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Kontynuując prezentację naszej działalności w „Biuletynie…”,
w niniejszym numerze, oprócz sprawozdań za 2014 r. i planu na
2015 r., polecamy szczególnej uwadze działania w zakresie realizacji zadań, na które uzyskaliśmy w br. dotacje z różnych źródeł.
Wzmacniają one rangę naszej organizacji, jako jednostki prowadzącej badania i dbającej o prestiż zawodu bibliotekarza oraz podnoszenie jego kompetencji. Chodzi przede wszystkim o kontynuację
tematu analizy funkcjonowania bibliotek, atrakcyjną ofertę edukacyjną, z której korzysta coraz więcej bibliotekarzy (szkolenia stacjonarne i e-learningowe), podjęcie nowych inicjatyw w zakresie obsługi
czytelników niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu
(osoby z autyzmem) oraz integrację środowiskową. Staraliśmy się
przy tym podkreślić wkład naszych struktur w osiągnięcie zakładanych celów Stowarzyszenia.
Zapraszamy do lektury
dr Anna Grzecznowska
Dyrektor Biura ZG SBP
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I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH W 2014 ROKU
1. Działalność Zarządu Głównego SBP
Informacje organizacyjne Zarządu Głównego
W 2014 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
na lata 2010-2021, znowelizowanej na lata 2013-2021, przyjętej przez
Krajowy Zjazd Delegatów SBP 8 czerwca 2013 r. oraz z Programu działania SBP na lata 2013-2017.
Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na 2014 rok terminarzem, Prezydium Zarządu Głównego spotkało się na pięciu posiedzeniach (7.02;
28.03; 24.06; 24.09; 12.12), a Zarząd Główny na trzech (28.03; 24.06;
12.12). W spotkaniach uczestniczyli również zaproszeni goście: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – Janusz Ambroży, honorowy
przewodniczący Stowarzyszenia – Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska – dyrektor Biura ZG SBP, Marta Lach – z-ca dyrektora Biura ZG SBP
ds. wydawnictw, Janusz Nowicki – konsultant dyrektora Biura ZG SBP
ds. wydawnictw. Na wybrane posiedzenia zapraszani byli także: Janina
Jagielska, Ewa Stachowska-Musiał, Małgorzata Szmigielska, Małgorzata
Dargiel-Kowalska, Małgorzata Hołodowicz.
W dn. 25 kwietnia odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, która dokonała oceny działania ZG i Biura ZG SBP w 2013 r., w tym
działania w celu poprawy sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Komisja
zaleciła opracowywanie projektów budżetów uchwalanych przez ZG
na kolejne lata.
Zorganizowano ponadto posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP (19.03).
Szczegółowe informacje o spotkaniach są dostępne w protokołach, publikowanych w „Biuletynie ZG SBP” oraz na portalu www.sbp.pl
i w newsletterze.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SBP podjął 7 uchwał
i Prezydium ZG SBP – także 7 uchwał. Członkowie ZG inicjowali, prowadzili bądź uczestniczyli w różnorodnych spotkaniach organizacyjnych
związanych m.in. z: obchodami Jubileuszu „650 lat w służbie książki”,
przygotowaniami do Jubileuszu 100-lecia SBP, realizacją zadań objętych
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dotacjami (uczestnictwo w Jury konkursów, posiedzeniach Rady Programu „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”, spotkaniach
zespołów roboczych), optymalizacją pracy Biura SBP (działania organizacyjne i logistyczne dot. przeprowadzki do nowej siedziby Biura SBP,
działania zaradcze związane z trudną sytuacją finansową, w tym obniżka
kosztów Biura), organizacją nowych warsztatów, pozyskaniem partnerów
wspierających SBP (IBUK Libra) i utrzymaniem współpracy z dotychczasowymi partnerami (MPLC, Sokrates Software), zawieraniem umów barterowych (10).
Działalność merytoryczna Zarządu Głównego
W 2014 r. działalność Zarządu Głównego SBP skupiona była przede
wszystkim na:
●● kontynuacji prac związanych z badaniem efektywności bibliotek
publicznych i pedagogicznych, naukowych, badaniem satysfakcji
użytkowników bibliotek,
●● realizacji zadań objętych dotacjami (11 tematów) i opracowaniu
aplikacji na rok 2015 (8 tematów),
●● integracji środowiska bibliotekarskiego wokół spraw związanych
z zawodem bibliotekarza i rozwojem bibliotek,
●● doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy,
●● działalności wydawniczej i edukacyjnej.
Poniżej działalność merytoryczną zaprezentowano według celów
strategicznych i szczegółowych Strategii SBP na lata 2013-2021.
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki
i praktyki bibliotecznej w Polsce
Cel szczegółowy I.1. Wzmocnienie roli SBP w tworzeniu uregulowań
prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i zawód bibliotekarza
Kontynuowano konsultacje i działania promocyjne na rzecz zmiany
Ustawy o bibliotekach. Projekt społeczny nowej Ustawy przekazano
do zaopiniowania Krajowej Radzie Bibliotecznej. Podjęto także działania
mające na celu lobbing na rzecz ustawy wśród parlamentarzystów.
W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalność bibliotek oraz zawód bibliotekarza wymienić należy udział przedstawicieli ZG w pracach nad zmianami prawa autorskiego (J. Pasztaleniec-Jarzyńska w V Forum Prawa Autorskiego, organizowanego przez
MKiDN w dn. 29.01), udział w pracach prowadzonych w MAiC nad zmianami dotyczącymi ustawy re-use (E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska), a także przygotowanie 9 opinii i ekspertyz dotyczących m.in.:
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●● rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek
do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu,
●● wspólnego stanowiska organizacji bibliotekarskich dot. nowego
projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego (re-use),
●● uwag organizacji bibliotekarskich do projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Cel szczegółowy I.3. Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz inicjowanie opracowania nowych norm i standardów
Program Analiza Funkcjonowania Bibliotek, prowadzony przez SBP
od 2010 r. finansowany był w 2014 r. ze środków FRSI, a także z grantu
pozyskanego z programu MKiDN „Obserwatorium Kultury”. Pracami objęte zostały biblioteki naukowe, publiczne, pedagogiczne. W ramach prac
przeprowadzono badania pilotażowe, których celem było testowanie sposobu gromadzenia i analizy danych (zakres, korelacje). Badania przeprowadzone w 2014 r. objęły 460 bibliotek różnych typów. Dokonano analizy
i podsumowania badań pilotażowych, przygotowano i wdrożono oprogramowanie komputerowe obsługujące projekt, zorganizowano seminarium
promujące AFB (2 października) oraz 2 szkolenia online, przygotowujące ponad 20 bibliotekarzy z bibliotek publicznych i pedagogicznych
do udziału w projekcie AFB. Przeprowadzono ankietę dotyczącą potrzeb
szkoleniowych bibliotekarzy w zakresie statystyki bibliotecznej. W zakresie badania satysfakcji użytkowników bibliotek – opracowano poradnik
dla bibliotekarzy „Jak prowadzić badania satysfakcji użytkowników”.
Cel strategiczny II: SBP 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
1. Prezydium ZG SBP na posiedzeniu w dn. 24.09 przyjęło „Deklarację
o dostępie do informacji i rozwoju” ogłoszoną podczas kongresu IFLA
2014 r. w Lyonie.
2. Nawiązano współpracę z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im.
KEN w Warszawie oraz zawarto porozumienie z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe w zakresie organizacji
warsztatów dla bibliotekarzy.
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3. Przewodnicząca SBP, E. Stefańczyk została powołana do Rady Naukowej Centralnej Biblioteki Rolniczej.
Cel szczegółowy II.2. Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki, informacji i bibliotek
ZG SBP kontynuował współpracę z organizacjami i instytucjami promującymi książkę i czytelnictwo, podtrzymywał wcześniej wypracowane
formy współpracy oraz włączał się w nowe inicjatywy. Spośród licznych
działań wymienić należy:
1. Udział w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców (obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, przewodnictwo w Komitecie Organizacyjnym Jubileuszu „650
lat w służbie książki”, spotkania Komitetu odbywały się 17.01, 7.03,
8.09, 13.12) oraz aktywny udział w obchodach jubileuszu, w tym organizacja seminarium na Targach Książki w Krakowie (październik).
2. Udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej.
3. Spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich
Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, konsultacje dotyczyły m.in, stosowania wskaźników efektywności działalności bibliotek publicznych i pedagogicznych, lobbowania
na rzecz czytelnictwa czasopism bibliotekarskich wśród bibliotekarzy
(m.in. poprzez pisma do dyrektorów wbp oraz wystąpienie E. Stefańczyk na spotkaniu dyrektorów wbp w Szczecinie, 16-17.06). Uzupełnieniem tych działań było jednoczesne wystąpienie do minister
M. Omilanowskiej w sprawie zwiększenia środków dla bibliotek publicznych na prenumeratę czasopism bibliotekarskich oraz możliwości dokonywania zakupu czasopism bibliotekarskich w ramach Programu zakupu nowości do bibliotek.
4. Współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach: Programu Rozwoju Bibliotek, Krajowego Partnerstwa na Rzecz
Rozwoju Bibliotek, realizacji grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP,
organizacji warsztatów poświęconych rzecznictwu w bibliotece (podczas Kongresu bibliotek, październik). W 2014 r. realizowano ponadto
nowy grant uzyskany z FRSI „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź,
zobacz, działaj”, który objął 51 bibliotek.
5. Kontakty z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przygotowania monografii nt. SBP oraz
udziału SBP w organizacji I Olimpiady szkolnej nt. bibliotekarstwa.
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6. Współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi Książki, Targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców
Szkół Wyższych (Targi ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców
Książki Historycznej (organizacja III Salonu Bibliotek podczas XXIII
Targów Książki Historycznej, listopad/grudzień), Fundacją Historia
i Wydawnictwem Bellona (organizacja seminarium na I Festiwalu
Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”, wrzesień), organizatorami Targów Książki w Krakowie (seminarium poświęcone przyszłości
zawodów związanych z książką, na którym gościła minister kultury
i dziedzictwa narodowego M. Omilanowska, 24.10).
7. Współpracę z innymi organizacjami, np. Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową im. Jakuba z Paradyż w Gorzowie Wlkp. (organizacja 9
Forum Młodych Bibliotekarzy), Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (interwencje w sprawie bibliotek szkolnych), Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego (zasady funkcjonowania bibliotek szkolnych), Polską Sekcją IBBY, itp.
8. Współpracę z jednostkami administracji centralnej i samorządami
realizującymi zadania w zakresie działania instytucji kultury, w tym
bibliotek i ich wpływu na funkcjonowanie środowisk lokalnych, upowszechnianie wiedzy, kształtowanie postaw obywatelskich, np. z MEN
(sprawy dotyczące bibliotek szkolnych), MAiC (prace nad modelem
bibliotek szkolnych, zapisów ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, ustawą re-use),
MRR (udział bibliotek publicznych w programach podnoszących umiejętności cyfrowe obywateli, np. „Wiedza – edukacja – rozwój”, „Polska
Cyfrowa”), MKiDN (projekt ustawy o bibliotekach, prawo autorskie),
a także interwencje i opinie w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego, np. funkcjonowania bibliotek pedagogicznych, deregulacji zawodu bibliotekarza, wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy.
9. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (udzielono ok. 30 patronatów Stowarzyszenia w seminariach,
konkursach, wystawach, akcjach społecznych organizowanych przez
biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury).
10. Działalność okazjonalną SBP: Jubileusz 50-lecia Sekcji Bibliotek
Muzycznych ZG SBP (23-24.09, Warszawa), obchody 50-lecia Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego SBP
(15.05).
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Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa, są konkursy. W 2014 r.
zrealizowano:
●● X edycję Tygodnia Bibliotek, który odbywał się pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom: I miejsce – Gminnej Bibliotece Publicznej
w Pielgrzymce Filia w Nowej Wsi Grodziskiej, II miejsce – Bibliotece Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie, III miejsce  
– Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół w Starej Niedziałce. Nagrodę
Specjalną przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; wyróżnienia trafiły do:
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla
w Raciborzu, Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Bartoszewskiego w Lubaczowie, Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Nagrody
i wyróżnienia wręczono podczas IX Forum Młodych Bibliotekarzy
w Gorzowie Wlkp.
●● VI edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”: I miejsce zdobyła Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie; II miejsce Miejska
Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie; dwa równorzędne III miejsca przyznano: Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu i Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza
Kotarbińskiego w Łodzi. Przyznano także 5 wyróżnień: Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Książnicy Płockiej
im. Władysława Bartoszewskiego w Płocku, Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu Zdroju. Nagrody
wręczono podczas gali otwarcia Warszawskich Targów Książki
(22 maja).
Cel szczegółowy II.3. Udział SBP we współpracy zagranicznej
1. W ramach porozumienia z Ambasadą Nigerii i Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotekarzy zorganizowano przyjazd studyjny do Polski
przedstawiciela NSB (23-29.04) i spotkanie z członkami ZG SBP oraz
wizytę w bibliotekach krakowskich.
2. Współpraca z IFLA: przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Stowarzyszeniu, w związku ze złożeniem aplikacji na organizację Kongresu IFLA w 2017 r. we Wrocławiu.
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3. Współpraca z IAML: udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w posiedzeniach IAML (7-8.03 Bruksela, 13-18.07 Antwerpia)
oraz przewodniczącej IAML Barbary Dobbs Mackenzie w Jubileuszu
50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych (23-24.09 Warszawa).
4. Aktualizacje w angielskiej wersji portalu sbp.pl.
Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
Kontynuowano prace nad rozwojem portalu sbp.pl, który jest podstawowym kanałem informacji i komunikacji ze środowiskiem bibliotekarskim. W 2014 r., średnio miesięcznie, portal sbp.pl odwiedzało 17 044
użytkowników; podczas 27 619 wejść dokonano 118 625 odsłon. Główne
prace redakcji portalu obejmowały:
●● opracowanie i wdrożenie elementów strategii rozwoju portalu,
●● realizację grantu uzyskanego z MKiDN pt. „Wsparcie bibliotek
w zakresie tworzenia stron internetowych i edukacji informacyjnej”, który umożliwił budowę na portalu narzędzi e-learningowych;
przeprowadzono 2 szkolenia stacjonarne dla 40 bibliotekarzy dotyczące tworzenia stron WWW bibliotek oraz 2 online (40 uczestników); opracowano podręcznik na ten temat; przeprowadzono
konkurs na witrynę internetową dla uczestników warsztatów,
●● obsługę e-sklepu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w tym
uruchomienie narzędzi umożliwiających zamawianie e-booków,
elektronicznych artykułów z czasopism wydawanych przez SBP,
●● prowadzenie serwisu „650 lat w służbie książki”,
●● opracowanie i prowadzenie strony zadania „Wizyta za jeden
uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”,
●● prowadzenie profilu na Facebook’u i Twitterze,
●● wydawanie newslettera,
●● współudział w organizacji i promocji warsztatów organizowanych
przez SBP,
●● kontynuowanie kampanii promocyjnej portalu (ulotki, banery, zawarcie porozumienia o współpracy z portalem Lustro Biblioteki).
Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Przeprowadzono konkursy SBP umacniające jego wizerunek w środowisku: Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego oraz Nagrodę Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej.
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Zarząd Główny, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej SBP przyznał
nagrody następującym publikacjom:
●● w kategorii „Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym” praca M. W. Kolasy: Historiografia prasy polskiej (do 1918 r.). Naukometryczna analiza dyscypliny;
●● w kategorii „Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym”
praca A. Firlej-Buzon: Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła
do badań dziejów kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956;
●● w kategorii „Podręczniki akademickie” praca A. Mierzeckiej-Szczepańskiej: Badania zachowań informacyjnych;
●● w kategorii „Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym” praca autorstwa J. Woźniak-Kasperek, T. Głowackiej, A. Bober, D.
Patkaniowskiej, B. Majchrowskiej, G. M. Wilczyńskiej, P. Ćwikowskiego: Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA.
Podręcznik.
W konkursie Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej uhonorowano pracę Łukasza Kołodziejczyka: Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące ujawnienia danych prywatnych w mediach
społecznych.
Wyróżnienia przyznano:
●● Wojciechowi Trembowieckiemu za pracę: Algorytmy generowania
cyfrowych wtórników dokumentów bibliotecznych i ich wersji prezentacyjnych. Analiza i ocena zastosowania praktycznego w polskich bibliotekach,
●● Dorocie Łajce za pracę: Wydawnictwa i programy Teatru im. St.
Ignacego Witkiewicza w Zakopanem w latach 1985-2010.
Kreowaniu pozytywnego wizerunku SBP służyło także opracowanie
ankiet ewaluacyjnych dot. warsztatów organizowanych przez SBP, które
były dystrybuowane wśród uczestników; zebrano 360 opinii i wniosków,
które następnie wykorzystano przy planowaniu tematyki kolejnych warsztatów i doborze trenerów.
Na portalu sbp.pl prowadzono kampanię wśród członków SBP i pracowników bibliotek na rzecz 1% dla SBP, zebraną kwotę przeznaczono
na rozwój platformy Stowarzyszenia.
Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia liczby członków
SBP
1. Zatwierdzono regulamin ulg i bonusów dla członków SBP na lata
2014-2015, utrzymano 10% ulgi w opłatach za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz na zakup wydawnictw SBP.
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2. We współpracy z Zarządem Oddziału SBP w Gorzowie Wielkopolskim
zorganizowano 9 Forum Młodych Bibliotekarzy pt. „Biblioteka – przystań bez granic” (18-19.09), w którym uczestniczyło ponad 100 osób.
Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego
prestiżu zawodu bibliotekarza
1. Zorganizowano IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz
Roku” – w konkursie „Bibliotekarz Roku 2013” I miejsce zajęła Renata
Pańka, kierownik Filii nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich.
2. Popularyzowano postacie (sylwetki, dorobek) znanych bibliotekarzy
poprzez artykuły i wywiady w czasopismach „Bibliotekarz”, „Poradnik
Bibliotekarza”.
3. Przedstawiciele SBP uczestniczyli w komisjach konkursowych na dyrektorów bibliotek bądź opiniowali kandydatów na dyrektorów (łącznie
było ich 9).
Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej
środowiska bibliotekarzy
Przedstawiciele ZG SBP uczestniczyli w różnych imprezach lokalnych, spotkaniach środowiskowych, podczas których najbardziej zasłużonym bibliotekarzom wręczono medale i odznaki SBP; medalem
„W Dowód Uznania” uhonorowano 40 osób i 4 instytucje, zaś „Odznakę
Honorową SBP” odebrało 11 osób. Przewodnicząca SBP skierowała też
kilkadziesiąt listów okolicznościowych do zasłużonych bibliotekarzy odchodzących na emeryturę, dyrektorów bibliotek, szkół itp.
Cel strategiczny IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych
form kształcenia i doskonalenia zawodowego
Cel szczegółowy IV.2. Współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia bibliotekarzy
Spotkanie dyrektorów ośrodków kształcących bibliotekarzy w Polsce
z przedstawicielami SBP odbyło się 12 maja 2014 r. w Warszawie. Program spotkania obejmował następujące tematy: projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, współpraca w zakresie działalności wydawniczej,
przyszłość zawodu bibliotekarza. Dyskutowano m.in. o ustawie deregulacyjnej oraz o nowych kierunkach studiów, które oferują instytuty. Podkreślono dużą przydatność wydawnictw SBP w kształceniu bibliotekarzy
na różnych poziomach.
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Cel szczegółowy IV.3. Wspieranie edukacji bibliotekarzy
1. Działalność wydawnicza w zakresie bibliotekarstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych.
W okresie sprawozdawczym wydano 12 numerów „Bibliotekarza” i 12
numerów „Poradnika Bibliotekarza”, 4 numery „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 numery „Zagadnień Informacji Naukowej” (wersja papierowa
i elektroniczna). Wydawnictwo SBP wydało 21 publikacji książkowych:
w serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” – 10 tytułów, „Biblioteki – Dzieci
– Młodzież” – 2 tytuły, „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” – 2 tytuły,
„Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia” – 2 tytuły, „Propozycje i Materiały” – 2 tytuły, poza seriami – 3 tytuły.
Warto podkreślić, iż w 2014 r. książki wydawane przez Wydawnictwo
SBP cieszyły się dużą popularnością, o czym świadczy sprzedaż i wzrost
wpływów z tego tytułu. Wśród hitów minionego roku wymienić należy
pracę zbiorową pod red. A. Tokarskiej Bibliotekarstwo, pracę autorstwa
J. Wojciechowskiego – Biblioteki w nowym otoczeniu, pracę zbiorową
pod red. J. Jasiewicz i E.B. Zybert Czas przemian – czas wyzwań. Rola
bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji
współczesnego człowieka, pracę zbiorową pod red. B. Sosińskiej-Kalaty
Nauka o informacji w okresie zmian. Koncepcje, metody, badania, praktyki, czy też poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli pracujących z sześciolatkami Mam 6 lat i gonię świat, autorstwa Agaty Arkabus. Uruchomiono
także nową serię „Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia”, we współpracy z Wydziałem Polonistyki UW.
Wzrastające zainteresowanie książkami Wydawnictwa SBP to zasługa wartościowych ofert z zakresu bibliotekarstwa i bibliologii, ale również
aktywnej promocji nowości wydawniczych. Portal sbp.pl uruchomił akcję „Hit tygodnia”, wprowadzono do sprzedaży pierwsze e-booki (Ściąga
dla bibliotekarzy, Modele współpracy bibliotek publicznych), prowadzono
systematyczną promocję publikacji na warsztatach, konferencjach i targach książki, zawarto umowy barterowe z innymi wydawnictwami, m.in.
Nasza Księgarnia, Zakamarki, Skrzat, Biblioteka Analiz. Od 2014 r. Wydawnictwem kieruje dyrektor Marta Lach.
2. Udostępnianie cyfrowego archiwum wydawnictw SBP na portalu sbp.pl.
3. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów.
W 2014 r. odbyło się 6 konferencji i seminariów, we współpracy z sekcjami i komisjami ZG SBP, strukturami terenowymi Stowarzyszenia, bibliotekami: „Bibliografia regionalna a współczesny użytkownik. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP” (2-3.06, Bielsko-Biała,
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Szczyrk), „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe
aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 20112014” (11-12.06, Poznań), „Marketing w bibliotece wobec zmieniającej
się rzeczywistości” (17.09, Olsztyn), „Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek: wskaźniki efektywności i dane statystyczne” (2.10, Warszawa),
„650 lat w służbie książki. Przyszłość zawodów związanych z książką”
(24.10, Kraków), „Czytajmy i uczmy czytać. Współczesna książka dla
dzieci i młodzieży” (19.09, Warszawa).
W okresie sprawozdawczym zorganizowano ponadto 25 warsztatów
dotyczących następujących tematów:
●● „Ochrona danych osobowych w bibliotece” (28.01, 20.03)
●● „Biblioblog – blogger w pigułce. Warsztaty tworzenia bloga bibliotecznego dla początkujących” (13.02)
●● „Cywilnoprawna ochrona wizerunku, jako dobra osobistego” (6.03)
●● „Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyjnym” (14.03)
●● „Komiks w zbiorach bibliotecznych – obecność uprawniona czy
nie?” (28.03)
●● „Aktywne formy pracy z czytelnikiem – Jak dyskutować o książkach?” (10.04, 6.06)
●● „Strony WWW dla bibliotek” (13-14.05, 19-20.05)
●● „ABC digitalizacji” (10.06, 4.09)
●● „Lato w bibliotece” (30.06)
●● „Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz” (12.09, 7.11, 5.12)
●● Cykl warsztatów „Psychospołeczne funkcjonowanie w zawodzie
bibliotekarza” (1-3.10)
●● „Bibliotekarzu, zaprzyjaźnij się z niewidomym” (16.10)
●● „Projekt digitalizacyjny – planowanie, zarządzanie, organizacja”
(23.10)
●● „Animacja tekstów literackich metodą KLANZY” (20.11)
●● „Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w bibliotekach.
Przyszłość charakterystyki rzeczowej zbiorów bibliotecznych”
(20-21.11)
●● „Jak redagować teksty do internetu” (8.12, 11.12)
Ogółem na warsztatach przeszkolono ok. 360 bibliotekarzy.
4. Kontynuacja prac nad zbieraniem danych do katalogu bibliotek oferujących praktyki i staże oraz miejsca pracy. W katalogu zarejestrowane
są 223 biblioteki wszystkich typów.
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Cel szczegółowy IV.4. Opracowanie i wdrożenie systemu akredytacji
profesjonalnej SBP
Kontynuowano działania w zakresie systemu Akredytacji Profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy. W dn. 5.03 odbyło
się spotkanie Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP, na którym podsumowano dotychczasowe wyniki prac Komisji i dyskutowano propozycje
zmian Regulaminu przyznawania Certyfikatów Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP, zgłoszone przez dr Henryka Hollendra. Z propozycjami
zapoznał się również ZG na czerwcowym posiedzeniu. Projekt dotyczy
wprowadzenia akredytacji dla osób fizycznych – pracowników bibliotek
i instytucji pokrewnych. Systematycznie dystrybuowano materiały reklamujące akredytację, m.in. wśród uczestników warsztatów edukacyjnych
oraz firm oferujących szkolenia.
Inne formy aktywności Zarządu Głównego
Kontynuowano prace dot. budowy Bazy Członków SBP; powołano
Zespół ds. bazy, w skład którego weszli: Sylwia Błaszczyk (przewodnicząca), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Monika Sówka-Cychner,
Ewa Stachowska-Musiał, Łukasz Stochniał, określono zasady dostępu
do bazy i aktualizacji danych, powołano nowych administratorów bazy
(oddziałowych), wprowadzano informacje o składkach członkowskich.
Warto zauważyć także podejmowane prace archiwizacyjne dot. dokumentów Stowarzyszenia. Zespół ds. Archiwum SBP opracował i przekazał zarządom okręgów do stosowania:
●● instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
Biura ZG SBP,
●● instrukcję kancelaryjno-archiwalną dla zarządów okręgów, oddziałów i kół SBP,
●● jednolity wykaz akt dla SBP.
Opracowano także instrukcję kancelaryjną dla Biura ZG SBP.
W ramach zadań statutowych Biuro ZG SBP prowadziło: obsługę administracyjną władz SBP, zarządów okręgów i oddziałów, sekcji, komisji;
obsługę finansowo-księgową działalności statutowej i gospodarczej SBP;
organizację konferencji, seminariów, warsztatów afiliowanych przez Zarząd Główny oraz poszczególne jego ogniwa; obsługę portalu sbp.pl.
W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności Stowarzyszenia Biuro zredagowało kolejne 2 numery „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP”
oraz „Newsletter”, którego liczba odbiorców wzrosła w 2014 r. z 2268
osób do 2397. Bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia prezentowane były także na portalu sbp.pl oraz w „Przeglądzie Bibliotecznym”
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i „Bibliotekarzu”. Biuro prowadziło regularną dystrybucję książek i czasopism, a także kolportaż materiałów informacyjnych SBP (ulotki, plakaty
Tygodnia Bibliotek, oferta wydawnicza) oraz plakatów Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich. Bardzo ważnym elementem pracy Biura stało
się pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia poprzez aplikacje do różnych programów. Kontynuowano prace merytoryczne, organizacyjne, finansowe w zakresie realizacji grantów dotyczących:
●● wydawania czasopisma „Bibliotekarz” wraz z dodatkiem „Biblioteki publiczne z bliska i daleka”,
●● publikacji dodatku „Świat Książki Dziecięcej” do „Poradnika Bibliotekarza” oraz wkładek tematycznych,
●● programu „Tydzień Bibliotek”,
●● budowania stron WWW przez biblioteki,
●● ogólnopolskiego konkursu na „Bibliotekarza Roku”,
●● wydawania czasopism „ZIN” i „Przegląd Biblioteczny”,
●● jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych.
Przygotowano i złożono 11 wniosków aplikacyjnych do programów
operacyjnych na 2015 r.
W maju 2014 r. Biuro ZG SBP przeprowadziło się do gmachu głównego Biblioteki Narodowej (umowa najmu).

2. Działalność komisji, sekcji i zespołu ZG SBP
Komisje, sekcje i zespół ZG SBP, wypełniając cele szczegółowe Strategii SBP na lata 2010-2021 i będąc płaszczyzną wymiany doświadczenia zawodowego, dają możliwość podejmowania nowych inicjatyw zawodowych oraz dzielenia się zdobywaną wiedzą.
W analizowanym roku organizowały one konferencje, seminaria,
szkolenia i warsztaty. Współpracowały pomiędzy sobą, z bibliotekami, samorządami lokalnymi, władzami administracyjnymi i resortowymi. Członkowie poszczególnych komisji, sekcji i zespołu wygłaszali referaty, publikowali teksty, prowadzili blogi biblioteczne. Ich praca, prezentowana m.
in. na portalu sbp.pl, w wydawnictwach, na portalach społecznościowych,
integruje środowisko i promuje reprezentowane przez nich struktury.
Podstawą formą organizacji pracy były spotkania robocze, na których
przygotowywano plany i metody działań, programy konferencji, warsztatów, seminariów. Przedstawiciele niektórych struktur aktywnie działali
w organizacjach międzynarodowych.
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W 2014 r. działały następujące jednostki ZG SBP:
1. Komisja Edukacji Informacyjnej (vacat na stanowisku przewodniczącej, wiceprzewodnicząca: Joanna Dziak)
2. Komisja Nowych Technologii (przewodnicząca: Lila Marcinkiewicz)
3. Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów (przewodnicząca: Beata
Czekaj-Wiśniewska)
4. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)
5. Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów (przewodnicząca:
Aldona Borowska)
6. Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojciechowska)
7. Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodniczący: Stanisław Hrabia)
8. Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodnicząca: Kiriakos Chatzipentidis)
9. Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (przewodniczący: Stefan Kubów)
10. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca:
Wiesława Budrowska)
11. Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinkowski)
12. Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (przewodnicząca: Iwona Smarsz)
13. Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko)
14. Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz)
Poniżej prezentujemy główne aktywności każdej z wymienionych
struktur ZG SBP:
Komisja Edukacji Informacyjnej
– Prowadzenie strony internetowej KEI na portalu SBP.
– Prowadzenie profilu Edukacja Informacyjna na Facebook’u.
– Patronat nad konferencją „WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni. Informacja w świecie cyfrowym”, Dąbrowa Górnicza, 18-19.03.2014 r.
– Tłumaczenie Deklaracji Moskiewskiej na język polski.
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– Współpraca merytoryczna przy opracowaniu gry planszowej dla dzieci i młodzieży „Odkrywcy Internetu”.
– Publikowanie przez członków KEI (E. Rozkosz, Zuzanna Wiorogórska) tekstów związanych z edukacją informacyjną w czasopismach
polskich i zagranicznych.
– Udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach związanych z edukacją informacyjną na terenie kraju i za granicą (Joanna Dziak – Kraków, Zuzanna Wiorogórska – Chorwacja).
Komisja Nowych Technologii
– Administrowanie zasobem cyfrowym SBP w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej.
– Prowadzenie podstrony komisji na portalu SBP, bloga, strony na Facebook’u.
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
– Promowanie specjalistycznej tematyki ochrony i konserwacji Narodowego Zasobu Bibliotecznego na forum krajowym.
– Współpraca w organizowaniu II Targów Konserwacji i Restauracji
Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek
DZIEDZICTWO 2014 (7-9 października 2014 r.); organizacja seminarium, moderowanie przez Beatę Czekaj-Wiśniewską jednego z panelu, prezentacja wystawy poświęconej konserwacji żołnierskich gazetek ściennych.
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 4 posiedzenia
i kilkanaście konsultacji mailowych, podczas których analizowano i zaopiniowano 101 wniosków o odznaczenia. Pozytywnie zaopiniowano 60
z nich, z tego 6 na odznaczenia i wyróżnienia resortowe, 1 na medal
„Bibliotheca Magna Perennisque” (dla Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu), 11 na Honorową Odznakę SBP i 42 na medal „W Dowód Uznania”.
Wprowadzono ponadto do Elektronicznej Bazy Członków SBP informacje o przyznanych odznaczeniach SBP z lat 1998-2013. Opracowano
także zasady zgłaszania wniosków o odznaczenia, które są umieszczone na portalu SBP.
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Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
– Organizacja spotkania bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych,
we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, 6-7 listopada 2014 r.,
Sulejówek.
– Organizacja warsztatów: „Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w bibliotekach. Przyszłość charakterystyki rzeczowej zbiorów
bibliotecznych”, 20-21 listopada 2014 r., Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie.
– Współpraca w zakresie opracowania rzeczowego zbiorów w bibliotekach pedagogicznych.
– Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu ds. Rozwoju JHP BN oraz
warsztatach organizowanych przez Mediatekę w Ośrodku Rozwoju
Edukacji.
Komisja Zarządzania i Marketingu
– Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską VIII
Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacji Bibliotek pt. „Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej – rozwój, bariery, technologie”,
Gdańsk, 15-16 maja 2014 r.
– Opublikowanie szóstego numeru czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”.
– Pozyskanie nowych członków do Komitetu Naukowego Czasopisma.
– Złożenie wniosku rejestracyjnego do bazy ERICH.
– Prace nad wprowadzeniem pełnych tekstów artykułów z czasopisma
na platformę elektroniczną UG.
– Nawiązanie współpracy z Rumuńskim Stowarzyszeniem Bibliotekarzy.
Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML
– Zorganizowanie zebrań (24.03.2014 r.) w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Przedmiotem obrad były: przygotowania do Jubileuszu 50-lecia Sekcji, promocja działalności Sekcji w kraju i za granicą, czasopisma muzyczne
w bibliotekach cyfrowych.
– Jubileusz 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP; obchody miały
miejsce w dn. 23-24.09 w Warszawie. Pierwszego dnia uroczystość
odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, uczestniczyli
w niej bibliotekarze muzyczni z całej Polski reprezentujący Bibliotekę
Narodową, biblioteki uniwersytetów i akademii muzycznych, biblioteki publiczne, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum-Zamku
w Łańcucie oraz Archiwum Polskiego Radia. Gościem honorowym
była Barbara Dobbs Mackenzie, przewodnicząca IAML. Listy okolicz-
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nościowe przesłali m.in. sekretarz generalny i członkowie Zarządu
Głównego IAML, kierownictwo Centrali RISM we Frankfurcie nad Menem, Węgierska Grupa Narodowa IAML, Dyrektor Biblioteki Narodowej, Dyrekcja Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
Ważnym momentem jubileuszowej uroczystości było wręczenie najbardziej zasłużonym członkom Sekcji odznaczeń i medali:
●● Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymał Andrzej
Spóz (Warszawa);
●● Honorową Odznakę SBP otrzymali: Jolanta Byczkowska-Sztaba
(Warszawa) i Stanisław Hrabia (Kraków);
●● Medal „W Dowód Uznania” – Iwona Bias (Katowice), Krystyna Bielska
(Łódź), Wiesława Dziechciowska (Szczecin), Ewa Kozłowska (Warszawa), Piotr Maculewicz (Warszawa), Anna Michalska (Gdańsk),
Adam Mrygoń (Warszawa);
●● List Gratulacyjny od Przewodniczącej SBP – Ewa Hauptman-Fischer
(Warszawa), Andrzej Jazdon (Poznań), Karolina Skalska (Warszawa).
Z okazji jubileuszu wydano specjalną publikację 50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 1964-2014 oraz
przygotowano okolicznościową wystawę z licznymi sprawozdaniami, programami wszystkich krajowych konferencji, bogatą dokumentacją fotograficzną oraz publikacjami.
W drugim dniu jubileuszu w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie odbyła się konferencja „Muzyczna informacja jutra”. Celem konferencji była refleksja nad informacją muzyczną oraz określenie
perspektyw jej rozwoju w obliczu wdrażania nowych technologii, takich
jak tworzenie cyfrowych kolekcji, rozwój katalogów komputerowych, pozyskiwanie nowoczesnych zasobów, wdrażanie nowych narzędzi do gromadzenia i prezentacji informacji muzycznej oraz przeobrażeń organizacyjnych bibliotek.
– Udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek
Muzycznych IAML (Antwerpia, 13-18 lipca). Polskie referaty to m.in.
Hanny Bias: Long-term cooperation between the Flemish media artist
Jan Fabre and the composer from Katowice Eugeniusz Knapik. Axiological aspects of the creation. Sesje „Belgian musical culture – connections”, „Crossing musical borders of cultures and societies” prowadził
Stanisław Hrabia, który także przedstawił sprawozdanie z działalności
Polskiej Grupy Narodowej IAML (opublikowane na stronie www.iaml.
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info) oraz uczestniczył w zebraniu przedstawicieli Grup Narodowych
IAML. W Antwerpii odbyło się ponadto zebranie robocze przedstawicieli komitetów narodowych projektu bibliograficznego RILM Abstracts
of Music Literature, w którym uczestniczył Stanisław Hrabia. Członek
Sekcji, Ewa Hauptman-Fischer (Gabinet Zbiorów Muzycznych BUW)
wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego RISM, którego stała się członkiem w czerwcu 2014 r.
Stanisław Hrabia, wiceprzewodniczący IAML brał udział w zebraniach
Zarządu Głównego IAML w Brukseli (8-9 marca) oraz w przygotowaniach do Kongresu IAML/IMS 2015 w Nowym Jorku (20-27 czerwca
2015 r.).
Prowadzenie strony internetowej pod adresem: www.iaml.pl. Stronę
tę redagują: Stanisław Hrabia i Karolina Skalska.
Prowadzenie listy dyskusyjnej, poświęconej zagadnieniom bibliotekarstwa muzycznego. Adres listy: bibmuz@googlegroups.com. Na liście jest zarejestrowanych 75 uczestników z 48 bibliotek muzycznych.
Prowadzenie profilu na Facebook’u (https://www.facebook.com/
IAMLPL).

Sekcja Bibliotek Naukowych
– Współorganizowanie wraz z Sekcją Bibliotek Niepaństwowych Szkół
Wyższych i Zarządem Okręgu Dolnośląskiego SBP konferencji pt.:
„Biblioteki naukowe – wyzwania a rzeczywistość” (09.06, Wrocław).
– Wsparcie merytoryczne przy tworzeniu zapisów w sprawie trybu
awansu na bibliotekarza dyplomowanego w statucie Politechniki Poznańskiej.
– Monitorowanie i wspieranie korzystnych uregulowań dot. dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz wspieranie SBP w działaniach legislacyjnych
dot. bibliotek naukowych.
– Sporządzenie opinii do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. Projekt
z dnia 7 kwietnia 2014 r.
– Współpraca z Sekcją Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP
w ramach konsolidacji środowiska bibliotekarzy naukowych m.in. podczas spotkań Zarządu Oddziału SBP we Wrocławiu.
– Systematyczne spotkania członków Sekcji w wybranych bibliotekach
naukowych.
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Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
– Współorganizowanie XVI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce (11-12 września).
– Współpraca z Sekcją Bibliotek Naukowych i Zarządem Okręgu Dolnośląskiego SBP przy organizacji konferencji pt. „Biblioteki naukowe
– wyzwania a rzeczywistość”.
– Prowadzenie strony Sekcji: http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/isbn/
czlonkowie.htm.
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
– Spotkania redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
SBP i członków Sekcji (kwiecień, listopad), monitorowanie bieżącej
sytuacji bibliotek pedagogicznych i szkolnych.
– Szkolenia dla członków redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP: warsztaty „Quizy, testy online. ProProfs, ClassMaker”, 27 kwietnia, Warszawa, „Metodologia prowadzenia szkoleń”, 22
listopada, Warszawa.
– Przeprowadzenie dwóch edycji kursu e-learningowego „Język angielski dla bibliotekarzy” (udział wzięły w nim 43 osoby).
– Przeprowadzenie dwóch edycji kursu e-learningowego „Infobrokering
i zarządzanie informacją” (59 osób).
– Przygotowanie i utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych „Wspomaganie szkół
i placówek w zakresie stosowania TIK – wykorzystanie technologii
i otwartych zasobów w procesie edukacyjnym” – od 1 grudnia 2014 r.
do 29 maja 2015 r.
– Opublikowanie trzeciego numeru czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy Wspomaganie szkół i placówek oświatowych.
– Utworzenie nowej zakładki w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP – Wspomaganie szkół i placówek.
– Udział w pracach Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych.
– Udział w pracach zespołu eksperckiego – wzorcowe opisanie kwalifikacji nauczyciel bibliotekarz w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”.
– Prowadzenie serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.
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– Kontynuowanie współpracy z ogólnopolskimi czasopismami i portalami bibliotekarskimi oraz instytucjami, które wspierają działania Sekcji
Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP: Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Biblioteką Narodową, Ośrodkiem
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,
Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Centrum Promocji Informatyki, z portalem SBP, czasopismami: „Biblioteka w Szkole”,
„Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”.
– Objęcie patronatem medialnym 16 seminariów, warsztatów, sesji konferencyjnych oraz konferencji, między innymi: II Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych, VIII Krajowej Konferencji Nauczycieli
Bibliotekarzy.
Sekcja Bibliotek Publicznych
– Uregulowania organizacyjne sekcji, pozyskanie nowych członków.
– Spotkanie członków Zarządu Sekcji (16.05) w MBP w Szczecinie.
– Członkowie uczestniczyli w dyskusjach dotyczących bibliotek publicznych i przygotowywaniu opinii, ekspertyz itp.
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
– Promowanie tematyki biblioterapeutycznej na forum krajowym.
– W ramach współrealizowanego przez WBPiCAK w Poznaniu i Polskie
Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu – Centrum Kształcenia Biblioterapeutów zrealizowano jeden pięciodniowy kurs z zakresu
biblioterapii I stopnia.
– We współpracy z PTB we Wrocławiu (które pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) zorganizowano
sześciodniowy kurs tworzenia bajki terapeutycznej. Powstała publikacja w formie cyfrowej pn. Bajkoterapia pomaga dzieciom – pliki do pobrania ze strony www.wbp.poznan.pl w zakładce strefa dla bibliotekarza/materiały do pobrania.
– Zrealizowano warsztaty przygotowujące bibliotekarzy do pracy z czytelnikami chorymi, niepełnosprawnymi i z problemami społecznymi
– „Edukacja przez sztukę – efektywne wykorzystanie pracy twórczej
w zajęciach prowadzonych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi”.
– Rozpoczęto przygotowania do konferencji „Kultura czytania” planowanej na kwiecień 2015 r.
Sekcja Fonotek
– Podjęto kroki zmierzające do archiwizacji cennych zasobów audiowizualnych: wystosowano apel dotyczący ochrony dziedzictwa fonogra-
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ficznego, skierowany do Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa
MKiDN (podpisany przez ponad dwudziestu przedstawicieli instytucji gromadzących zbiory audiowizualne); przedstawiciele zarządu
Sekcji (przewodnicząca i członek zarządu) przeprowadzili rozmowę
z dr Ziną Jarmoszuk, dyrektorem Departamentu Mecenatu Państwa
MKiDN.
Kontynuowano prace nad Bibliografią Fonografii Polskiej.
Rozpoczęto przygotowania do VI. Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek (Poznań, 19-20 maja 2015 r.) „Archiwizacja zbiorów audiowizualnych – kaprys czy konieczność?”.
Finalizowano (wspierając organizacyjnie redaktora publikacji) prace
zmierzające do wydania materiałów z V. i VI. Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek; opracowany materiał zostanie przekazany wydawcy
do końca lutego 2015 r.
Przedstawiciele zarządu Sekcji Fonotek uczestniczyli w uroczystościach Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML i przekazali na ręce Przewodniczącego
tej Sekcji list gratulacyjny.
W 2014 r. odbyły się 4 zebrania zarządu Sekcji Fonotek SBP.

Zespół ds. Bibliografii Regionalnej
– Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji „Bibliografia regionalna
a współczesny użytkownik” – 33. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej, 2-3 czerwca, Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej,
Szczyrk. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, aktualnych informacji i cennych materiałów oraz projektowanie działań związanych
z tworzeniem bibliografii regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
bibliografii regionu bielskiego, w tym przedstawienie historii i osiągnięć
Książnicy Beskidzkiej, największej biblioteki publicznej tego okręgu.
Inne omawiane zagadnienia to: „Beskidzkie ABC” – regionalna baza
informacyjna tematycznie dotycząca obszaru Beskidów, bibliografia
regionalna, opracowywana w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie, „Zegadłowicziana” – kolekcja na którą składają się
dokumenty związane z Emilem Zegadłowiczem, dogłębna analiza organizacji prac nad bibliografią regionalną na podstawie ankiet przesłanych przez wojewódzkie biblioteki publiczne, biblioteka cyfrowa jako
element zespołu usług informacyjnych biblioteki na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska
Cieszyńskiego, współpraca bibliotek na Dolnym Śląsku w zakresie
tworzenia bibliografii regionalnej oraz Bielska Bibliografia Regionalna.
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Informację o spotkaniu zamieszczono na portalu SBP (www.sbp.pl/
sbp/komisje_sekcje_zespoly/zespol_do_spraw_bibliografii_regionalnej).
Członkowie Zespołu współpracowali z Biblioteką Narodową w zakresie relacji i powiązań bibliografii regionalnych z bibliografią narodową
jak również z pozostałymi sekcjami i komisjami SBP.
Analiza organizacji prac nad bibliografią regionalną na podstawie ankiet przesłanych przez wojewódzkie biblioteki publiczne została opracowana i przekazana do konsultacji i akceptacji do członków Zespołu
w regionie oraz do publikacji w czasopiśmie „Bibliotekarz”.
Informowanie o pracach i działaniach Zespołu na portalu SBP stronach WWW bibliotek oraz w prasie fachowej (m.in. „Bibliotekarz”,
„Przegląd Biblioteczny”, „Biuletyn Informacyjny ZG SBP”, newsletter
portalu www.sbp.pl, czasopisma regionalne bibliotekarskie).
Aktywny udział członków (referaty, uczestnictwo) w fachowych krajowych konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach dotyczących bibliografii i różnorodnej problematyki bibliotekarstwa: automatyzacji, opracowania formalnego i rzeczowego, informacji regionalnej
oraz uroczystych obchodach 50. rocznicy powołania Sekcji Bibliotek
Muzycznych SBP, itp.

3. Działalność ogniw terenowych SBP
Informacje organizacyjne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2014 r. liczyło 7111
członków, działających w 16 okręgach, 55 oddziałach i 288 kołach. Liczba członków zmniejszyła się o 210 osób w stosunku do 2013 r. Największa liczba członków, podobnie jak w latach poprzednich, zatrudnionych
była w bibliotekach publicznych.
W poszczególnych okręgach nastąpiły następujące zmiany organizacyjne:
Okręg dolnośląski
W oddziale wrocławskim rozwiązano koło przy Politechnice Wrocławskiej, a w oddziale wałbrzyskim koło działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. W Świdnicy członkowie SBP przyłączyli się do koła wałbrzyskiego.
Okręg kujawsko-pomorski
W 2014 r. wznowiło działalność zawieszone Koło SBP w Mogilnie.
Okręg łódzki
W 2014 r. uległo rozwiązaniu Koło SBP w Bełchatowie.
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Okręg małopolski
W oddziale tarnowskim działalność zawiesiły: Koło SBP w Tarnowie
i Koło SBP w Brzesku. Dodatkowo Oddział SBP w Tarnowie nie wywiązuje się należycie z obowiązków zarówno merytorycznych, jak i finansowo-rozliczeniowych.
Okręg mazowiecki
W porównaniu z rokiem poprzednim przybyło jedno koło w oddziale
warszawskim (przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie).
Okręg opolski
W związku z likwidacją w 2013 r. Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Namysłowie i Głubczycach, działające w nich koła zawiesiły działalność. W 2014 r. zarząd okręgu podjął uchwałę o ich likwidacji
(Uchwała z 7 lutego 2014 r.). Niektórzy członkowie z Namysłowa przenieśli się do koła przy tamtejszej Bibliotece Publicznej.
Okręg pomorski
Liczba członków w okręgu pomorskim jest w miarę stabilna, co prawda
jest mniejsza o 10 osób w stosunku do r. poprzedniego, ale jest to głównie związane z rezygnacją osób, które przechodzą na emeryturę, a tych
w ostatnim okresie jest stosunkowo dużo. Pozytywne jest to, że do Stowarzyszenia zapisują się coraz częściej młodzi bibliotekarze.
Okręg śląski
Likwidacji uległy koła: przy MBP w Czechowicach-Dziedzicach (członkowie zostali przyjęci do Koła przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej), przy MBP w Zawierciu (Oddział SBP w Katowicach). Utworzono natomiast Koło przy MBP w Katowicach (Oddział SBP w Katowicach).
Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd okręgu 11 grudnia 2014 r. podjął decyzję o zamiarze likwidacji
koła w Ełku w związku z nieopłaceniem składek i brakiem jakiejkolwiek
działalności koła. Likwidację zaplanowano na 2015 r. Zmianie uległ adres
siedziby Oddziału SBP w Olsztynie. Obecny adres to: 1 Maja 5, 10-117
Olsztyn.
Koło w Działdowie, wraz z przeniesieniem Miejskiej Biblioteki Publicznej, zmieniło adres siedziby. Obecnie mieści się przy ul. Wolność 64 A,
13-200 Działdowo.
Zarząd Okręgu SBP w Olsztynie nie podjął uchwał dotyczących polityki rachunkowości wg wytycznych skarbnika i głównej księgowej Biu-
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ra ZG SBP w Warszawie ponieważ uważa, że nie posiada stosownych
kompetencji do prowadzenia tak skonstruowanej księgowości, a z uwagi
na ograniczone środki nie może pozwolić sobie na zatrudnienie księgowej. Zarząd rozważa jednakże podjęcie działań w celu nabycia umiejętności prowadzenia finansów wg nowych wytycznych.
Okręg zachodniopomorski
Pomimo starań Zarządu Okręgu Oddział Północny (Goleniowski) uległ
rozwiązaniu; wszystkie koła z Oddziału Północnego włączono w strukturę Oddziału Szczecińskiego SBP.
Likwidacji uległo Koło SBP w Goleniowie. Wystosowano pismo
do przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SBP, Janusza Ambrożego, w sprawie powołania przewodniczącej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w Oddziale Koszalińskim.
Działalność merytoryczna
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki
i praktyki bibliotecznej w Polsce
Dzięki staraniom Koła SBP Bibliotekarzy Uczelni Niepublicznych
(okręg dolnośląski) doszło do porozumienia o współpracy z Sekcją Bibliotek Naukowych ZG SBP i wspólnie zorganizowano ogólnopolską naradę
w sprawie znalezienia kompromisu po zniesieniu Komisji Egzaminacyjnej
dla Bibliotekarzy Dyplomowanych.
Koło SBP Uniwersytetu Wrocławskiego opiniowało projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu
i trybu zaliczania bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (projekt
z dnia 7 kwietnia 2014 r.).
Zarząd Okręgu SBP w Łodzi wystąpił do Wojewody Łódzkiego, Jolanty
Chełmińskiej w obronie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, w związku
z planem sprzedaży zajmowanego przez nie obiektu.
Na wniosek członka z oddziału łódzkiego rozpoznano i przekazano
do Zarządu Głównego sprawę świadczeń kompensacyjnych dla bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Zarząd oddziału łódzkiego wynegocjował z Urzędem Miasta Łodzi podwyżkę dla pracowników merytorycznych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 r. Zarząd Oddziału  SBP
w Białymstoku wnioskował także w sprawie podwyżki płac bibliotekarzy
Książnicy Podlaskiej do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz
protestował przeciw łączeniu bibliotek z innymi instytucjami w województwie podlaskim.
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W roku 2014 J. Pasztaleniec-Jarzyńska (okręg mazowiecki) brała
udział z ramienia ZG SBP w spotkaniach Forum Prawa Autorskiego,
organu konsultacyjnego powołanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z przygotowywanymi zmianami prawa
autorskiego w Polsce i konsultacjami Komisji Europejskiej przygotowującej rewizję niektórych zapisów dyrektyw dotyczących praw autorskich.
Brała także udział w konsultacjach publicznych organizowanych przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na temat przygotowywanej ustawy o re-use, tj. ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
która obejmuje także biblioteki.
Kol. Magdalena Gomułka (Koło przy Bibliotece Śląskiej) została krajowym koordynatorem International Librarians Network (Międzynarodowa
Sieć Bibliotekarzy), projektu polegającego na stworzeniu sieci współpracy bibliotekarzy z różnych krajów, w celu wymiany i wzajemnego wzbogacania doświadczenia zawodowego.
Zarządy wielu oddziałów i okręgów proszone były także o opinie
na temat zmian dyrektorów bibliotek publicznych.
Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Oddział kłodzki (okręg dolnośląski) był współorganizatorem lub patronował następującym przedsięwzięciom: szkolenie „Praca z użytkownikiem w oparciu o nowe technologie”, szkolenie „Prawo autorskie
w codziennej pracy bibliotekarza”, 2. Powiatowe Dyktando SBP o Złote,
Srebrne i Brązowe Pióra Wójta Gminy Kłodzko pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Haliny Szymiec-Raczyńskiej, Międzygminny Konkurs Poezji Patriotycznej SBP o Listopadowy Liść Adamajtisa w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Koło SBP w Oleśnicy (okręg dolnośląski) wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu realizowało projekt Noc Kultury – promocja biblioteki, Targi Książki, impreza plenerowa „Z książką
na walizkach”. Koło SBP w Miliczu (okręg dolnośląski) współpracowało
z Ośrodkiem Kultury przy organizacji VIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej.
Zarząd Okręgu SBP w Lublinie uczestniczył w organizacji akcji „KsięgoZbiór”, we współpracy z Barwną Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci
i Młodzieży (13.08), a Koło SBP w Białej Podlaskiej pomagało zorganizować X edycję powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu
„Ocalić od zapomnienia” pt. „Mową potoczną oddane”.
Przewodnicząca Koła w WBP im. J. Piłsudskiego (okręg łódzki) prowadziła warsztaty w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
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i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach „Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania?”. Koło w Piotrkowie Trybunalskim (okręg łódzki) było
współorganizatorem konkursów: „Na wiejskim gościńcu – ludowe bajanie”, „Kapsuła Czasu – list do przyszłości”, „Emocje zakute w słowa – poezja w stylu folk” oraz XI Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych z cyklu
„Bajkowa Parada” pt. „Cyrkowe wygłupy przedszkolnej trupy”.
Koło w Dąbrowie Tarnowskiej (okręg małopolski) było organizatorem spotkania z Iwoną Pasierb z WUP w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie, na temat „Sztuki planowania czasu”. Koło
SBP w Bochni (okręg małopolski) przystąpiło jako partner do projektu „Bochnianie współdecydują” koordynowanego przez bocheńską
Fundację Salina Nova, dofinansowanego przez Fundację Batorego.
Kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (okręg mazowiecki) była koordynatorem merytorycznym programu grantowego SBP „Wizyta za jeden
uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” finansowanego ze środków FRSI,
którego celem była popularyzacja najlepszych nowych działań podejmowanych w bibliotekach publicznych poprzez zorganizowanie wizyt studyjnych. W ramach projektu „650 lat w służbie książki” Zarząd Okręgu SBP
w Warszawie popularyzował w bibliotekach woj. mazowieckiego i strukturach SBP idee jubileuszu, m.in. uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza
i Dnia Bibliotek odbyła się pod hasłem nawiązującym do tego projektu.
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska współorganizowała seminarium na Krakowskich Targach Książki (24 października), we współpracy ze strukturami SBP w Krakowie i Biblioteką Jagiellońską, nt. przyszłości zawodów
związanych z książką, w którym wzięła udział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. M. Omilanowska. Oddział SBP w Ostrołęce wspólnie z Kołem SBP w Myszyńcu oraz bibliotekami publicznymi organizuje
od 1984 r. konkursy recytatorskie i poetyckie dla dzieci i młodzieży „Kurpie Zielone w literaturze”. Płocki Oddział SBP organizował projekty: „Razem, aktywnie i z kulturą”, którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz projekt „Dodaj życia do lat”
– skierowany do seniorów. Oba projekty były sfinansowane z grantów
pozyskanych przez Zarząd Oddziału SBP w Płocku. Koło SBP wspólnie
z Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim (oddział siedlecki)
zorganizowało II Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych
Nad Srebrną. Patronat nad Spotkaniami objął Okręg Mazowiecki SBP.
Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie kontynuowało
organizację spotkań w ramach Klubu pod Otwartą Księgą (7 spotkań).
Ponadto w cyklu „Autorskie Czwartki w BUW” (8 spotkań) organizo-
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wanym we współpracy z Wydawnictwami UW, prezentowane były raz
w miesiącu publikacje pracowników BUW w formie spotkań z autorami.
Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowej zorganizowało spotkania poświęcone historii (np. pamięci ks. I. Skorupki), zwiedzanie Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie, Muzeum Architektury Drewnianej
Regionu Siedleckiego, Muzeum Sala Tradycji Legii Warszawa (historia
sportu wojskowego), Muzeum Karykatury w Warszawie (wystawa Wielka
Wojna i Pokój).
Koło SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej organizowało
spotkania z cyklu „Bazar Zauroczeń Czytelniczych” i „Bibliotekarze z pasją” poświęcone różnym zagadnieniom inspirowanym lekturami.
Oddział krośnieński (okręg podkarpacki) wspólnie z Krośnieńską Biblioteką Publiczną zrealizował cztery zadania, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2014 r. z zakresu kultury: Krośnieńska Mozaika Literacka,
Krośnieński Mistrz Ortografii 2014, W sieci miasta… i książek, Krośnieński Konkurs Literacki.
Zarząd Oddziału w Białymstoku zorganizował seminarium „Żeromski
dla współczesnych. Szansa dialogu”.
Oddział SBP w Suwałkach uczestniczył w organizacji VIII edycji konkursu „Suwalskie limeryki latem” (wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej).
Zarząd okręgu pomorskiego objął patronatem projekt Bibliocamp
2014, realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną
w Gdańsku oraz XIV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, które odbyło się w Gdańsku w dniach 10-11
maja.
Zarząd Okręgu SBP w Katowicach objął patronatem V edycję międzyszkolnego konkursu czytelniczego „Wielka Liga Czytelników” w roku
szkolnym 2014/2015.
Koło przy MBP w Czeladzi (okręg śląski) wspólnie z biblioteką realizuje projekt dla seniorów „Spotkania z pasjami”.
Koło przy PBP w Gliwicach wspólnie z Oddziałem SBP w Katowicach
zorganizowało VI Powiatową Konferencję Regionalną dla bibliotekarzy,
nauczycieli regionalistów pod nazwą „Wkład duchowieństwa w rozwój
kultury i literatury na Śląsku” (Pławniowice 16.10).
W związku z jubileuszowym rokiem 2014 pod hasłem „650 lat w służbie książki”, Koło SBP przy MBP w Świętochłowicach włączyło się w organizację imprez mających na celu popularyzację wiedzy o książce. Odbywały się zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych.
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Koło w Świętochłowicach przyłączyło się po raz drugi do ogólnopolskiej
akcji Tydzień Zakazanych Książek.
Oddział w Elblągu uzyskał dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Elblągu na zrealizowanie projektu „Coolturalna Starówka” pt. „Muzyczna
feeria w Gotycka.pl”.
Zarząd okręgu zachodniopomorskiego zorganizował (we współpracy
z Dyrekcją Książnicy Pomorskiej) drugie sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”. Przewodniczący Zarządu Oddziału w Koszalinie,
Dariusz Florek wygłosił wykład dla słuchaczy Białogardzkiego Uniwersytetu III Wieku pt. „Wirtualny świat w Realu”.
Koło SBP nr 6 przy Politechnice Koszalińskiej zorganizowało seminarium naukowe pt. „Jeśli nie pieniądze, to co? O motywacji i motywowaniu
do pracy w bibliotece”, w którym uczestniczyli m.in. członkowie Koła nr 1
przy KBP.
Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej (oddział szczeciński) zorganizowało 23 kwietnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, na szczecińskim dworcu PKP kiermasz pod hasłem „Pociąg do książki – książka
do pociągu”. Ponadto w ramach akcji zagospodarowania książek używanych (dary od mieszkańców Szczecina) zorganizowano 6 kiermaszów
książek „Książka za 1 zł”.
Koło nr 10 w Nowogardzie we współpracy ze Stowarzyszeniem
Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych Nasze szanse – zorganizowało IV Nowogardzki Konkurs Ortograficzny oraz spotkania z Cecylią
Judek, sekretarzem naukowym Książnicy Pomorskiej, przygotowującej
wykład o Stefanie Żeromskim „Pisarz, społecznik, bibliotekarz”.
Koło nr 18 w Międzyzdrojach zorganizowało w MBP w Międzyzdrojach ogólnopolski konkurs „Autor uśmiechniętych książek”, poświecony
twórczości Kornela Makuszyńskiego.
Cel strategiczny III: 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.
Wiele kół, oddziałów i okręgów organizowało w 2014 r. wyjazdy integracyjno-szkoleniowe i wycieczki dla swoich członków, połączone
ze zwiedzaniem bibliotek (np. w Czechach, Włoszech). Coraz większą
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popularnością cieszą się działania o charakterze sportowym integrujące bibliotekarzy i sympatyków bibliotek (np. „Odjazdowy Bibliotekarz”).
Odbywały się również spotkania poświęcone pamięci zmarłych bibliotekarzy. Wzorem lat ubiegłych uroczyście obchodzono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który był okazją do spotkań z władzami miast i powiatów,
z przedstawicielami bibliotek i uhonorowania odznaczeniami najbardziej
zasłużonych bibliotekarzy.
Oddział skierniewicki – Koło w Nieborowie zorganizowało m.in. spotkanie teatralne członków Oddziału w Teatrze Narodowym pt. „Fortepian
pijany”.
Koło SBP w Bochni (okręg małopolski) współorganizowało imprezę
plenerową w Parku Rodzinnym Uzbornia „Rodzinna niedziela z NGO”.
Bibliotekarze zaprosili dzieci wraz z opiekunami do wzięcia udziału
w „Rodzinnym quizie literackim”.
Oddział radomski (okręg mazowiecki) po raz szósty zorganizował
„Spotkanie pokoleń” radomskich bibliotekarzy, emerytowanych i obecnych pracowników MBP w Radomiu.
W kole przeworskim (oddział przemyski) zorganizowano „Międzypokoleniowy piknik z Biblioteką”, zainicjowano akcję polegającą na przekazaniu lub wymianie ulubionej książki za pośrednictwem biblioteki ph.
„Przeczytałeś – wymień się książką”.
W okręgu pomorskim aktywnie działało Duszpasterstwo Bibliotekarzy
Archidiecezji Gdańskiej, organizując m.in. spotkanie opłatkowe i Dzień
Skupienia. W dniach 17-18 maja 2014 r. 25 bibliotekarzy wzięło udział
w XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bibliotekarzy na Jasną Górę.
Koło SBP w Dąbrowie Górniczej (okręg śląski) wzięło udział w kolejnym „Festiwalu Ludzi Aktywnych”.
Członkowie ze wszystkich oddziałów SBP z Wielkopolski wzięli udział
w XI Wielkopolskim Dniu Patrona św. Wawrzyńca organizowanym przez
oddział leszczyński.
Koło nr 11 w Policach (okręg zachodniopomorski) zorganizowało Rajd
Pieszy na Szczecińską Gubałówkę, w ramach Powiatowego Dnia Bibliotekarza, a także V spotkania kulturalno-oświatowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych gminy i powiatu polickiego (19.05), które
miało formę szkolenia nt. współczesnej książki dla dzieci i młodzieży.
Umocnieniu wizerunku zawodu bibliotekarza i integracji środowiskowej dobrze służą obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz wojewódzkie konkursy na „Bibliotekarza Roku”.
Uroczyste Obchody Tygodnia Bibliotek w okręgu dolnośląskim,
w tym m.in. wręczane odznaczenia państwowe, resortowe, stowarzy-

32

Nr 1/2015

BIULETYN ZG SBP

szeniowe, nagrody Prezydenta i Marszałka oraz udział w konkursie „Bibliotekarz Roku” podkreślają prestiż społeczny bibliotekarzy i członków
SBP. Wrocławski Dzień Bibliotekarza odbył się w sali Uniwersytetu Ekonomicznego.
Uroczyste wręczenie nagrody dla „Lubelskiego Bibliotekarza Roku”
nastąpiło podczas IV Lubelskiego Forum Bibliotekarzy, w trakcie obchodów XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w obecności władz wojewódzkich i samorządowych, lokalnych mediów i pracowników bibliotek
województwa lubelskiego.
Zarząd okręgu lubelskiego współorganizował XX edycję wojewódzkiego konkursu na najlepszą bibliotekarkę pracującą z dziećmi. Nagrodę
im. Anny Platto otrzymała Joanna Orzeszko z MBP we Włodawie (uroczyste wręczenie nastąpiło 8 sierpnia).
Przewodnicząca okręgu łódzkiego uczestniczyła w jubileuszu 100
urodzin byłej bibliotekarki i członka SBP Zofii Strzelczyk. Zarząd wystąpił
o nadanie medalu Gloria Artis dla Jubilatki. Elżbieta Domagalska reprezentowała Stowarzyszenie w trakcie Finału Olimpiady Bibliologicznej.
Zaproszenia i relacje z wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez poszczególne koła działające w Oddziale SBP w Sieradzu
ukazywały się w prasie lokalnej („Dziennik Łódzki”, „Informator Gminy
Wieluń, „Ziemia Łódzka”, „Mój Łask”, „Ekspres Ilustrowany”, „Nad Wartą”), w lokalnych rozgłośniach radiowych, w programach lokalnych stacji
telewizyjnych oraz na portalach internetowych SBP.
W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 9 maja 2014 r. zorganizowano galę finałową IV edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku 2013
Województwa Małopolskiego” ogłaszanego przez SBP. Laur zwycięstwa
w Województwie Małopolskim, czyli Medal „Małopolski Bibliotekarz Roku
2013” zdobyła kol. Maria Sosin dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Honorowy patronat objął Marek
Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2013” odbyło się 8 maja w Centralnej Bibliotece Wojskowej
w Warszawie, podczas spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia
Bibliotek.
W ciągu minionego roku Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy
Zarządzie Oddziału Warszawskiego SBP zorganizował dwa spotkania
poświęcone pamięci Heleny Zarachowicz i Alicji Koczyńskiej. Ukończono ponadto prace nad Kalendarium Oddziału SBP w Warszawie za lata
1924-2014, przygotowanym na jubileusz 90-lecia oddziału.
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Zarząd okręgu opolskiego systematycznie umieszczał w mediach lokalnych i na portalach społecznościowych informacje o przebiegu Tygodnia Bibliotek, konkursie „Bibliotekarz Roku”. W podziękowaniu za wkład
na rzecz rozwoju bibliotek uhonorował medalem „W Dowód Uznania”
Prezydenta Miasta Opola – Ryszarda Zembaczyńskiego. Za wkład
w rozwój opolskiego bibliotekarstwa do Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy
Opolszczyzny została wpisana dr Wanda Matwiejczuk – długoletni dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.
Koło SBP w Grodkowie było współorganizatorem konferencji bibliotekarzy z powiatu brzeskiego, w czasie której sekretarz ZO SBP w Opolu
przedstawił historię i działalność SBP.
Koło SBP Bibliotek Naukowych kontynuowało pracę nad nagraniami
wspomnień bibliotekarzy opolskich – „Historia mówiona o bibliotece”.
Okręg podlaski prezentował aktywne biblioteki województwa na spotkaniach szkoleniowych oraz na łamach czasopism zawodowych – „Bibliotekarz”, „Głos Bibliotek Województwa Podlaskiego”, a także w czasopismach lokalnych i na stronach WWW poszczególnych bibliotek.
Zarząd okręgu pomorskiego w 2014 r. uruchomił swój Facebook,
na którym promował podejmowane inicjatywy, wydarzenia środowiskowe, np. otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej „Stacja Kultura” w Rumi.
XXI Pomorski Dzień Bibliotekarza zorganizowano z udziałem władz lokalnych, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wejherowskiego
i Prezydenta Miasta Wejherowo. W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki
konkursu na „Bibliotekarza Roku Województwa Pomorskiego”.
Śląskiego Bibliotekarza Roku 2013 uhonorowano w trakcie seminarium z okazji Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, które odbyło
się 30 maja w Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy im. M. Góreckiego.
Zarząd Okręgu SBP w Kielcach wspólnie z WBP zorganizował w dniu
8 maja „Forum Bibliotekarzy Województwa Świętokrzyskiego”, podczas
którego ogłoszono wyniki konkursu na „Bibliotekarza Roku 2013”, „Bibliotekę Roku 2013” oraz najaktywniejszego organizatora biblioteki. Tytuł
„Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku” otrzymała Ewa Cygan – dyrektor
MGBP w Staszowie, a „Biblioteką Roku” została GBP w Krasocinie. Ponadto wyróżniono dwóch wójtów – za wkład w rozwój bibliotek w gminie
oraz poprawę ich bazy lokalowej. Laureatom wręczono: statuetki, nagrody książkowe, grawertony.
Zarząd okręgu wielkopolskiego po raz 21 zorganizował Konkurs im.
Andrzeja Wojtkowskiego dla wielkopolskich bibliotekarzy za całokształt
zasług w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Nagrody Główne otrzymały następujące osoby: Aleksandra Baumgart – instruktor
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Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i Bogusława Dembińska – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance. Laureatem Nagrody Młodych został Tadeusz Matraszek
– pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego
w Chodzieży. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 listopada
2014 r. tradycyjnie w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na Starym
Rynku w Poznaniu. Nagrody wręczał Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak.
Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie, Cecylia Judek,
udzieliła wywiadu stacji RFM nt. akcji „Pociąg do książki – książka do pociągu”, zorganizowanej 23 kwietnia na dworcach kolejowych w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Gryfinie, Choszcznie, Międzyzdrojach,
Białogardzie oraz poza dworcami: w Wolinie i Świnoujściu.
Przeprowadzono V. edycję Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o Nagrodę im. Stanisława Badonia dla „Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego” za rok 2013.
Zarząd Oddziału SBP w Koszalinie wystąpił do władz Białogardu
o przyznanie nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury dla koleżanek Mirosławy Bagińskiej i Natalii Domierackiej. Wyróżnienia wręczył
burmistrz Białogardu i przewodniczący Rady Miasta w czasie obchodów
Dni Białogardu.
Cel strategiczny IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych
form kształcenia i doskonalenia zawodowego
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od wielu lat pełni rolę platformy
doskonalenia zawodowego. Poszczególne jego ogniwa samodzielnie lub
we współpracy z bibliotekami organizowały w 2014 r. warsztaty, szkolenia i konferencje, których tematyka pozwalała uczestniczącym w nich
bibliotekarzom doskonalić umiejętności zawodowe. Oto przykłady takich
działań (skupiono się na działaniach, których organizatorem były struktury SBP).
Zarząd Okręgu SBP we Wrocławiu zrealizował cykl bezpłatnych
szkoleń dla członków SBP okręgu dolnośląskiego: Blanka Bobryk poprowadziła szkolenia pt. „Misja: Biblioteka 2.0 – praca z użytkownikiem
w oparciu o nowe technologie”. Joanna Golczyk poprowadziła szkolenie
pt. „Prawo autorskie w codziennej pracy bibliotekarza”. Koło w Wałbrzychu zorganizowało spotkanie o charakterze szkoleniowym pod hasłem
„Asertywność w bibliotece”.
Koło Akademickie w okręgu lubelskim zorganizowało spotkanie z dr n.
med. Martą Haładyj-Kaczyńską (UM Lublin) pt. „Mózg w 3D”, w ramach
„Wykłady otwarte dla środowiska bibliotekarskiego” (13 maja).
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Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w okręgu łódzkim opracowała przegląd literatury popularnonaukowej obejmującej problematykę osób niepełnosprawnych – z cyklu „Książki, które pomagają
żyć – cz. XVI” oraz przegląd literatury biblioterapeutycznej pt. „Biblioteka
w przestrzeni publicznej”.
Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi zaprosiła bibliotekarzy na szkolenie, w programie którego znalazły się wystąpienia prof. UŁ
Marioli Antczak oraz nauczycieli PM nr 220 i nr 8 w Łodzi. Szkolenie
dotyczyło alternatywnych form pracy z dzieckiem.
Wszyscy członkowie Zarządu Oddziału SBP w Krakowie uczestniczyli w seminarium pt. „650 lat w służbie książki. Przyszłość zawodów
związanych z książką” w ramach 18. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (24.10).
Oddział w Tarnowie, koło w Bochni było współorganizatorem szkoleń
dla bibliotekarzy powiatu bocheńskiego: seminarium w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łapanowie (Filii w Sobolowie), szkolenie dot. programu
bibliotecznego MAK+, szkolenie „Biblioteka Publiczna – Profesjonalne
Centrum Informacji Obywatelskiej”, seminarium pod hasłem „Biblioteka
publiczna – profesjonalne centrum informacji obywatelskiej”.
W Miejskiej Bibliotece w Ostrołęce Ewa Stachowska-Musiał prowadziła warsztaty na temat ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych,
Joanna Potęga – na temat otwartych zasobów informacyjnych i edukacyjnych w pracy bibliotekarza.
Oddział w Siedlcach – Zarząd Koła przy Pedagogicznej Bibliotece
zorganizował szkolenie pt. „Psychologiczne uwarunkowanie współpracy
z użytkownikiem w bibliotece”.
Zarząd okręgu podkarpackiego był współorganizatorem V. Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskie, zlokalizowanych w siedzibach powiatów na terenie woj. podkarpackiego ph. „Nowe technologie a czytelnictwo” (23-24 września 2014 r.,
MiPBP w Kolbuszowej). Zarząd był również organizatorem warsztatów
„Ochrona danych osobowych w bibliotece” 15 kwietnia 2014 r. dla członków SBP z okręgu podkarpackiego. Warsztaty prowadziła Sylwia Czub-Kiełczewska, pracownik Instytutu Książki Oddziału w Warszawie oraz
Zespołu MAK+. Oddział w Jaśle był współorganizatorem konferencji „Jak
złowić czytelnika w sieci” oraz warsztatów „O sztuce rozmowy” prowadzonych przez dziennikarza Radiowej Trójki – Dariusza Bugalskiego.
Przemyski oddział współorganizował szkolenie MAK+, zorganizowane dla bibliotekarzy PBP i bibliotekarzy przemyskiego koła SBP
(21.10.2014 r.).
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Koło lubaczowskie współorganizowało konferencję „Internet zmienia
wszystko… Biblioteki publiczne w nowej sytuacji” w ramach Tygodnia Bibliotek.
Kinga Pomes i Sylwia Majdosz z Koła Naukowego w Rzeszowie odbyły staż naukowy w Książnicy Akademickiej w Ioanninie (program Erasmus 7-18.07.2014 r.).
Zarząd okręgu pomorskiego objął patronatem i współorganizował III
Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ekologia informacji w e-społeczeństwie”, której współorganizatorem był Zarząd oddziału słupskiego.
Kolejny rok aktywni w zakresie organizacji spotkań szkoleniowych
byli bibliotekarze z Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych okręgu
pomorskiego, którzy zorganizowali kilka spotkań na terenie Filii w Wejherowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Przedstawiano m.in. takie tematy jak: „Biblioteka dla edukacji ku przyszłości”,
„Zmiana jako szansa: zmiana nieodłącznym elementem codzienności”,
„Czasopisma przydatne w pracy nauczyciela”.
Zarząd oddziału gdańskiego, wspólnie z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, zorganizował seminarium „Biblioteka – tradycyjna czy innowacyjna?”, które odbyło się 18 października w „Stacji Kultura”
w Rumi.
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie okręgu śląskiego
SBP organizowała konferencję „Bezpieczeństwo w bibliotece I” (Chorzów 31.01.2014 r.) w ramach XXIX Forum; Konferencję pt. „Kształcenie
ustawiczne bibliotekarzy, czyli jak poszerzać perspektywy indywidualnego rozwoju” (XXX Forum – CINIBA 14 kwietnia 2014 r.) oraz XXXI Forum
– konferencję „Bibliotekarze w służbie człowieka i książki” (Katowice –
Wydział Teologiczny UŚ – 17.05.2014 r.).
Koło Terenowe w Końskich (okręg świętokrzyski) zorganizowało
warsztaty nt. organizacji badań pilotażowych w BPMiG Końskie w 2014 r.
Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek, prowadzonych w ramach
projektu: „Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek” realizowanego przez ZG SBP (6 i 15-18.01).
Zarząd okręgu warmińsko-mazurskiego wraz z oddziałem zorganizował Wojewódzką Konferencję Naukową pt. „Marketing w bibliotece wobec zmieniającej się rzeczywistości”, która odbyła się 17 września 2014 r.
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego.
Oddział w Lesznie (okręg wielkopolski) wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną i CDN – Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Lesznie był
współorganizatorem konferencji metodycznej Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich (23 kwietnia), w której wzięli udział pracownicy różnych
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typów bibliotek z Leszna i regionu. Konferencja przygotowana została
z okazji Roku Oskara Kolberga.
Oddział w Szczecinie – Koło nr 7 w Gryfinie (okręg zachodniopomorski) organizował szkolenia z zakresu biblioterapii (bajka terapeutyczna
i jej praktyczne zastosowanie oraz multimedia przyjazne dziecku).
Oddział w Koszalinie zorganizował szkolenia dla bibliotekarzy powiatu sławieńskiego: „Pozytywny wizerunek biblioteki w mediach” oraz „Statystyka elektroniczna GUS za rok 2014”.

II. PLAN PRACY ZG SBP NA 2015 ROK
Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2015 obejmuje zadania
statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w:
– Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021,
znowelizowanej na lata 2013-2021, przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP 8 czerwca 2013 r.,
– Programie działania SBP na lata 2013-2017.
Rok 2015 jest szóstym rokiem realizacji Strategii SBP..., część zadań
stanowi kontynuację prac podjętych w poprzednich latach, inne wynikają
z realizacji zawartych umów, a także zadań ujętych w Statucie SBP.
W 2015 r. główny nacisk działań położony będzie na:
– realizację wniosków wynikających z Krajowego Zjazdu Delegatów
SBP,
– kontynuację prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, naukowych oraz badaniem satysfakcji
użytkowników,
– integrację środowiska bibliotekarskiego wokół spraw związanych
z zawodem bibliotekarza i rozwojem bibliotek,
– doskonalenie zawodowe bibliotekarzy,
– przygotowania do jubileuszu 100-lecia. SBP.

1. Działania organizacyjne
Działania te obejmują różnorodne prace związane z wykonywaniem
zadań statutowych SBP oraz innych wynikających z podjętych inicjatyw,
czy realizowanych grantów. W szczególności należą do nich:
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– przygotowanie harmonogramu posiedzeń Prezydium i ZG SBP (załącznik 1) oraz ich obsługa;
– współpraca z komisjami i sekcjami ZG oraz strukturami terenowymi
SBP w zakresie realizacji bieżących zadań statutowych;
– obsługa organizacyjno-finansowa zadań dofinansowanych z różnych
źródeł zewnętrznych:
●● XII edycja programu Tydzień Bibliotek (grant z Instytutu Książki),
●● realizacja projektu na najciekawszą akcję czytelniczą oraz na plakat TB,
●● V edycja konkursu „Bibliotekarz Roku” (dotacja MKiDN),
●● IV Salon Bibliotek podczas XXIV Targów Książki Historycznej (dotacja Instytut Książki),
●● projekt pt.: „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem"
(dotacja Fundacja Batorego),
●● zadanie „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”
(dotacja FRSI),
●● zadanie „Obserwatorium bibliotek 2: Analiza Funkcjonowania Bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek, badanie zmian i wpływu
na rozwój społeczny i ekonomiczny” (dotacja MKiDN);
– przygotowanie nowych aplikacji, w tym na zadania planowane do realizacji w 2016 r.;
– pozyskiwanie sponsorów, partnerów wspierających (Ibuk, MPLC,
Sokrates, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN, Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe im. Z. J. Rumla), reklamodawców, zawieranie porozumień o współpracy dot. m.in. wydawania czasopism (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW,
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) i książek (uczelnie), umowy barterowe;
– porządkowanie archiwum Biura ZG SBP;
– uzupełnianie i aktualizacja bazy członków SBP;
– prace przygotowawcze do Jubileuszu 100-lecia SBP, w tym m.in. kontynuacja prac nad monografią SBP oraz Kroniką SBP.

2. Działania merytoryczne
Plan pracy ZG SBP obejmuje zadania wynikające z celów strategicznych ujętych w Strategii SBP..., finansowanych z grantów, środków własnych oraz realizowanych na zasadach wolontariatu:
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki
i praktyki bibliotecznej w Polsce
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1. Rzecznictwo w zakresie podjęcia działań legislacyjnych dot. projektu
ustawy o bibliotekach.
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.
4. Prowadzenie we współpracy z Konferencją Dyrektorów Bibliotek
Pedagogicznych, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek
Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich programu Analiza Funkcjonowania Bibliotek; w ramach programu przeprowadzenie badań efektywności bibliotek publicznych,
pedagogicznych i akademickich (dane za rok 2014), udostępnienie
w serwisie internetowym wyników badań i analizy wskaźników efektywności bibliotek.
Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
1. Działania na rzecz swobodnego i powszechnego dostępu do narodowych i światowych zasobów informacyjnych.
2. Współpraca z bibliotekami publicznymi, pedagogicznymi, akademickimi, szkolnymi i bibliotekami innych typów, uczelniami kształcącymi
bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.
3. Współpraca z jednostkami opiniodawczymi (Krajową Radą Biblioteczną, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych).
4. Udział w debatach, przygotowywanie opinii, ekspertyz, podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego oraz działań rzeczniczych w jednostkach administracji państwowej i terenowej, w tym: Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; opiniowanie rządowych
projektów rozwoju kultury, nauki i edukacji, udział w posiedzeniach
Sejmowych i Senackich Komisji Kultury.
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze
upowszechniania książki, czytelnictwa i informacji, w tym z: Biblioteką
Narodową, Instytutem Książki (Biblioteka+), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (PRB), Koalicją Otwartej Edukacji, Polską
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Sekcją IBBY, środowiskiem księgarzy i wydawców. Pozyskiwanie nowych partnerów działających w sektorze książki i bibliotek do wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa.
6. Współpraca z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie przygotowania monografii nt. SBP
(praca zespołu pod kierunkiem prof. J. Koniecznej).
7. Realizacja XI edycji programu Tydzień Bibliotek pod hasłem „Wybieram bibliotekę”.
8. Realizacja VII edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”.
9. Udział Stowarzyszenia w targach książki: VI Warszawskich Targach
Książki, Targach ACADEMIA, Targach Książki w Krakowie, Festiwalu
Książki Dziecięcej, XXIV Targach Książki Historycznej (organizacja IV
Salonu Bibliotek).
10.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).
11. Współpraca zagraniczna:
– udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach i seminariach międzynarodowych: IAML, IFLA,
– współpraca z IFLA: spotkania z zespołem opiniującym kandydaturę Wrocławia do organizacji Kongresu IFLA 2017, udział w pracach Komitetu Narodowego, powołanie Zespołu Programowego
SBP ds. Kongresu IFLA 2017 (pod warunkiem przyznania Polsce
organizacji Kongresu), przygotowanie materiałów promocyjnych,
– współpraca z PALA,
– upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz o polskim bibliotekarstwie w środowisku międzynarodowym (informacje
zamieszczane w angielskiej wersji na portalu SBP),
– wymiana doświadczeń z bibliotekarzami Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
1. Rozwój platformy cyfrowej Stowarzyszenia, w tym m.in.:
– aktualizacja i rozbudowa treści serwisu,
– realizacja grantu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, w tym opracowanie i prowadzenie strony zadania,
– popularyzacja działalności SBP,
– zamieszczanie ofert pracy dla bibliotekarzy z bibliotek naukowych,
szkolnych i publicznych,
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– współpraca z bibliotekami w zakresie uzupełniania i aktualizacji
katalogu bibliotek oferujących praktyki i staże dla bibliotekarzy,
– prowadzenie profilu na Facebook’u oraz Twitterze,
– wydawanie newslettera,
– promocja portalu (ulotki, banery itp.),
– marketing wydawnictw SBP, prowadzenie e-sklepu,
– prowadzenia archiwum cyfrowego wydawnictw SBP,
– obsługa organizacyjna działalności edukacyjnej ZG SBP,
– współpraca z innymi portalami, pozyskiwanie partnerów i sponsorów.
Doskonalenie form komunikacji ze strukturami SBP; organizacja spotkania z przewodniczącymi okręgów.
Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP:
– realizacja programu ulg i bonusów dla członków SBP,
– aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja X Forum Młodych
Bibliotekarzy (Warszawa, 17-18 września 2015, we współpracy
z Zarządem Oddziału Warszawskiego SBP, CBW, BN, BUW, BG
Politechniki Warszawskiej),
– kampania 1% dla SBP.
Integrowanie działań środowiska na rzecz zwiększenia prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza:
– organizacja V edycji ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz
Roku”,
– popularyzacja postaci (sylwetek, dorobku) znanych bibliotekarzy
(artykuły i wywiady w czasopismach),
– promowanie dobrych praktyk i wzorców w zakresie etyki zawodowej i wysokich standardów kwalifikacji zawodowych,
– realizacja konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego,
– honorowanie zasług i dorobku osób zasłużonych dla bibliotekarstwa oraz bibliotek (medale i odznaczenia SBP), występowanie
o odznaczenia państwowe i resortowe.
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:
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– prowadzenie bieżącej działalności wydawniczej SBP – przewiduje
się wydanie następujących pozycji:
a) czasopism:
12 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”,
4 numerów „Przeglądu Bibliotecznego”,
2 numerów „Zagadnień Informacji Naukowej” Studia Informacyjne (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”; „FO-KA”; „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”; „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”; „Propozycje i Materiały” oraz książek poza seriami
(szczegółowy plan wydawniczy zamieszczono w załączniku 2);
c) e-booków: IX Forum Młodych Bibliotekarzy. Prezentacje, referaty i imprezy towarzyszące;
d) plakatu na Tydzień Bibliotek 2015;
e) materiałów promocyjnych (oferta wydawnicza);
– udostępnianie cyfrowego archiwum wydawnictw SBP (dołączenie
kolejnego roku – 2012).
Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów (załącznik 3).
Współpraca z uczelniami i szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie kształcenia bibliotekarzy:
– spotkania robocze przedstawicieli Stowarzyszenia z przedstawicielami ośrodków kształcenia bibliotekarzy,
– opiniowanie propozycji zmian kierunków (specjalizacji) kształcenia
bibliotekarzy,
– opracowanie programu szkolenia podstawowego dla osób podejmujących pracę w bibliotekach.
Aktualizacja katalogu bibliotek oferujących staże i praktyki dla bibliotekarzy.
Prowadzenie systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych
form podnoszenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy.

Załącznik 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP w 2015 r.
Posiedzenia Prezydium ZG SBP
6 lutego
– Projekt Planu pracy ZG SBP na 2015 r.
– Sytuacja finansowa SBP.
– Sprawy dot. sprawozdań za 2014 r.
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– Stan przygotowań do XII edycji Tygodnia Bibliotek, VIII edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”.
– Sprawy różne.
31 marca
– Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP.
– Omówienie Planu pracy ZG SBP na 2015 r.
– XII edycja Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat; VIII
edycja konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz Promocji Czytelnictwa”; V edycja konkursu „Bibliotekarz Roku” (stan realizacji).
– Sprawy bieżące.
11 czerwca
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – podsumowanie.
Sytuacja finansowa SBP.
Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w I półroczu 2015 r.
Podsumowanie konkursów „Mistrz Promocji Czytelnictwa” oraz „Bibliotekarz Roku”.
– Sprawy bieżące.
–
–
–
–

–
–
–
–

28-29 września
Realizacja Planu pracy ZG SBP w 2015 r.
Spotkanie z przewodniczącymi okręgów.
XXIV Targi Książki Historycznej.
Sprawy bieżące.

–
–
–
–

11 grudnia
Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP.
Ocena działalności Stowarzyszenia w 2015 r.
Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2016 r.
Sprawy bieżące.

Posiedzenia Zarządu Głównego SBP
31 marca
– Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, ZO
SBP, Skarbnika SBP, Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, Wydawnictwa
SBP w 2014 r.
– Zatwierdzenie Planu pracy ZG SBP na 2015 r.
– Zatwierdzenie bilansu za 2014 r.
– Prognoza finansowa na 2015 r.
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– Omówienie prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych (AFB).
– Konkursy SBP: Tydzień Bibliotek (XII edycja), „Mistrz Promocji Czytelnictwa” (VII edycja), „Bibliotekarz Roku” (V edycja).
– Stan przygotowań do X Forum Młodych Bibliotekarzy.
– Sprawy bieżące.
11 grudnia
– Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w II półroczu 2015 r.
– Informacja o pracy zarządów okręgów i oddziałów SBP przez opiekunów okręgów.
– Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021.
– Sytuacja finansowa SBP w 2015 r. (wstępne podsumowanie) i prognoza na 2016 r.
– Projekt Planu Pracy ZG SBP na 2016 r.
– Sprawy bieżące.
Załącznik 2: Plan wydawniczy SBP na 2015 r.
Rok 2015 jest ukierunkowany na publikacje poradnikowe, najbardziej
oczekiwane przez większość bibliotekarzy. Dla środowiska naukowego
i elity bibliotekarskiej propozycje z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”.
NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA
1. Agnieszka Korycińska-Huras, Małgorzata Janiak (red.): Komunikacja
naukowa w środowisku cyfrowym, badania, zasoby, użytkownicy.
2. Mariola Antczak i Agata Walczak-Niewiadomska (red.): Biblioteki
i książki w życiu nastolatków.
3. Agnieszka Chamera-Nowak: Biblioteka, której nie ma. Andrzej Edward
Koźmian i jego Książki.
4. Mariola Antczak i Agata Walczak-Niewiadomska (red.): Książki w życiu najmłodszych.
5. Dorota Siwecka: Światowy model informacji bibliograficznej.
6. Mariola Antczak i Agata Walczak-Niewiadomska (red.): W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży.
7. Jan Muszkowski: Życie Książki, reedycja
8. Hanna Batorowska (red.): Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i Praktyka.
9. Barbara Elżbieta Zybert (red.): Megabiblioteki. Wybrane tendencje
w bibliotekarstwie publicznym.
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10.Małgorzata Korczyńska-Derkacz: Kronika Państwowego Instytutu
Książki (1945-1949).
PROPOZYCJE I MATERIAŁY
1. Maja Wojciechowska (red.): Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej
– rozwój, bariery, technologie.
2. Maja Wojciechowska (red.): Zarządzanie zasobami niematerialnymi
bibliotek w społeczeństwie wiedzy.
3. Aneta Firlej-Buzon: DŻS-y w bibliotece.
4. Aleksander Radwański: Antyporadnik: czego nie powinniśmy robić
z komputerem w małej bibliotece.
5. Grzegorz Gmiterek: Urządzenia mobilne w bibliotece. Aplikacje dla
bibliotekarzy i czytelników.
6. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (red.): Automatyzacja bibliotek: Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary
współpracy – materiały pokonferencyjne.
7. Marta Tyszkowska: Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece.
LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
1. Adam Franke: Filmy Matrix i Alicja w krainie czarów…
2. Anna Czernow (red.): Tove Jansson. Horyzonty twórczości
3. Weronika Kostecka i Maciej Skowera (red.): GEOGRAFIA KRAIN
ZMYŚLONYCH. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze
dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej.
4. Patrycja Pokora i Maciej Skowera (red.): CZYTANIE MENAŻERII.
Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej.
5. Marta Jaworek: Mit Dziecka. Korczak – Nietzsche – Zaratustra.
6. Ewelina Rąbkowska: Potrzeba początku: kategoria dzieciństwa w polskiej współczesnej prozie wspomnieniowej (1987-2014).
7. Anna Czernow: Fantasy...
8. Anita Wolanin: Twórczość Doroty Terakowskiej. Spotkanie z Nieznanym.
BIBLIOTEKI – DZIECI – MŁODZIEŻ
1. Grażyna Lewandowicz-Nosal i in.: Warto mieć w bibliotece. Książki
dla dzieci 2010-2014. Katalog. Wydanie drugie uzupełnione.
2. Iwona Podlasińska: Dysleksja czyli czytelnik oporny.
3. Stanisława Niedziela: Wojna oczami dziecka.
4. Danuta Świerczyńska-Jelonek: Literatura w procesie dojrzewania.
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BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
1. Dorota Pietrzkiewicz: Ciekawe przypadki z życia książki, czyli „Nie
jest grzechem lubić książki dla nich samych...”.
2. Małgorzata Pietrzak: Teatr w bibliotece.
3. Wanda Matras: Biblioterapia.
4. Ewa Dombek: Potyczki z bibliografią, czyli bibliografia od kuchni.
5. Adrian Uljasz: Bibliotekarz w sieci.
6. Rafał Bodarski: Psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza.
7. Jadwiga Chruścińska, Dorota Grabowska (red.) – Regionalizm w bibliotece.
BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
1. Elżbieta Dudzińska (red.): Organizatorzy, bibliografowie i dydaktycy, t. 14.
POZA SERIAMI
1. Barbara Sosińska-Kalata (red.): Kompetencje cyfrowe nauczycieli
gimnazjów i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii (publikacja
bezpłatna, wersja elektroniczna).
2. Dariusz Grygrowski: Biblioteki i pieniądze.
3. Bogumiła Manulak, Sławomir Jach (red.): 9. Forum Młodych Bibliotekarzy (publikacja bezpłatna, wersja elektroniczna).
Druk: plakatu 2015, Oferty Wydawnictwa SBP, „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP”.
Załącznik 3: Wykaz planowanych konferencji, seminariów i warsztatów ZG SBP w 2015 r.
WARSZTATY
– „Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece” – trener: E. Stachowska-Musiał (22 styczeń, 12 marca),
– „Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku
informacyjnym” – T. Kasperczyk (23 styczeń, 27 lutego),
– „Teatralne spotkania z książką” – A. Więckiewicz (6 lutego),
– „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów
z zakresu ochrony danych osobowych” – S. Czub-Kiełczewska (19
lutego, 19 marca, 23 kwietnia, 12 czerwca),
– „Jak redagować teksty do Internetu?” – M. Szmigielski (16 kwietnia),
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– „Digitalizacja piśmiennictwa dla początkujących” – A. Trembowiecki
(27 marca),
– „Grafika komputerowa dla niegrafików – jak zostać grafikiem korzystając z darmowych narzędzi online” – T. Kasperczyk (17 kwietnia, 22
maja, 25 września),
– „Dokumenty życia społecznego” – A. Firlej-Buzon (wrzesień),
– „Biblioterapia” – W. Matras (październik),
– „Prawo autorskie dla kadry zarządzającej” – B. Szczepańska,
– „Psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza; autoprezentacja z elementami kreowania wizerunku; praca z czytelnikiem
«trudnym»” – R. Bodarski (28 maja, październik),
– Warsztaty grywalizacyjne „Projekty w bibliotekach – działanie i finansowanie – E. Maruszczak (19 marca, 11 czerwca),
– „Archiwum zakładowe w bibliotece – organizacja i prowadzenie” –
Wioletta Guzek (20 maja),
– „E-learning” – B. Boryczka (pod warunkiem uzyskania grantu),
– „Marketing w bibliotece” – G. Winnicki,
– „Języki informacyjno-wyszukiwawcze” – A. Borowska,
– „Animacja tekstów literackich metodą KLANZY” – A. Lipińska (22
czerwca),
– „Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była dostępna dla
użytkownika niepełnosprawnego?” – E. Matonóg (13 marca, 19
czerwca),
– „Aktywne formy pracy z młodym czytelnikiem – jak dyskutować z czytelnikiem?” Cz. II, G. Walczewska-Klimczak (październik),
– „Biblioblog” – B. Morawiec,
– „Opracowanie zbiorów” – I. Wiśniewska (wrzesień/październik),
– „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” (we współpracy
z Fundacją Synapsis) (październik/listopad).
KONFERENCJE
– XI Konferencja z cyklu «Automatyzacja bibliotek» pt. „Biblioteki nowej
generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy” (Wrocław, 16-17 kwietnia),
– X Forum Młodych Bibliotekarzy ph. „Zakochaj się w bibliotece” (Warszawa, 17-18 września),
– „Sieć formalna czy funkcjonalna – biblioteki publiczne w latach dwudziestych XXI w.” (we współpracy z WiMBP w Rzeszowie).
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SEMINARIA I SPOTKANIA organizowane przez poszczególne
ogniwa terenowe SBP
Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek – zarządzanie niematerialnymi zasobami bibliotek w społeczeństwie wiedzy”
(Komisja Zarządzania i Marketingu, Gdańsk, 14-15 maja),
Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej – bibliografie regionalne w przestrzeni cyfrowej (Kraków, 18-19 czerwca),
Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (Warszawa IV kwartał),
III Sympozjum z cyklu „Ludzie Książki Pomorza Zachodniego” (okręg
zachodniopomorski – Szczecin, 14 maja),
III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego „Pozyskiwanie środków i wydatkowanie w praktyce bibliotek – dobre praktyki – wymiana doświadczeń” (okręg zachodniopomorski – Szczecin,
14 maja, 18 czerwca),
Seminarium „Biblioteki, archiwa, muzea – dziedzictwo kulturowe regionu” (okręg zachodniopomorski – Szczecin, 15 października),
cykl webinariów z zakresu edukacji informacyjnej dla bibliotekarzy
z bibliotek pedagogicznych (KEI – Poznań, 17 kwietnia, Wrocław, 22
kwietnia),
VI Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Archiwizowanie zasobów audiowizualnych – kaprys czy konieczność?” (Sekcja Fonotek – Poznań,
19-20 maja),
konferencja „Kultura czytania” (Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych – Poznań, 14-15 kwietnia),
seminarium podczas III Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków
oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2015, Warszawa, 7-9 października (we współpracy z BN).

III. POSIEDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH SBP
1. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP

6 luty
W posiedzeniu Prezydium ZG SBP w dniu 6 lutego 2015 r. udział
wzięli członkowie Prezydium, dyr. Biura ZG SBP dr Anna Grzecznowska,
dyrektor Wydawnictwa SBP Marta Lach.
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Do programu posiedzenia zgłoszono dodatkowo następujące tematy:
– S. Błaszczyk – informację o sytuacji związanej z konkursem na stanowisko dyrektora Karkonoskiej Biblioteki Publicznej,
– E. Stefańczyk – informację o organizacji X Forum Młodych Bibliotekarzy oraz propozycję zorganizowania spotkania ZG SBP
z okręgami w czerwcu lub październiku br.
Zgłoszono następujące tematy do omówienia:
– link do portalu SBP na stronach bibliotek,
– hologramy,
– składki członkowskie,
– Zjazd SBP 2017,
– obchody 100-lecia SBP.
Program posiedzenia został zatwierdzony przez uczestników Prezydium. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem posiedzenia Prezydium:
1. Jednogłośnie przyjęto protokół z posiedzenia Prezydium w dniu 12
grudnia 2014 r.
2. E. Stefańczyk przedstawiła najważniejsze działania ZG SBP w okresie grudzień 2014 – luty 2015:
– zorganizowano 5 warsztatów,
– podjęto prace związane z przygotowaniem (merytorycznym, organizacyjnym) warsztatów, które zaplanowane są w następnych
tygodniach,
– podjęto prace organizacyjne i merytoryczne związane z przygotowaniem konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”,
– wybrano hasło Tygodnia Bibliotek 2015 (Wybieram bibliotekę),
– finalizowany jest grant FRSI „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź,
zobacz, działaj” (organizacja warsztatów podsumowujących – 17
lutego, przyznanie nagród i wyróżnień bibliotekom),
– przygotowanie warsztatów w ramach AFB (10-12 lutego),
– prace nad przygotowaniem X Forum Młodych Bibliotekarzy – zamieszczenie informacji o Forum wraz z propozycjami tematycznymi sesji na portalu SBP,
– prowadzono działania związane z pozyskiwaniem grantów na 2015 r.
(omówiono propozycje odwołań w związku z odmową dofinansowania wydawania czasopism SBP, przedstawiono wyniki analizy rentowności czasopism oraz propozycje dalszych działań w związku
ze spadkiem poziomu sprzedaży (np. wydawanie czasopism tylko
w wersji elektronicznej).
3. Projekt planu pracy na 2015 r. przedstawiła B. Budyńska, a plan wydawniczy – Marta Lach. E. Stefańczyk odniosła się do terminów planu
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wydania poszczególnych publikacji i zauważyła, że większość z nich
ukaże się w II połowie roku, co stwarza niebezpieczeństwo braku
nowości w I połowie roku i dalsze obniżenie wpływów ze sprzedaży.
M. Lach potwierdziła, że najlepiej sprzedają się nowości, podobnie
pozostała sprzedaż „uaktywnia się” podczas wchodzenia nowych
tytułów. Planowane są też dodruki publikacji J. Wojciechowskiego,
G. Lewandowicz-Nosal. S. Błaszczyk zaproponowała, by wykorzystać licznie organizowane warsztaty i przygotowywać stoisko z ofertą
wydawniczą książek i czasopism SBP. M. Lach omówiła liczne akcje
promujące wydawnictwa SBP przez Biuro. Zwróciła uwagę na celowość takich działań na wydziałach filologii polskiej i pedagogiki szkół
wyższych. M. Przybysz zaproponowała, by artykuły E. Dombek publikowane w „Bibliotekarzu” były podstawą większej pracy, którą wyda
SBP. Podobna propozycja padła odnośnie do S. Czub-Kiełczewskiej,
autorki artykułów o ochronie danych osobowych. A. Grzecznowska
zwróciła uwagę, że warto zastanowić się nad publikacjami poradnikowymi, np. z zakresu fotografii, projektowania stron internetowych.
O przygotowanie takiego poradnika można poprosić T. Kasperczyka,
prowadzącego warsztaty z tego zakresu.
E. Stefańczyk zwróciła uwagę, że strony bibliotek publicznych pozbawione są w większości linków do portalu SBP, co utrudnia komunikację, przepływ informacji, a także możliwość systematycznego przeglądu nowości wydawniczych SBP. E. Stefańczyk zaproponowała, by poprzez okręgi przekazywać informacje do bibliotek o zaletach linkowania się do portalu sbp ze stron bibliotek. J. Pasztaleniec-Jarzyńska
zaproponowała, by zwrócić się do działów instrukcyjno-metodycznych
wojewódzkich bibliotek publicznych z informacją, jakie korzyści daje
stały kontakt z portalem sbp.
S. Błaszczyk i M. Przybysz poinformowały o kłopotach z uzyskaniem
kompletnych sprawozdań za 2014 r. A. Grzecznowska zaproponowała, by z uwagi na ograniczenia finansowe sprawozdania z działalności ZG, sekcji i komisji oraz struktur terenowych publikować jedynie
w „Biuletynie Informacyjnym SBP” oraz na portalu.
A. Grzecznowska omówiła sytuację finansową podkreślając zwłaszcza trudności wynikające z braku dotacji na czasopisma. Zebrani
zwrócili uwagę na konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy rentowności wszystkich tytułów.
J. Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła sprawę rozliczania grantów
za 2014 r. i pozyskania nowych. Z dostępnych danych wynika, że SBP
otrzymało dotację na:
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– Analizę Funkcjonowania Bibliotek (środki MKiDN przyznano
na trzy lata, ale nie są one wystarczające, co zmusza do ograniczenia prac),
– Tydzień Bibliotek 2015 (MKiDN),
– zadanie „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” (Fundacja Batorego).
Nie znane są jeszcze wyniki odwołań dot. Salonu Bibliotek na Targach Książki Historycznej, wydawania czasopism naukowych (MNiSzW)
i branżowych (MKiDN), cyklu szkoleń e-learningowych (MKiDN).
8. Stan przygotowań konkursów organizowanych przez SBP w 2015 r.
omówiła E. Stefańczyk:
– „Bibliotekarz Roku” – program uruchomiony,
– Tydzień Bibliotek – program ogłoszony, wybrane hasło, ogłoszono
konkurs na plakat,
– Nagroda Naukowa SBP (komisja analizuje prace),
– „Mistrz Promocji Czytelnictwa” – konkurs trwa.
9. Sprawy różne:
– S. Błaszczyk, opiekun okręgu dolnośląskiego, przedstawiła bardzo
skomplikowaną sytuację w konkursie na dyrektora Karkonoskiej
Biblioteki Publicznej,
– E. Stefańczyk wskazała tematy, które muszą być przedmiotem posiedzenia ZG SBP w marcu br., w tym: obchody 100-lecia SBP,
KZD SBP w 2017 r. oraz organizacja Kongresu IFLA w 2017 r.
w Polsce (jeśli zostaniemy wybrani).
Powstał dylemat, czy łączyć Zjazd z obchodami 100-lecia, czy
organizować osobno. Większość była zdania, że powinna to być
wspólna uroczystość. Zastanawiano się nad miejscem jej zorganizowania, np. w Bibliotece m.st. Warszawy,
– M. Przybysz podjęła temat wręczania medali z okazji 100-lecia
SBP. Z uwagi na oszczędności finansowe zaproponowała zastąpienie medali dyplomami. Powinno być także opracowane logo
okolicznościowe, którym należałoby sygnować materiały zjazdowe, publikacje jubileuszowe itp.
31 marca
Na posiedzeniu Zarządu Głównego SBP obecni byli członkowie ZG:
Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński,
Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Stanisław Czajka, Anna
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Grzecznowska, Małgorzata Hołodowicz, Marta Lach, Małgorzata Szmigielska.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk.
Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn.
12.12.2014 r.
2. Działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2014 – marzec
2015 (E. Stefańczyk).
3. Sprawozdania za 2014 r.:
a) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP (B. Budyńska),
b) Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołu ZG SBP (M.
Przybysz),
c) Sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP (S. Błaszczyk, M. Hołodowicz).
d) Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SBP (M. Majewska).
4. Zatwierdzenie bilansu za 2014 r. (M. Hołodowicz).
5. Plan pracy ZG SBP na 2015 r. (B. Budyńska, M. Lach).
6. Sytuacja finansowa SBP, prognoza na 2015 r. (A. Grzecznowska).
7. XI Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” – stan przygotowań
(E. Stefańczyk).
8. X Forum Młodych Bibliotekarzy – stan przygotowań (E. Stefańczyk).
9. Przygotowania do Jubileuszu 100-lecia SBP – powołanie Komitetu
Programowo-Organizacyjnego (E. Stefańczyk).
10.Programy i konkursy SBP – stan realizacji:
a) Tydzień Bibliotek 2015,
b) „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014”
c) „Bibliotekarz Roku 2014”,
d) Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego,
e) IV Salon Bibliotek na Targach Książki Historycznej,
f) Analiza Funkcjonowania Bibliotek (J. Pasztaleniec-Jarzyńska).
11. Polityka ochrony danych osobowych (J. Pasztaleniec-Jarzyńska).
12.Sprawy różne.
Ad. 1
Przyjęto protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 12.12.2014 r.
Ad. 2
W okresie grudzień 2014 – marzec 2015 odbyło się 14 warsztatów.
Część z nich realizowana była we współpracy z Biblioteką Publiczną
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Wojewódzką Bibliote-
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ką Pedagogiczną. Kol. E. Stefańczyk poinformowała również o wpisaniu
SBP do rejestru instytucji szkoleniowych, który prowadzony jest przez
Departament Pracy MPiPS.
Ponadto kol. E. Stefańczyk wymieniła konkursy realizowane przez
SBP („Bibliotekarz Roku”, „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, Tydzień Bibliotek), przyznane patronaty itp. Zwróciła się z prośbą o przesyłanie informacji na portal o wydarzeniach w okręgach.
Ad. 3
a) Kol. B. Budyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu
Głównego w 2014 r. Zwróciła szczególną uwagę na realizowane granty, które umacniają pozycję Stowarzyszenia w środowisku oraz rozwój działalności edukacyjnej (organizacja różnorodnych warsztatów).
Sprawozdanie zostało przyjęte.
b) Kol. M. Przybysz przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołów problemowych ZG. Kol. E. Stefańczyk zaapelowała,
aby sekcje i komisje nadsyłały więcej informacji o swojej działalności
na portal sbp.pl. Sprawozdanie zostało przyjęte.
c) Kol. S. Błaszczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności struktur
terenowych SBP. Sprawozdanie zostało przyjęte. Planowane jest spotkanie ZG SBP z przewodniczącymi okręgów w październiku 2015 r.
d) Kol. M. Majewska przedstawiła sprawozdanie Skarbnika SBP, zwracając szczególną uwagę na podjęte działania zaradcze, zmierzające do uzyskania lepszego wyniku finansowego oraz wyraźny wzrost
przychodów za sprzedaży książek. Honorowy Przewodniczący SBP
St. Czajka zauważył, że widoczna poprawa wyniku finansowego jest
efektem różnych działań, m.in. wprowadzonych oszczędności i pozyskanych grantów. Należy kontynuować organizację warsztatów, które
nie tylko wpływają pozytywnie na finanse SBP, ale również służą budowie jego wizerunku. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 4
Główna księgowa Biura, M. Hołodowicz przedstawiła bilans Stowarzyszenia za 2014 r. Zwróciła uwagę na problem z pozyskiwaniem sprawozdań finansowych z okręgów. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. zostało przyjęte (Uchwała Nr 1/2015). Przyjęto również uchwałę w sprawie
prowadzenia rachunkowości SBP wg zasad sprawozdawczości finansowej obowiązującej jednostki micro (Uchwała Nr 2/2015).
Ad. 5
Kol. B. Budyńska zaprezentowała Plan pracy ZG SBP na 2015 r.
Zwróciła uwagę na nowe tematy szkoleń, seminariów i konferencji, a tak-
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że na inne działania realizowane w ramach znowelizowanej Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021. Plan wydawniczy
omówiła dyr. Marta Lach. Podkreśliła, że jest kilka pozycji, które powinny
cieszyć się dużym powodzeniem i mogą być wykorzystane w przygotowywanych warsztatach (np. publikacje dot. biblioterapii, czy psychologicznych aspektów pracy bibliotekarza). Plan pracy ZG SBP został przyjęty.
Ad. 6
Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska przedstawiła prognozę finansową SBP na 2015 r.
Zakłada ona m.in. utrzymanie poziomu sprzedaży czasopism z ub.r.
Biuro podejmie kolejną akcję promującą zakup naszych czasopism,
w związku z możliwością zakupu czasopism kulturalnych w programie
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2015”.
Ad. 7
Kol. E. Stefańczyk poinformowała o przygotowaniach do XI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu «Automatyzacja bibliotek» pt. „Biblioteki
nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”.
Konferencja odbędzie się w dn. 16-17 kwietnia 2015 r. w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Będzie
jej towarzyszył Salon Nowych Technologii, gdzie firmy działające w obszarze nowych technologii w bibliotekach będą mogły zaprezentować
swoje produkty i usługi.
Ad. 8
Stan przygotowań do X Forum Młodych Bibliotekarzy omówiła E.
Stefańczyk. Forum odbędzie się w Warszawie w dniach 17-18 września
2015 r. pod hasłem „Zakochaj się w bibliotece”. Sesje będą się odbywały
w BN, CBW, BUW oraz Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.
Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane są w serwisie FMB
na portalu sbp.pl.
Ad. 9
W 2017 r. będziemy obchodzić Jubileusze: 100-lecia SBP, 90-lecia
„Przeglądu Bibliotecznego”, 65-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”.
O środki finansowe na organizację uroczystości SBP wystąpi do MKiDN.
Trwają prace zespołu pod kierunkiem prof. J. Koniecznej z Uniwersytetu Łódzkiego nad przygotowaniem monografii dot. SBP. M. Przybysz,
członek Prezydium ZG SBP, pracuje nad kontynuacją Kroniki SBP 19172017.
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Ad.10
a) Tydzień Bibliotek 2015 „Wybieram bibliotekę” – zwycięski plakat został wydrukowany i trafi do sprzedaży, ogłoszono regulamin konkursu
na najciekawszą inicjatywę bibliotek, zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 czerwca.
b) „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014” – ogłoszono regulamin konkursu,
zgłoszenia należy przesyłać do 17 kwietnia br.
c) „Bibliotekarz Roku 2014” – zakończył się I etap konkursu, wzięły
w nim udział wszystkie okręgi. Wkrótce zostanie ogłoszone głosowanie internetowe.
d) Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego ogłosi
swój werdykt w kwietniu br. Zostanie on zatwierdzony przez Prezydium ZG SBP na kolejnym posiedzeniu.
e) Na tegorocznych Targach Książki Historycznej (26-29 listopada) odbędzie się IV Salon Bibliotek, na organizację którego SBP uzyskało
dofinansowanie z MKiDN.
f) SBP kontynuuje realizację projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”, na ten cel MKiDN przyznało dofinansowanie na lata 2015-2017.
Ad. 11
W związku ze zmianami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) obowiązującymi od 1.01.2015 r. przyjęto uchwałę o powołaniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Uchwala Nr 3/2015). Zarząd Główny postanowił ponadto wprowadzić zasady bezpieczeństwa i ochrony danych
gromadzonych i przetwarzanych w Biurze ZG SBP oraz w strukturach
terenowych w postaci elektronicznej oraz kartotek i zbiorów papierowych
(Uchwała Nr 4/2015). Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 12
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Głównej Komisji
Rewizyjnej – 23-24 kwietnia 2015 r. Na kolejnym posiedzeniu ZG SBP
kol. J. Ambroży przedstawi protokół GKR. Przyjęto ponadto do wiadomości informację o zmianie adresu Oddziału SBP w Olsztynie.
11 czerwca
W posiedzeniu Prezydium ZG SBP udział wzięli: Elżbieta Stefańczyk, Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Mirosława
Majewska, Marzena Przybysz oraz Anna Grzecznowska i Marta Lach.
Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium w dn. 31
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marca br. dokonano podsumowania działania Stowarzyszenia w I półroczu 2015 r. zwracając szczególną uwagę na następujące zadania:
– rozstrzygnięcie konkursów: Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego,
Tydzień Bibliotek (konkurs na plakat oraz ocena działań w terenie),
„Bibliotekarz Roku 2014”, „Mistrz Promocji Czytelnictwa”,
– działalność Wydawnictwa SBP; w I półroczu ukazało się 9 nowych tytułów i 3 dodruki, hitem okazały się m.in.: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym, badania, zasoby, użytkownicy (red. Agnieszka Korycińska-Huras, Małgorzata Janiak), Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej – rozwój, bariery, technologie (red. Maja Wojciechowska), Grażyna
Lewandowicz-Nosal – Warto mieć w bibliotece. Książki dla dzieci 20102014. Katalog. Wyd. II uzupełnione, Ciekawe przypadki z życia książki
(Dorota Pietrzkiewicz), Biblioteka i pieniądze (Dariusz Grygrowski),
– wyniki kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej, która analizowała działalność SBP w 2014 r.; kontrola wypadła korzystnie, uwagi Komisji
zawarte są w 10 punktach umieszczonych w protokole,
– realizację warsztatów; do 30 czerwca odbędzie się łącznie 25 warsztatów, konferencji i seminarium, weźmie w nich udział ponad 300 bibliotekarzy. Zebrani dyskutowali na temat nowych spotkań, które powinny
odbyć się jesienią, zgłoszono m.in. następujące tematy: działalność
instrukcyjno-metodyczna w bibliotekach powiatowych (konferencja),
dokumenty życia społecznego, system informacji regionalnej, czytelnictwo niepełnosprawnych (biblioterapia, bajkoterapia),
– przygotowania do X Forum Młodych Bibliotekarzy; przebiegają zgodnie z harmonogramem prac (uruchomiono stronę, opracowano program merytoryczny, przygotowano narzędzia do uruchomienia rejestracji uczestników, prowadzone są rozmowy ze sponsorami itp.),
– propozycje zmian w regulaminie konkursu „Bibliotekarz Roku”;
w związku z licznymi uwagami dot. przede wszystkim głosowania internetowego w II etapie konkursu Prezydium powierzyło E. Stachowskiej-Musiał, sekretarzowi konkursu, przygotowanie nowej propozycji
głosowania, która ma uwzględniać zarówno głosowanie internetowe,
jak i wybór przez profesjonalne jury,
– realizacja zadań objętych dotacjami:
a) Elżbieta Górska omówiła dotychczasowe prace zespołu AFB dot. standardów dla bibliotek oraz plany na II połowę roku, które zostały dostosowane do mniejszej niż planowano dotacji z Programu MKiDN – Obserwatorium Kultury. Wśród bibliotek publicznych blisko tysiąc zostało zarejestrowanych, jako uczestników badania jakości pracy z zastosowaniem

BIULETYN ZG SBP

Nr 1/2015

57

przygotowanego zestawu wskaźników, w 2016 r. planuje się, że 1500
bibliotek będzie brało udział w projekcie, w 2017 r. – 2000. Spośród bibliotek pedagogicznych w projekcie bierze udział 17 bibliotek, spośród
bibliotek naukowych – 58. W ramach projektu prowadzone były szkolenia
dla bibliotekarzy-koordynatorów w poszczególnych województwach.
b) A. Grzecznowska zrelacjonowała prace związane z grantem pt.: „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osoba z autyzmem” uzyskanym z Fundacji Batorego. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG. Środki z grantu
będą przeznaczone m.in. na szkolenia dla 40 bibliotekarzy, badania
pilotażowe w wybranych bibliotekach na terenie Warszawy, uruchomienie strony zadania, wydanie poradnika dla bibliotekarzy. W zadaniu aktywny udział biorą osoby dotknięte autyzmem (oZa), z którymi
pracują trenerzy z Fundacji Synapsis, partnera zadania.
c) M. Lach przedstawiła zawartość dodatku „Świat Książki Dziecięcej”
do „Poradnika Bibliotekarza”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Promocja literatury
i czytelnictwa”, priorytet Czasopisma. W I półroczu ukazały się dwa numery ŚKD, a w nich recenzje książek i komiksów dziecięcych, omówienie
bieżących wydarzeń z tym związanych, akcji promocyjnych itp.
d) założenia tematyczne IV Salonu Bibliotek na XXIV Targach Książki
Historycznej omówiła J. Pasztaleniec-Jarzyńska; zadanie uzyskało
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program „Promocja literatury i czytelnictwa”, priorytet Promocja czytelnictwa; dotychczas opracowano m.in. koncepcję Salonu,
uzgodniono warunki uczestnictwa w targach z jego organizatorami,
opracowano i rozesłano pisma oraz maile do bibliotek zainteresowanych udziałem w Salonie i przygotowaniem materiałów do katalogu
bibliotek wydających publikacje o tematyce historycznej.
W dalszej części spotkania dyskutowano m.in. nad weryfikacją danych w bazie członków SBP, przygotowaniami do obchodów 100-lecia
SBP oraz organizacją Kongresu IFLA w Polsce w 2017 r. E. Stefańczyk
zaproponowała w tym ostatnim punkcie utworzenie zespołu SBP, który
będzie koordynował prace związane z organizacją IFLA, w jego skład
weszły: E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, B. Budyńska, Z. Wiorogórska, L. Nalewajska, E. Kobierska-Maciuszko, B. Zybert (Uchwała
Prezydium Nr 1/2015). Ustalono, że do okręgów zostaną wysłane maile
z prośbą o propozycje tematów pre-konferencyjnych i imprez towarzyszących IFLA, które odbywałyby się w bibliotekach.
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2. Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP
UCHWAŁA Nr 1/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2014 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniu 31 marca 2015 r. przyjął i zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok 2014.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 31 marca 2015 r.
UCHWAŁA Nr 2/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich wg zasad sprawozdawczości finansowej
obowiązującej jednostki micro
1. Stwierdza się, że na podstawie art. 3 ust. 1 a, pkt 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330)
wobec nieprowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich jest jednostką mikro w rozumieniu przepisów
powyższej ustawy.
2. Na podstawie art. 4, art. 9 i 10 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1a pkt. 2 (tj.
Dz.U. z 2013 r., poz. 330) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich postanawia przyjąć zasady prowadzenia rachunkowości ww. jednostki
w postaci sprawozdania finansowego obowiązującego jednostki mikro.
3. Na podstawie zał. 4 do ww. ustawy sprawozdanie finansowe składa
się z:
– informacji ogólnej,
– bilansu,
– rachunku zysków i strat (rachunek wyników).
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4. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) sprawozdania finansowe sporządzane z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych
dla jednostek mikro określonych w załączniku nr 4 ustawy o rachunkowości sporządzane będą począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2014.
5. Zmiany związane z udogodnieniami w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro są skutkiem wejścia w życie przepisów
ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1100 z późn. zm.).
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 31 marca 2015 r.
UCHWAŁA Nr 3/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
W związku ze zmianami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) obowiązującymi od 1.01.2015 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich tworzy stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dla ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych
w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio przewodniczącemu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zobowiązuje
Biuro ZG SBP do powierzenia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczonemu pracownikowi Biura i zapewnienia mu warunków
niezbędnych do należytego wykonywania zadań związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 31 marca 2015 r.
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UCHWAŁA Nr 4/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych gromadzonych
i przetwarzanych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wprowadza zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych
w Biurze ZG SBP oraz w strukturach terenowych Stowarzyszenia w postaci elektronicznej oraz kartotek i zbiorów papierowych.
1. Biuro ZG SBP oraz struktury terenowe Stowarzyszenia mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe niezbędne do realizacji swoich zadań statutowych:
a) związane z zatrudnieniem pracowników w Biurze ZG SBP,
b) dotyczące członków Stowarzyszenia,
c) związane zeświadczeniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
d) w celu wystawiania faktur, rachunków, prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
e) dla celów promocyjnych i marketingowych,
f) dotyczące wniosków o nagrody i wyróżnienia.
2. Dane osobowe dotyczące członków Stowarzyszenia są gromadzone
i przetwarzane w Bazie Członków SBP oraz w kartotekach papierowych gromadzonych w strukturach SBP (Koła i Oddziały).
3. Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych gromadzonych
i przetwarzanych w Bazie Członków określa Uchwała Nr 16/2011 ZG
SBP z 8 grudnia 2011 r. wraz z załącznikami: Polityka bezpieczeństwa
dla Bazy Członków SBP oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Baza Członków SBP.
4. Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych członków SBP
gromadzonych w postaci kartotek papierowych oraz innych danych
osobowych gromadzonych w związku z wykonywaniem zadań określonych w pkt. 1 określa Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
gromadzonych i przetwarzanych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich będąca załącznikiem do niniejszej Uchwały.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 31 marca 2015 r.
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UCHWAŁA Nr 1/2015
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 11 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania grupy roboczej ds. udziału Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w Kongresie IFLA 2017
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
powołuje grupę roboczą, której zadaniem będzie prowadzenie i koordynacja prac związanych z udziałem Stowarzyszenia w Kongresie IFLA
w 2017 r., w następującym składzie:
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – przewodnicząca
Barbara Budyńska
Ewa Kobierska-Maciuszko
Lilianna Nalewajska
Elżbieta Stefańczyk
Zuzanna Wiorogórska
Elżbieta Barbara Zybert
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 11 czerwca 2015 r.

IV. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY
W I półroczu 2015 r. odbyły się łącznie 22 spotkania edukacyjne,
w których wzięło udział ponad 400 bibliotekarzy.
●● „Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece”, 22 stycznia i 12
marca 2015 r., Warszawa
Ochrona zbiorów bibliotecznych należy do podstawowych zadań bibliotek (zgodnie z art. 4.1.1. Ustawy o bibliotekach z dn. 27.06.1997 r.).
Dlatego też celem warsztatów było zapoznanie uczestników z profilaktyką, konserwacją, renowacją, kopiowaniem zbiorów, a także z zasadami
polityki ich ochrony. Warsztaty prowadziła Ewa Stachowska-Musiał, st.
kustosz dyplomowany, wieloletni pracownik warszawskich bibliotek naukowych.
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●● „Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyjnym”, 23 stycznia i 27 lutego 2015 r., Warszawa
Celem warsztatów była nauka tworzenia efektownych prezentacji
w programie Prezi, z uwzględnieniem zasad tworzenia skutecznego, prawidłowego i innowacyjnego przekazu informacyjnego. Każdy z uczestników miał możliwość przygotowania, pod okiem trenera projektu, prezentacji na dany temat i omówienia wspólnie z prowadzącym ewentualnych
problemów. Warsztaty prowadził Tomasz Kasperczyk – kierownik Działu
IT oraz instruktor w jednej z warszawskich bibliotek; grafik komputerowy
i operator DTP, webmaster.
●● „Teatralne spotkania z książką”, 6 lutego 2015 r., Warszawa
Celem warsztatów było opanowanie interaktywnych metod pracy
scenicznej umożliwiających w sposób niekonwencjonalny promowanie czytelnictwa i pozyskiwanie nowych czytelników bibliotek. Uczestnicy szkolenia poznali: atrakcyjne metody animacji tekstów literackich
na przykładzie wybranych utworów, metody łączenia różnych technik
plastycznych w tworzeniu „mini scenografii”, znaczenie tła muzycznego
w pogłębianiu percepcji tekstu literackiego, sposoby skutecznego pobudzania dzieci do własnej kreatywności, proste ćwiczenia dykcyjne oraz
elementy ruchowe, nawiązujące do tematyki książki, które umożliwiają
rozluźnić i zdyscyplinować grupę dzieci. W pierwszej części warsztatów
wzięły udział dzieci, dla których przygotowany został spektakl, na podstawie książki E.T.A. Hoffmanna Dziadek do orzechów. Prowadzący warsztaty pokazali, w jaki sposób można włączyć dzieci do zajęć i spędzać
z nimi wspólnie czas blisko książek. Zaproponowane podczas szkolenia
metody pracy pozwalają uatrakcyjnić wizyty w bibliotece najmłodszych
czytelników. Sama biblioteka będzie kojarzona z miejscem magicznym,
w którym dzieci potrafią tworzyć swój własny teatr. Warsztaty prowadzili:
Alina Więckiewicz – aktorka Teatru Królewskiego Pałacu w Wilanowie,
wiceprezes Stowarzyszenia Twórczego Scena Królewska oraz Ani Polarusz – reżyser, scenograf, aktorka.
●● „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów
z zakresu ochrony danych osobowych”, 19 lutego, 19 marca, 23
kwietnia i 12 czerwca 2015, Warszawa
Podczas warsztatów omówiono zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. i ich konsekwencje dla bibliotek, szczególnie w odniesieniu do osób pełniących funkcje
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Przedstawione zostały wymagania wobec ABI-ego, jego obowiązki wynikające z ustawy, nowe
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zasady rejestrowania zbiorów danych osobowych, zasady prowadzenia
dokumentacji.
Warsztaty skierowane były do osób wykonujących funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz kandydatów do pełnienia
tych funkcji w bibliotekach. Uczestnicy uzyskali podstawową wiedzę
z zakresu ochrony danych osobowych w bibliotekach, zadań ABI-ego,
w tym związanych z prowadzeniem dokumentacji, rejestracją zbiorów,
sprawozdawczością dla GIODO, otrzymali ponadto wzory dokumentów
potrzebne w codziennej pracy ABI-ego oraz materiały poszkoleniowe
zawierające instrukcje postępowania oraz komentarze do zadań ABI-ego na podstawie ustawy i rozporządzeń. Warsztaty prowadziła Sylwia
Czub-Kiełczewska, pracownik działu strategii i rozwoju MAK-a+ w warszawskim oddziale Instytutu Książki, autorka cyklu artykułów nt. ochrony
danych osobowych publikowanych w „Bibliotekarzu”.
●● „Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była dostępna
dla użytkownika niepełnosprawnego?”, 13 marca i 19 czerwca,
Warszawa.
Celem szkolenia było omówienie zasad redagowania i zamieszczania
materiałów w serwisach internetowych, tak by były one zgodne z zasadami dostępności.
Warsztaty skierowane były do bibliotekarzy, którzy w swoich bibliotekach pełnią funkcję redaktorów, czyli przygotowują i zamieszczają materiały na stronach internetowych. Szkolenie prowadziła Elżbieta Matonóg
– animatorka kultury, wieloletnia trenerka i instruktorka nowych technologii informacyjnych wśród seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i bibliotekarzy.
●● Warsztaty grywalizacyjne „Projekty w bibliotekach – działanie i finansowanie”, 19 marca i 11 czerwca 2015 r., Warszawa
W szkoleniu wzięli udział pracownicy bibliotek i innych instytucji kultury. Warsztaty odbywały się z wykorzystaniem grywalizacji – atrakcyjnego sposobu angażowania uczestników poprzez mechanizmy stosowane
w grach (m.in. komputerowych). Uczestnicy dowiedzieli się czym jest
projekt, z jakich elementów się składa, kiedy jest innowacyjny. Ponadto
poznali różne ciekawe propozycje projektów bibliotecznych (dobre praktyki), dowiedzieli się jak wiele jest źródeł finansowania takich projektów, gdzie ich szukać i jak wypełniać wniosek projektowy oraz jak sobie
radzić z problemami, które występują w pracy z projektami. W trakcie
warsztatów przeprowadzona została również gra, w której można było
sprawdzić z kim warto realizować projekty i dlaczego.
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Warsztaty prowadziła Elżbieta Maruszczak – główny specjalista ds.
opracowywania i wdrażania projektów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.
●● „Digitalizacja piśmiennictwa dla początkujących”, 27 marca 2015 r.,
Warszawa
Celem szkolenia było wprowadzenie bibliotekarzy w świat cyfrowych
obrazów i elektronicznych dokumentów. Uczestnicy dowiedzieli się
co trzeba zrobić, żeby dowolny dokument piśmienniczy zamienić w dokument elektroniczny. Omówione zostały wszystkie istotne aspekty tworzenia i przechowywania obrazów cyfrowych:
– zagadnienia podstawowe,
– urządzenia służące do uwieczniania obrazu,
– praktyczne aspekty digitalizacji,
– obróbka przykładowych cyfrowych obrazów w programie graficznym,
a następnie utworzenie na ich podstawie dokumentów elektronicznych.
Warsztaty prowadził Aleksander Trembowiecki z Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela, gdzie zajmuje się m.in. digitalizacją i webmasteringiem.
●● „Jak redagować teksty do internetu?”, 16 kwietnia 2015 r., Warszawa
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. Warsztaty prowadził Maciej Szmigielski – dziennikarz i redaktor
czasopism oraz dzienników.
●● XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu «Automatyzacja bibliotek»
pt. „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi,
obszary współpracy”, 16-17 kwietnia 2015 r, Wrocław
Celem konferencji, w której udział wzięło ok. 130 bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek, było omówienie aktualnych problemów, wspólnych
dla tych bibliotek, wynikających z szybko zmieniających się i stale doskonalonych technologii informatycznych i urządzeń elektronicznych. Konferencja była okazją do podsumowania sytuacji polskich bibliotek publicznych,
naukowych i innych w zakresie stosowania różnorodnych technologii informacyjnych. Katalogi online, biblioteczne strony WWW, standardy opracowania zbiorów, biblioteki cyfrowe i repozytoria zostały zaprezentowane przede
wszystkim w kontekście integracji różnych technologii i usług. Przedstawiono przyszłość katalogu NUKAT, a także nową ofertę Biblioteki Narodowej
– elektroniczny system wypożyczeń międzybibliotecznych ACADEMICA.
Mobilne aplikacje i urządzenia, technologie RFID, usługi w „chmurze”, kursy
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kształcące online, przyszłość standardów katalogowania i katalogów OPAC,
wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji i zarządzanie zasobami cyfrowymi to tematy referatów i dyskusji panelowych, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, gdyż wiedza o nowych zjawiskach w świecie technologii cyfrowych jest niezbędna
zarówno w małej bibliotece publicznej, jak i w dużym ośrodku akademickim.

Uczestnicy XI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”

Konferencji towarzyszył interaktywny Salon Nowych Technologii, w którym swoją ofertę dla bibliotek prezentowały różne firmy z sektora IT. W programie konferencji znalazło się również zwiedzanie Centrum Wiedzy
i Informacji Naukowo-Technicznej (CWiINT) Politechniki Wrocławskiej,
ogólnouczelnianej jednostki prowadzącej działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługową, utworzoną 1 stycznia 2014 r.
●● „Grafika komputerowa dla niegrafików”, 17 kwietnia i 22 maja
2015 r., Warszawa
Celem szkolenia było nabycie kompetencji z zakresu tworzenia i edycji różnych form grafiki komputerowej. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.
czym różnią się różne formy grafik i ich formaty, gdzie szukać zdjęć i grafik, jak wykorzystywać je zgodnie z prawem, a także jak edytować i poprawiać zdjęcia.
Zajęcia prowadził Tomasz Kasperczyk – grafik komputerowy i operator DTP, webmaster.
●● „Archiwum zakładowe w bibliotece – organizacja i prowadzenie”,
20 maja 2015 r., Warszawa
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Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z postępowaniem z dokumentacją w jednostce organizacyjnej (bibliotece), jej odpowiednim
przygotowaniem przed przekazaniem do archiwum zakładowego oraz
prowadzeniem archiwum zakładowego. Udział w nim wzięli pracownicy
komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację podlegającą
archiwizacji oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwum zakładowego.
Warsztaty prowadziła Wioletta Guzek – wieloletni kierownik archiwum
– starszy kustosz, nauczyciel zajęć praktycznych.
Po warsztatach odbyło się spotkanie dla przedstawicieli okręgów SBP
zajmujących się archiwizacją dokumentów stowarzyszeniowych, które
poprowadziły: Janina Jagielska i Ewa Stachowska-Musiał – autorki instrukcji kancelaryjno-archiwalnej dla zarządów okręgów, oddziałów i kół
SBP.
●● „Najnowsze trendy w budowie stron WWW dla bibliotek”,
18 czerwca 2015 r., Warszawa
Celem warsztatów było omówienie aktualnych trendów w budowie
stron WWW. Uczestnicy poznali praktyczne aspekty budowy architektury
stron, dobre praktyki w zakresie zamieszczania treści, możliwości wykorzystywania elementów społecznościowych. Warsztaty prowadzili: Konrad Stepanajtys, redaktor i webmaster portalu sbp.pl, specjalista z zakresu IT, grafik komputerowy oraz Łukasz Stochniał, redaktor portalu sbp.pl,
specjalista z zakresu budowy stron WWW.
●● 34. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej „Bibliografia
wobec wyzwań nowych technologii”, 18-19 czerwca 2015 r., Kraków
W spotkaniu uczestniczyło około 60 pracowników bibliotek publicznych, pedagogicznych i Biblioteki Narodowej. W czasie obrad omawiano tematykę bibliotek cyfrowych, bibliografii regionalnych i elektroniczne
bazy informacji, jako korelacyjne źródła informacji o regionie. Dyskutowano o roli bibliografa regionalnego w kontekście gromadzenia zbiorów
cyfrowych, funkcji bloga jako narzędzia do współpracy w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej w oparciu o bibliografię Dolnego Śląska.
Zademonstrowano też System Bibliografii Regionalnej Małopolski, będący przykładem współdziałania bibliotek regionu. Zostały zaprezentowane
deskryptory Biblioteki Narodowej, jako metoda opracowania rzeczowego
dokumentów. Tym zagadnieniom jest poświęcony serwis „Między Słowami. Serwis informacyjny Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej”.
W podsumowaniu zaakcentowano, że należy dążyć do unowocześniania
bibliografii regionalnych poprzez stosowanie nowych technologii. Uczest-
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nicy konferencji byli zgodni, że rola bibliografa w erze cyfryzacji zdecydowanie wzrasta. Ponadto podkreślili konieczność sprostania oczekiwaniom współczesnego użytkownika, dostosowania zarówno katalogów
bibliotecznych, bibliografii, jak i zasobów cyfrowych do jego kompetencji
informacyjnych. Uczestnicy spotkania zwiedzili Bibliotekę Główną Akademii Górniczo-Hutniczej, Artetekę WBP w Krakowie oraz odbyli spacer
po mieście.

Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

●● „Biblioteka Pod Pierożkiem z Wiśniami – animacja tekstów literackich metodą KLANZY”, 22 czerwca 2015 r., Warszawa
Warsztaty skierowane były do bibliotekarzy pracujących z dziećmi
i młodzieżą, nauczycieli, wychowawców świetlic, animatorów kultury oraz
wszystkich zainteresowanych działaniami animacyjnymi opartymi na tekstach literackich. Uczestnicy w sposób aktywny zapoznali się z metodą
KLANZY, czyli sposobami pracy z grupą. Do działań zostały wykorzystane teksty literackie dotyczące przepisów, potraw, produktów kulinarnych
oraz innych smakowitych sytuacji, w których pojawiają się znane i lubiane postacie litarackie. Uczestnicy poznali różne formy działań z tekstem
literackim. Warsztaty prowadziła Anna Lipińska – nauczyciel bibliotekarz,
polonista, tłumacz, wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w sekcji Książka – Terapia – Zabawa.
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V. KONKURSY I NAGRODY SBP
1. Tydzień Bibliotek 2015

Konkurs na plakat – W tegorocznym konkursie na plakat Tygodnia
Bibliotek zwyciężyła praca autorstwa Magdaleny Rusnok, bibliotekarza
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Organizator:

Partnerzy Tygodnia Bibliotek 2015
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

NARODOW Y
PROGRAM
ROZWOJU
CZ Y TELNIC T WA

Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach
TB 2015 – Przedmiotem konkursu było jedno, wybrane przez instytucję
– adresata konkursu, najbardziej oryginalne wydarzenie, wcześniej nie
realizowane w bibliotece i zgodne z hasłem TB, które w tym roku brzmiało: „Wybieram bibliotekę”.
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Jury konkursu w składzie: Elżbieta Stefańczyk, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Anna Grzecznowska przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom:
I miejsce:
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) za akcję „Biblioteczny Escape Room”
II miejsce ex aequo:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle (woj. podkarpackie) za cykl imprez „Rany! Rety! Tablety… w Twojej Bibliotece”
●● Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu
(woj. małopolskie) za cykl imprez „Kultura niejedno ma imię”
●● III miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Multimedialna Biblioteka
Młodych Planeta 11 (woj. warmińsko-mazurskie) za imprezę „Zaczytani
– zabiegani”
Wyróżnienia:
●● Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie (woj. mazowieckie)
za akcję „Galeria ludzi zakręconych” (Zrób zdjęcie z biblioteką w tle)
●● Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu (woj. wielkopolskie) za cykl
imprez „BiblioCzas – wybierz nas, doładuj wyobraźnię”
●● Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach (woj. świętokrzyskie) za imprezę „Od 4 roczku bez książeczki ani kroczku”
W uznaniu za oryginalne propozycje akcji propagujących biblioteki
i czytelnictwo jury przyznało dyplomy dwóm bibliotekom:
●● Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (woj. mazowieckie)
za akcję „Te owoce wodzą nas na pokuszenie”
●● Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (woj. małopolskie) za akcję
„I Biblioteczna Gra Miejska w Bibliotece”.
Laureatka I nagrody Biblioteka Główna Akademii Morskiej
w Szczecinie przygotowała w ramach Tygodnia Bibliotek 2015 wiele
oryginalnych wydarzeń, m.in. wystawę zakładek do książek „Nie zaginaj
rogów”, „Szepnij słówko” – polecanie innym książek beletrystycznych,
dyktando „Akademicki Mistrz Ortografii”. Zwycięska akcja „Biblioteczny
Escape Room” to przeniesiona ze świata gier komputerowych logiczna
zespołowa zabawa polegająca na uwolnieniu się grupy osób z zamkniętego pokoju po rozwiązaniu ciągu zagadek wymagających wykorzystania
książek i znajomości dawnych procedur bibliotecznych. Escape Room był
zaaranżowany w stylu biblioteki uczelnianej z lat 60., z tradycyjnymi kata-
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logami, rewersami, itp. Dla uczestników zabawy była to podróż w czasie
pokazująca zmiany funkcji, wyposażenia i infrastruktury bibliotek. W grze
wzięli udział zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi uczelni. Akcja
była przygotowana przez pracowników biblioteki bez sponsorów, czy dodatkowego finansowania. Była też nagłośniona przez lokalne media.
Spośród wielu atrakcyjnych wydarzeń zorganizowanych w ramach
Tygodnia Bibliotek 2015 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zgłosiła
do konkursu cykl imprez pod hasłem „Rany! Rety! Tablety… w Twojej Bibliotece”. Ich celem było pokazanie różnorodnych, mniej znanych zastosowań tabletów. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy uczyli się obsługi tabletów, poznawali podstawy kodowania, uczyli się korzystać z różnorodnych aplikacji: do czytania e-booków, wirtualnego zwiedzania muzeów,
nauki języków obcych w programie Duolingo, obróbki zdjęć, stosowania
aplikacji 3D oraz Elements 4D. Uczestnicy warsztatu „Mistrzowie Kodowania” przygotowywali multimedialne pocztówki na Dzień Matki, najmłodsi w programie Scratch Junior także uczyli się kodowania. W „Otwartej
Strefie Tabletu” czytelnicy mogli brać udział w zajęciach inspirowanych
literaturą, teatrem, architekturą.
Laureatka ex aequo II nagrody Sądecka Biblioteka Publiczna im.
J. Szujskiego w Nowym Sączu przygotowała imprezy pod hasłem „Kultura niejedno ma imię” popularyzujące różne formy sztuki: malarstwo,
literatura, muzyka, opera, teatr – w nawiązaniu do Roku Polskiego Teatru
Publicznego. W programie biblioteka zaprezentowała, m.in.: spektakl
teatralny, koncert poezji śpiewanej, zajęcia plastyczne, galerię obrazów
miejscowych artystów „Chwile zatrzymane w sztuce”, konkurs plastyczny
dla dzieci „Wybieram bibliotekę”, „Wieczór z Operą” w wykonaniu młodzieży z sądeckich szkół muzycznych. Imprezy poprzedził panel dyskusyjny „Na co dzień czy od święta czyli rozmowy o kulturze w Nowym Sączu”, na którym omawiano, m.in. wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
mieszkańców Nowego Sącza na temat uczestnictwa w kulturze.
III nagrodę otrzymała Planeta 11 – Multimedialna Biblioteka Młodych (filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie) za happening
rekreacyjno-literacki „Zaczytani – zabiegani”. Celem imprezy było połączenie aktywnej formy wypoczynku – marszobiegu – z propagowaniem
biblioteki i czytelnictwa. Każdy uczestnik akcji miał książkę, rozgrzewka
przed startem polegała na głośnym czytaniu, a zamiast hasła „Start” rozpoczynającego 500-metrowy marszobieg uczestnicy wykrzykiwali nazwiska ulubionych autorów. Happening zakończył się wieloma atrakcjami,
w tym konkurs czytania na czas. W marszobiegu wzięli udział czytelnicy,
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pracownicy bibliotek, a także goście z zagranicy. Organizatorom udało
się pozyskać wielu sponsorów i partnerów, którzy ufundowali atrakcyjne
nagrody, a lokalne media informowały o bibliotecznym literacko-rekreacyjnym happeningu. W organizację imprezy włączyli się także pracownicy innych olsztyńskich bibliotek: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie oraz Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17 września 2015 r. w Warszawie podczas X Forum Młodych Bibliotekarzy.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014

Jury konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa” pod przewodnictwem
Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej przyznało nagrody za dokonania w roku
2014 następującym bibliotekom:
I nagroda – Książnica Beskidzka w Bielsku Białej (woj. śląskie)
Książnica Beskidzka prowadzi od wielu lat wszechstronną działalność
kulturalno-edukacyjną. Tylko w 2014 r. zorganizowała w głównej siedzibie oraz filiach ponad 3 tys. imprez, w których uczestniczyło ok. 180 tys.
osób. Przy bibliotece działają Galeria Książnicy, Salon Literacki, Piwnica
Literacka, trzynaście Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym dla młodzieży
i dzieci (Klub Smoków Literackich). Książnica organizuje międzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Literatury, w ramach którego w roku 2014 zorganizowano trzy trzydniowe festiwale poświęcone literaturom czeskiej,
węgierskiej i słowackiej.
Biblioteka organizuje także wiele innych imprez cyklicznych jak Historyczne Czwartki, Bielskie Spotkania z Książką, Podróże bliskie i dalekie.
W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej po raz 6. zorganizowała
Maraton Biblijny. Książnica Beskidzka była także organizatorem plebiscytu Bielska Lista Najpoczytniejszych Książek 2014, akcji „Dobra para
– książka i kawa” udostępniając książki w pubach, innych akcji jak „Narodowe Czytanie Trylogii”.
Liczba działań i uczestników, oryginalne pomysły są imponujące.
Książnicę Beskidzką wyróżniają także działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. We współpracy z licznymi instytucjami (szpi-

72

Nr 1/2015

BIULETYN ZG SBP

tale, domy opieki) organizuje zajęcia biblioterapii, muzykoterapii i kino
terapii, konkursy dla osób niedowidzących i niewidomych, zajęcia z cyklu
„Biblioteka bez Granic”.
II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie (woj. mazowieckie)
W roku 2014 biblioteka podejmowała różnorodne działania promujące
książkę i czytelnictwo. Zmienione logo biblioteki – kolorowe, dynamiczne,
nowoczesne symbolizuje nową atrakcyjną ofertę uczestnictwa w kulturze
dla różnych grup wiekowych i społecznych, w tym niepełnosprawnych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 269 Literackich Lekcjach
Bibliotecznych uczestniczyło ponad 6700 osób, cotygodniowe spotkania
„Maluchy w bibliotece” rozwijają zainteresowania literaturą i twórczością
plastyczną, co miesiąc przygotowywane są nowe edycje „Podróży literackich”, dwukrotnie zorganizowano literackie „Noce w Bibliotece”, przy MBP
działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki – dla dorosłych i dla młodzieży,
dla osób niepełnosprawnych i chorych uruchomiono „Pogotowie Biblioteczne”. Biblioteka organizuje akcje, happeningi, gry miejskie: „Biblioteka
pod Chmurką”, „Czytam w podróży… Herberta”, „Zagubione książki Zofii
Nałkowskiej”, rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” połączony z wołomińskim Rodzinnym Piknikiem Rowerowym. Biblioteka współpracuje
z lokalnym radiem Fama uczestnicząc w prowadzeniu cotygodniowych
audycji promujących książki „Poczytaj mi Famo”.
III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie (woj. podkarpackie)
Biblioteka po gruntownych remontach siedziby w latach 2012-2013
zmieniła swój wizerunek oferując ponad 12 tys. mieszkańcom miasta
i gminy atrakcyjny, różnorodny program upowszechniania kultury i integracji środowiska lokalnego. Oprócz licznych spotkań autorskich, lekcji
bibliotecznych, Biblioteka prowadzi warsztaty literackie, artystyczne, spotkania biblioterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział
ponad 900 osób, zajęcia z cyklu „Niepełnosprawni w Bibliotece”, liczne
konkursy dla najlepszego czytelnika, plastyczne, historyczne, literackie,
głośne czytanie bajek, konkurs Mistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej.
MBP bierze też udział w organizacji wielu imprez terenowych angażujących społeczność lokalną jak: rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”,
narodowe czytanie Trylogii H. Sienkiewicza, akcja cichego czytania książek na rynku w Lubaczowie pod hasłem „KsięgoZbiór”, kampania społeczna „Zaczytani”, „Kultura uskrzydla”, „Czytam w podróży… Herberta”. Oryginalnym pomysłem była debata oksfordzka młodzieży na temat
„Wolność, czujesz to?”.
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Jury przyznało ponadto dwa wyróżnienia, które otrzymały: Biblioteka
Szkolna Zespołu Szkół w Starej Niedziałce (woj. mazowieckie) oraz Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju (woj. śląskie).
Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Starej Niedziałce stanowi małe
lokalne centrum kultury, organizujące liczne akcje czytelnicze, spotkania,
programy o zasięgu lokalnym, a nawet krajowym jak „Cała Polska czyta
dzieciom”. W roku 2014 biblioteka zorganizowała 67 konkursów szkolnych i gminnych oraz 15 ponadlokalnych, prowadzi zajęcia biblioterapii
i arteterapii, warsztaty teatralne, inspiruje uczniów do przygotowywania
w oryginalny sposób licznych projektów czytelniczych: Urodziny Kubusia Puchatka, Koty z czterech stron świata, Tydzień Zakazanych Książek, Dzień Ziemi, Kultura polskich Romów, akcje z cyklu „Święta zwykłe
i niezwykłe”, „Poczytaj mi przyjacielu”. Biblioteka prowadzi własną stronę
internetową, na której są zakładki „Bliżej książki i jej twórcy” oraz „Kartka
z kalendarza”.
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju organizuje wiele
wydarzeń cyklicznych, okazjonalnych oraz projekty długoterminowe dla
różnych grup wiekowych i społecznych, w tym także dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów. Biblioteka szczególnie wiele atrakcyjnych programów promujących czytanie
i kreatywne formy spędzania wolnego czasu oferuje dzieciom, zwłaszcza najmłodszym: Biblioteczna Akademia Przedszkolaka, warsztaty dla
przedszkolaków „Ilustratorek”, Jesienne spotkania z poezją dla dzieci, teatrzyk dziecięcy, warsztaty artystyczne tworzenia książek „Picturesbook”,
warsztaty multimedialne „Era Gutenberga”, Ferie w Krainie Narnii, Roztańczona Noc z Andersenem, projekt kulturalno-edukacyjny „Bajkigrajki”,
„W świecie regionalnych baśni i legend” i wiele innych. Dla dorosłych
Biblioteka organizuje m.in. „Jastrzębskie Dni z Literaturą”, wiele czasu
poświęca na imprezy integrujące pokolenia jak Rodzinny Piknik Literacki,
Godziny dla Rodziny.
Nagrodę specjalną za szczególne zasługi w działaniu na rzecz promocji czytelnictwa przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa
Wybickiego w Sopocie (woj. pomorskie), która we współpracy z Miastem
Sopot i wieloma innymi instytucjami i środowiskami, w 2014 r. zorganizowała po raz trzeci Międzynarodowy Festiwal Literacki Sopot, jedno
z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce o międzynarodowej
renomie. Biblioteka przyciąga czytelników nie tylko w czasie trwania festiwalu, podkreślając ponadlokalny charakter wielu swoich działań; XIX
Konkurs Poetycki o Złote Pióro Sopotu, Festiwal Literatury Fantastycznej
„Trzy dni fantastyki: Graj, rysuj, pisz”, I Ogólnopolski Konkurs na Komiks
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dla Dzieci, Biblioteczny Kanał Filmowy na Youtube. Dla swoich czytelników Biblioteka organizuje wiele atrakcyjnych imprez popularyzujących
czytanie: warsztaty literackie dla dzieci i dorosłych, multimedialne warsztaty dla dzieci „Komiksowa Biblioteka, stałe cykle dla dzieci (Dobranocki
ze starego projektora, teatrzyk „Pacynka”).
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas VI Warszawskich
Targów Książki, w dniu 24 maja 2015 r.

Laureaci konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014”
przy stoisku SBP na Warszawskich Targach Książki

3. Bibliotekarz Roku 2014

15 maja br. zakończyła się V edycja ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku 2014”, a tytuł ten zdobył reprezentant okręgu warmińsko-mazurskiego SBP Witold Gagacki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Wręczenie nagród laureatom
i finalistom odbędzie się 17 września 2015 r. w Warszawie, podczas X
Forum Młodych Bibliotekarzy.
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4. Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego

Do Nagrody zgłoszono 9 pozycji w 4 kategoriach:
prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym
1. Babik Wiesław: Ekologia informacji. – Kraków: Wydaw. UJ, 2014. –
196 s.
2. Wiesław Wydra i Rafał Wójcik: Baltazar Opec: Żywot Pana Jezu Krysta. – Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2014.
3. Matczuk Alicja: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989: historia i metodyka. – Lublin: Wydaw. UMCS 2014.
– 469 s.
4. Wojciechowska Maja: Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. – Gdańsk: Wydaw. UG, 2014. – 338 s.
prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym
1. Harry Potter: fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury
/ Pod red. Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery. – Warszawa: Wydaw. SBP, 2014. – 186 s.
2. Jamróz-Stolarska Elżbieta: Serie literackie dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989: produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie.
– Warszawa: Wydaw. SBP 2014. – 180 s.
3. Papuzińska Joanna: Mój bajarz odnowiony: studia i szkice o literaturze młodzieżowej. – Warszawa: Wydaw. SBP, 2014. – 175 s.
podręczniki akademickie
podręczniki akademickie
1. Cyrklaff Magdalena: Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki
uzależnień i promocji zdrowia. – Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2014.
– 262 s.
prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym
1. Kotuła Sebastian Dawid: Wstęp do Open Source. – Warszawa: Wydaw. SBP, 2014. – 168 s.
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego otrzymują:
●● Matczuk Alicja: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989: historia i metodyka. – Lublin: Wydaw.
UMCS 2014. – 469 s.
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●● Cyrklaff Magdalena: Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. – Toruń: Wydaw. Naukowe UMK,
2014. – 262 s.
●● Kotuła Sebastian Dawid: Wstęp do Open Source. – Warszawa:
Wydaw. SBP, 2014. – 168 s.

VI. STANOWISKA, OPINIE, APELE, INTERWENCJE
●● Apel do dyrektorów bibliotek naukowych w sprawie prenumeraty
czasopism SBP (5.01)
●● Zgłoszenie przedstawicieli SBP do uczestnictwa w obradach komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Książnicy Karkonoskiej (7.01, 25.05)
●● Stanowisko SBP w sprawie projektu MEN „Książki naszych marzeń” (16.02)
●● Pismo do MEN dot. świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli
bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych (23.02)
●● Opinia SBP o założeniach projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji skierowana do IBE (25.02)
●● Opinia SBP w sprawie odwołania Pani Magdaleny Gutowskiej
z funkcji Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku (2.03)
●● Opinia SBP dot. powołania Pani Bożeny Wernik na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie (17.03)
●● Opinia SBP w sprawie powołania Pana Krzysztofa Dąbkowskiego
na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na kolejny okres (20.03)
●● Opinia SBP w sprawie odwołania Pani Bogumiły Stachowiak
ze stanowiska Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie (25.03)
●● Apel do dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych w sprawie możliwości zakupu czasopism SBP w ramach Programu BN
„Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek 2015” (5.05)
●● Uwagi SBP do projektu rozporządzenia o Systemie Informacji
o Nauce, skierowane do MNiSW (19.05)
●● Pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego popierające
protest bibliotekarzy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w sprawie niskich wynagrodzeń (19.05)
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●● Prośba o uczestnictwo Polski w postępowaniu przed Trybunałem
Sprawiedliwości w sprawie udostępniania e-booków przez biblioteki – poparcie stanowiska EBLIDA – pismo skierowane do Departamentu Własności Intelektualnej Mediów MKiDN (9.06)
●● Opinia SBP w sprawie odwołania Pani Zofii Pawlak-Szymańskiej
ze stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku (10.06)
●● Prośba o wsparcie postulatów środowiska bibliotekarskiego
i uwzględnienie przesłanych uwag podczas głosowania w Parlamencie Europejskim dot. prawa europejskiego, skierowana
do europosła Tadeusza Zwiefki (13.06)
●● Podpisanie petycji do Sejmowej Komisji Kultury w sprawie dozwolonego użytku edukacyjnego (16.06)
●● Opinia SBP w sprawie odwołania Pani Elżbiety Hop ze stanowiska
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim (25.06)
●● Postulaty środowiska bibliotekarskiego (SBP, KDBASP, EBIB, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych) związane z projektem
nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych –
przekazane posłom – członkom Komisji Kultury.

VII. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Czasopisma:
W pierwszym półroczu 2015 r. wszystkie czasopisma ukazały się regularnie. W lutym 2015 r. czasopismo „Zagadnienia Informacji Naukowej
– Studia Informacyjne” pomyślnie przeszło ewaluację i zostało wpisane
do indeksu ERIH PLUS.
Dzięki uzyskaniu dotacji ze środków MKiDN w czasopiśmie „Poradnik
Bibliotekarza” nr 1/2015 ukazał się dodatek „Świat Książki Dziecięcej”.
Planowane jest jeszcze wydanie 2 dodatków ŚKD oraz wkładki w wersji
elektronicznej pt. „Bajkoterapia w bibliotece”. Więcej informacji na stronie
http://poradnikbibliotekarza.pl/new/index.php/swiat-ksiazki-dzieciecej2
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Książki – w I półroczu ukazały się:
Seria: „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”
A. Korycińska-Huras, M. Janiak (red.): Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Badania, zasoby, użytkownicy
Seria: „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”
G. Lewandowicz-Nosal i inni: Warto mieć w bibliotece. Książki dla
dzieci 2010-2014. Katalog
Seria: „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”
M. Pietrzak (red.): Teatr w bibliotece. Doświadczenia i praktyka
D. Pietrzkiewicz: Ciekawe przypadki z życia książki, czyli „Nie jest
grzechem lubić książki dla nich samych…”
Seria: „Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia”
A. Franke: Filmy „Matrix” oraz „Alicja w Krainie Czarów” jako archetypiczne opowieści mityczne
Seria: „Propozycje i Materiały”
M. Wojciechowska (red.): Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej.
Rozwój, bariery, technologie
Seria: „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”
E. Dudzińska (red.): Organizatorzy, bibliografowie i dydaktycy
Poza seriami:
D. Grygrowski: Biblioteki i pieniądze
B. Sosińska-Kalata (red.): Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce
chemii (publikacja bezpłatna, wersja elektroniczna).
Spotkanie Rady Programowej Wydawnictwa SBP
W dniu 19 marca br. odbyło się doroczne posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP. Zebraniu przewodniczył prof. Dariusz Kuźmina. W spotkaniu wzięli również udział Przewodnicząca SBP, członkowie
redakcji czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie oraz Dyrekcja
Biura ZG SBP.
W pierwszej części spotkania dokonano oceny dorobku wydawniczego w 2014 r., przedstawionego przez dyrektor Martę Lach. Podkreślono
dobre wyniki w produkcji książek oraz wysoko oceniono wartość wydanych publikacji dla środowiska bibliotekarskiego. Problemem pozostaje
wciąż sprawa malejącego nakładu czasopism, pomimo znacznych wysiłków i inwestycji w podniesienie poziomu merytorycznego czasopism,
atrakcyjności artykułów, poprawy szaty graficznej oraz spełnienie wymogów do podniesienia liczby punktów przyznawanych przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych: „Przeglądu
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Bibliotecznego” i „Zagadnień Informacji Naukowej. Studia Informacyjne”
(umiędzynarodowienie rad redakcyjnych, wprowadzenie artykułów w języku angielskim, podjęcie starań o włączenie obu tytułów do prestiżowej
bazy ERIH PLUS).
W trakcie dyskusji zebrani podkreślili, że kluczowym zadaniem jest
w tej chwili ukształtowanie świadomości dyrektorów bibliotek w zakresie czytelnictwa literatury fachowej. Jak podkreśliła Elżbieta Stefańczyk,
sprawa ta była poruszana wielokrotnie na naradach dyrektorów WBP, dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Stowarzyszenie wystąpiło z propozycją włączenia możliwości prenumeraty czasopism do programów MKiDN.
Marta Lach oraz Małgorzata Szmigielska przedstawiły szerokie działania marketingowe wprowadzone przez Biuro ZG SBP, co zaowocowało m.in. podpisaniem umów barterowych na promocję naszych czasopism w innych wydawnictwach.
W drugiej części spotkania zebrani zapoznali się z planem wydawniczym na 2015 rok i zaakceptowali jego realizację.

VIII. SPRAWY RÓŻNE
Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej
GKR przeprowadziła w dniach 23-24 kwietnia 2015 r. kontrolę w Biurze ZG SBP. Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji oraz dodatkowych informacji uzyskanych od Przewodniczącej SBP, Dyrektor Biura
ZG SBP, Dyrektor Wydawnictwa SBP oraz Głównej Księgowej, Komisja
pozytywnie oceniła działania ZG SBP, w tym działania w celu poprawy
sytuacji finansowej SBP. Komisja sformułowała w protokole wnioski pokontrolne, które zostały przedstawione na posiedzeniu Prezydium ZG
SBP w dn. 11 czerwca 2015 r.
Granty SBP
SBP uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań
w 2015 r.:
●● ICT w upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach – grant Narodowego Centrum Kultury
W ramach zadania zrealizowane zostaną bezpłatne kursy e-learningowe dot. wykorzystania wybranych aplikacji i narzędzi Web 2.0 do kre-
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atywnego tworzenia różnorodnych materiałów utrwalających i promujących kulturę najbliższego regionu:
1. Prezentacja kultury (narzędzia Web 2.0: PhotoStory 3 dla Windows
i/lub Windows Movie Maker i Tackk) – 7-21 września 2015 r.
2. Kultura w e-książce i komiksie (narzędzia Web 2.0: StoryJumper,
ToonDoo i/lub Bitstrips i/lub Make Beliefs Comix) – 5-23 października
2015 r.
Kursy prowadzone będą na platformie e-learningowej SBP (http://
elearning.sbp.pl) przez specjalistów z Ośrodka Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura
– Interwencje 2015.

●● Tydzień Bibliotek 2015 – grant MKiDN (szczegóły patrz: V. Konkursy
i nagrody SBP)
●● Wydawanie dodatku „Świat Książki Dziecięcej” wraz z wkładkami –
grant MKiDN (szczegóły patrz: VII. Działalność wydawnicza)
●● nagrody dla laureatów i finalistów konkursu „Bibliotekarz Roku” – dotacja MKiDN
●● Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem – grant Fundacji
Batorego
Projekt realizowany we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, którego
głównym celem jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie
obsługi czytelników z zaburzeniami komunikacji (osób z autyzmem –
OzA) oraz przełamanie bariery w dostępie OzA do działań kulturalnych
i usług oferowanych przez biblioteki. Osoby te często są w formie fizycznej, jednak zaburzenia komunikacji i zachowań oraz brak przygotowania
kadr bibliotek zamykają im drogę do swobodnego korzystania z zasobów
instytucji kultury. Osoby te będą włączone aktywnie w tworzenie rozwiązań na każdym z etapów realizacji projektu (tworzenie strony zadania,
programu szkoleń, rozwiązań graficznych do oznaczania, propozycje modyfikacji wnętrz bibliotek).
Więcej szczegółów na stronie www.autyzm.sbp.pl
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Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego
z Funduszy EOG.

●● IV Salon Bibliotek – dotacja MKiDN
Ogólnopolska kampania edukacyjna – Salon Bibliotek realizowana
jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 4 lat, przy wsparciu finansowym MKiDN. Ma ona na celu promocję czytelnictwa książek o tematyce historycznej i bibliotek, które je wydają oraz organizują
różnorodne imprezy upowszechniające wiedzę o regionach – naszych
„małych ojczyznach”. IV Salon Bibliotek zorganizowany zostanie w dn.
26-29.11.2015 r., podczas Targów Książki Historycznej, odbywających
się na Zamku Królewskim w Warszawie. Włączenie Salonu do Targów,
odwiedzanych co roku przez ok. 20 tys. osób, umożliwia zaprezentowanie szerszej społeczności dorobku bibliotek w zakresie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Wydany zostanie również elektroniczny
Katalog wydawnictw historycznych bibliotek.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

●● Obserwatorium bibliotek 2: analiza funkcjonowania bibliotek, badanie
zmian i wpływu na rozwój społeczny i ekonomiczny – dotacja MKiDN
Kontynuacja projektu badawczego realizowanego w latach 20132014 w ramach programu MKiDN Obserwatorium Kultury „Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek”. Celem zadania jest
wdrożenie narzędzi badawczych pozwalających w sposób obiektywny,
zgodny z międzynarodowymi standardami na zdiagnozowanie i monitorowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu bibliotek publicznych
i pedagogicznych we wszystkich obszarach ich działania, zwłaszcza
oferowanych usług na poziomie najmniejszych bibliotek gmin wiejskich,
a także na poziomie regionalnym, lokalnym i ogólnopolskim. Realizacja

82

Nr 1/2015

BIULETYN ZG SBP

zadania polega na badaniu wskaźników funkcjonalności bibliotek opracowanych na podstawie norm międzynarodowych i danych statystycznych
z wykorzystaniem formularza GUS K03 oraz na badaniu stopnia satysfakcji z usług bibliotecznych. W ramach zadania zostaną podjęte przygotowania do przeprowadzenia prac badawczych w zakresie społecznego
i ekonomicznego oddziaływania bibliotek. Więcej informacji na stronie
projektu http://afb.sbp.pl/.

●● Dofinansowanie udziału E. Stefańczyk w Kongresie IFLA 2015
w Kapsztadzie – dotacja MKiDN
Forum Młodych Bibliotekarzy – przygotowania
X Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w Warszawie w dniach
17-18 września 2015 r. pod hasłem „Zakochaj się w bibliotece”. Organizatorem jest Oddział SBP w Warszawie, przy współpracy Biblioteki
Narodowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz ZG SBP.
Tematyka wystąpień ujęta została w następujących blokach tematycznych:
S jak Studia – problematyka kształcenia w zawodzie bibliotekarza,
praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy na uczelni, praktyka zawodowa, rola kół naukowych w karierze zawodowej.
U jak Umiejętności – doskonalenie kompetencji zawodowych, predyspozycje i umiejętności do pracy w bibliotece, zadania bibliotekarzy
w kontekście zmieniających się potrzeb użytkowników i rozwoju technologicznego, pozyskiwanie środków finansowych dla bibliotek.
K jak Kontakty – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
C jak Codzienność – różnorodne problemy w pracy bibliotekarskiej,
mentoring, potrzeby czytelników, innowacyjne formy obsługi.
E jak Energia – zainteresowania, pasje, hobby źródłem inspiracji bibliotekarzy, motywacje do pracy w bibliotece, nowe wyzwania, rola bibliotekarza w rozwoju intelektualnym człowieka.
S jak Start – młodzi menedżerowie w bibliotece, dobre praktyki zarządzania zespołem, ścieżki zawodowe młodych bibliotekarzy.
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Forum towarzyszyć będą imprezy integracyjne, połączone ze zwiedzaniem Warszawy i bibliotek. Szczegółowe informacje http://www.sbp.
pl/fmb.
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Departament Pracy MPiPS.
W rejestrze znajduje się informacja o warsztatach organizowanych przez
SBP, na które wojewódzkie urzędy pracy mogą zgłaszać osoby chcące
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Wydawnictwo SBP
Opracowanie i redakcja: Anna Grzecznowska
i Małgorzata Dargiel-Kowalska
Opracowanie techniczne i korekta: Elżbieta Matusiak
Skład i łamanie: Funky Worky
Druk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafii
ul. Piłsudskiego 2A, 05-270 Marki

Edukacja w SBP
Bogata oferta edukacyjna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
to odpowiedź na zapotrzebowanie Bibliotekarzy zgłaszane
w ankietach i drogą mailową.

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty
i konferencję:
Cykl warsztatów „Teatr w bibliotece”, 23-25 września 2015 r.,
Warszawa
Konferencja „Jak dbać o kulturę języka wśród młodych”
25 września 2015 r., Warszawa

25 września 2015 r., Gorzów Wielkopolski
Warsztaty „Autoprezentacja z elementami kreowania wizerun ku”, 9 października 2015 r., Warszawa
Warsztaty „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”, 15 października 2015 r., Warszawa
Ochrona danych osobowych – cykl warsztatów (podstawowy
i rozszerzony) , 22-23 października 2015 r., Warszawa
Więcej informacji pod adresem:
http://www.sbp.pl/warsztaty

Nie czekaj z rejestracją,
liczba miejsc ograniczona!

Hity Wydawnictwa SBP

Zapraszamy do sklepu www.sbp.pl/sklep

MEGA

NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA

BIBLIOTEKI

„Megabiblioteki to termin różniący się od mediateki, a jednak ściśle
współgrający z nim, bowiem mediateki zazwyczaj są megabibliotekami. Trudno, bez głębszej analizy danej placówki, zastosować wymiennie oba terminy, bowiem nie każda megabiblioteka jest mediateką. Co ciekawe brak w literaturze konkretnych, uwzględniających
najnowsze zmiany deﬁnicji, problematyka związana z tego typu placówkami wciąż się poszerza, zainteresowanie bibliologów w kontekście naukowego spojrzenia na zjawiska z nimi związane – rośnie. Dlatego bez wahania można uznać, że tematyka [...] książki jest bardzo
aktualna. Ponad wszelką wątpliwość dyskurs naukowy wokół megabibliotek jest ważny i potrzebny. Pomysł na zebranie artykułów poświęconych im właśnie zasługuje na uznanie, tym bardziej, że dzięki
temu, iż jest to opracowanie wieloautorskie, możemy w nim odnaleźć
różne spojrzenia na – zbierający je w całość – przedmiot badań”.
Z recenzji wydawniczej dr hab. Marioli Antczak prof. UŁ

MEGABIBLIOTEKI

„Czy każda biblioteka mająca zbiory bogate pod względem wielkości
i różnorodności nośników jest megabiblioteką? Czy też za taką może
być uznana biblioteka mająca zasoby średniej wielkości, ale prowadząca bardzo rozbudowaną działalność usługową, aktywnie funkcjonująca w życiu danego społeczeństwa i służąca zaspokajaniu
różnorodnych potrzeb oświatowych, kulturalnych czy informacyjnych. Czy takim kryterium jest dostępność i powszechność nowych
technologii w pracy danej placówki? Trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Rozmowy tak z użytkownikami, jak i z bibliotekarzami sugerują jednak, iż na miano megabibliotek wpływa przede wszystkim
różnorodność zbiorów i świadczone usługi: ich wielość oraz miejsce
i rola w życiu danej społeczności. Można przyjąć, że megabiblioteki publiczne to te, które zapewniają mieszkańcom dogodny dostęp
do różnorodnych materiałów bibliotecznych i informacji, i – poprzez
swoją działalność – służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą
w upowszechnianiu wiedzy i kultury”.
Ze Wstępu prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert

MEGA
BIBLIOTEKI

Seria wydawana przez Wydawnictwo
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
we współpracy
Z INSTYTUTEM INFORMACJI NAUKOWEJ
I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

978-83-64203-52-7, cena 39 zł

Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu
Teatr w bibliotece
Warszawskiego. Biblioteki i pieniądze to druga książka autora opu-

Dariusz Grygrowski jest absolwentem i pracownikiem Instytutu

książkowe
w bibliotece (2001 r.). D. Grygrowski jest ponadto autoDoświadczenia
i praktyka
rem kilkunastu artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych

blikowana w Wydawnictwie SBP. Poprzednia to Dokumenty nie– przede wszystkim w cyklu prac Zakładu Bibliotekoznawstwa
IINiSB UW. Autor jest też współredaktorem książki Bibliologia,
biblioteki, bibliotekarze (2005 r.). Od 2013 r. pełni funkcję redaktora tematycznego w kwartalniku „Przegląd Biblioteczny”.

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

da wypowiedzi – każdy ma prawo wyramysły oraz dyskutować o nich z innymi
ę uczyć od innych i samemu dzielić się

acę każdego pracującego przy realizacji

wszyscy, zarówno aktorzy jak i widzowie
zarówno swoje sukcesy, jak i porażki
leży więc starannie przygotowywać się
iennym i obowiązkowym
orośli pomagają dzieciom, starsi młod-

żdego człowieka lepszym

Dariusz Grygrowski

BIBLIOTEKI
i
PIENIĄDZE

BIBLIOTEKI i PIENIĄDZE

W skomercjalizowanym otoczeniu biblioteka uchodzi za jeden z bastionów egalitarnego, bo bezpłatnego dostępu do informacji i rozrywki. W praktyce jednak zakres usług
oferowanych przez biblioteki, za które pobierane są opłaty, coraz bardziej się poszerza.
Książkę Biblioteki i pieniądze otwiera rozdział, w którym omówiona została dyskusja
na temat opłat bibliotecznych – celowości ich pobierania i nieprzekraczalnych w tym
zakresie granicach.
Poza opłatami nakładanymi na użytkowników, biblioteki próbują też innymi sposobami zdobywać tzw. środki pozabudżetowe. Zagadnienia te omawia rozdział dotyczący
metod i zasad pozyskiwania środków na działalność biblioteki, opisywanych w literaturze anglojęzycznej pod hasłem „library fundraising”.
Źródłem dodatkowego finansowania działalności bibliotecznej są fundusze unijne,
rządowe programy wspierania bibliotek i fundacje powoływane głównie przez podmioty
ze świata biznesu. Kolejny rozdział jest przeglądem i omówieniem tego typu źródeł wraz
z przykładami inwestycji bibliotecznych wykorzystujących owe źródła.
Książkę uzupełniają rozważania o celowości i zasadach prowadzenia analiz zwrotu
nakładu z inwestowania w bibliotekę, których efektem jest dyskusyjne przeliczanie wartości usług bibliotecznych na jednostki monetarne oraz rozdział, w którym omówiony
został problem wynagradzania autorów książek wypożyczanych w bibliotekach, znany
w świecie pod hasłem „public lending right”.

wobec zadań scenicznych jest równy,
e mniejsze, lub są tylko statystami albo
ązane z realizacją przedstawienia
każdy wykonuje swoje zadania według
ści
w nim tworzyć, pracować, działać i bawić

Dariusz Grygrowski

ierowana do bibliotekarzy, nauczycieli,
pedagogów, którzy pracują z zespołarealizacji różnorodnych form teatralwcami indywidualnymi. Przybliża dokę tych, którzy od głośnego czytania,
sztuki żywego słowa i przedstawienia
wyzwalają potencjał twórczy uczestnidzieci, młodzieży, dorosłych, ale opohistorie ludzi, miejsc i wydarzeń arty-
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GRAżYNA LEWANDOWICZ-NOSAL adiunkt w IKiCz BN. Jej specjalnością badawczą są biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży oraz literatura dziecięca. Członek
Rady Programowej „Poradnika Bibliotekarza” i dodatku „Świat Książki Dziecięcej” oraz
Rady Naukowej „Guliwera” czasopisma o książce dla dzieci. Autorka wielu publikacji.
W serii „Biblioteki – Dzieci – Młodzież” ukazały się jej książki: Książki dla najmłodszych.
Od zera do trzech. Poradnik (2011) oraz Od czterech do sześciu. Książki dla przedszkolaka (2012).

Dz i ec i



Rozwój, bariery, technologie

Mło d zież

Czytelnictwo
w dobie informacji cyfrowej

ANNA KRAWCZYK absolwentka Filologii Polskiej na UŚ, doktorantka Katedry Literatury
Porównawczej UŚ. Od 2012 r. pracuje w Centrum Literatury Dziecięcej w Galerii Książki w Oświęcimiu. Współkoordynatorka projektu Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
im. K. Makuszyńskiego. Członek sieci Labib oraz uczestniczka projektu „Strefy Innowacji” realizowanego przez FRSI. W obszarze jej zainteresowań pozostają również nowe
technologie oraz ich wykorzystanie w edukacji i promocji czytelnictwa.
KATARZYNA KUJAWA absolwentka historii (2007) oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (studia podyplomowe – 2009) na UWr. Od 2008 r. pracuje w Dziale Pracy
z Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. W 2012 r. została laureatką
nagrody Dolnośląski Bibliotekarz Roku. Interesuje się historią XX w. oraz sportem.
ZUZANNA PORZUCZEK absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na
UWr, początkowo pracowała w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Od
2013 r. pracuje w Centrum Literatury Dziecięcej oświęcimskiej Galerii Książki. Współautorka projektu „Forum Praw Człowieka. Oświęcim - Miasto Orędowników Pokoju”,
w ramach którego prowadzi m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży. Wspiera koordynację projektu Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego.



cenzji dr hab. Marzeny Świgoń
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Propozycje i Materiały

Bi bli ot ek i

badaniach czytelnictwa w różm szkolnego i akademickiego.
ierającym czytelnictwo, w tym
oblematyka z pewnością warta

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

90

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do 12/13 lat. Wybierano książki opublikowane po raz pierwszy w latach 2010-2014 oraz nagrodzone i wyróżnione w różnych konkursach. Katalog zawiera też wykaz 44 serii adresowanych do tej grupy wiekowej.

Seria wydawana przez Wydawnictwo
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
we współpracy
Z INSTYTUTEM INFORMACJI NAUKOWEJ
I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ISBN 978-83-64203-43-5, cena 39 zł

ISBN: 978-83-64203-38-1
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Warto mieć w bibliotece. Książki dla dzieci 2010–2014

Wydawnictwo SBP

Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie

półczesnym problemom czyibliotekarze i biblioterapeuci
edukacyjnych i technicznych
ujmowane jako proces komunika treści i rodzaju transmisji
ego, sposób czerpania wiedzy,
ktualnej. Lektura może również
wzbogacaniu sfery emocjonalzestawione z niepokojącymi
ytelniczych w społeczeństwie.
ny, czy też możliwy jest, dzięki
owrót do kultury czytelniczej.
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