagraniami: ich gromadzeniem, zabezpieczaniem, badaniem, upowszechnianiem. Temat wiodący konferencji dotyczył
nagrań okresu dwudziestolecia międzywojennego i czasów nam współczesnych.
Spotkanie było również okazją do promocji publikacji pt. Archiwa
dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja.
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Program Tydzień Bibliotek oraz wydanie publikacji Archiwa dźwiękowe w Polsce –
kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja zostały dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dwudniowe spotkanie uświetnił koncert muzyczny zespołu kameralnego,
dofinansowany przez Z.A.W. STOART.

•• Biblioteczne możliwości wykorzystania nowych technologii do
pracy z dziećmi, 20 maja, Warszawa
Podczas warsztatów zaprezentowano zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach, zwłaszcza w kontekście pracy z młodym użytkownikiem należącym do tzw. pokolenia Z
(pokolenia internetowego), czyli osób urodzonych po 2000 r. Warsztaty
prowadził dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
•• Tworzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi w repozytoriach
i bibliotekach cyfrowych, 29-30 maja, Warszawa
Celem warsztatów było podniesienie kompetencji związanych z projektowaniem kolekcji zasobów cyfrowych wśród bibliotekarzy, archiwistów,
pracowników informacji zajmujących się tworzeniem bibliotek cyfrowych
i repozytoriów. Warsztaty składały się z dwóch modułów: teoretycznego
i praktycznego. Szkolenie prowadził dr Leszek Szafrański z UJ.
•• 38. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej „Popularyzacja
regionalnych baz danych i wiedzy o regionie”, 30-31 maja, Olsztyn
Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. Uczestniczyło w nim ponad 80 przedstawicieli bibliotek publicznych, pedagogicznych, uczelnianych, Biblioteki
Narodowej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Przedmiotem obrad były zagadnienia związane z popularyzowaniem
regionalnych baz danych i wiedzy o regionie. Podkreślano, że bibliotekarze tworzący regionalne bazy danych koncentrują się w pracy także
na ich popularyzowaniu. Niezbędna jest przy tym współpraca bibliotek
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z innymi instytucjami, organizacjami działającymi w obszarze kultury,
a nade wszystko dotarcie do środowiska pasjonatów i znawców regionu.
Markę biblioteki warto budować wokół regionalizmu i własnych, unikalnych
zbiorów, bowiem lokalnych odbiorców interesuje wszystko to, co związane
jest z ich najbliższym otoczeniem. Obok popularnych form działań promocyjnych (spotkania autorskie, warsztaty, prelekcje, gadżety promocyjne)
należy wykorzystywać nowatorskie pomysły. Wyrazem nowych trendów
w tym zakresie jest tworzenie faktograficznych baz danych, które są odpowiednikami encyklopedii regionalnych. Ich zaletą jest to, że umożliwiają
systematyzowanie i popularyzowanie wiedzy o regionie, są ogólnodostępne, stanowią wielotematyczne źródło wiedzy i informacji dla odbiorców.
Dodatkowo są powiązane z bibliografią regionalną i biblioteką cyfrową. Takie bazy odzwierciedlają współczesną metodologię pracy z czytelnikiem,
odpowiadają na nowe potrzeby kultury czytelniczej, a także są próbą zachowania i przekazania całego dziedzictwa historycznego regionu.
Doświadczeniami w zakresie promowania regionu, bibliotek i bibliografii regionalnej dzielili się przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, bibliotek powiatowych w Elblągu, Działdowie i Bielsku-Białej oraz biblioteki uniwersyteckiej.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z programem bibliotecznym, który jest tworzony dla potrzeb bibliografii regionalnej. Jest to
system dostosowany do oczekiwań bibliotekarzy i użytkowników, umożliwia prowadzenie bibliografii regionalnych, podmiotowych, przedmiotowych, ale pozwala też na katalogowanie i udostępnianie różnych typów
materiałów bibliotecznych, obsługuje kartoteki wzorcowe. Program można zainstalować na serwerze konkretnej biblioteki lub korzystać z oprogramowania, jako usługi.
•• Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe,
blogi – tworzenie i udostępnianie w sieci, 10 czerwca, Warszawa
Podczas warsztatów zaprezentowano praktyczne możliwości wykorzystania narzędzi sieci drugiej generacji w ofercie informacyjnych i edukacyjnych usług bibliotek. Uczestnicy poznali zastosowania darmowych
interaktywnych narzędzi do pracy z czytelnikami, tworzenia cyfrowych
zasobów, a także do promocji działalności bibliotek.
Warsztaty prowadził dr Grzegorz Gmiterek z UW.
•• „Młody dorosły w bibliotece – wyzwania, szanse, inspiracje”,
11-12 czerwca, Warszawa
Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warsza-
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wie. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób z całej Polski, pracujących
z dziećmi i młodzieżą w różnego rodzaju bibliotekach. Konferencja nawiązywała do ubiegłorocznego sympozjum „Obecność książki w życiu
młodego pokolenia”, które pozwoliło na analizę wyzwań, przed jakimi stoi
dziś biblioteka i książka dziecięca. Celem tegorocznej konferencji była
analiza problemów związanych z literaturą dla nastoletnich odbiorców,
których w literaturze światowej i w praktyce wydawniczej określa się mianem młodych dorosłych (Young Adults). Ta grupa odbiorców, w wieku
13-23 lata, wymaga szczególnej uwagi bibliotekarzy, wydawców, pisarzy,
ponieważ w tym okresie ukształtowane wcześniej postawy czytelnicze
ulegają przewartościowaniu, a czytanie książek często kojarzy się z nudą
i powielaniem wzorów narzuconych przez szkołę i wychowanie, a jednocześnie nie przynosi tak wymiernych i dostrzegalnych rezultatów, jak inne
formy aktywności.
W trakcie spotkania, w pierwszej sesji omówiono m.in. wytyczne IFLA
dot. obsługi młodzieży w bibliotekach publicznych, trendy i rozwiązania
w światowym bibliotekarstwie, które odwołują się do nowej strategii użytkowania mediów, a także przykłady ciekawych pomysłów w zakresie form
i metod pracy z młodymi czytelnikami. Przedstawiono oczekiwania nastoletnich czytelników oraz analizowano stopień dostosowania do nich
oferty polskiego rynku książki.
Druga część konferencji dotyczyła analizy współczesnej literatury. Zastanawiano się, jak książka prowokuje nastoletnich odbiorców do stawiania najbardziej podstawowych pytań egzystencjalnych, jak przedstawia
im historię i współczesność, jak gra z konwencjami i tradycją, co młodego
człowieka może w lekturach zafascynować, co skłonić do refleksji, co po
prostu związać z książką na całe życie? Dyskutowano o wielokulturowości literatury i jej odniesienia do zagadnień psychologicznych związanych
z młodzieńczym buntem. Zastanawiano się nad kierunkami zmian postaw
i oczekiwań środowisk związanych z książką dla młodego odbiorcy, wymuszonych sytuacją drastycznej i pogłębiającej się zapaści czytelniczej.
Ostatnią część spotkania wypełniły warsztaty, podczas których
uczestnicy poznali różne techniki integrujące czytelników wokół działań
związanych z książkami oraz proste metody organizowania dyskusji tematycznych z młodym czytelnikiem, zarówno w małych grupach zadaniowych, jak i na forum ogólnym. Warsztaty prowadziły trenerki z Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA działające w sekcji
KSIĄŻKA – TERAPIA – ZABAWA. Szczegółową relację z konferencji zamieszczono na portalu sbp.pl.
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V. KONKURSY I NAGRODY SBP

1. Tydzień Bibliotek 2019
Konkurs na plakat
Jury konkursu pod przewodnictwem Andrzeja Tomaszewskiego, znanego i cenionego w środowisku znawcy architektury książki, typografa,
grafika, autora wielu plakatów propagujących czytelnictwo, dokonało wyboru plakatu promującego XVI edycję ogólnopolskiego programu Tydzień
Bibliotek, odbywającego się w dniach 8-15 maja 2019 r. pod hasłem
#biblioteka.
Na konkurs wpłynęło 116 prac. Zwycięzcą konkursu został plakat autorstwa Pawła Kasperka ze Świdnika.
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Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2019
Jury konkursu pod przewodnictwem Bożeny Chlebickiej-Abramowicz
przyznało nagrody następującym bibliotekom:
I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza
w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) za akcję „Pamiętamy o tradycji, działamy nowocześnie”
II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (woj. mazowieckie) za akcję „#biblioteka w social mediach”
III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego
w Zabrzu (woj. śląskie) za akcję „Pociąg do książek”.
Wyróżnienia:
•• Krośnieńska Biblioteka Publiczna (woj. podkarpackie) za akcję
„#biblioteka – tam Kopciuszek czeka!’’
•• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) za akcję „W świecie starych rowerów”.
W tym roku, zgodnie z regulaminem, Jury przyznało także Wyróżnienia dla bibliotek działających w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców. Wyróżnienia otrzymali:
•• Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym (woj. podkarpackie) za akcję „#biblioteka – Tak, czytam”.
•• Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu (woj. pomorskie) za
akcję „#biblioteka – Czy w bibliotece mieszkają piraci?”.
Wręczenie nagród laureatom nastąpiło podczas 12. Forum Młodych
Bibliotekarzy w Poznaniu. Relacje z przebiegu TB zamieszczono na dedykowanej stronie www.tydzienbibliotek.sbp.pl, a także w czasopismach
branżowych. W akcję promocyjną włączyły się struktury terenowe Stowarzyszenia oraz członkowie ZG SBP.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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2. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018
Jury konkursu, pod przewodnictwem Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przyznało nagrody za dokonania w roku 2018 następującym bibliotekom:
I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa Wybickiego (województwo pomorskie)
II nagroda – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Goleniowie (województwo zachodniopomorskie)
III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju (województwo śląskie).
Jury przyznało ponadto Wyróżnienia, które otrzymali:
–– Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach (województwo śląskie)
–– Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie (województwo śląskie)
–– Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce (województwo pomorskie)
–– Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej (województwo lubelskie)
–– Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu (województwo opolskie)
–– Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
(województwo śląskie)
–– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Połańcu
(województwo świętokrzyskie)
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–– Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich
w Starej Niedziałce (województwo mazowieckie).
Wręczenie nagród odbyło się 24 maja 2019 r. podczas 13. Targów
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, towarzyszących 10. Warszawskim Targom Książki.

3. Bibliotekarz Roku 2018
I miejsce: Paweł Dobrzelecki (okręg śląski)
II miejsce: Joanna Szymczak-Ryczel (okręg łódzki)
III miejsce: Bogumiła Tobota (okręg mazowiecki)
Zwycięzcą w internetowym plebiscycie popularności został Leszek
Szafrański (okręg małopolski).
Wręczenie nagród odbyło się 24 maja 2019 r. podczas 13. Targów
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, towarzyszących 10. Warszawskim Targom Książki.

4. Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2018 r.
Do Nagrody zgłoszono 11 publikacji w 4 kategoriach. Decyzją Zarządu Głównego SBP, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego, pod przewodnictwem dr hab. Jadwigi Sadowskiej, nagrody
za rok 2018 otrzymały:

BIULETYN ZG SBP

Nr 1/2019

89

w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym,
źródłowym
Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje / Arkadiusz Pulikowski, Katowice: Wydawnictwo UŚ
w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym
Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1-3. Kraków:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
T. 1. Dzieje i rozwój / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając
T. 2. Związki nauki ze sztuką /Dorota Kamisińska
T. 3. Technika na łamach / Agnieszka Cieślikowa
w kategorii: podręczniki akademickie
Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne
/ pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty, Piotra Tafiłowskiego i Zuzanny
Wiorogórskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
w kategorii: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym
Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania
edycji naukowych / Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
Wręczenie nagród odbyło się 24 maja 2019 r. podczas 13. Targów
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, towarzyszących 10. Warszawskim Targom Książki.
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VI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego, opublikowaną w Komunikacie z dn. 18 stycznia 2019 r. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne
SBP zostało umieszczone na liście wydawnictw preferowanych MNiSW,
co znacząco umocniło jego pozycję na rynku czołowych wydawnictw
publikujących prace z zakresu bibliologii i informatologii, włączonych do
dziedziny nauka o komunikacji społecznej i mediach. Niewątpliwie miało
też wpływ na pozytywnie zakończone starania o wsparcie finansowe rozwoju czasopism naukowych wydawanych przez SBP, a także umożliwiło
przyjęcie do publikacji wielu ciekawych prac naukowych realizowanych
w ośrodkach akademickich (za opublikowanie prac w oficynie SBP autor
uzyskuje 80 punktów do oceny parametrycznej).
Czasopisma
W pierwszym półroczu 2019 r. regularnie ukazały się miesięczniki „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz kwartalnik „Przegląd Biblioteczny”. W związku z otrzymaniem grantów z MNiSW prowadzono konsultacje z redakcjami „Przeglądu Bibliotecznego” oraz „ZIN-u” w zakresie możliwości dostosowania czasopism do wymogów grantowych, zwiększenia
ich umiędzynarodowienia i zapewnienia otwartego dostępu, zarówno do
numerów archiwalnych, jak i bieżących oraz wprowadzenia systemu zarządzania pracami redakcji, budowy stron WWW czasopism itp.
Książki w seriach:
NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA
•• Leszek Szafrański – Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
•• Małgorzata Janiak – Kolekcje cyfrowe: wizualizacje
•• Zarządzanie biblioteką – red. Maja Wojciechowska
•• Agnieszka Chamera-Nowak – Książka a stalinizm
LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
•• O czym mówią rzeczy? Przedmioty w literaturze dziecięcej i młodzieżowej – red. Grzegorz Leszczyński, Anna Mik, Ewelina Rąbkowska, Marta Niewieczerzał
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BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
•• Zostawili swój ślad. Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 – red.
Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska
POZA SERIAMI
•• Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja / Sound archives in Poland – collections, popularization,
reconstruction – red. Małgorzata Kozłowska
•• The Sound Libraries Section of the Polish Librarians` Association.
Research and Documentation Activity – red. Maria Wróblewska
Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w Konkursie
ACADEMIA 2019
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP otrzymało Wyróżnienie dla
Publikacji Akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za książkę pt. Typografia dla humanistów. O złożonych problemach
projektowania edycji naukowych, autorstwa Ewy Repucho i Tomasza
Bierkowskiego.
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Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP
W dniu 10 kwietnia br. odbyło się coroczne posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP, w którym wzięli
udział: Mariola Antczak, Andrzej Buck, Anna Grzecznowska, Janina Jagielska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Dariusz Kuźmina, Marta Lach, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Michał Rogoż, Elżbieta Stefańczyk, Elżbieta
Barbara Zybert. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Kuźmina.
Otwierając spotkanie prof. D. Kuźmina pozytywnie ocenił dorobek wydawniczy w 2018 r. Pogratulował SBP, że Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne znalazło się na opracowanej przez MNiSW liście preferowanych
oficyn publikujących recenzowane monografie naukowe, oraz że oba czasopisma naukowe („Przegląd Biblioteczny”, „ZIN”) uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Wsparcie
to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych
i edytorskich, umożliwiających zwiększenie ich międzynarodowego obiegu naukowego. Zwrócił uwagę na zmianę polityki w zakresie oceny parametrycznej uczelni i pracowników, w tym przede wszystkim większy
nacisk na publikowanie w czasopismach międzynarodowych wysoko
punktowanych. Podkreślił znaczenie sztandarowej serii wydawniczej
SBP: „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” i uznał, że jest to doskonałe miejsce do publikacji prac młodych pracowników naukowych. Poinformował
o zmniejszeniu budżetu na badania naukowe na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, co może mieć wpływ na dalsze, wspólne z SBP wydawanie serii i czasopism.
Przewodnicząca SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła
starania podjęte przez SBP, aby dostosować się do zmian w zasadach
ewaluacji działalności naukowej (m.in. umiędzynarodowienie komitetów
redakcyjnych czasopism, publikowanie artykułów w jęz. angielskim, upowszechnienie zasad etyki wydawniczej), a równocześnie utrzymać poziom publikacji służących kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy. W uzupełnieniu dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, A. Buck zwrócił uwagę, że zaczyna brakować w bibliotekach
osób posiadających solidną wiedzę na temat bibliotekarstwa, zdobytą na
studiach kierunkowych.
Marta Lach – dyrektor Wydawnictwa, podsumowując działalność
w 2018 r. zwróciła uwagę na inne dodatkowe prace zmierzające do
zwiększenia prestiżu Wydawnictwa i przygotowanie do oceny MNiSW,
w tym zmiany w opisach serii i czasopism naukowych, uzupełnienie opisów bibliograficznych i numerów ISBN w bazie Biblioteki Narodowej.
Wydawnictwo w 2018 r. wydało 14 książek. Szczególnie dużym zainte-
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resowaniem cieszyły się następujące tytuły: Typografia dla humanistów.
O złożonych problemach projektowania edycji naukowych, autorstwa
Ewy Repucho i Tomasza Bierkowskiego, Multibliotekarstwo, pr. zbiorowa
pod red. Mai Wojciechowskiej, Nietypowi użytkownicy bibliotek, autorstwa Bożeny Karzewskiej.
Podkreśliła bardzo dobrą współpracę z większością instytutów i wydziałów uniwersyteckich, pozyskanie tą drogą wielu ciekawych tytułów
oraz środków na ich wydanie. Dla większości młodych naukowców – jest
to szansa na wprowadzenie do obiegu czytelniczego swojego dorobku.
Dokonała również analizy możliwości wydawniczych SBP w najbliższym
czasie oraz przedstawiła pomysł wydawania nowej serii wydawniczej
o charakterze historycznym. Zwróciła także uwagę na problemy, przede
wszystkim na utrzymujący się nadal spadek nakładów czasopism branżowych „Poradnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz” oraz trudności w pozyskiwaniu środków finansowych na wydanie książek popularnych, czy poradnikowych.
W dyskusji zebrani odnieśli się do zmian w zasadach oceny działalności naukowej i ich wpływu na Wydawnictwo SBP. Prof. M. Antczak zaproponowała rozważenie możliwości uruchomienia wydawania nowego czasopisma pt. „Architekt informacji”, które odzwierciedlałoby wprowadzone zmiany w kierunkach kształcenia kadr bibliotek. Pomysł poparł prof.
M. Rogoż i inni.
W końcowej części spotkania dyr. A. Grzecznowska omówiła szczegóły realizacji grantów uzyskanych z MNiSW oraz działania marketingowe.
W podsumowaniu spotkania prof. Dariusz Kuźmina podziękował zebranym za bogatą merytorycznie dyskusję dotyczącą przyszłej współpracy ośrodków akademickich i bibliotek z Wydawnictwem Naukowym
i Edukacyjnym SBP.
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VII. SPRAWY RÓŻNE

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP odbyło się w dn. 25.05.
2019 r. w Warszawie. Obecni byli: Marian Butkiewicz (przewodniczący
GKR), Marzena Łykowska, Teresa Milewska, Witold Przybyszewski, Joanna Szymczak-Ryczel. Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji oraz dodatkowych informacji uzyskanych od: przewodniczącej SBP
J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej, dyrektor Biura ZG SBP, dr A. Grzecznowskiej, głównego księgowego M. Próchnickiego, dyrektor Wydawnictwa
Naukowego i Edukacyjnego SBP, M. Lach, Komisja pozytywnie oceniła
działania SBP w 2018 r.
Granty uzyskane w 2019 r.
•• Czasopisma SBP „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji
Naukowej” uzyskały dofinansowanie na lata 2019-2020 z programu
MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”, którego celem jest
wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych
w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, publikujących artykuły o wysokim poziomie naukowym. Projekt uwzględnia m.in. zakup identyfikatorów DOI, systemu zarządzania pracami redakcji oraz upowszechnianie artykułów
naukowych zamieszczanych w czasopismach, w trybie otwartego
dostępu w Internecie, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.
•• SBP otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pt. Wydawanie czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej” – zwiększenie
zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym. Celem zadania jest podniesienie poziomu naukowego czasopisma
oraz jego umiędzynarodowienia i zwiększenie widoczności wyników badań prowadzonych w zakresie nauki o informacji (informatologii).
Wydawanie czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej” – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym – zadanie finansowane
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w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

•• Kontynuowany będzie projekt Źródła do badań fonografii polskiej
od 1878 roku do czasów współczesnych, realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
w ramach DUN. Rezultatem projektu będzie pierwsza w kraju i na
świecie rejestracja publikacji i niepublikowanych prac naukowych,
dotycząca nagrań polskich i polonijnych kompozytorów, autorów
oraz wykonawców, a także polskich i działających na historycznym
obszarze Polski firm fonograficznych oraz tekstów poświęconych
fonografii, przygotowanych przez polskich autorów. Praca obejmuje
cały okres istnienia fonografii, od roku opatentowania przez Thomasa Edisona fonografu, pierwszego na świecie urządzenia do
nagrywania i odtwarzania dźwięku, po współczesne dokonania
w zakresie nagrań dźwiękowych i filmowych rejestracji muzycznych.
W rejestrze znajdzie się 14 tysięcy pozycji, dotyczących badanej
tematyki, co stanowi ponad 50 procent materiału źródłowego odnoszącego się do polskiej fonografii.
Elektroniczna forma wyników badań, udostępniona na portalu SBP,
pozwoli na nieograniczony dostęp i korzystanie z nich przez wielu
odbiorców w środowisku krajowym i międzynarodowym.
Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych –
kontynuacja projektu i zwiększenie zasięgu upowszechniania Informacji o polskiej fonografii – zadanie finansowane w ramach umowy 839/P-DUN/2019 ze
środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.

•• Józef Grycz (1890-1954) – organizator polskiego bibliotekarstwa
Celem zadania jest publikacja w 2020 r. biografii Józefa Grycza, najwybitniejszego organizatora bibliotekarstwa polskiego w początkach
XX wieku, jego wkładu w tworzenie dziedzictwa kulturowego, a w szczególności w budowę sieci bibliotek publicznych. W publikacji wykorzystane
będą dokumenty stanowiące spuściznę Józefa Grycza i jego żony Alodii
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Kaweckiej-Gryczowej oraz cenne archiwalia znajdujące się w Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Kórnickiej, Bibliotece Archiwum Akt Nowych,
Bibliotece Narodowej. Źródła te nie były do tej pory wystarczająco wykorzystane i opisane, a mają kluczowe znaczenie dla historii polskiego
bibliotekarstwa. Autorem opracowania jest prof. Andrzej Mężyński.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

•• Wydawanie miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” w latach 20192020
Zadanie dotyczy wydawania czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”,
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.

•• Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja
Publikacja pod red. Małgorzaty Kozłowskiej prezentuje materiały
z dwóch kolejnych ogólnopolskich sympozjów organizowanych przez
Sekcję Fonotek, działającą przy ZG SBP – IV Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Gromadzenie… i co dalej?” (Łódź, 25-26 października
2012 r.) oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Biblioteki muzyczne – fonoteki: inspiracja czy przeżytek” (Bydgoszcz, 21-23 października
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2013 r.). Problemy analizowane przez autorów są ważną refleksją na
temat znaczenia ochrony dorobku fonograficznego jako formy niematerialnego dziedzictwa kulturowego w tworzeniu poczucia tożsamości
i ciągłości wspólnoty w świecie ewoluujących norm i wartości. Publikacja
opracowana została z myślą o upowszechnianiu informacji o polskich fonotekach w środowisku międzynarodowym, głównie podczas Międzynarodowego Kongresu Bibliotek Muzycznych IAML 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.

•• Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki (patrz punkt IV)
•• Tydzień Bibliotek 2019 (patrz punkt V)
•• Analiza Funkcjonowania Bibliotek (umowa z Instytutem Książki)
Celem projektu jest systematyczna ocena funkcjonowania bibliotek
publicznych, naukowych, pedagogicznych, oparta na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności. Wskaźniki obliczane w AFB pozwalają na analizę zasobów, procesów i wyników
działalności bibliotek oraz ich wzajemnych relacji dając głębszy obraz
funkcjonowania instytucji, niż badania oparte tylko na danych statystycznych. W 2019 r. zostały zaktualizowane materiały instruktażowe do prowadzenia badań. Przeszkolono administratorów z wojewódzkich bibliotek
publicznych oraz przeprowadzono badania efektywności w bibliotekach
publicznych i pedagogicznych (ok. 2,5 tys. placówek). W porozumieniu
z Polskim Komitetem Normalizacyjnym podjęto prace nad ustanowieniem normy ISO 11649:2014 Metody i procedury badania wpływu bibliotek. Projekt promowany jest przede wszystkim poprzez serwis http://afb.
sbp.pl/, gdzie publikowane są wyniki badań oraz analizy na poziomie
krajowym, umożliwiające globalną ocenę działalności bibliotek i zmiany
zachodzące w ich funkcjonowaniu.
•• Nagrody dla laureatów i finalistów konkursu „Bibliotekarz Roku
2018” (środki MKiDN)
•• Dofinansowanie udziału J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej w Kongresie
IFLA 2019 w Atenach (środki MKiDN)
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Projekty dwuletnie realizowane z grantów uzyskanych w 2018 r.
•• „Tam, gdzie przeszła burza”. Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920 (Hanna Łaskarzewska)
Książka prezentuje straty kultury narodowej wskutek konfliktów zbrojnych na ziemiach polskich w okresie 1914-1920. Opisano działania instytucji i osób prywatnych mające na celu ratowanie polskich dóbr kultury
na ziemiach Królestwa Polskiego, w Galicji oraz terenach włączonych
do Rosji i na rozległych terenach państwa rosyjskiego. Celem publikacji
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. Wydanie uzupełniają biogramy bohaterów opisywanych zdarzeń, kalendarium wydarzeń, wybrane sylwetki ludzi kultury (bibliotekarzy, archiwistów, muzealników) oraz
bogaty zestaw cennych i rzadkich ilustracji.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

•• Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Hanna Łaskarzewska)
Publikacja przygotowana została z okazji mijającego stulecia powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jej celem jest przedstawienie
12 czołowych postaci, które tworzyły organizację u progu niepodległości
Polski i kierowały nią przez ponad pięćdziesiąt lat. W pracy, po raz pierwszy, losy i działalność bohaterów ukazane zostały nie tylko w kontekście
ich zasług dla bibliotekarstwa polskiego, lecz również na tle różnorodnych
powiązań: rodzinnych, środowiskowych, społecznych, politycznych, naukowych oraz aktywności poszczególnych osób na rozmaitych obszarach
szeroko pojętej kultury. Wykazane zostały łączące ich różnorodne więzi,
niezależnie od daty urodzenia i kolei losów, a także zdarzające się kontrowersje w zasadniczych sprawach zawodowych, wyborach moralnych itp.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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•• Zostawili swój ślad. Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 (red.
Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska)
Kolejny, 16 tom serii SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach
Współczesnych”, obejmuje 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. Starali się oni
w trudnych warunkach, w miarę możliwości, zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby modernizować swoje miejsca pracy, a w przypadku dyrektorów i wicedyrektorów, całe biblioteki. Korzystając z zasadniczych zmian
społeczno-politycznych, przeprowadzali biblioteki przez skomplikowany
okres transformacji ustrojowej.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

•• Wydawanie czasopisma naukowego „Przegląd Biblioteczny”
„Przegląd Biblioteczny” jest najstarszym, polskim czasopismem bibliotekarskim (ukazuje się od 1927 r.) o charakterze naukowym, którego
tematyka obejmuje wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego
bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej.
Przewidywane efekty jakościowe zadania:
–– poszerzenie dostępności czasopisma poprzez udostępnienie w całości w Internecie, poszczególnych numerów w formatach elektronicznych,
–– polepszenie sprawności dystrybucji czasopisma poprzez wprowadzenie systemu płatności elektronicznej,
–– skuteczniejsza promocja za granicą wyników polskich badań dot.
bibliotekarstwa i informacji naukowej (w 2018 r. czasopismo promowane było m.in. podczas Kongresu IFLA, a także spotkań w Budapeszcie).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Zapowiedzi wydawnicze

Z recenzji prof. Michała Jędrzejewskiego

, dr nauk humanistycznych, artysta plastyk.
stytucie Informacji Naukowej i Bibliotekowersytetu Wrocławskiego. Kierownik Działu
lnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza
we Wrocławiu. Interesuje się zagadnieniami
rii bibliotek, aranżacji wnętrz, współczesnych
alizacji, popularyzacji sztuk pięknych. Jest
astycznych. Swoje prace prezentował na wyidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
nagród i wyróżnień.

Wyposażenie i aranżacja bibliotek na Śląsku

dna polecenia z uwagi na znaczenie wszela wiedzy o naszej europejskiej kulturze.
nabierały stopniowo cech świątyń wiedzy
kształtem przestrzennym budziły podziw
nauk oraz wszelkiej twórczej działalności.
ryzacji nieprzebrane zasoby nagromadzoztałt wizualny. Czy jest to dobrze czy źle,
rzypominać skąd wywodzi się imponujący
skąd czerpano inspiracje dla współczesnej
ojektowania wnętrz, mebli oraz architekznej.

rafał werszler

ycznym rozpoznaniem recepcji dla sprzęów na Śląsku. W pracy prześledzono stan
byłych i tych, które do dziś funkcjonują
osażeniem obecnym. Wykonano badania
aficzne. Całość scalono w historycznej
y stylistyczno-funkcjonalne sprzętów. Do
ktury wnętrz bibliotek śląskich uwzględibliotek europejskich.

rafał werszler

wyposażenie
i aranżacja bibliotek
na śląsku
do końca xix wieku
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NOWOŚCI
WYDAWNICTWA NAUKOWEGO I EDUKACYJNEGO
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

W przygotowaniu:
Małgorzata Janiak
Kolekcje cyfrowe: wizualizacje
Zarządzanie biblioteką
red. Maja Wojciechowska

Rafał Werszler
Wyposażenie i aranżacja bibliotek
na Śląsku w świetle ich funkcji
(do końca XIX wieku)
Zarządzanie informacją
red. Wiesław Babik



Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą
na celu wprowadzenie do obiegu naukowego
nowych
ODW

ustaleń, dotyczących analizowanego przez nią Urzędu.
=HVSRX
Skala trudności, przed którymi stanęła była wyjątkowa,
co wynikało z dwóch podstawowych+LVWRU\F]QR
przyczyn. Po pierw3DPLÆWQLNDU
sze, podjęła się zadania pionierskiego:
nikt wcześniej
nie zajmował się szerzej tym tematem.VNLHJR6%3
Po drugie, analiza
funkcjonowania tego Urzędu wymagała wybitnych kompetencji w trzech dziedzinach: wydawnictw, poligraﬁi
i księgarstwa. Każda z nich posiada własną specyﬁkę,
wypracowała własny, hermetyczny żargon, zestaw pojęć,
których zrozumienie nie jest zadaniem łatwym. Dodatkowo taka analiza nie jest możliwa bez zapoznania ze
skomplikowanym kontekstem politycznym polskiego
stalinizmu oraz elementami nauki o organizacji i zarządzaniu. Dr Chamera-Nowak wywiązała się z tego zadania
bardzo dobrze.
z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Jarosza
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Zapraszamy do sklepu (http://www.sbp.pl/sklep)

Agnieszka Chamera-Nowak
pracuje w Katedrze Książki i Historii
Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat
pt. Biblioteka Andrzeja Edwarda
Koźmiana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu obroniła na Uniwersytecie
Wrocławskim, gdzie ukończyła studia
w Instytucie Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa. W obszarze jej
zainteresowań badawczych znajdują
się polskie biblioteki, kolekcje i księgozbiory XIX wieku, powojenny
ruch wydawniczy i księgarski (1945–
–1956) oraz rozwój współczesnych
mediów, głównie prasy codziennej.
Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych
i pracach zbiorowych, jest współredaktorem książek Na co dzień
i od święta. Książka w życiu Polaków
w XIX–XXI wieku oraz Policies,
their Implementation and Results.
Jako zastępca redaktora naczelnego
i sekretarz redakcji uczestniczy
w redagowaniu czasopisma „Z Badań
nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. Od 2008 r. jest sekretarzem naukowym Podyplomowych
Studiów Polityki Wydawniczej
i Księgarstwa UW.

