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Szanowni Czytelnicy

Oto kolejny numer „Biuletynu Informacyjnego”, pierwszy w 2012 r. 
Zawiera m.in. sprawozdanie z działalności SBP w 2011 – obejmują-
ce zarówno prace Zarządu Głównego i jego sekcji, komisji, zespołów 
problemowych, jak również ogniw terenowych SBP. Przedstawiamy 
także przyjęty plan działania na rok 2012, w którym obchodzimy 
Jubileusze – 95-lecia istnienia Stowarzyszenia, 85-lecia wydawania 
„Przeglądu Bibliotecznego” i 50-lecia „Zagadnień Informacji Nau- 
kowej”. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Krajowego 
Zjazdu Delegatów, ostatniego w pierwszym stuleciu działalności 
Stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałą nr 9 ZG, Zjazd obradować 
będzie w dniach 7-8 czerwca 2013 r. w Warszawie. Mamy nadzieję, 
że opublikowany w „Biuletynie” harmonogram przygotowań, będzie 
przydatny w toku kampanii zjazdowej w strukturach SBP, podsu-
mowującej dorobek organizacji w kadencji 2009-2013. Działa już 
Komitet Programowo-Organizacyjny Zjazdu oraz Komisje ds. Sta-
tutu i ds. gromadzenia i analizowania wniosków. 

Zamieszczamy również informacje o pozostałych formach aktyw-
ności Stowarzyszenia w I półroczu 2012 r., polecając szczególnej 
uwadze czytelników działania na rzecz wzmocnienia wizerunku 
SBP, rozstrzygnięcia w konkursach „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, 
„Bibliotekarz Roku”, Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego, 
a także liczne opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla środo-
wiska bibliotekarskiego i zawodu bibliotekarza.   

dr Anna Grzecznowska
Dyrektor Biura ZG SBP

Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy

Kolejny numer „Biuletynu” przedstawia działalność SBP w II półro-
czu 2014 r. Zdominowały ją warsztaty, na które Stowarzyszenie posta-
wiło w 2014 r. Przyniosły one konkretny dochód, ale przede wszystkim 
wzmocniły wizerunek naszej organizacji, która dba o wysoki poziom 
kompetencji zawodowych bibliotekarzy. Tematykę szkoleń ustalono na 
podstawie zebranych opinii bibliotekarzy z różnych bibliotek; obejmowała 
ona m.in. zagadnienia prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, 
digitalizacji zbiorów, animacji czytelnictwa, pracy z trudnym czytelnikiem, 
rozbudzania psychologicznych predyspozycji w codziennej pracy biblio-
tekarskiej, budowania wizerunku biblioteki w mediach itp. Na szczegól-
ną uwagę zasługują też badania w ramach projektu „Analiza Funkcjo-
nowania Bibliotek” oraz realizacja innych grantów, w tym związanych 
z budową stron WWW, a także projektem wizyt studyjnych „Wizyta za 
jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”. Doniosłym wydarzeniem był 
jubileusz 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych, jak również zakończenie 
obchodów jubileuszu „650 lat w służbie książki”. 

Życząc miłej lektury serdecznie pozdrawiam
                                                                                                    

dr Anna Grzecznowska  
                                                                  Dyrektor Biura ZG SBP
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Biuletyn informacyjny Zarządu Głównego SBP dostępny jest w wersji
elektronicznej na ogólnopolskim Portalu Bibliotekarskim pod adresem:
http://www.sbp.pl/sbp/zarzad_glowny/biuletyn_zg_sbp

Dostępne są tam również archiwalne numery.
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I. PosIedzenIa organów wykonawczych sbP

1. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP

24 września 2014 r.

w posiedzeniu Prezydium uczestniczyli: przewodnicząca SBP elżbieta 
Stefańczyk; członkowie: lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Bu-
dyńska, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena 
Przybysz; zaproszeni: Stanisław czajka – honorowy przewodniczący SBP, 
anna Grzecznowska, Marta lach, Małgorzata Dargiel-Kowalska.

Spotkanie prowadziła kol. elżbieta Stefańczyk. Porządek obrad obej-
mował:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Prezydium ZG SBP 
(24.06.2014).

2. Działalność  Zarządu Głównego w okresie czerwiec 2014 – wrze-
sień 2014 (e. Stefańczyk).

3. Działalność wydawniczą w okresie czerwiec-wrzesień 2014; plan 
wydawniczy na okres październik-grudzień 2014 (M. lach). 

4. Sytuację finansową SBP (a. Grzecznowska, M. Majewska).
5. Stan realizacji Planu pracy ZG SBP 2014 (B. Budyńska).
6. Realizację Strategii SBP, w tym analizę Funkcjonowania Bibliotek  

(J. Pasztaleniec-Jarzyńska).
7. Plan pracy ZG SBP 2015 – propozycje (B. Budyńska, M. lach).
8. iX Forum Młodych Bibliotekarzy – podsumowanie (e. Stefańczyk).
9. Tydzień Bibliotek 2014. 

10. Sprawy różne.
Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia w dn. 24 czerwca 2014 r., kol. 

e. Stefańczyk omówiła najważniejsze działania Zarządu Głównego SBP 
w okresie 24.06.2014 – 24.09.2014. Zwróciła uwagę na realizację takich 
zadań, jak: warsztaty, konferencje, rozstrzygnięte konkursy (na najlepszą 
witrynę internetową dla uczestników warsztatów „Strony www dla biblio-
tek”, na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bi-
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bliotek 2014), realizowane nowe granty, w tym m.in. grant uzyskany z FRSi 
pt. „wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj” umożliwiający 
uczestnictwo m.in. członkom SBP. w i i ii turze naboru rozpatrzono pozy-
tywnie 41 wniosków, obecnie trwa iii tura. na portalu sbp.pl uruchomiono 
stronę internetową poświęconą wizytom.

następnie e. Stefańczyk poinformowała o dokumencie iFla „Dekla-
racja o dostępie do informacji i rozwoju” (lyon Declaration on access to 
information and Development) ogłoszonej podczas Kongresu iFla 2014. 
członkowie Prezydium jednogłośnie zgodzili się przyjąć deklarację i SBP 
sygnowało dokument (Uchwała nr 7/2014).

Działalność wydawniczą w okresie czerwiec-wrzesień 2014 r. przed-
stawiła M. lach – z-ca dyrektora biura ZG ds. wydawniczych. Ukazały się 
następujące pozycje:

● czasopisma: „Bibliotekarz” nr 7-8/2014, 9/2014; „Poradnik Biblioteka-
rza” nr 7-8/2014, 9/2014; „Przegląd Biblioteczny” nr  2/2014; Zin nr 1/2014.

● Książki: 
– ł. Kołodziejczyk: Prywatność w Internecie (nagroda Młodych),
– red. B. Zybert i J. Jasiewicz: Czas przemian, czas wyzwań (wersja 

papierowa i elektroniczna),
– red. H. Hollender: Biblioteki w świecie informacji sieciowej (mate-

riały pokonferencyjne) – wersja elektroniczna,
– G. lewandowicz-nosal, K. Kujawa, a. Krawczyk: Warto mieć w bi-

bliotece. Książki dla dzieci 2010-2013,
– red. G. czapnik, Z. Gruszka, J. ladorucki: Jan Muszkowski – ludzie, 

epoka, książki. Tradycje i kontynuacje,
– St. Hrabia: 50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP,
– Bibliotekarstwo – dodruk.

w kolejnym punkcie programu obrad kol. M. Majewska – skarbnik SBP 
przedstawiła sytuację finansową Stowarzyszenia na koniec sierpnia. w po-
równaniu z analogicznym okresem 2013 r. zanotowano spadek przychodów 
ze sprzedaży czasopism, który starano się wyrównać wzrastającymi przy-
chodami z organizacji warsztatów. Jak podkreślił S. czajka obrany kierunek 
działań zaradczych jest dobry, ponieważ warsztaty poza wynikiem finanso-
wym niosą także korzyści wizerunkowe dla SBP. Zauważył też, że warsz-
taty powinny odbywać się również poza warszawą, w porozumieniu i we 
współpracy z lokalnymi strukturami SBP, czy bibliotekami wojewódzkimi.

Stan realizacji Planu pracy ZG SBP na 2014 r. omówiła kol. B. Budyńska 
zwracając szczególną uwagę na:

– działania zrealizowane z grantów pozyskanych przez SBP: wyda-
wanie czasopism, dodatki do miesięczników, konkursy („Tydzień 
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Bibliotek”, „Bibliotekarz Roku”), warsztaty nt. tworzenia stron www 
dla bibliotek, organizacja Jubileuszu Sekcji Bibliotek Muzycznych 
ZG SBP, Jubileusz „650 lat w służbie książki”, program „wizyta za 
jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”, 

– udział SBP w targach – warszawskie Targi Książki, Festiwal Książki 
dla Dzieci i Młodzieży „czytajmy”, 

– utrzymanie współpracy ze sponsorami, 
– porządkowanie archiwum SBP, 
– organizację warsztatów edukacyjnych,
– przeprowadzka Biura ZG SBP, 
– prace przygotowawcze do Jubileuszu 100-lecia SBP, 
– rozwój platformy cyfrowej sbp.pl,
– spotkanie ze środowiskiem uczelnianym.
Stan realizacji Strategii SBP omówiła kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska, 

skupiając się na projekcie „analiza Funkcjonowania Bibliotek”. Przedstawiła 
jego genezę, sposoby finansowania i główne działania. Program prowa-
dzony jest przez SBP od 2010 r. i finansowany ze środków FRSi. w roku 
ubiegłym udało się zainteresować tą problematyką MKiDn i Stowarzy-
szenie uzyskało grant z programu „obserwatorium kultury”. w ramach 
projektu przeprowadzono badania pilotażowe, których celem było testo-
wanie sposobu gromadzenia i analizy danych. Badania były prowadzone 
w 2012 r. (63 biblioteki publiczne), w 2013 r. (234 biblioteki publiczne, 
12 pedagogicznych), w 2014 r. (346 bibliotek publicznych, 12 pedago-
gicznych). Zadania na 2014 r. obejmują analizę i podsumowanie badań 
pilotażowych, prace nad rozwojem oprogramowania komputerowego, 
opracowanie zasad zarządzania projektem oraz organizację seminarium 
promującego aFB (odbyło się 2 października br.), webinarium. 

zarys Planu pracy ZG SBP na 2015 r. omówiła kol. B. Budyńska. Usta-
lono, że do wszystkich członków ZG, przewodniczących sekcji, komisji 
i zespołu oraz przewodniczących okręgów zostanie rozesłana prośba 
o zgłaszanie propozycji do planu (również wydawniczego). Dotychczas 
zgłoszono konferencję z cyklu „automatyzacja bibliotek publicznych” (kwie-
cień, wrocław), Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (czerwiec, 
wrocław), 10. Forum Młodych Bibliotekarzy (wrzesień, warszawa), se-
minarium nt. działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek oraz cykl 
warsztatów dot. psychologii pracy bibliotekarskiej. 

Przebieg 9. Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „Biblioteka – 
przystań bez granic” omówiła kol. e. Stefańczyk. Forum odbywało się 
w dniach 18-19 września 2014 r. w Gorzowie wielkopolskim. w ramach 
Forum zorganizowano liczne warsztaty i wygłoszono referaty ujęte w trzech 
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sesjach tematycznych: Przystań dla czytelnika, Przystań dla bibliotekarza, 
Biblioteka: przystań czy twierdza? 

Podczas Forum odbyła się również uroczystość wręczenia dyplomów 
bibliotekom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie SBP „Tydzień Bi-
bliotek 2014”.

Kol. e. Stefańczyk poinformowała, że rozstrzygnięcie Konkursu na 
najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach „Tygodnia Bibliotek 
2014” nastąpiło w lipcu br. nagrodzone biblioteki:

• i miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Pielgrzymce – Filia w nowej 
wsi Grodziskiej,

• ii miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia 
w Strzyżowie,

• iii miejsce: Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Starej niedziałce,
• nagroda Specjalna: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu im. Kon-

stantego ildefonsa Gałczyńskiego.
wyróżnienia:
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Ra-

ciborzu,
• oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. władysława 

Broniewskiego w lubaczowie,
• Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w nowym Sączu.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa narodowego.
e. Stefańczyk poprosiła również, aby zgłaszać już propozycje hasła do 

„Tygodnia Bibliotek 2015”. Stosowne pismo zostanie rozesłane do człon-
ków ZG oraz struktur lokalnych.

12 grudnia 2014 r.

na posiedzeniu Zarządu Głównego obecni byli członkowie ZG: Hele-
na Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, 
andrzej Dąbrowski, elżbieta Grzelakowska, andrzej Jagodziński, Maja 
Kimnes, Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztale-
niec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Michał Rogoż, elżbieta Stefańczyk 
oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, anna Grzecznowska, Mał-
gorzata Hołodowicz, Marta lach, Janusz nowicki,  Małgorzata Szmigielska.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. elżbieta Stefańczyk. 
Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP (24.06.2014).
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2. najważniejsze działania w okresie styczeń-grudzień 2014 r., reali-
zowane w ramach Strategii SBP:

a) działalność edukacyjno-szkoleniowa (e. Stefańczyk, a. Grzecz-
nowska),

b) działalność wydawnicza (M. lach, J. nowicki),
c) działalność struktur terenowych (S. Błaszczyk),
d) działalność sekcji, komisji, zespołu (M. Przybysz),
e) analiza Funkcjonowania Bibliotek (J. Pasztaleniec-Jarzyńska),
f) portal sbp.pl (M. Szmigielska).

3. Sytuacja finansowa SBP (a. Grzecznowska, M. Majewska).
4. Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych (J. Pasztaleniec-

-Jarzyńska).
5. Baza członków SBP (J. Pasztaleniec-Jarzyńska).
6. akredytacja Profesjonalna SBP (J. Pasztaleniec-Jarzyńska).
7. Plan pracy 2015, w tym plan wydawniczy (B. Budyńska, M. lach, 

J. nowicki).
8. Plan finansowy, w tym granty na 2015 r. (M. Majewska, a. Grzecz-

nowska).
9. Tydzień Bibliotek 2015 – wybór hasła (e. Stefańczyk).

10. nowelizacja regulaminu w konkursie „Bibliotekarz Roku” (e. Ste-
fańczyk).

11. Przygotowanie do Jubileuszu 100-lecia SBP (e. Stefańczyk).
12. wręczenie nagrody naukowej SBP im. a. łysakowskiego za 2013 r.
Po zatwierdzeniu protokołu  z dn. 24 września 2014 r. kol. e. Stefańczyk 

wymieniła zorganizowane w 2014 r. warsztaty (było ich 26), konferencje 
oraz przeprowadzone konkursy. a. Grzecznowska omówiła granty realizo-
wane w 2014 r. – z programów operacyjnych MKiDn oraz z FRSi „wizyta 
za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”. M. lach wymieniła tytuły 
czasopism oraz publikacje wydane w 2014 r. przez wydawnictwo SBP. 
J. nowicki odniósł się do spadku przychodów z prenumeraty czasopism 
i podkreślił, że od sprzedaży czasopism zależy dalszy byt Stowarzyszenia. 
Kol. S. Błaszczyk poinformowała o zmianach w jednostkach terenowych 
SBP. likwidacji uległo Koło SBP w świdnicy (Uchwała Zarządu oddzia-
łu SBP w wałbrzychu) oraz Koło SBP przy Politechnice wrocławskiej 
(Uchwała Zarządu oddziału SBP we wrocławiu). Zmianie uległ adres 
Zarządu oddziału SBP w Przemyślu (Uchwała Zarządu oddziału SBP 
w Przemyślu). Zarząd Główny SBP przyjął przedstawione zmiany do wiado-
mości. Zmiany zostaną zgłoszone również do KRS. Ponadto ustalono, że 
zarządy okręgów prześlą sprawozdania z działalności w 2014 r. do dn. 10 
lutego 2015 r. Kol. M. Przybysz wymieniła sekcje i komisje, które w 2014 r. 
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działały najaktywniej. Były to: Komisja ds. edukacji informacyjnej, Komi-
sja ochrony i Konserwacji Zbiorów, Komisja opracowania Rzeczowego 
Zbiorów, Komisja Zarządzania i Marketingu, Sekcja Bibliotek Muzycznych, 
Sekcja Bibliotek naukowych, Zespół ds. Bibliografii Regionalnej oraz Sek-
cja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych. Sprawozdania z działalności 
poszczególnych sekcji, komisji i zespołu należy przesyłać do Biura ZG SBP 
do dnia 10 lutego 2015 r. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska podsumowała 
realizację projektu „analiza Funkcjonowania Bibliotek” w 2014 r. Projekt 
jest na etapie badań pilotażowych, w których w 2014 r. uczestniczyło ok. 
460 bibliotek różnych typów. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć 
opracowanie oprogramowania obsługującego projekt oraz uruchomienie 
strony internetowej poświęconej aFB: www.afb.sbp.pl. Kol. a. Dąbrowski 
zauważył, że bibliotekarze muszą widzieć celowość tego przedsięwzięcia, 
żeby chcieć w nim dalej uczestniczyć.

Portal sbp.pl realizował w 2014 r. grant „wsparcie bibliotek w zakresie 
tworzenia stron internetowych i edukacji informacyjnej”, w wyniku którego 
przeprowadzono 2 szkolenia dla bibliotekarzy dotyczące tworzenia stron 
www bibliotek, opracowano podręcznik na ten temat, utworzona została 
platforma e-learningowa oraz powstała strona internetowa całego projektu. 
Portal zajmował się również promocją warsztatów oraz wydawnictw, m.in. 
poprzez opracowywanie ulotek i banerów. na koniec tego punktu obrad 
kol. e. Stefańczyk zaapelowała do wszystkich członków Zarządu Głównego 
SBP o promocję wydawnictw SBP w swoich środowiskach. Przypomniała 
również o programie ulg i bonusów, dzięki któremu członkowie SBP mogą 
korzystać z rabatów m.in. na zakup publikacji zwartych.

członkowie ZG SBP przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przezna-
czenia odpisów podatkowych 1% za 2013 r. na rozwój ogólnopolskiego 
portalu bibliotekarskiego sbp.pl (Uchwała nr 7/2014).

w kolejnym punkcie porządku obrad a. Grzecznowska przedstawiła sy-
tuację finansową na koniec listopada 2014 r. w porównaniu z analogicznym 
okresem w 2013 r. obniżeniu uległy koszty, m.in. usług informatycznych, 
podróży służbowych, opłat bankowych, wynagrodzeń pracowników, wy-
nagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych. odnotowano również spadek 
przychodów w porównaniu z 2013 r. Przy tej okazji kol. e. Stefańczyk 
zwróciła się z apelem do dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych 
o wysyłanie podległych im pracowników na szkolenia organizowane przez 
SBP. Tematy szkoleń ustalane są w oparciu o ankiety wypełniane przez 
bibliotekarzy i odpowiadają na ich aktualne potrzeby. warsztaty są obecnie 
ważnym źródłem dochodu dla Stowarzyszenia. a. Grzecznowska dodała, 
że potrzebna jest promocja produktów oferowanych przez SBP – warszta-
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tów i publikacji na terenie poszczególnych okręgów. chcemy dostarczać 
ulotki promocyjne dla uczestników różnych wydarzeń organizowanych 
w terenie. Kol. M. Majewska stwierdziła, że utrzymuje się spadek sprze-
daży czasopism, widoczny jest natomiast wzrost przychodu ze sprzedaży 
książek oraz z konferencji i warsztatów. Kol. a. Dąbrowski zgłosił propo-
zycję wystosowania apelu do zarządów oddziałów Stowarzyszenia o pre-
numeratę czasopism SBP dla swoich członków. Zaproponował również 
promocję wydawnictw SBP podczas regionalnych spotkań bibliotekarzy. 
M. lach wyjaśniła, że działania takie podjęliśmy już na terenie Mazowsza. 
Kol. S. Błaszczyk zauważyła, że należy wystąpić z apelem do okręgów 
SBP, aby były przygotowane na pokrycie kosztów uczestnictwa delegatów 
w Krajowym Zjeździe Delegatów w 2017 r. 

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o zmianach w ustawie 
o ochronie danych osobowych, które wynikają m.in. z ustawy z dn. 7 listo-
pada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 
poz. 1662). Do 30 czerwca 2015 r. należy opracować dokument „Polityka 
bezpieczeństwa dla kartotek papierowych” oraz zgłosić do GioDo osobę, 
która będzie administratorem Bezpieczeństwa informacji (aBi). SBP or-
ganizuje w lutym 2015 r. warsztaty na ten temat, które poprowadzi Sylwia 
czub-Kiełczewska z instytutu Książki.

Do Biura ZG SBP nie wpłynęły nadal uchwały o powołaniu administra-
torów Bazy członków SBP w niektórych okręgach (lubuski, pomorski, war-
mińsko-mazurski, wielkopolski) i oddziałach (w Zielonej Górze, Radomiu, 
Suwałkach, Gdyni, olsztynie, Kaliszu). Do ww. struktur zostanie ponownie 
wysłane pismo w tej sprawie. Kolejnym problemem jest to, że admini-
stratorzy oddziałowi nie uzupełniają informacji o zapłaconych składkach 
członkowskich (dotyczy 22 oddziałów). w takim przypadku członkowie 
oddziału nie otrzymują hologramu na dany rok i zgodnie z regulaminem 
ulg i bonusów nie powinny przysługiwać im ulgi za udział w warsztatach 
i konferencjach SBP oraz na zakup wydawnictw SBP.

omawiając projekt „akredytacja Profesjonalna SBP”, kol. J. Pasztale-
niec-Jarzyńska stwierdziła, że liczyliśmy na większy odzew instytucji or-
ganizujących szkolenia. Temat wymaga dokładnego rozważenia, co dalej, 
ponieważ idea jest słuszna i warto ją kontynuować.

Projekt Planu pracy ZG SBP na 2015 r. przedstawiła kol. B. Budyńska, 
natomiast plan wydawniczy M. lach. Dokument zostanie przedstawiony Za-
rządowi Głównemu SBP do przyjęcia na najbliższym posiedzeniu w 2015 r.

Plan finansowy na 2015 r. został opracowany przy założeniu, że SBP 
dostanie wszystkie granty w wysokości o jaką wnioskowało oraz, że nie 
spadnie sprzedaż książek i czasopism. należy się jednak spodziewać, 
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że przychody mogą być niższe, gdyż doświadczenie pokazuje, że granty 
przeważnie przyznawane są w niższej kwocie niż wnioskowana. następ-
nie rozpoczęła się dyskusja na temat finansów Stowarzyszenia. Dyrektor 
a. Grzecznowska poinformowała, że zmniejszona została liczba etatów 
w Biurze ZG SBP, poczyniono inne oszczędności, aby zmniejszyć straty 
z tytułu spadku przychodów ze sprzedaży czasopism. Kol. M. Rogoż za-
uważył, że są czasopisma o niskim nakładzie, które generują bardzo duży 
przychód, np. z reklam. Zaproponował też, aby poszerzyć grupę odbiorców 
naszych publikacji zwartych i poszukać dochodowych tematów książek, 
z których będą mogły korzystać inne grupy zawodowe niż tylko biblioteka-
rze i pracownicy informacji naukowej. M. Szmigielska dodała, że szukamy 
miejsc na nieodpłatną promocję naszych wydawnictw w internecie, takim 
miejscem mogłyby być strony bibliotek. Kol. M. Butkiewicz zauważył, że 
działy instrukcyjno-metodyczne powinny się aktywnie włączyć w promocję 
czasopism SBP. Kol. M. Kimnes spytała o możliwość połączenia 2 tytułów 
czasopism. Kol. e. Stefańczyk odpowiedziała, że w ten sposób nie zyskamy 
nowych czytelników, a możemy stracić część obecnych. Dyskutowano także 
o zwiększeniu liczby warsztatów organizowanych w terenie. Kol. e. Stefań-
czyk stwierdziła, że planuje się przygotowanie takiej oferty, która zostanie 
rozesłana do okręgów.

w dalszej części obrad kol. e. Stefańczyk przedstawiła propozycje hasła 
„Tygodnia Bibliotek 2015”, które zostały zgłoszone do Biura ZG SBP przez 
struktury Stowarzyszenia i zyskały wstępną aprobatę Prezydium ZG SBP:

● Biblioteka – Twój wybór,
● wybieram bibliotekę,
● odkryj bibliotekę na nowo.
w wyniku głosowania zostało wybrane hasło „wybieram bibliotekę”, 

którego autorką jest Joanna Dziak z Komisji ds. edukacji informacyjnej. 
Kol. a. Dąbrowski zaapelował, aby wcześniej niż w ubiegłych latach roz-
począć dystrybucję plakatu TB.

członkowie ZG SBP upoważnili Prezydium ZG SBP do prac nad zmianą 
regulaminu głosowania w konkursie „Bibliotekarz Roku”, który uwzględniać 
będzie zarówno wyniki wyborów przez okręgi, jak i głosy internautów. 
Propozycje nowego regulaminu muszą być przedstawione okręgom do 
zaopiniowania, co wymaga czasu. Przyjęto, że w 2015 r. konkurs zostanie 
przeprowadzony wg dotychczasowych zasad.

w 2017 r. SBP będzie obchodziło Jubileusz 100-lecia swojej działal-
ności. Z tej okazji planowane jest wydanie monografii nt. Stowarzyszenia 
pod redakcją prof. Jadwigi Koniecznej z Uniwersytetu łódzkiego oraz 
kontynuacja Kroniki SBP (pod red. M. Przybysz). 
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w końcowej części posiedzenia ZG kol. e. Stefańczyk przywitała lau-
reatów nagrody naukowej SBP im. adama łysakowskiego przybyłych 
na uroczystość wręczenia dyplomów i medali. laureatami ostatniej edycji 
zostali: Marek w. Kolasa, aneta Firlej-Buzon, anna Mierzecka-Szczepań-
ska, Jadwiga woźniak-Kasperek, Teresa Głowacka, anna Bober, Danuta 
Patkaniowska, Barbara Majchrowska, Grażyna Maria wilczyńska, Prze-
mysław ćwikowski.

Po uroczystości wręczenia nagród kol. e. Stefańczyk zakończyła ob-
rady.

laureaci nagrody naukowej SBP im. a. łysakowskiego za rok 2013
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2. Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP

UCHWAŁA Nr 7/2014

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia Deklaracji Lyońskiej

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
po zapoznaniu się z treścią dokumentu „lyon Declaration on access to 
information and Development”, ogłoszonego podczas Kongresu iFla 2014, 
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do grona jego sygnatariuszy.

                                                             Prezydium Zarządu Głównego
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

warszawa, 24 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 7/2014

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2013 rok

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas posie-
dzenia w dniu 12 grudnia br. postanawia przeznaczyć wpływy z tytułu 
odpisów podatkowych 1% za rok 2013 na rozwój ogólnopolskiego portalu 
bibliotekarskiego www.sbp.pl. 

                                                                        Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

warszawa, 12 grudnia 2014 r.
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II. konferencje, semInarIa, warsztaty

Warsztaty „Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz” (12.09, 
17.11, 5.12, warszawa)

Szkolenie miało na celu wskazanie zakresu dozwolonego użytku biblio-
tek oraz omówienie tych aktywności, które się nie mieszczą w dozwolonym 
użytku bibliotecznym. Ponadto przedstawiona została aktualna wykład-
nia prawa autorskiego w zakresie dozwolonego użytku, określono ryzyko 
prawne. warsztaty prowadziła Barbara Szczepańska, kierująca biblioteką 
i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Hogan lovells.

Wojewódzka konferencja naukowa „Marketing w bibliotece wobec 
zmieniającej się rzeczywistości” (17.09, olsztyn)

Podczas konferencji dokonano przeglądu wybranych koncepcji marke-
tingowych. Przedstawione referaty dotyczyły m.in. wykorzystania mediów 
społecznościowych przez biblioteki, KoD w bibliotece, merchandisingu. 
Jednym z prelegentów był dr Marian Butkiewicz, wiceprzewodniczący 
ZG SBP, który przedstawił cele i priorytety SBP na najbliższe lata. orga-
nizatorem konferencji był Zarząd okręgu SBP oraz Zarząd oddziału SBP 
w olsztynie.

9. Forum Młodych Bibliotekarzy (18-19.09, Gorzów wielkopolski)
9. FMB zorganizowano w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej 

w Gorzowie wielkopolskim pod hasłem „Biblioteka – przystań bez gra-
nic”, które przypominało, że bibliotekarze polscy od 650 lat służą książce 
i czytelnikowi przekraczając w swojej pracy wszelkie granice – językowe, 
społeczne, wyznaniowe, kulturowe. Forum zostało wpisane w kalendarz 
obchodów Jubileuszu „650 lat w służbie książki”. organizatorem tego-
rocznego Forum był oddział SBP w Gorzowie wielkopolskim. w ramach 
Forum zorganizowano liczne warsztaty i wygłoszono referaty ujęte w trzech 
sesjach (portach) tematycznych: Przystań dla czytelnika, Przystań dla 
Bibliotekarza, Biblioteka: przystań czy twierdza. 

Podczas Forum wręczono również dyplomy bibliotekom nagrodzonym 
i wyróżnionym w konkursie SBP „Tydzień Bibliotek 2014”. Szczegółowa 
relacja dostępna na portalu http://www.sbp.pl/fmb/informacje. 
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Seminarium „Czytajmy i uczmy czytać. Współczesna książka dla 
dzieci i młodzieży” (19.09, warszawa)

 Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich w ramach i Festiwalu Książki dla Dzieci i Młodzieży „czytajmy”, 
organizowanego w arkadach Kubickiego.

Spotkanie prowadzone przez dr Grażynę lewandowicz-nosal (Bn) roz-
poczęło wystąpienie prof. Grzegorza leszczyńskiego (Uw) zatytułowane 
„Krajobraz po niziurskim”. Prelegent omówił m.in. co opisuje współczesna 
proza, a czego w powieściach edmunda nizurskiego nie było – rozpad 
środowisk domowych, przemoc środowiskowa, rozkład więzi, inność spo-
wodowana tuszą, inwalidztwem itp. 

o wartościowych książkach opowiedziała Maria Kulik (PS iBBy). Za-
liczyła do nich klasykę rodzimą, jak i obcą, książki ciekawie ilustrowa-
ne. wymieniła ponadto tytuły poruszające trudne tematy (m.in. Pisklak 
Z. orlińskiej, Asiunia J. Papuzińskiej, Czarny młyn M. Szczygielskiego, 
Bezsenność Jutki D. combrzyńskiej-nogali), pozytywne relacje i uczucia 
(m.in. Czarownica piętro niżej M. Szczygielskiego, Ziuzia M. Prześlugi), 
przeznaczone dla dziewcząt (m.in. Sprężyna M. Musierowicz, Bardzo biała 

9. Forum Młodych Bibliotekarzy
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wrona e. nowak, Herbata z jaśminem a. Gil), zaspokajające ciekawość 
świata u młodego czytelnika (Mazurek Dąbrowskiego M. Strzałkowskiej, 
Cztery strony czasu i. chmielewskiej, W każdym z nas są drzwi do nieba 
M. Brykczyńskiego). wśród wymienianych książek nie zabrakło również 
książki obrazkowej (Czarostatki i parodzieje P. Pawlaka, Jestem miasto. 
Warszawa M. oklejak) oraz poezji (Wiersze pod psem w. chotomskiej, 
Pod Bajdułem i inne wiersze J. Papuzińskiej). 

Kolejnym referentem była Beata lewandowska z wydawnictwa eg-
mont, która opowiedziała o projekcie wydawniczym i akcji społecznej „czy-
tanie to świetna zabawa”. wydawnictwo wydaje od 2012 r. w serii „czytam 
sobie” książki służące nauce czytania, które budują pewność siebie, roz-
wijają wyobraźnię i myślenie, kształtują dobry gust literacki. Szczegółowe 
informacje o akcji dostępne są na stronie www.czytamsobie.pl. 

Seminarium zakończyło wystąpienie dr Grażyny lewandowicz-nosal 
„Dekalog dobieracza. Jak dobierać książki dla dzieci?”. Prelegentka zwró-
ciła uwagę na następujące reguły doboru: a) wiek i etap rozwoju dziecka, 
b) klasyka jako wartościowa literatura, c) dwutorowość wyboru (dziecka 
i dorosłego), d) upodobania (w przypadku małego dziecka książka musi 
podobać się także dorosłemu, bo to on ją będzie czytał), e) ilustracje (dać 
szansę poznania różnych stylów ilustrowania), f) powroty do ulubionych 
książek, g) możliwości zakupu, h) własne zdanie na temat książek poru-
szających trudne sprawy, i) czytanie książek, które kupujemy do biblioteki 
lub dla dziecka, j) tworzenie własnych list dobrych książek. 

Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwie-
dzających Festiwal, zarówno bibliotekarzy, jak i rodziców poszukujących 
wartościowych książek dla swoich dzieci.

Cykl warsztatów „Psychospołeczne funkcjonowanie w zawodzie bi-
bliotekarza” (1-3.10, warszawa)

ogólna problematyka zajęć dotyczyła kształtowania właściwych rela-
cji z czytelnikiem. Tematem pierwszego spotkania były psychologiczne 
predyspozycje w zawodzie bibliotekarza. omówiono tematy wypalenia 
zawodowego, budowania poczucia własnej wartości w kontakcie z czytelni-
kiem oraz pracy z różnymi grupami użytkowników bibliotek. Drugiego dnia 
podjęto rozważania na temat profesjonalnej obsługi czytelnika. Prowadzący 
omówił m.in. modele obsługi czytelnika placówki bibliotecznej oraz reakcje 
na obiekcje i reklamacje czytelników. Trzeci dzień był poświęcony tema-
tyce zarządzania zespołem – doskonalenia umiejętności kierowniczych, 
wypracowania właściwych relacji w zespole oraz z przełożonym. warsztaty 
prowadzone były w formie wykładów i ćwiczeń, co pozwoliło na omówienie 
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i przedstawienie „ na żywo” zachowań w zainscenizowanych trudnych 
sytuacjach, występujących w pracy bibliotekarza. Uczestnicy otrzymali 
ponadto w materiałach zestawy do samodzielnych ćwiczeń. Zajęcia pro-
wadził dr Rafał Bodarski, trener i konsultant w zawodzie psychologiczne-
go treningu grupowego, wykładowca Uniwersytetu warszawskiego oraz 
chrześcijańskiej akademii Teologicznej.

Seminarium „Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek: wskaźniki 
efektywności i dane statystyczne” (2.10, warszawa)

w czasie spotkania przedstawiono wyniki badań efektywności bibliotek 
prowadzone w 2014 r. w ponad 350 placówkach oraz propozycje, jak badać 
stopień satysfakcji użytkowników. omówiono organizację zarządzania 
projektem i zasady uczestnictwa w nim poszczególnych typów bibliotek. 
analiza Funkcjonowania Bibliotek (aFB) to projekt, którego celem jest 
opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej 
oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opar-
tych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników 
funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to 
badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych. Projekt realizowany 
jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), przy współpracy 
Konferencji Dyrektorów wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Biblio-
tek akademickich Szkół Polskich. Partnerem wspierającym SBP w reali-
zacji projektu jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, która utrzymuje 
powstającą w ramach aFB bazę danych statystycznych i wskaźników 
funkcjonalności. Projekt aFB jest kontynuacją prac Zespołu ds. badania 
efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych prowadzonych od 
2010 r. w ramach realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021, dotowanych 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego (FRSi). obec-
nie prace nad rozwojem projektu są współfinansowane przez FRSi oraz 
Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach dotacji na projekt 
„obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek”.

Warsztaty „Bibliotekarzu, zaprzyjaźnij się z niewidomym” (16.10, 
warszawa)

celem warsztatów było przybliżenie bibliotekarzom świata osób niewi-
domych, przełamanie stereotypów w postrzeganiu osób niepełnospraw-
nych oraz wskazanie, jak w sposób fachowy i taktowny obsługiwać czytel-
nika niewidomego, który potrzebuje kontaktu z bibliotekarzem i wsparcia 
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z jego strony, ale też jest wiernym, bardzo uważnym i zaangażowanym 
czytelnikiem. warsztaty prowadziła Monika cieniewska – dziennikarka, 
prawnik, Zastępca Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego, odpowiedzialna za Dział Zbiorów dla niewidomych. w latach 
2010-2012 była Dyrektorem Biblioteki centralnej PZn. 

Warsztaty „Projekt digitalizacyjny – planowanie, zarządzanie, orga-
nizacja” (23.10, warszawa)

celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat planowania, or-
ganizacji i zarządzania projektem digitalizacyjnym zarówno w dużych in-
stytucjach kultury (bibliotekach), jak i w małych projektach, np. archiwum 
społecznego czy prywatnego. Uczestnicy zapoznali się m.in. z etapa-
mi projektu digitalizacji, szacowaniem zasobów i kosztów niezbędnych 
do jego realizacji oraz problematyką udostępniania cyfrowych zasobów 
(oprogramowanie, metadane, zagadnienia prawne). Ponadto  uczestnicy 
uzyskali podstawową wiedzę na temat kontraktowania usług zewnętrz-
nych oraz możliwości pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć 
digitalizacyjnych.

Szkolenie prowadziły: Joanna Potęga, współtwórczyni cyfrowej Biblio-
teki narodowej Polona (w latach 2006-2011) oraz projektu digitalizacyj-
nego „archiwum Muzyki wiejskiej” (archiwummuzykiwiejskiej.pl) fundacji 
Muzyka odnaleziona, autorka artykułów, szkoleń i wykładów związanych 
z zagadnieniami tworzenia bibliotek cyfrowych i udostępniania obiektów 
cyfrowych w internecie oraz agnieszka wróbel, redaktorka w elektronicznej 
bibliotece Uniwersytetu warszawskiego (e-bUw) od początku jej istnienia, 
absolwentka podyplomowych studiów ochrony własności intelektualnej 
na Uniwersytecie warszawskim, autorka publikacji m.in. poświęconych 
tematyce metadanych.

Seminarium „650 lat w służbie książki. Przyszłość zawodów związa-
nych z książką” (24.10, Kraków)

Seminarium, którego organizatorem był Komitet organizacyjny obcho-
dów Jubileuszu „650 lat w służbie książki”, odbyło się w ramach 18. Między-
narodowych Targów Książki w Krakowie. Podczas seminarium przybliżona 
została idea i wydarzenia Roku Jubileuszowego. Zastanawiano się, w jakim 
kierunku rozwijać się będą zawody związane z książką, jakie stoją przed 
nimi wyzwania i wymagania wobec rozwoju technologii informacyjnych, 
jaka jest ich rola w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy, budowaniu part-
nerstwa w środowiskach lokalnych i jakie potrzebne są w związku z tym 
nowe umiejętności pozyskiwania czytelników. Dyskusja dotyczyła również 

BiuletynSBP_2_2014.indd   17 2015-03-24   14:17:57



18 Nr 2/2014 biuletyN zg sbp

zagrożeń dla tych zawodów i konieczności podjęcia współpracy na nowych 
polach aktywności. Gościem seminarium była Małgorzata omilanowska, 
Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego.

Warsztaty „Animacja tekstów literackich metodą KLANZY” (20.11, 
warszawa)

warsztaty skierowane były do bibliotekarzy, nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, języka polskiego, wychowawców świetlic. w trakcie 
warsztatów uczestnicy poznali metody animacji tekstów literackich i ich 
wykorzystanie w aktywnej pracy z czytelnikiem, cele, zasady i podstawy 
pedagogiki zabawy, m.in. metody pracy w grupie (rozluźniające i integru-
jące), prowadzenia dyskusji, informacji zwrotnych, tańców integracyjnych 
i innych zabaw. 

Praktyczne wykorzystanie metody Klanzy przedstawione zostało na 
przykładzie powieści Doroty Terakowskiej Lustro pana Grymsa. warsztaty 
prowadziła anna lipińska – nauczyciel bibliotekarz, polonista, tłumacz, 
wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów 
KlanZa w sekcji Książka – Terapia – Zabawa; animatorka, organizatorka 
i autorka scenariuszy warsztatów czytelniczych, imprez bibliotecznych 
i plenerowych, z zamiłowania bajarz.

Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w bibliotekach. Przy-
szłość charakterystyki rzeczowej zbiorów bibliotecznych (20-21.11, 
warszawa)

Po dwuletniej przerwie Komisja opracowania Rzeczowego Zbiorów 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wróciła do 
organizowania spotkań dotyczących opracowania rzeczowego zbiorów. 
Rozwinięto tematykę warsztatów, która w nowej formule dotyczyła zagad-
nień szeroko pojętego opracowania rzeczowego wszelkiego typu zbiorów 
bibliotecznych, przy użyciu różnych narzędzi (tezaurusy, klasyfikacje, języki 
haseł przedmiotowych itp.). 

celem warsztatów było przede wszystkim porównanie i dyskusja nad 
przyszłością języków informacyjno-wyszukiwawczych stosowanych w bi-
bliotekach w kraju oraz poznanie zmian w metodach stosowania języków 
informacyjno-wyszukiwawczych.

warsztaty miały formę prezentacji oraz wymiany poglądów i opinii, 
co pozwoliło na udoskonalanie narzędzi czy rozwiązywanie najbardziej 
palących problemów. Służyły temu spotkania z praktykami i teoretykami 
opracowania rzeczowego, podczas których możliwe było rozstrzygnięcie 
wielu trudnych kwestii i zagadnień związanych z tym tematem.
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Spotkanie prowadziła aldona Borowska – przewodnicząca Komisji 
opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP, wieloletni organizator kon-
ferencji dotyczących JHP, organizowanych przez SBP we współpracy 
z Biblioteką narodową. 

Warsztaty „Jak redagować teksty do Internetu?” (8.12, 11.12, war-
szawa)

celem szkolenia było nabycie umiejętności sporządzania różnego 
rodzaju tekstów do zamieszczenia w internecie, zgodnie z zasadami 
poprawności językowej i aktualnymi trendami w redagowaniu artykułów. 
Szczególna uwaga została zwrócona na sposób prezentacji działalności 
bibliotek. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. jak prezentować 
bibliotekę w internecie, jak przygotować relację z wydarzeń bibliotecznych 
oraz jak dobierać tytuły i opisy w celu pozycjonowania w Google.

warsztaty prowadził Maciej Szmigielski – dziennikarz i redaktor cza-
sopism oraz dzienników, od 2012 r. również wydawca i redaktor serwisów 
internetowych, korespondent największego niemieckiego dziennika „Bild”. 
w latach 2010-2013 redaktor serwisu sbp.pl i newslettera SBP.

● Uwagi organizacji bibliotekarskich do projektu ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, skierowane do Podsekretarza Stanu w MKiDn, 
andrzeja wyrobca (10.11).

● apel dotyczący prenumeraty czasopism SBP skierowany do dyrektorów 
wojewódzkich bibliotek publicznych (24.11).

● Uwagi organizacji bibliotekarskich do nowego projektu założeń projektu 
ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, skie-
rowane do Ministra administracji i cyfryzacji, andrzeja Halickiego (27.11).

● apel Sekcji Fonotek ZG SBP dotyczący ochrony dziedzictwa fonogra-
ficznego, skierowany do Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa 
mkidn, dr ziny jarmoszuk (21.07).

III. StANoWISKA, oPINIe, APeLe, INterWeNCJe

BiuletynSBP_2_2014.indd   19 2015-03-24   14:17:57



20 Nr 2/2014 biuletyN zg sbp

● wystąpienie do Minister Małgorzaty omilanowskiej w sprawie zwięk-
szenia środków finansowych dla bibliotek na prenumeratę czasopism 
bibliotekarskich (21.07).

● Powołanie przewodniczącej SBP, elżbiety Stefańczyk do Rady naukowej 
centralnej Biblioteki wojskowej (21.07).

czasopisma 
w drugim półroczu 2014 r. wszystkie czasopisma ukazywały się re-

gularnie. 

Książki – w ii półroczu ukazały się: 

Seria: naUKa – DyDaKTyKa – PRaKTyKa
J. wojciechowski – Biblioteki w nowym otoczeniu
G. czapnik, Z. Gruszka, J. ladorucki (red.) – Jan Muszkowski – ludzie, 

epoka, książki. Tradycje i kontynuacje
G. czapnik, Z. Gruszka, J. ladorucki  (red.) – Oblicza współczesnej 

bibliologii. Konteksty i transgresje
B. Sosińska-Kalata (red.) – Nauka o informacji w okresie zmian
S. D. Kotuła – Wstęp do Open Source
J. Papuzińska – Mój bajarz odnowiony

Seria:  PRoPoZycJe i MaTeRiały
a. Trembowiecki – Digitalizacja w praktyce. Poradnik.

Seria: BiBlioTeKi – DZieci – MłoDZieŻ
G. lewandowicz-nosal, K. Kujawa, a. Krawczyk – Warto mieć w bi-

bliotece. Książki dla dzieci 2010-2013

IV. DZIAŁALNość WYDAWNICZA
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Seria: BiBlioTecZKa PoRaDniKa BiBlioTeKaRZa
B. M. Morawiec – Biblioblog w pigułce. Poradnik

Seria: liTeRaTURa Dla DZieci i MłoDZieŻy
adam Franke – Filmy „Matrix” oraz „Alicja w Krainie Czarów” jako 

archetypiczne opowieści mityczne 

Poza seriami:
e. Potrzebnicka (red.) – Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych 

i bibliotecznych
S. Hrabia – 50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych

w ii półroczu 2014 r. realizowano różnorodne prace, na które uzyskano 
dofinansowanie z różnych źródeł. obejmowały one:

– wydawanie dodatku „świat Książki Dziecięcej” (w nr 7/8 oraz w nr 10 
„Poradnika Bibliotekarza”) oraz  wkładek w formie elektronicznej „Regio-
nalizm w bibliotece”, „nowe technologie w bibliotece” – grant MKiDn,

– wydawanie czasopisma „Bibliotekarz” wraz z dodatkiem „Biblioteki 
publiczne z bliska i daleka”, w którym zaprezentowano m.in. literaturę 
regionalną w polskich bibliotekach – grant MKiDn,

– wydawanie czasopism naukowych („Przegląd Biblioteczny”, „Zin”) – 
grant MniSw,

– wsparcie bibliotek w zakresie tworzenia stron internetowych i edukacji 
informacyjnej – grant MKiDn. 

w ramach grantu, w ii półroczu 2014 r.:
– zaprojektowano i wdrożono stronę zadania www.sbp.pl/strony_dla_

bibliotek zawierającą podstawowe informacje o projekcie, poradnictwo 
dla bibliotek w zakresie edukacji informacyjnej i medialnej, helpdesk dla 
uczestników projektu, materiały do pobrania (szablon, poradnik), FaQ;

– przeprowadzono konkurs na najciekawszą stronę www: przedmio-
tem konkursu była strona internetowa Biblioteki, a jego celem wyłonienie 

V. reALIZACJA GrANtóW 2014
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najciekawszej i najbardziej użytecznej witryny internetowej. adresatami 
konkursu były biblioteki z ośrodków wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin-
nych, których przedstawiciele brali udział w warsztatach „Strony www dla 
bibliotek” w maju 2014 r. laureatami zostali: Miejska Biblioteka Publiczna 
w łomży (i miejsce), Biblioteka Publiczna im. wacława wernera w Brwi-
nowie (ii miejsce), Gminna Biblioteka Publiczna w wiżajnach (iii miejsce);

– uruchomiono platformę e-learningową SBP, na której przeprowadzo-
no dwa szkolenia e-learningowe (każde po 20 godz.) dla 40 osób wraz 
z konsultacjami i moderowaniem szkolenia przez trenerów. Tematyka za-
jęć obejmowała: instalowanie i konfigurowanie wordpressa, instalowanie 
i personalizację wyglądu oraz architektury strony, dodawanie i edytowanie 
treści, rozbudowanie funkcjonalności strony. wszyscy uczestnicy ukończyli 
kurs i otrzymali certyfikaty.

● „wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” – grant z FRSi
w drugiej połowie 2014 r. przeprowadzono ii i iii turę naboru wniosków 

na realizację wizyt. łącznie we wszystkich trzech turach wpłynęły 102 
wnioski, z czego 51 rozpatrzono pozytywnie, ostatecznie dofinansowano 
50 wizyt. Relacje z wizyt można śledzić na stronie przedsięwzięcia www.
sbp/wizyty/. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą wizytę przeprowa-
dzoną w ramach projektu oraz warsztat podsumowujący przewidziane są 
na początek 2015 r.

● obserwatorium kultury: analiza Funkcjonowania Bibliotek – grant 
mkidn

w 2014 r. zakończono realizację 2-letniego grantu przyznanego 
w ramach programu „obserwatorium kultury”. „analiza Funkcjonowania 
Bibliotek” (aFB) to projekt, którego celem jest opracowanie i wdrożenie 
jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek 
naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porówna-
niach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie 
poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji od-
biorców usług bibliotecznych. Projekt aFB wnosi wkład do wypracowania 
standardów funkcjonowania bibliotek w Polsce w oparciu o międzyna-
rodowe normy i doświadczenia bibliotek zagranicznych. Projekt realizo-
wany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy 
Konferencji Dyrektorów wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Biblio-
tek akademickich Szkół Polskich. Podstawą podjęcia wspólnych prac jest 
list intencyjny podpisany w lutym 2013 r. Partnerem wspierającym SBP 
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w realizacji projektu jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, która na 
podstawie porozumienia utrzymuje powstającą w ramach aFB bazę danych 
statystycznych i wskaźników funkcjonalności. w badaniach pilotażowych 
prowadzonych w 2014 r. uczestniczyło ok. 460 bibliotek różnych typów. 
Projekt posiada własną stronę internetową www.afb.sbp.pl, informującą 
o podejmowanych pracach i opracowanych materiałach metodycznych 
i badawczych.

w drugiej połowie 2014 r. zorganizowano seminarium „Projekt analiza 
Funkcjonowania Bibliotek: wskaźniki efektywności i dane statystyczne” 
(patrz rozdz. ii Konferencje, seminaria, warsztaty). Dzięki pozytywnej oce-
nie efektów badań pilotażowych, w badaniach właściwych planowanych 
na 2015 r. zamiar systematycznego udziału w projekcie zgłosiły wszystkie 
wojewódzkie biblioteki publiczne oraz ponad 20 bibliotek pedagogicznych. 
Złożono wniosek do MKiDn o kontynuację grantu w latach 2015-2017.

Jesienią 2014 r. złożono następujące aplikacje do programów opera-
cyjnych: 

Programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego
● Priorytet „czasopisma”:

– wydawanie czasopisma „Bibliotekarz” wraz z dodatkiem „Biblio-
teki publiczne z bliska i daleka”, w którym przewidziano wkładki 
poświęcone literaturze regionalnej oraz zadaniom działów instruk-
cyjno-metodycznych w bibliotekach publicznych,

– wydanie dodatku „świat Książki Dziecięcej” i wkładek tematycz-
nych do czasopisma „Poradnik Bibliotekarza” dot. wielokultu-
rowości w bibliotece i poszanowania różnorodnych kultur oraz 
bajkoterapii;

● Priorytet „Promocja czytelnictwa” (instytut Książki):
– organizacja iV Salonu Bibliotek podczas Targów Książki Histo-

rycznej,
– realizacja projektu na najciekawszą akcję czytelniczą w ramach 

Xii edycji programu „Tydzień Bibliotek”;

VI. GrANtY 2015
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● Priorytet „edukacja medialna i informacyjna” (narodowy instytut 
audiowizualny):

– cykl szkoleń e-learningowych dla bibliotekarzy „narzędzia web 
2.0 do kreatywnego tworzenia i dzielenia się wiedzą”;

● Priorytet „obserwatorium Kultury”:
– obserwatorium bibliotek 2: analiza funkcjonowania bibliotek, ba-

danie zmian i wpływu na rozwój społeczny i ekonomiczny.

narodowe centrum Kultury
● Program „ojczysty – dodaj do ulubionych”

– odpowiednie dać rzeczy słowo (warsztaty edukacyjne, opraco-
wanie poradnika)

Fundacja Batorego
● Program „obywatele dla demokracji”

– Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem

Ministerstwo nauki i Szkolnictwa wyższego
● Działalność upowszechniająca naukę:

– wydawanie „Przeglądu Bibliotecznego” w 2015 r.
– wydawanie „Zagadnień informacji naukowej” w 2015 r.
– wydanie monografii autorstwa D. Siweckiej: Światowy model in-

formacji bibliograficznej. Programy i projekty (1950-2010)

wyniki zostaną ogłoszone na początku 2015 r.

w 2014 r. przyznano:

Honorową odznakę SBP
Bugajewska Magdalena – Poznań
Byczkowska-Sztaba Jolanta – warszawa
chłopecka Jadwiga – warszawa
czekaj-wiśniewska Beata – warszawa
Golińska ewa – Poznań

VII. oDZNACZeNIA I MeDALe
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niwińska Teresa – wrocław
Piwowarska Krystyna – warszawa
Ratajczak-olszewska Bożena – opole
Szczęsna Bożena Jadwiga – Siedlce
Tyra Jan – Żary
Zawarty amelia – Poznań

Medal „W Dowód Uznania”
Baszko agnieszka – Poznań
Bias iwona – Katowice
Bielska Krystyna – łódź
Buck andrzej – Zielona Góra
Dobrowolski Piotr – warszawa
Dziechciowska wiesława – Szczecin
Dziedzic Krzysztof – wrocław
Frączek ireneusz Robert – warszawa
Gutowska Maria – Katowice
Horanin lucyna – wrocław
Hruby Teresa – opole
Kondras Jerzy – śrem
Kończal-Gnap lucyna – Poznań
Kopczyńska elżbieta – warszawa
Kostecka Bogusława – wrocław
Kozłowska ewa – warszawa
Ksit Barbara – Poznań
łaszczych Krystyna – warszawa
Maculewicz Piotr – warszawa
Maćkowiak ewa – łódź
Mastalerz norbert – Tarnobrzeg
Michalska anna – Gdańsk
Mierzejewska Grażyna – warszawa
Mrygoń adam – warszawa
Mulka leszek – wrocław
Pawłowska ewa – Katowice
Poławska Barbara – Siedlce
Przedpełska Jadwiga – warszawa
Przybyła Mirela – Katowice
Przybyszewska alicja – Poznań
Rokicka-Szymańska Małgorzata – Białystok
Spaleniak wojciech – Poznań
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Stępień Renata – Zgierz
Szydlik anna – warszawa
Szymczak-Ryczel Joanna – łódź
Tarczyński Jan – warszawa
wiśniewska Małgorzata – warszawa
wojtkowska Paulina – śrem
woldański Jerzy – wrocław
Zembaczyński Ryszard – opole
Biblioteka Publiczna Gminy nowa Ruda w ludwikowicach Kłodzkich
Filia nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Krosnowicach
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski oddziału warszawskiego SBP
Gminna Biblioteka Publiczna w lelisie

50-lecie Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP (23-24.09, warszawa)
Uroczystości jubileuszowe (część oficjalna) odbyły się w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w warszawie. obecni byli m.in. przewodnicząca Między-
narodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych iaMl Barbara Dobbs 
Mackenzie, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich elż-
bieta Stefańczyk, dyrektor BUw dr Jolanta Talbierska, członkowie Zarządu 
Sekcji (obecnego i w latach minionych), przedstawiciele bibliotek muzycz-
nych i innych współpracujących z Sekcją. Jubileusz Sekcji był okazją nie 
tylko do świętowania, ale też do podsumowania dotychczasowej działal-
ności bibliotekarzy muzycznych w Polsce i na arenie międzynarodowej. 
osiągnięcia Sekcji Bibliotek Muzycznych – Polskiej Grupy narodowej iaMl 
przedstawił jej przewodniczący, Stanisław Hrabia. Dokonania Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych iaMl oraz założenia 
dotyczące jej działalności na przyszłość przedstawiła jej przewodnicząca 
Barbara Dobbs Mackenzie. 

najbardziej zasłużonym członkom Sekcji wręczono odznaczenia resor-
towe (Medal Zasłużony Kulturze Gloria artis otrzymał andrzej Spóz) oraz 
stowarzyszeniowe (Honorowa odznaka SBP – Jolanta Byczkowska-Szta-

VIII. INNe DZIAŁANIA
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ba, Stanisław Hrabia; Medal „w Dowód Uznania” – iwona Bias, Krystyna 
Bielska, wiesława Dziechciowska, ewa Kozłowska, Piotr Maculewicz, anna 
Michalska, adam Mrygoń; list Gratulacyjny – ewa Hauptman-Fischer, 
andrzej Jazdon, Karolina Skalska). 

Z okazji Jubileuszu została przygotowana okolicznościowa wystawa 
oraz publikacja 50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich 1964-2014, omawiajaca dokonania kolejnych zarządów 
sekcji oraz wielu bibliotekarzy, którzy z oddaniem działali w swoich bi-
bliotekach i angażowali się w pracę dla całego środowiska muzycznego. 
wspomniano także tych, którzy odeszli. ich dorobek będzie służył następ-
nym pokoleniom. 

w drugim dniu Jubileuszu w narodowym instytucie Fryderyka chopi-
na odbyła się konferencja „Muzyczna informacja jutra”, która była okazją 
do zmierzenia się z wyzwaniami, jakie niosą nowe technologie informa-
cyjne i zmiany dokonujące się w bibliotekach gromadzących muzykalia. 
w programie znalazły się wystąpienia: dra hab. artura Jazdona (Biblioteka 
Uniwersytecka w Poznaniu) „współczesna biblioteka akademicka”, Marii 
Burchard (centrum nUKaT) „Zintegrowany system informacji o muzyka-

Jubileusz 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych. od lewej: elżbieta Stefańczyk 
(Przewodnicząca SBP), oraz odznaczeni Medalem SBP „w Dowód Uznania”: 

Piotr Maculewicz, dr adam Mrygoń, ewa Kozłowska, Krystyna Bielska, 
iwona Bias, Marta walkusz (odbiera Medal w imieniu anny Michalskiej)
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liach – fantazja czy realna potrzeba”, Soni wronkowskiej (Zakład Zbiorów 
Muzycznych Biblioteki narodowej) „Biblioteka cyfrowa Polona a zbiory 
muzyczne”, dra Mieczysława Kominka (Polskie centrum informacji Mu-
zycznej PolMic) „Półki i komputery w bibliotece”, dra artura Szklenera 
(narodowy instytut Fryderyka chopina) „Portal muzyki polskiej – utopia 
czy konieczność”.

Z okazji Jubileuszu odbył się specjalny Koncert Jubileuszowy „w kręgu 
polskiej muzyki kameralnej” w ramach Festiwalu Muzyki współczesnej 
„warszawska Jesień 2014” w wykonaniu zespołu Sekstet Penderecki 
squad.

„tydzień Bibliotek 2015” (8-15 maja)
Ustalono, że w 2015 r. „Tydzień Bibliotek” będzie odbywał się pod 

hasłem „wybieram bibliotekę”. wybieramy bibliotekę nie tylko wtedy, gdy 
szukamy jakiegoś tekstu (naukowego, literackiego, publicystycznego, 
w formie drukowanej, e-booka czy audiobooka), ale także gdy szukamy 
ciekawego miejsca, możliwości zdobycia nowych kompetencji. Hasło, 
którego autorką jest Joanna Dziak z Komisji ds. edukacji informacyjnej 
ZG SBP, daje możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, 
że biblioteka ze swoją ofertą jest w nauce, kulturze i edukacji nie tylko 
instytucją nieodzowną, ale także atrakcyjną.

w kolejnej edycji „Tygodnia Bibliotek” Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich organizuje tradycyjnie dwa konkursy:

– konkurs na plakat „Tygodnia Bibliotek 2015”;
– konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach „Ty-

godnia Bibliotek 2015”.
więcej informacji pod adresem http://www.sbp.pl/konkursy/tydzien_bi-

bliotek. 

X Forum Młodych Bibliotekarzy – przygotowania
Rozpoczęto przygotowania do X Jubileuszowego Forum Młodych Bi-

bliotekarzy, które  odbędzie się w dniach 17-18 września 2015 r. w warsza-
wie pod hasłem „Zakochaj się w bibliotece”. Sesje będą odbywały się w Bi-
bliotece narodowej, centralnej Bibliotece wojskowej, Bibliotece Głównej 
Politechniki warszawskiej oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w warszawie. 
Temat przewodni X FMB to SUKceS. Szczegóły dostępne w serwisie FMB 
pod adresem http://www.sbp.pl/fmb. Głównym organizatorem Forum jest 
Zarząd oddziału SBP w warszawie.
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Zakończenie roku Jubileuszowego „650 lat w służbie książki”
Dokładnie w rok po uroczystej inauguracji, 12 grudnia 2014 r. w war-

szawskim Klubie Księgarza odbyła się ceremonia zakończenia obchodów 
Roku Jubileuszowego „650 lat w służbie książki”. w spotkaniu, prowadzo-
nym przez Piotra Dobrołęckiego uczestniczyli m.in.: agnieszka Grzeszczuk 
z MKiDn, włodzimierz Paszyński, wiceprezydent warszawy, Marek wawrz-
kiewicz, prezes Związku literatów Polskich, andrzej Fogler, przewodniczą-
cy Stowarzyszenia autorów ZaiKS, Maria Kulik, przewodnicząca Polskiej 
Sekcji iBBy, Roman nowoszewski, wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów 
Polskich, Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Bractwa Kawalerów Gutenberga 
oraz prof. Stefan Jakucewicz z Politechniki warszawskiej. obecni byli 
także prezesi organizacji stanowiących Komitet organizacyjny: elżbieta 
Stefańczyk (SBP), Rafał Skąpski (PTwK), ks. leszek Skorupa (SwK), 
waldemar Janaszkiewicz (SKP), Jerzy Mechliński (oSK), Henryk Tokarz 
(iKP), włodzimierz albin (PiK) i edward Dreszer (PiD). 
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Zebrani uczcili chwilą ciszy zmarłych w ciągu tego roku, zasłużonych 
nestorów zawodu księgarza i wydawców – Tadeusza Hussaka i Filipa 
trzaski.

w imieniu organizatorów głos zabrała przewodnicząca Komitetu organi-
zacyjnego Jubileuszu, elżbieta Stefańczyk, która dokonała sumarycznego 
podsumowania obchodów. wydarzenia Roku Jubileuszowego przedstawiła 
irena Janowska-woźniak, a po niej andrzej Tomaszewski podzielił się z ze-
branymi wspomnieniem, ilustrowanym fotografiami, o nestorze wydawców 
Filipie Trzasce. Dr andrzej Skrzypczak opowiedział o jubileuszu 65-lecia 
warszawskiej szkoły księgarskiej, przedstawiając pokrótce historię szkoły 
i jej dokonania w ciągu tych lat. 

następnie przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodo-
wego, agnieszka Grzeszczuk wręczyła odznaczenia zasłużonym druka-
rzom, wydawcom i księgarzom. Honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” otrzymali: włodzimierz albin, elżbieta Królak – dyrektor warszaw-
skiej szkoły księgarskiej, Jerzy Mechliński, ks. leszek Skorupa i Henryk 
Tokarz. Specjalną nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego 
za całokształt działalności uhonorowany został Krzysztof Bogumił Kaleta. 

na zakończenie zebrani wysłuchali koncertu muzycznego w wykonaniu 
Jolanty Mórawskiej i Grzegorza Kwiatkowskiego. 

wydawnictwo SBP
opracowanie i redakcja: anna Grzecznowska 
i Małgorzata Dargiel-Kowalska
opracowanie techniczne i korekta: elżbieta Matusiak
Skład i łamanie: Studio Kałamarnica
Druk i oprawa: Mazowieckie centrum Poligrafii
ul. Piłsudskiego 2a, 05-270 Marki
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Edukacja
dla bibliotekarzy

sbp.pl/konferencje
sbp.pl/warsztaty
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/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich

/SBP_pl

Projekt dotyczący warsztatów na temat stron internetowych dla bibliotek
oraz utworzenia platformy elearningowej został dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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