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Szanowni Czytelnicy

Przygotowując materiał do kolejnego numeru „Biuletynu..” prezentującego 
działalność Stowarzyszenia w 2015 r. (ujętą w sprawozdaniach) i pierwszym 
półroczu 2016 r. skupiliśmy się przede wszystkim na zadaniach statutowych, 
z których trzeba będzie się rozliczyć w kończącej się powoli kadencji 2013-
2017. Dużą uwagę poświęciliśmy też przygotowaniom do obchodów 
100-lecia SBP, a także organizacji światowego spotkania bibliotekarzy 
– Kongresu IFLA we Wrocławiu. Oba wydarzenia będą miały miejsce 
w 2017 r., ale wymagają już dziś znacznego zaangażowania zarówno 
członków SBP, jak i innych bibliotekarzy, a także wsparcia Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na te uroczystości przygotowuje się 
również nasze Wydawnictwo. Czytelnicy znajdą także w „Biuletynie…” 
omówienie  wyników konkursów oraz innych inicjatyw podejmowanych 
przez Stowarzyszenie, a także szkoleń, które stały się wizytówką SBP. 

Zapraszamy do lektury

dr	Anna	Grzecznowska 
Dyrektor	Biura	ZG	SBP

od Redakcji
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I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH W 2015 R. 

1. Działalność Zarządu Głównego SBP
Informacje organizacyjne Zarządu Głównego

W 2015 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował 
zadania statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych 
w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, znowelizo-
wanej 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 2015 rok terminarzem, Prezydium Za-
rządu Głównego spotkało się na pięciu posiedzeniach (6.02; 31.03; 11.06; 28-29.09; 
9.12), a Zarząd Główny na dwóch (31.03; 9.12). W spotkaniach uczestniczyli również 
zaproszeni goście: honorowy przewodniczący Stowarzyszenia – Stanisław Czajka, 
dyrektor Biura SBP – Anna Grzecznowska, z-ca dyrektora ds. wydawniczych – Marta 
Lach, konsultant dyrektora Biura ZG ds. wydawnictw – Janusz Nowicki, sekretarz 
Biura ZG – Małgorzata Dargiel-Kowalska. Na wybrane posiedzenia zapraszani byli 
także: Ewa Stachowska-Musiał (przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień 
ZG), Małgorzata Szmigielska (red. naczelna portalu www.sbp.pl), Małgorzata Hoło-
dowicz (główna księgowa Biura ZG), Elżbieta Górska (koordynator AFB), Aleksandra 
Sztajerwald (Fundacja SYNAPSIS), prof. Jadwiga Konieczna (Uniwersytet Łódzki). 

W dn. 23-24.04. odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, która 
dokonała oceny działania ZG i Biura ZG w 2014 r., w tym sytuacji fi nansowej Sto-
warzyszenia. Kontrola wypadła korzystnie, uwagi Komisji zawarte w 10 punktach 
umieszczono w protokole. W końcu roku, ze względów zdrowotnych, z funkcji prze-
wodniczącego GKR i z prac w Komisji zrezygnował J. Ambroży. Z prac w Komisji zre-
zygnowała również H. Matras, w związku z dłuższym wyjazdem zagranicznym. Na 
posiedzeniu ZG ustalono, że pozostali członkowie GKR oraz zastępcy członka wy-
brani podczas KZD w 2013 r. powinni zebrać się w I kwartale 2016 r. w celu wyboru 
nowego przewodniczącego Komisji i uzupełnienia jej składu. 

19 marca odbyło się posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP, któ-
remu przewodniczył prof. Dariusz Kuźmina. W spotkaniu wzięli udział także Prze-
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wodnicząca SBP, członkowie redakcji czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie 
oraz Dyrekcja Biura ZG SBP. Podsumowano działalność Wydawnictwa w 2014 r. oraz 
określono główne kierunki polityki wydawniczej w 2015 r. Zwrócono uwagę na ko-
nieczność podjęcia starań w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podwyż-
szenie liczby punktów przyznanych czasopismom „Przegląd Biblioteczny” i „Zagad-
nienia Informacji Naukowej”. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SBP podjął 9 uchwał i Prezydium 
ZG SBP – 1 uchwałę. Członkowie ZG inicjowali, prowadzili bądź uczestniczyli w licz-
nych spotkaniach organizacyjnych związanych m.in. z przygotowaniami do Jubile-
uszy: 100-lecia SBP, 90-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, 65-lecia „Zagadnień Infor-
macji Naukowej”, a także  przygotowaniami do Zjazdu SBP w 2017 r. i Kongresu IFLA 
2017 we Wrocławiu, realizacją zadań objętych dotacjami (np. uczestnictwo w Jury 
konkursów, posiedzeniach Rady Programu „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, 
zobacz, działaj”, spotkaniach zespołów roboczych), organizacją warsztatów i kon-
ferencji ogólnopolskich, utrzymywaniem współpracy z dotychczasowymi partne-
rami (IBUK Libra, MPLC) i pozyskiwaniem nowych partnerów, zawieraniem umów 
barterowych.

Działalność merytoryczna Zarządu Głównego 
W 2015 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 
(grant MKiDN, Program Obserwatorium Kultury na lata 2015-2017);

• realizacji zadań objętych dotacjami (8):
 ‒ ICT w upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach – grant NCK,
 ‒ Najciekawsza akcja czytelnicza w ramach XII edycji Tygodnia Bibliotek 2015 

– grant MKiDN,
 ‒ Wydawanie dodatku „Świat Książki Dziecięcej” oraz wkładki „Bajkoterapia 

w bibliotece” – MKiDN,
 ‒ Organizacja konkursu „Bibliotekarz Roku” i przyznanie nagród laureatom i fi -

nalistom – MKiDN,
 ‒ „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” – Fundacja Batorego,
 ‒ IV Salon Bibliotek – MKiDN,
 ‒ Obserwatorium bibliotek – AFB – MKiDN

BIULETYN ZG SBP Nr 1/2016 5

 ‒ Dofi nansowanie udziału w Kongresie IFLA 2015 – MKiDN;
• opracowaniu aplikacji na rok 2016 (7):

 ‒ MKiDN – wydawanie czasopism „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”,
 ‒ Instytut Książki – V Salon Bibliotek; realizacja projektu na najciekawszą akcję 

czytelniczą w ramach XIII edycji programu Tydzień Bibliotek,
 ‒ MNiSW: 

działalność wydawnicza: 
 ‒ Digitalizacja serii naukowej „Nauka-Dydaktyka-Praktyka”,
 ‒ Digitalizacja czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia 

Informacyjne”,
 ‒ Digitalizacja czasopisma „Przegląd Biblioteczny”, 

upowszechnianie:
 ‒ Źródła do badań fonografi i polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych; 

• integracji środowiska bibliotekarskiego wokół spraw związanych z zawodem bi-
bliotekarza i rozwojem bibliotek;

• opiniowaniu i monitorowaniu prac nad Narodowym Programem Rozwoju 
Czytelnictwa;

• przygotowaniu do jubileuszu 100-lecia SBP;
• przygotowaniu do IFLA 2017 we Wrocławiu;
• działalności wydawniczej i edukacyjnej.

Poniżej działalność merytoryczną zaprezentowano według celów strategicz-
nych i szczegółowych Strategii SBP na lata 2013-2021: 

 
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki biblio-
tecznej w Polsce

Cel szczegółowy I.1: Wzmocnienie roli SBP w tworzeniu uregulowań prawnych ma-
jących wpływ na rozwój bibliotek i zawód bibliotekarza

W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalność 
bibliotek oraz zawód bibliotekarza wymienić należy przygotowanie opinii i eksper-
tyz dot. m.in.:
• ustawy o książce – E. Stefańczyk uczestniczyła w posiedzeniach Sejmowej Komi-

sji Kultury, w spotkaniach i dyskusjach różnych gremiów (bibliotekarzy, wydaw-
ców, księgarzy), 
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• założeń projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifi kacji dla Instytutu Ba-
dań Edukacyjnych (IBE),

• projektu rozporządzenia o Systemie Informacji o Nauce skierowanym do MNiSW,
• wspierania postulatów środowiska bibliotekarskiego i uwzględnienia uwag zgła-

szanych podczas głosowania w Parlamencie Europejskim dot. prawa europej-
skiego, skierowane do europosła Tadeusza Zwiefk i,

• podpisania petycji do Sejmowej Komisji Kultury w sprawie dozwolonego użytku 
edukacyjnego,

• projektu rozporządzenia MKiDN w sprawie dodatkowego wynagradzania pra-
cowników instytucji kultury,

• pisma do MEN w sprawie świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli bibliote-
karzy z bibliotek pedagogicznych,

• postulatów środowiska bibliotekarskiego (SBP, KDBASP, EBiB, Poznańska Funda-
cja Bibliotek Naukowych), związanych z projektem nowelizacji Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, przekazanych Sejmowej Komisji Kultury,

• wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, ar-
tystycznej lub naukowej wypożyczonej z zagranicy na wystawę czasową organi-
zowaną na terytorium RP,

• wzorów zawiadomienia o wwiezieniu na teren RP i wywożeniu z terytorium RP 
rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożycza-
nej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej 
ochroną prawną,

• projektu NPRCz dla MKiDN i MEN,
• zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Cel szczegółowy I.2: Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i re-
alizowaniu programów rozwoju bibliotek
• Opinie w sprawie odwołania dyrektorów w Bisztynku, Milanówku, Jaworniku 

Polskim, Białymstoku, Działdowie oraz powołania dyrektorów (Słupno, Czempiń, 
Milanówek, Olsztyn),

• Udział przedstawicieli SBP w konkursie na dyrektora Książnicy Karkonoskiej,
• Wpisanie SBP do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez urzędy 

pracy.
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Cel szczegółowy I.3: Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa 
oraz inicjowanie opracowania nowych norm i standardów

Kontynuacja projektu badawczego realizowanego w latach 2013-2014, 
w ramach programu MKiDN Obserwatorium Kultury „Obserwatorium bibliotek: 
analiza funkcjonowania bibliotek”. Celem zadania, przewidzianego do realizacji 
w latach 2015-2017 jest wdrożenie narzędzi badawczych pozwalających w spo-
sób 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. Rok 2015 był pierwszym rokiem wdraża-
nia metody systematycznej obserwacji i oceny funkcjonowania bibliotek publicz-
nych oraz pedagogicznych. Do uczestnictwa w badaniu pozyskano 3792 biblioteki 
publiczne (łącznie z fi liami), w tym wszystkie z 5 województw oraz 111 bibliotek 
pedagogicznych. W ramach prac przygotowujących do badania zmian zachodzą-
cych w bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego w latach 2012-2016,  
uzupełniono zawarte w bazie projektu AFB dane statystyczne bibliotek tego wo-
jewództwa za rok 2012 oraz opracowano konceptualizację badania tych zmian. 
W ramach prac eksperckich, będących podstawą opracowania w roku 2017 pod-
ręcznika poświęconego interpretacji danych statystycznych i wskaźników oraz wy-
ników analiz, opracowano ekspertyzę, która będzie materiałem pomocniczym dla 
tych prac. Zakupiono ponadto i przetłumaczono dwie normy ISO: 11620 i 16439. 
Serwis internetowy projektu AFB był ważnym środkiem promocji badań efektyw-
ności bibliotek i źródłem informacji dla bibliotekarzy o metodologii badań i sto-
sowanych narzędziach. Podkreślenia wymaga fakt, że w roku 2015 zakończono 
konsultacje z partnerami projektu i podpisano dokumenty regulujące zasady funk-
cjonowania projektu AFB, w tym odpowiedzialność poszczególnych partnerów.

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 two-
rzeniu społeczeństwa wiedzy

Kontynuowano 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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• założeń projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifi kacji dla Instytutu Ba-
dań Edukacyjnych (IBE),

• projektu rozporządzenia o Systemie Informacji o Nauce skierowanym do MNiSW,
• wspierania postulatów środowiska bibliotekarskiego i uwzględnienia uwag zgła-

szanych podczas głosowania w Parlamencie Europejskim dot. prawa europej-
skiego, skierowane do europosła Tadeusza Zwiefk i,

• podpisania petycji do Sejmowej Komisji Kultury w sprawie dozwolonego użytku 
edukacyjnego,

• projektu rozporządzenia MKiDN w sprawie dodatkowego wynagradzania pra-
cowników instytucji kultury,

• pisma do MEN w sprawie świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli bibliote-
karzy z bibliotek pedagogicznych,

• postulatów środowiska bibliotekarskiego (SBP, KDBASP, EBiB, Poznańska Funda-
cja Bibliotek Naukowych), związanych z projektem nowelizacji Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, przekazanych Sejmowej Komisji Kultury,

• wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, ar-
tystycznej lub naukowej wypożyczonej z zagranicy na wystawę czasową organi-
zowaną na terytorium RP,

• wzorów zawiadomienia o wwiezieniu na teren RP i wywożeniu z terytorium RP 
rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożycza-
nej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej 
ochroną prawną,

• projektu NPRCz dla MKiDN i MEN,
• zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Cel szczegółowy I.2: Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i re-
alizowaniu programów rozwoju bibliotek
• Opinie w sprawie odwołania dyrektorów w Bisztynku, Milanówku, Jaworniku 

Polskim, Białymstoku, Działdowie oraz powołania dyrektorów (Słupno, Czempiń, 
Milanówek, Olsztyn),

• Udział przedstawicieli SBP w konkursie na dyrektora Książnicy Karkonoskiej,
• Wpisanie SBP do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez urzędy 

pracy.
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Cel szczegółowy I.3: Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa 
oraz inicjowanie opracowania nowych norm i standardów

Kontynuacja projektu badawczego realizowanego w latach 2013-2014, 
w ramach programu MKiDN Obserwatorium Kultury „Obserwatorium bibliotek: 
analiza funkcjonowania bibliotek”. Celem zadania, przewidzianego do realizacji 
w latach 2015-2017 jest wdrożenie narzędzi badawczych pozwalających w spo-
sób 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. Rok 2015 był pierwszym rokiem wdraża-
nia metody systematycznej obserwacji i oceny funkcjonowania bibliotek publicz-
nych oraz pedagogicznych. Do uczestnictwa w badaniu pozyskano 3792 biblioteki 
publiczne (łącznie z fi liami), w tym wszystkie z 5 województw oraz 111 bibliotek 
pedagogicznych. W ramach prac przygotowujących do badania zmian zachodzą-
cych w bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego w latach 2012-2016,  
uzupełniono zawarte w bazie projektu AFB dane statystyczne bibliotek tego wo-
jewództwa za rok 2012 oraz opracowano konceptualizację badania tych zmian. 
W ramach prac eksperckich, będących podstawą opracowania w roku 2017 pod-
ręcznika poświęconego interpretacji danych statystycznych i wskaźników oraz wy-
ników analiz, opracowano ekspertyzę, która będzie materiałem pomocniczym dla 
tych prac. Zakupiono ponadto i przetłumaczono dwie normy ISO: 11620 i 16439. 
Serwis internetowy projektu AFB był ważnym środkiem promocji badań efektyw-
ności bibliotek i źródłem informacji dla bibliotekarzy o metodologii badań i sto-
sowanych narzędziach. Podkreślenia wymaga fakt, że w roku 2015 zakończono 
konsultacje z partnerami projektu i podpisano dokumenty regulujące zasady funk-
cjonowania projektu AFB, w tym odpowiedzialność poszczególnych partnerów.

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 two-
rzeniu społeczeństwa wiedzy

Kontynuowano 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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Cel szczegółowy II.2: Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi
z sektorem książki, informacji i bibliotek

ZG SBP kontynuował współpracę z organizacjami i instytucjami promujący-
mi książkę i czytelnictwo, podtrzymywał wcześniej wypracowane formy współpracy 
oraz włączał się w nowe inicjatywy. Spośród licznych działań wymienić należy:
• udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej, 
• 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 peda-
gogicznych, lobbowania na rzecz czytelnictwa czasopism bibliotekarskich wśród 
bibliotekarzy, 

• współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek, Krajowego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek, 
realizacji grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP, organizacji warsztatów po-
święconych rzecznictwu w bibliotece (podczas Kongresu Bibliotek, październik), 

• współpracę z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego w sprawie przygotowania monografi i nt. SBP, 

• współpracę z BN, miastem Wrocławiem w zakresie przygotowań do organizacji 
IFLA 2017,

• współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi 
Książki, targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych (targi 
ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej (organizacja Salo-
nu Bibliotek podczas XXIV Targów Książki Historycznej, listopad), Fundacją Histo-
ria i Wydawnictwem Bellona (organizacja seminarium na II Festi walu Książki dla 
Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”, wrzesień), MT Targi Polska (Targi Dziedzictwo),

• współpracę z innymi organizacjami, np. Oddziałem SBP w Warszawie, Biblioteką 
Narodową, Centralną Biblioteką Wojskową, BUW, Biblioteką Główną Politech-
niki Warszawskiej (organizacja X Forum Młodych Bibliotekarzy), Polską Sekcją 
IBBY, itp., 

• 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. MEN (świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli 
bibliotekarzy), MNiSW (System Informacji o Nauce), MKiDN (prawo autorskie), 
Sejmowa Komisja Kultury (prawo autorskie, dozwolony użytek edukacyjny),
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• wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (udzie-
lono ok. 30 patronatów SBP w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach 
społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w ob-
szarze kultury), 

• wsparcie medialne Nocy Bibliotek.
Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, 

na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa, są konkursy. W 2015 r. zrealizowano: 
• XII edycję Tygodnia Bibliotek, która odbywała się pod hasłem „Wybieram biblio-

tekę”. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom: I miej-
sce – Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie, II miejsce – ex aequo 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Sądecka Biblioteka Publiczna, III miejsce – 
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie Multi medialna Biblioteka Młodych Pla-
neta 11. Wyróżnienia trafi ły do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, 
Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Ki-
jach. W uznaniu za oryginalne propozycje akcji propagujących biblioteki i czy-
telnictwo jury przyznało dyplomy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie, 
Bibliotece Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie,

• VII edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”: I miejsce zdobyła Książni-
ca Beskidzka w Bielsku-Białej, II miejsce Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofi i 
Nałkowskiej w Wołominie, III miejsca przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. Przyznano także 2 wyróżnienia: 
Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół w Starej Niedziałce, Bibliotece Publicznej w Ja-
strzębiu Zdroju. 

Cel szczegółowy II.3: Udział SBP we współpracy zagranicznej
• Przygotowanie do organizacji Kongresu IFLA w Polsce w 2017 r.; udział w spo-

tkaniach z przedstawicielami IFLA (marzec, Warszawa, Wrocław), współpraca 
z Biblioteką Narodową, miastem Wrocław. Powołanie zespołu SBP koordy-
nującego prace związane z organizacją IFLA 2017, zwrócenie się do okręgów 
z propozycją zgłaszania tematów prekonferencyjnych i imprez towarzyszących 
Kongresowi; udział w Kongresie IFLA 2015 r. w Kapsztadzie (E. Stefańczyk, 
J. Pasztaleniec-Jarzyńska).

• Współpraca z IAML: udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w posie-
dzeniach IAML. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycz-
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Cel szczegółowy II.2: Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi
z sektorem książki, informacji i bibliotek

ZG SBP kontynuował współpracę z organizacjami i instytucjami promujący-
mi książkę i czytelnictwo, podtrzymywał wcześniej wypracowane formy współpracy 
oraz włączał się w nowe inicjatywy. Spośród licznych działań wymienić należy:
• udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej, 
• 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 peda-
gogicznych, lobbowania na rzecz czytelnictwa czasopism bibliotekarskich wśród 
bibliotekarzy, 

• współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek, Krajowego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek, 
realizacji grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP, organizacji warsztatów po-
święconych rzecznictwu w bibliotece (podczas Kongresu Bibliotek, październik), 

• współpracę z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego w sprawie przygotowania monografi i nt. SBP, 

• współpracę z BN, miastem Wrocławiem w zakresie przygotowań do organizacji 
IFLA 2017,

• współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi 
Książki, targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych (targi 
ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej (organizacja Salo-
nu Bibliotek podczas XXIV Targów Książki Historycznej, listopad), Fundacją Histo-
ria i Wydawnictwem Bellona (organizacja seminarium na II Festi walu Książki dla 
Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”, wrzesień), MT Targi Polska (Targi Dziedzictwo),

• współpracę z innymi organizacjami, np. Oddziałem SBP w Warszawie, Biblioteką 
Narodową, Centralną Biblioteką Wojskową, BUW, Biblioteką Główną Politech-
niki Warszawskiej (organizacja X Forum Młodych Bibliotekarzy), Polską Sekcją 
IBBY, itp., 

• 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. MEN (świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli 
bibliotekarzy), MNiSW (System Informacji o Nauce), MKiDN (prawo autorskie), 
Sejmowa Komisja Kultury (prawo autorskie, dozwolony użytek edukacyjny),
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• wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (udzie-
lono ok. 30 patronatów SBP w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach 
społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w ob-
szarze kultury), 

• wsparcie medialne Nocy Bibliotek.
Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, 

na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa, są konkursy. W 2015 r. zrealizowano: 
• XII edycję Tygodnia Bibliotek, która odbywała się pod hasłem „Wybieram biblio-

tekę”. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom: I miej-
sce – Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie, II miejsce – ex aequo 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Sądecka Biblioteka Publiczna, III miejsce – 
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie Multi medialna Biblioteka Młodych Pla-
neta 11. Wyróżnienia trafi ły do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, 
Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Ki-
jach. W uznaniu za oryginalne propozycje akcji propagujących biblioteki i czy-
telnictwo jury przyznało dyplomy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie, 
Bibliotece Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie,

• VII edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”: I miejsce zdobyła Książni-
ca Beskidzka w Bielsku-Białej, II miejsce Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofi i 
Nałkowskiej w Wołominie, III miejsca przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. Przyznano także 2 wyróżnienia: 
Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół w Starej Niedziałce, Bibliotece Publicznej w Ja-
strzębiu Zdroju. 

Cel szczegółowy II.3: Udział SBP we współpracy zagranicznej
• Przygotowanie do organizacji Kongresu IFLA w Polsce w 2017 r.; udział w spo-

tkaniach z przedstawicielami IFLA (marzec, Warszawa, Wrocław), współpraca 
z Biblioteką Narodową, miastem Wrocław. Powołanie zespołu SBP koordy-
nującego prace związane z organizacją IFLA 2017, zwrócenie się do okręgów 
z propozycją zgłaszania tematów prekonferencyjnych i imprez towarzyszących 
Kongresowi; udział w Kongresie IFLA 2015 r. w Kapsztadzie (E. Stefańczyk, 
J. Pasztaleniec-Jarzyńska).

• Współpraca z IAML: udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w posie-
dzeniach IAML. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycz-
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nych (IAML) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzykologicznego (IMS) zaty-
tułowany „Music Research In the Digital Age”, 21 czerwca 2015 r., Nowy Jork.

Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie presti żu 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 podstawo-
wym kanałem informacji i komunikacji ze środowiskiem bibliotekarskim. W 2015 
roku, średnio miesięcznie, portal sbp.pl odwiedzało 17 214 użytkowników; podczas 
28 452 wejść dokonano 123 216 odsłon. Główne prace redakcji portalu obejmowały:
• realizację grantu uzyskanego ze środków Narodowego Centrum Kultury pt. „ICT 

w upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach”. W ramach zadania zrealizo-
wano 2 bezpłatne kursy e-learningowe dot. wykorzystania wybranych aplikacji 
i narzędzi  Web 2.0 do kreatywnego tworzenia różnorodnych materiałów utrwa-
lających i promujących kulturę najbliższego regionu oraz uruchomiono stronę 
z materiałami szkoleniowymi, gdzie umieszczono także najlepsze prace wykona-
ne przez uczestników kursów. Kursy prowadzone były na platf ormie e-learningo-
wej SBP (htt p://elearning.sbp.pl) przez specjalistów z Ośrodka Edukacji Informa-
tycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,

• realizację grantu z Fundacji Batorego „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z au-
tyzmem”: opracowanie i prowadzenie strony zadania, zamieszczanie informacji 
o postępie zadania w newsach, newslett erze, na Facebooku, opracowanie iden-
tyfi kacji wizualnej i Księgi Znaków, przygotowanie ulotki informacyjnej, 

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

• prowadzenie strony zadania „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, 
działaj”,

• prowadzenie profi lu na Facebooku i Twitt erze, 
• wydawanie newslett era, 
• współudział w organizacji i promocji warsztatów organizowanych przez SBP, 
• kontynuowanie kampanii promocyjnej portalu (ulotki, banery, zawarcie porozu-

mienia o współpracy z portalem Lustro Biblioteki),
• prowadzenie serwisu Tydzień Bibliotek 2015.
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Cel szczegółowy III. 2: Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Przeprowadzono konkurs o Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskie-

go, umacniający wizerunek Stowarzyszenia w środowisku. Decyzją Prezydium ZG 
SBP, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej SBP, nagrodę tę otrzymali:
• A. Matczuk za pracę Polskie bibliografi e nauk humanistycznych i społecznych do 

roku 1989: historia i metodyka,
• M. Cyrklaff  za pracę Biblioterapia w edukacji z zakresu profi laktyki uzależnień 

i promocji zdrowia,
• D. S. Kotuła za pracę Wstęp do Open Source. 

Kreowaniu pozytywnego wizerunku SBP służyło także opracowanie ankiet 
ewaluacyjnych dot. warsztatów organizowanych przez SBP, które były dystrybuowa-
ne wśród uczestników; zebrano 628 opinii i wniosków, a konkluzje z nich wynikające 
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 czasopism 
SBP. 

Cel szczegółowy III.3: Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP
• Realizowano zapisy regulaminu ulg i bonusów dla członków SBP (utrzymano 

10% ulgi w opłatach za  udział w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz 
na zakup wydawnictw SBP).

• We współpracy z Zarządem Oddziału SBP w Warszawie, BN, BUW, BG Politech-
niki Warszawskiej zorganizowano X Forum Młodych Bibliotekarzy pt.: „Zakochaj 
się w bibliotece” (17-18.09), w którym uczestniczyło ponad 140 osób. 

Cel szczegółowy III.4: Działania na rzecz zwiększenia społecznego presti żu zawodu 
bibliotekarza
• Zorganizowano V edycję ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku” – w kon-

kursie „Bibliotekarz Roku 2014” I miejsce zajął Witold Gagacki, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

• Popularyzowano postacie (sylwetki, dorobek) znanych bibliotekarzy poprzez ar-
tykuły i wywiady w czasopismach  „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”.

• Przedstawiciele SBP uczestniczyli w komisji konkursowej na dyrektora biblioteki 
(Karkonoska Biblioteka Publiczna) bądź opiniowali kandydatów na dyrektorów (4). 
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Cel szczegółowy III.5: Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska 
bibliotekarzy

Przedstawiciele ZG SBP uczestniczyli w różnych imprezach lokalnych, spo-
tkaniach środowiskowych, podczas których najbardziej zasłużonym bibliotekarzom 
wręczono medale i odznaki SBP (46 osobom i instytucjom). Przewodnicząca SBP 
skierowała też 10 listów okolicznościowych do zasłużonych bibliotekarzy odchodzą-
cych na emeryturę, dyrektorów bibliotek, szkół itp.   

Cel strategiczny IV.: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształce-
nia i doskonalenia zawodowego

Cel szczegółowy IV.3: Wspieranie edukacji bibliotekarzy 
Działalność wydawnicza w zakresie bibliotekarstwa, informacji naukowej 

i dziedzin pokrewnych
W okresie sprawozdawczym wydano 12 numerów „Bibliotekarza” i 12 nu-

merów „Poradnika Bibliotekarza”, 4 numery „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 nu-
mery „Zagadnień Informacji Naukowej” (wersja papierowa i elektroniczna). 
Wydawnictwo SBP wydało 24 publikacje książkowe, w tym 2 w wersji elektro-
nicznej, wykonało 6 dodruków (m.in.  Biblioteki w nowym otoczeniu Jacka Woj-
ciechowskiego, która cieszy się nadal dużym zainteresowaniem). Bestsellera-
mi okazały się następujące książki: Digitalizacja dla początkujących Aleksandra 
Trembowieckiego, Światowy model informacji bibliografi cznej Doroty Siweckiej 
oraz Biblioteki i pieniądze Dariusza Grygrowskiego. Wśród nowości 12 tytułów 
ukazało się w serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”, w serii „Biblioteki – Dzie-
ci – Młodzież” – 1 tytuł; w serii „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” – 3 tytuły; 
w serii „Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia” – 3 tytuły;  w serii „Propozycje 
i Materiały” – 2 tytuły; w serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współ-
czesnych” – 1 tytuł; poza serią – 2 tytuły. Wydawnictwo wydało również Katalog 
Publikacji Historycznych Bibliotek 2015,  „Ofertę Wydawniczą” (dwa numery), „Biu-
letyn Informacyjny ZG SBP” (dwa numery), plakat Tygodnia Bibliotek 2015, ulotki 
reklamowe.

Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów 
W 2015 r. odbyło się 7 konferencji i seminariów, we współpracy z sekcjami 

i komisjami ZG SBP, strukturami terenowymi Stowarzyszenia, bibliotekami: Ogól-
nopolska Konferencja z cyklu <Automatyzacja bibliotek> pt. „Biblioteki nowej ge-
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neracji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy” (16-17.04, Wrocław), 
34. spotkanie Zespołu ds. Bibliografi i Regionalnej „Bibliografi a wobec wyzwań no-
wych technologii” (17-18.06, Kraków), X Forum Młodych Bibliotekarzy ph. „Zako-
chaj się w bibliotece” (17-18.09, Warszawa), „Konferencja Jak dbać o kulturę języka 
wśród młodych” podczas II Festi walu Książki Dziecięcej (25.09, Warszawa), semina-
rium nt. działalności instrukcyjno-metodycznej (23.11, Warszawa),  seminarium „Hi-
storia w bibliotece, archiwa cyfrowe, działania w środowisku lokalnym”,  w ramach 
IV Salonu Bibliotek (27.11, Warszawa). 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 33 warsztaty, w tym 4 szkolenia 
e-learningowe, dotyczące następujących tematów: 

 ‒ Ochrona danych osobowych w bibliotece (12.01, 12.03, 22.10, 23.10).
 ‒ Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu 

ochrony danych osobowych (19.02, 19.03, 23.04, 12.06).
 ‒ Teatralne spotkania z książką (6.02).
 ‒ Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była dostępna dla użytkow-

nika niepełnosprawnego ( 13.03, 19.06).
 ‒ Warsztaty grywalizacyjne „Projekty w bibliotekach – działanie i fi nansowa-

nie” (19.03, 11.06).
 ‒ Digitalizacja piśmiennictwa dla początkujących (27.03).
 ‒ Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyj-

nym (23.01, 27.02).
 ‒ Grafi ka komputerowa dla nie grafi ków (17.04, 22.05, 25.09).
 ‒ Archiwum zakładowe w bibliotece (20.05).
 ‒ Najnowsze trendy w budowie stron WWW dla bibliotek (18.06).
 ‒ „Biblioteka Pod Pierożkiem z Wiśniami”. Animacja tekstów literackich metodą 

KLANZY (22.06).
 ‒ Wordpress dla początkujących (7-25.09, szkolenie e-learningowe).
 ‒ Prezentacja kultury (narzędzia Web 2.0: PhotoStory 3 dla Windows i/lub Win-

dows Movie Maker i Tack) – 7-25.09, szkolenie e-learningowe.
 ‒ Kultura w eksiążce i komiksie (narzędzia Web 2.0: Story.Jumper, ToonDooi/lub 

Bitstrips i/lub Make Beliefs Comix) – 5-23.10, szkolenie e-learningowe.
 ‒ Autoprezentacja z elementami kreowania wizerunku (9.10).
 ‒ Aktywne formy pracy z czytelnikiem – Jak dyskutować o książkach? (15.10).
 ‒ Bibliotekarzu, zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem (5.11, 6.11).
 ‒ Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek bibliotecz-

ny i związane z nim problemy interpretacyjne (20.11).
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 ‒ Podstawy grafi ki rastowej w programie PIXLR (23.11-11.12 szkolenie 
e-learningowe).

 ‒ Jak samodzielnie założyć i prowadzić stronę internetową biblioteki (4.12).
 ‒ Zastosowanie bajki terapeutycznej w pracy z dziećmi (11.12).

Ogółem na warsztatach przeszkolono 628 bibliotekarzy.

Inne formy aktywności Zarządu Głównego
• Intensyfi kowano działania Wydawnictwa SBP w zakresie promocji – położono 

szczególny nacisk na promocję w bibliotekach publicznych i naukowych, a także 
w szkołach wyższych na wydziałach fi lologii polskiej i pedagogiki. Zapropono-
wano bezpośrednią akcję promocyjną poprzez działy instrukcyjno-metodyczne 
wbp. Zwrócono większą uwagę na publikacje poradnikowe, np. z zakresu foto-
grafi i, projektowania stron internetowych.

• Podjęto starania o podwyższenie liczby punktów przyznanych czasopismom 
naukowym SBP znajdującym się na liście czasopism punktowanych MNiSW; 
w rezultacie czasopismo „Zagadnienia Informacji Naukowej” uzyskało znaczne 
podwyższenie oceny (z 3 do 8 pkt.), zaś „Przegląd Biblioteczny” utrzymał dotych-
czasową ocenę (7 pkt.).

• Uzyskano pozytywną opinię prawną w sprawie zamiaru przesunięcia terminu 
KZD 2017 z czerwca na jesień. W związku z organizacją w Polsce Kongresu IFLA 
2017 oraz Jubileuszem 100-lecia SBP zaproponowano, aby KZD odbył się po Kon-
gresie IFLA i był połączony z organizacją Jubileuszu. 

• Zatwierdzono zmiany w regulaminie konkursu Bibliotekarz Roku 2015. Polegają 
one przede wszystkim na wprowadzeniu w II etapie konkursu, obok głosowania 
internetowego, wybór Bibliotekarza Roku przez profesjonalne jury i zsumowa-
nie uzyskanych miejsc przez każdego fi nalistę. Za przebieg konkursu będzie od-
powiadała Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG.

• Prowadzono prace nad projektem kursu kwalifi kacyjnego dla osób bez wykształ-
cenia bibliotekarskiego.

2. Działalność komisji, sekcji i zespołu ZG   
Komisje, sekcje i zespół organizowały konferencje, seminaria, szkolenia 

i warsztaty. Współpracowały pomiędzy sobą, z bibliotekami, samorządami lokalny-
mi, władzami administracyjnymi i resortowymi. Członkowie poszczególnych komisji, 
sekcji i zespołu wygłaszali referaty, publikowali teksty. Ich praca integruje środowi-
sko i promuje reprezentowane przez nich struktury. 
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Podejmowane działania miały związek z przekazywaniem praktycznych umie-
jętności i wiedzy – warsztaty i seminaria kierowane były do konkretnych grup biblio-
tekarzy, pracujących z poszczególnymi grupami użytkowników, czy z konkretnymi 
postaciami dokumentów. Istotne były także działania polegające na popularyzowa-
niu nowoczesnej wiedzy w środowiskach lokalnych. Przedstawiciele struktur działa-
ją w organizacjach międzynarodowych. 

Podstawą działań były spotkania robocze, na których przygotowywano plany 
i metody pracy, programy konferencji, warsztatów, seminariów.

W 2015 r. działały następujące jednostki ZG:
 ‒ Komisja Edukacji Informacyjnej (wakat na stanowisku przewodniczącego, wi-

ceprzewodnicząca: Joanna Dziak).
 ‒ Komisja Nowych Technologii (przewodnicząca: Lila Marcinkiewicz).
 ‒ Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów (przewodnicząca: Beata Czekaj 

Wiśniewska).
 ‒ Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał).
 ‒ Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów (przewodnicząca: Aldona 

Borowska).
 ‒ Komisja Zarządzania i Marketi ngu (przewodnicząca: Maja Wojciechowska).
 ‒ Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodniczący: Stanisław Hrabia).
 ‒ Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodnicząca: Kiriakos Chatzipenti dis).
 ‒ Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (przewodniczący: Stefan 

Kubów).
 ‒ Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodniczący: Wiesława 

Budrowska).
 ‒ Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinkowski).
 ‒ Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (przewodnicząca: Iwona 

Smarsz).
 ‒ Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko).
 ‒ Zespół do Spraw Bibliografi i Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz).

Komisja Edukacji Informacyjnej
 ‒ Prowadzenie strony internetowej KEI na portalu SBP. 
 ‒ Prowadzenie profi lu Edukacja Informacyjna na Facebooku.
 ‒ Promocja Olimpiady Medialnej na portalach bibliotekarskich.
 ‒ Patronat nad projektem BiblioCamp 2015.
 ‒ Współpraca merytoryczna przy opracowaniu serii: „Bibliostory – edukacyjne 

historie komiksowe”.
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 ‒ Publikowanie przez członków KEI tekstów związanych z edukacją informa-
cyjną (M. Kostecka, E. A. Rozkosz, Z. Wiorogórska) w czasopismach polskich 
i zagranicznych.

 ‒ Udział członków KEI w konferencjach, warsztatach, szkoleniach związanych 
z edukacją informacyjną na terenie kraju i za granicą (M. Kostecka – Police, 
Szczecin, K. Materska, M. Seta, M. Kostecka  – Łódź, M. Kostecka – Gdańsk, 
E. Rozkosz, Z. Wiorogórska – Talin, Belgrad).

        
Komisja Nowych Technologii

 ‒ Przeprowadzenie szkoleń z systemu Academica dla bibliotekarzy Książnicy 
Pomorskiej oraz bibliotekarzy szczecińskich. 

 ‒ Udział w spotkaniu ludzi kultury województwa zachodniopomorskiego z Mar-
szałkiem Sejmu.  

 ‒ Przygotowanie stanowiska w sprawie zmian w ustawie o egzemplarzu 
obowiązkowym, związanych z planowanym wprowadzeniem jego formy 
elektronicznej.

 ‒ Przekazanie do Marszałka Sejmu  oraz do posłów stanowiska KNT i Książnicy 
Pomorskiej  w sprawie elektronicznej formy egzemplarza obowiązkowego. 

Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
 ‒ Promowanie specjalistycznej tematyki ochrony i konserwacji Narodowego 

Zasobu Bibliotecznego na forum krajowym.
 ‒ Współpraca w organizowaniu III Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków 

oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 
2015 (7-9 października 2015). Na targach przedstawiciele Komisji, B. Czekaj-
-Wiśniewska i E. Potrzebnicka współorganizowali dwudniową konferencję 
„Praktyczne realizacje prac konserwatorskich w bibliotekach polskich”. 

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 4 posiedzenia i kilkana-

ście konsultacji mailowych, podczas których analizowano 77 wniosków o odznacze-
nia. Pozytywnie zaopiniowano 67 z nich, w tym: 9 wniosków na odznaczenia i wy-
różnienia resortowe, 1 na medal „Bibliotheca Magna Perennisque” (dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej), 11 na Honorową 
Odznakę SBP, 35 na medal „W Dowód Uznania”. 
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Komisja dyskutowała nad zmianami kryteriów w regulaminach przyznawania 
Honorowej Odznaki SBP i medalu „W Dowód Uznania”; na temat wybicia nowego 
medalu (odznaczenia) z okazji 100-lecia SBP, przywrócenia (uaktualnienia) Nagrody 
Literackiej SBP.

Komisja przygotowała i przekazała do ZG SBP pismo nt. honorowania aktyw-
nych członków SBP Listem Gratulacyjnym. Listy otrzymali fi naliści konkursu „Bi-
bliotekarz Roku”, wręczono je także 3 członkom Sekcji Bibliotek z okazji 50-lecia tej 
Sekcji.

Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów 
 ‒ Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu ds. Rozwoju JHP BN oraz w dyskusjach 

dot. opracowania przedmiotowego, przyszłości tworzenia informacji nauko-
wej w bibliotekach publicznych w kraju.  

Komisja Zarządzania i Marketi ngu
 ‒ Organizacja IX Bałtyckiej Konferencji z cyklu Zarządzanie i Organizacja Biblio-

tek pt.: „Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie 
wiedzy”. Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketi ngu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich. Gdańsk, 14-15 maja 2015.

 ‒ Wydanie publikacji: Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii 
i koncepcji organizacyjnych bibliotek. Gdańsk, 2013. ISBN 978-83-61079-22-4; 
„Zarządzanie Biblioteką” nr 7.

 ‒ Ubieganie się o punkty w ramach rankingu MNiSW dla czasopisma „Zarzą-
dzanie Biblioteką”.

 ‒ Przygotowanie publikacji: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek 
w społeczeństwie wiedzy. 

Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML
 ‒ Zebranie Zarządu (23.03.2015)

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Przedmiotem obrad były m.in. nastę-
pujące sprawy: podsumowanie Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP 
(Warszawa, 23-24.09.2014); przygotowanie publikacji – Biblioteka Muzyczna 2010-
2013, Biblioteka Muzyczna 2014; organizacja VII Spotkania Roboczego Biblioteka-
rzy Katalogujących Muzykalia; delegaci na IAML Forum of Nati onal Representati ves 
(Hanna Bias, Stanisław Hrabia); udział w zebraniu Komitetu Koordynacyjnego RISM 
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(Ewa Hauptman-Fischer); RISM – bieżące projekty, przygotowanie sprawozdania; 
RILM – stan prac, przygotowanie sprawozdania; czasopisma muzyczne w bibliote-
kach cyfrowych – stan prac i dalsze plany digitalizacji. Zgłoszono ponadto plan zorga-
nizowania konferencji bibliotek muzycznych w 2016 r. dot. problematyki archiwów 
muzycznych i zbiorów archiwalnych w bibliotekach; omówiono wstępnie organiza-
cję konferencji ogólnopolskiej w 2017 r.

 ‒  VII Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia
Spotkanie odbyło się w dn. 26-27 października 2015 r. w Bibliotece Uniwer-

sytetu Warszawskiego w Centrum NUKAT, uczestniczyło w nim 59 bibliotekarzy z 35 
instytucji z całej Polski.  Program spotkania obejmował trzy sesje. W pierwszej, pro-
wadzonej przez Ewę Kobierską-Maciuszko, przedstawiono cztery zagadnienia: za-
sób muzykaliów w katalogu NUKAT (Magdalena Rowińska, NUKAT), CHAMO – nowa 
prezentacja danych w aspekcie dokumentów związanych z muzyką (Iwona Wiśniew-
ska, NUKAT), zasady opracowania dokumentów muzycznych w RDA (Leszek Śnież-
ko, NUKAT) oraz wybrane problemy katalogowania starych druków muzycznych 
w formacie MARC 21 (Michał Lewicki, BJ). Druga sesja, którą prowadził Stanisław 
Hrabia, dotyczyła dokumentów dźwiękowych. Maria Wróblewska (BN) przedstawiła 
najważniejsze problemy opracowania nagrań na płytach szybkoobrotowych, a Mi-
chał Momot (UJ) omówił sposoby katalogowania nagrań wieloczęściowych i anto-
logii. W rozważaniach na temat tożsamości dzieła muzycznego Julianna Wołosiuk 
(NUKAT) podkreśliła związek między kompozytorem a innymi współtwórcami dzieła 
(np. librecistą, wykonawcą, reżyserem przedstawienia muzycznego, autorem trans-
krypcji), akcentując konieczność odwzorowania tych relacji w procesie opracowa-
nia muzykaliów. Marta Walkusz i Paweł Nodzak (AM Gdańsk) w swojej prezentacji 
zwrócili uwagę na dylematy związane z katalogowaniem dzieł operowych wydanych 
na różnych nośnikach, wskazując na odmienność traktowania kompozytora w do-
kumencie dźwiękowym (CD) i audiowizualnym (DVD). W trzeciej sesji, prowadzonej 
przez Martę Walkusz, wystąpili administratorzy NUKAT. Dyskutowano o dokumen-
tach audiowizualnych zawierających nagrania oper, baletów i koncertów (Iwona Le-
onowicz), problemach dotyczącym rekordów khw dla muzykaliów (Monika Bielska), 
bieżącej współpracy z katalogerami (Anna Sobiepanek) oraz o zasadach opracowa-
nia tematycznego dokumentów muzycznych i płynących z tego korzyściach przy 
stosowaniu nowego interfejsu wyszukiwawczego CHAMO (Magdalena Choryło). 
W podsumowaniu VII Spotkania zwrócono uwagę na potrzebę kontynuacji współ-
pracy poprzez okresowe webinaria i robocze spotkania. Wyrażono też nadzieję, że 
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będą one zachętą dla kolejnych bibliotek muzycznych do podjęcia aktywnej współ-
pracy z Centrum NUKAT, a dla wszystkich impulsem do mobilizacji w celu zwiększe-
nia zasobu muzykaliów w katalogu centralnym.

 ‒ Działalność międzynarodowa
Udział w konferencjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Mu-

zycznych IAML – Kongres IAML/IMS w Nowym Jorku, 21-26 czerwca 2015 r. W kon-
gresie uczestniczyło ok. 600 uczestników z 32 krajów, w tym 7-osobowa grupa 
bibliotekarzy muzycznych/muzykologów z Polski. Przewodniczący Sekcji Bibliotek 
Muzycznych, Stanisław Hrabia prowadził dwie sesje  „Library services in the digital 
age”, zaś Ewa Hauptman-Fischer – sesję „Poland, Estonia, Russia”,  

 ‒ IAML Forum of Nuna Bias, Stanisław Hrabia przygotował sprawozdanie 
z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML, które zostało opublikowane 
na stronie www.iaml.info oraz uczestniczył w zebraniu, jako wiceprzewodni-
czący IAML.

 ‒ Zebranie przedstawicieli komitetów narodowych projektu bibliografi cznego 
„RILM Abstracts of Music Literature” (uczestniczył Stanisław Hrabia).

 ‒ Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego RISM – uczestniczyła Ewa Haupt-
man-Fischer jako członek Komitetu (od 2014); w spotkaniu tym uczestniczyli 
przedstawiciele 20 krajów współpracujących z Bibliografi ą Źródeł Muzycz-
nych RISM.

 ‒ Udział Stanisława Hrabiego w pracach Zarządu Głównego IAML, m.in. spotka-
nia w Londynie, Briti sh Library (13-14 lutego 2015) oraz w Nowym Jorku (The 
Julliard School of Music) podczas konferencji IAML (21-26 czerwca 2015).

 ‒ Przygotowanie programu Kongresu IAML w Rzymie  (3-8 lipca 2016).
Ponadto członkowie sekcji uczestniczyli w pracach projektu RISM (Réperto-

ire Internati onal des Sources Musicales) realizowanego w kilku ośrodkach w War-
szawie (Polskie Centrum RISM w Bibliotece Narodowej, Biblioteka Uniwersytecka), 
Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka) i Poznaniu (Uniwer-
sytet Adama Mickiewicza). RILM (Répertoire Internati onal de Litt érature Musicale). 

Warto podkreślić, że Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Naro-
dowa IAML posiada stronę internetową pod adresem: www.iaml.pl, którą redagu-
je Stanisław Hrabia oraz profi l na Facebooku htt ps://www.facebook.com/IAMLPL 
(fanpage prowadzony jest w języku polskim i angielskim). Działa także lista dyskusyj-
na bibliotekarzy muzycznych poświęcona zagadnieniom bibliotekarstwa muzyczne-
go. Ma ona charakter otwartego forum, na którym można wymieniać się wszelkimi 
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informacjami i uwagami dotyczącymi spraw zawodowych środowiska. Adres listy: 
bibmuz@googlegroups.com. Na liście jest zarejestrowanych 84 członków z 48 bi-
bliotek muzycznych. 

Sekcja Bibliotek Naukowych
 ‒ Opracowanie stanowiska w sprawie założeń do projektu Ustawy o zmianie 

ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych – opinia na temat 
egzemplarza obowiązkowego w świetle nowych przepisów. 

 ‒ Monitorowanie uregulowań dot. bibliotekarzy dyplomowanych, opisanie no-
wych zasad zatrudniania pracowników na stanowiska bibliotekarzy dyplomo-
wanych po deregulacji zawodu bibliotekarza.

 ‒ Udział w opracowaniu uwag i opinii do rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu 
i trybu zaliczenia bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 ‒ Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

 ‒ Zgłoszenie dr. Wiktora Czernianina, jako kandydata na członka Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Bibliotek Naukowych SBP O/Lublin 2015 r.
 ‒ Przeprowadzono ankietę dotyczącą satysfakcji członków Akademickiego Koła 

SBP, jej wyniki opublikowano na łamach „Bibliotekarza” 2015 nr 6. 
 ‒ 28 i 30 kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty „Facebook w bibliotekach, bi-

blioteki na Facebooku”, przeprowadzone przez kol. Szymona Furmaniaka 
w Bibliotece Politechniki Lubelskiej; uczestniczyło w nich łącznie 38 osób. 

 ‒ W dniu 16 czerwca 2015 r. zorganizowano konferencję „Lubelska Biblioteka 
Wirtualna” (74 uczestników).

 ‒ W dniu 28 września 2015 r. w Bibliotece Politechniki Lubelskiej zorganizo-
wano warsztaty „Prawo autorskie dla bibliotekarzy” przeprowadzone przez 
specjalistów z Fundacji „Legalna Kultura”, w których uczestniczyło 66 osób. 

 ‒ Usprawniono komunikację wewnątrz Sekcji poprzez stronę na Facebooku 
prowadzoną  razem z Akademickim Kołem SBP O/Lublin. 

Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
 ‒ Udział członków w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych 
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i Publicznych Szkół Wyższych „Kształtowanie polityki bibliotecznej w kierunku 
PESTEL”,  26-27.11.2015, Warszawa.

 ‒ Prowadzenie strony sekcji: htt p://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/isbn/czlonko-
wie.htm.

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 
 ‒ Monitorowanie bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicznych i szkolnych.
 ‒ Zorganizowanie Webinariów dla członków redakcji serwisu Elektroniczna Bi-

blioteka Pedagogiczna SBP (26.01, 29.01, 2.02,  5.02). 
 ‒ Rozwój serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP: przeprowadzenie 

jednej edycji kursu Język angielski dla bibliotekarzy (51 osób) oraz kursu e-le-
arningowego Infobrokering i zarządzanie informacją (30 osób).

 ‒ Cykl webinariów poświęconych zagadnieniom metod badania jakości usług 
świadczonych przez biblioteki: Crowdfunding (6.02), Badanie satysfakcji użyt-
kowników bibliotek. Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek (8.05), Meto-
da SERVQUAL  (12.05), Secret client – badanie jakości obsługi w bibliotece 
przez ocenę satysfakcji użytkowników (19.05).

 ‒ Utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy biblio-
tek pedagogicznych: Wspomaganie szkół i placówek w zakresie stosowania 
TIK – wykorzystanie technologii i otwartych zasobów w procesie edukacyj-
nym – od 1 grudnia 2014 r. do 29 maja 2015 r., opublikowanie materiałów 
uczestników w numerze specjalnym czasopisma elektronicznego „Biuletyn 
Nauczycieli Bibliotekarzy”. 

 ‒ Utworzenie sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych. 
Przystanek – czytanie: wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie rozwoju 
czytelnictwa uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (70 uczestników).

 ‒ Opublikowanie czwartego numeru czasopisma elektronicznego „Biuletyn Na-
uczycieli Bibliotekarzy” TIK w edukacji.

 ‒ Rozbudowa zakładki Wspomaganie szkół i placówek w serwisie Elektroniczna 
Biblioteka Pedagogiczna SBP.

 ‒ Udział w pracach Zespołu ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bi-
bliotek publicznych i pedagogicznych.

 ‒ Współprowadzenie warsztatów przygotowujących administratorów mery-
torycznych AFB do prowadzenia badań efektywności w roku 2015 – 11-13 
lutego.
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torycznych AFB do prowadzenia badań efektywności w roku 2015 – 11-13 
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 ‒ Szkolenie dla administratorów serwisu internetowego AFB – 8 czerwca.
 ‒ Udział w spotkaniu Zespołu ds. badania efektywności, wystąpienie na temat 

zarządzania treścią w serwisie AFB – 2 lipca.  
 ‒ Przygotowanie prezentacji i wystąpienie w trakcie warsztatów omawiających 

wyniki badań efektywności bibliotek pedagogicznych w roku 2015 – Warsza-
wa, 20-21 października.

 ‒ Wystąpienie promujące działalność serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedago-
giczna SBP na III Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie 
– 18 czerwca.

 ‒ Webinaria jako narzędzie rozwoju kompetencji bibliotekarzy – wystąpienie 
na IX Regionalnej Konferencji Szkolne Centrum Multi medialne – biblioteka za-
wsze blisko w DBP we Wrocławiu – 6 października.

 ‒ Kontynuowanie współpracy z ogólnopolskimi czasopismami i portalami bi-
bliotekarskimi oraz instytucjami, które wspierają działania Sekcji Bibliotek Pe-
dagogicznych i Szkolnych SBP: Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich, Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zasto-
sowań Komputerów w Warszawie, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Peda-
gogicznych, Centrum Promocji Informatyki, z portalem SBP, czasopismami: 
„Biblioteka w Szkole”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”.

 ‒ Objęcie patronatem medialnym 23 seminariów, warsztatów, sesji konferen-
cyjnych oraz konferencji. 

Sekcja Bibliotek Publicznych
 ‒ Monitorowanie zmian legislacyjnych dot. funkcjonowania bibliotek; prze-

wodniczący sekcji spotkał się z posłanką Zofi ą Ławrynowicz oraz posłem 
Wiesławem Suchowiejko, by uzyskać z ich strony wsparcie postulatów śro-
dowiska bibliotekarskiego w związku z nowelizacją Ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych. Przewodniczący zwrócił się również do członków 
zarządu sekcji o opinię w sprawie przygotowywanej przez Polską Izbę Książki 
ustawy o stałej cenie na książki, która w ocenie środowiska bibliotekarskiego 
faworyzuje grupę zawodową księgarzy, jest zaś niekorzystna dla bibliotekar-
stwa publicznego.

Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
 ‒ W ramach współrealizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
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i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Bibliotera-
peutyczne we Wrocławiu – Centrum Kształcenia Biblioterapeutów zrealizo-
wano dwa pięciodniowe kursy z zakresu biblioterapii II i III stopnia. 

 ‒ Sekcja była partnerem przy organizacji ogólnokrajowej konferencji „Kultura 
czytania” zorganizowanej przez WBPiCAK w Poznaniu w dn. 14-15 kwiet-
nia 2015 r. Jej celem było ukazanie nowych zjawisk na rynku czytelniczym 
oraz zróżnicowanych postaw i punktów odniesienia w stosunku do kultury 
czytelniczej we współczesnym społeczeństwie. Zaprezentowano różnorod-
ne formy (komiksów, mikroopowiadań, teatru Kamishibai, blogów książko-
wych, bajkoterapii czy warsztatów autobiografi cznych) mogących wspierać 
pracę bibliotekarza z różnorodnymi (w tym chorymi czy niepełnosprawnymi) 
czytelnikami. 

 ‒ Członkowie Sekcji wzięli udział w warsztatach Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się 
z osobą z autyzmem.

Sekcja Fonotek 
 ‒ Opracowano raport dotyczący archiwizacji zasobów audiowizualnych w skali 

krajowej (autorzy raportu: M. Wróblewska, M. Wrona), który został przeka-
zany do MKiDN.  

 ‒ Zorganizowano VI Ogólnopolską Konferencję Fonotek „Archiwizacja zaso-
bów audiowizualnych – kaprys czy konieczność?” (Poznań, Biblioteka Ra-
czyńskich, 19-20 maja 2015). Autorami referatów byli m.in.: M. Wróblewska, 
M. Wrona oraz K. Janczewska-Sołomko, relację z konferencji opublikowano 
w „Bibliotekarzu”. 

 ‒ Kontynuowano prace nad Bibliografi ą Fonografi i Polskiej, poszerzając pole 
badawcze o kolejne źródła. Nawiązano współpracę z informatykiem, który 
podjął się opracowania stosownego programu dla przygotowania elektro-
nicznej wersji materiałów. We współpracy z Biurem ZG przygotowano wnio-
sek do MNiSW o dofi nansowanie prac nad bibliografi ą w latach 2016 i 2017.      

 ‒ Przygotowano do druku materiały z dwóch konferencji Fonotek (Łódź 2012 
i Bydgoszcz 2013). Książka zostanie wydrukowana w połowie 2016 r. 

 ‒ Członkowie Sekcji Fonotek brali udział (jako wykładowcy i jako słuchacze) 
w szkoleniach i konsultacjach związanych ze zbiorami fonografi cznymi oraz 
w VII Spotkaniach Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia  (referat wygłosiła 
m.in. M. Wróblewska).
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 ‒ Odbyły się 3 zebrania Zarządu Sekcji, ponadto członkowie Zarządu w miarę 
potrzeb kontaktowali się z sobą drogą elektroniczną i telefoniczną.        

                                       
Zespół do spraw Bibliografi i Regionalnej

 ‒ Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji „Bibliografi a wobec wyzwań no-
wych technologii” – 34. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografi i Regionalnej ZG 
SBP, 18-19 czerwca, WBP Kraków. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 pra-
cowników bibliotek publicznych i pedagogicznych. Tematem wiodącym były 
biblioteki cyfrowe, bibliografi e regionalne i elektroniczne bazy informacji 
jako korelacyjne źródła informacji o regionie. W trakcie obrad podkreślano, 
że nowoczesne narzędzia technologii informacyjnych wspomagają i wspie-
rają zachowanie oraz ochronę, a także udostępnianie dorobku kulturowego 
regionu. Podczas obrad dyskutowano o ważnej roli bibliografa regionalne-
go w kontekście gromadzenia zbiorów cyfrowych. Zaprezentowany został 
również blog zawodowy, jako narzędzie do wykorzystania przy tworzeniu bi-
bliografi i regionalnej. Zademonstrowano też System Bibliografi i Regionalnej 
Małopolski, jako dobry przykład współdziałania bibliotek regionu. Jednym 
z tematów były Deskryptory Biblioteki Narodowej, jako metoda opracowania 
rzeczowego dokumentów wobec potrzeb bibliografi i regionalnej. Uczestnicy 
konferencji podkreślili konieczność sprostania oczekiwaniom współczesnego 
użytkownika, dostosowania zarówno katalogów bibliotecznych, bibliografi i, 
jak i zasobów cyfrowych do jego kompetencji informacyjnych.

 ‒ Członkowie Zespołu współpracowali z Biblioteką Narodową w zakresie relacji 
i powiązań bibliografi i regionalnych z bibliografi ą narodową. 

 ‒ Konsultacje w sprawie analizy organizacji prac nad bibliografi ą regionalną, 
opracowaną na podstawie ankiet przesłanych przez wojewódzkie biblioteki 
publiczne; wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Bibliotekarz” nr 3 
i nr 4/2015 (K. Kasprzyk).

 ‒ Informowanie o pracach i działaniach Zespołu oraz publikowanie tych wia-
domości w Internecie (ogólnopolski portal bibliotekarski www.sbp.pl, strony 
własne bibliotek), prasie fachowej (m.in. „Bibliotekarz”, „Przegląd Bibliotecz-
ny”, „Biuletyn Informacyjny ZG SBP”, newslett er portalu www.sbp.pl oraz cza-
sopisma regionalne bibliotekarskie).

 ‒ Aktywny udział członków Zespołu w krajowych konferencjach naukowych, 
seminariach, warsztatach dotyczących bibliografi i i innej problematyki biblio-
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tekarstwa (automatyzacji, opracowania formalnego i rzeczowego, informacji 
regionalnej itp.).  

3. Działalność ogniw terenowych SBP

Informacje organizacyjne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2015 r. liczyło 6884 człon-

ków, działających w 16 okręgach,  55 oddziałach i 280 kołach (Załącznik 1). Liczba 
kół zmniejszyła się o 7, przy czym w niektórych okręgach koła likwidowano, w nie-
których tworzono nowe. 

Liczba członków zmniejszyła się o 227 osób w stosunku do roku 2014. Spadki 
odnotowały wszystkie okręgi z wyjątkiem mazowieckiego i warmińsko-mazurskie-
go.  W poszczególnych okręgach nastąpiły zmiany organizacyjne.

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

Okręg łódzki
Rozwiązaniu uległo Koło SBP w Tomaszowie Mazowieckim.

Okręg małopolski
Zarząd Okręgu podjął uchwały w sprawie: rozwiązania Oddziału Tarnowskie-

go SBP, rozwiązania Kół SBP w Tarnowie i Brzesku oraz powołania Bocheńskiego 
Oddziału SBP skupiającego koła w Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej. Dnia 4 listopada 
2015 r. w PiMBP w Bochni odbył się Nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd Delegatów. 
Wybrano władze oddziału: przewodnicząca – Barbara Banach, skarbnik – Anna Jelo-
nek, sekretarz – Jolanta Pajdak. Powstało też nowe Koło SBP w Chrzanowie. 6 maja 
2015 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej SBP w Nowym 
Sączu. Po długiej chorobie zmarła kol. Małgorzata Sołtys – przewodnicząca KR. Na 
nową przewodniczącą wybrano kol. Katarzynę Kubrak.

Okręg mazowiecki
W oddziale warszawskim przybyły dwa koła: Koło SBP przy Bibliotece Głów-

nej Wojskowej Akademii Technicznej  oraz  Koło przy Głównej Bibliotece Pracy i Za-
bezpieczenia Społecznego.
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Liczba członków w okręgu zmalała, w porównaniu z rokiem poprzednim o 8 
i wyniosła na koniec 2015 r. 1000 osób. Skreślono z listy członków 35 osób (w tym 
zmarłych – 6 osób). Wysoka liczba skreślonych członków w oddziale warszawskim 
wynika z dalszego weryfi kowania zarejestrowanych członków SBP. W okręgu przyby-
ło 27 nowych członków, z tego 22 w oddziale warszawskim.

W roku 2015 członkowie Koła SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warsza-
wy w ramach Zespołu ds. archiwum Biura ZG SBP pod kierunkiem kol. kol. Janiny 
Jagielskiej i Ewy Stachowskiej-Musiał kontynuowali porządkowanie dokumentacji 
Zarządu Głównego SBP, przeglądając i segregując zgromadzone zasoby do trwałego 
lub czasowego przechowywania bądź brakowania. 

Okręg podkarpacki
Przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Koła i Zarządu Oddziału 

SBP BUR [Oddział Rzeszów Biblioteki Naukowe] w związku z odejściem na emery-
turę i zmianą miejsca pracy osób pełniących dotychczasowe funkcje stowarzysze-
niowe. Na wiceprzewodniczącą zarządu koła wybrano kol. Marzenę Krajewską, na 
skarbnika – kol. Elżbietę Mazur, a na przewodniczącą Oddziałowej Komisji Rewizyj-
nej wybrano kol. Agnieszkę Zych-Kwiatkowską.  

Okręg śląski
Zarząd Oddziału SBP w Katowicach podjął uchwałę o likwidacji koła przy MBP 

w Zawierciu.

Okręg warmińsko-mazurski
Uchwałą Zarządu Oddziału w Olsztynie likwidacji uległo Koło w Ełku. Zarząd 

Oddziału w Bartoszycach podjął uchwałę o zmianie przewodniczącego i powierzył 
pełnienie tej funkcji kol. Katarzynie Janczewskiej-Pszczole.

Okręg zachodniopomorski
Koło w Pyrzycach nie prowadziło działalności, nie przysłało sprawozdania 

rocznego oraz nie odprowadziło składek członkowskich. Przewodnicząca zarządu 
okręgu, kol. C. Judek kilkakrotnie podejmowała działania zmierzające do uaktywnie-
nia i uporządkowania spraw personalnych koła – spotkanie w maju, w listopadzie 
udział w nadzwyczajnym walnym zebraniu członków koła (brak wymaganej większo-
ści członków uniemożliwił jednak wybór nowego Zarządu Koła SBP).
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Podjęto rozmowy nt. reaktywacji Koła SBP przy MBP w Goleniowie, powoła-
nia Koła SBP w Świdwinie oraz uaktywnienia  pracy Koła SBP w Świnoujściu. 

Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie dokonało wyboru nowej prze-
wodniczącej i wiceprzewodniczącej koła.   

Działalność merytoryczna kół terenowych

Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki biblio-
tecznej w Polsce

Okręg dolnośląski
Przewodnicząca zarządu okręgu, Joanna Golczyk oraz Barbara Morawiec 

i Małgorzata Szwedo wzięły udział 18 listopada w spotkaniu z dyrektorem MBP 
we Wrocławiu Andrzejem Ociepą, w sprawie przygotowań do Kongresu IFLA 2017. 
W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący kół SBP w oddziale wrocławskim 
oraz członkowie zarządu tego oddziału. 

Przewodnicząca Oddziału SBP w Jeleniej Górze Elżbieta Zienowicz oraz Ewa 
Milińska brały udział w posiedzeniach dwóch Komisji konkursowych na stanowisko 
dyrektora Książnicy Karkonoskiej. 

W 2015 r. Zarząd Oddziału SBP w Kłodzku nadal zajmował się zagadnieniem 
współpracy pomiędzy PiMBP w Kłodzku a Starostwem Kłodzkim w zakresie realizacji 
zapisów umowy o powierzeniu PiMBP w Kłodzku zadań instruktorskich. Rozmowy 
i interwencje zaczynają przynosić pozytywne skutki jeżeli chodzi o działania PiMBP 
w Kłodzku na rzecz bibliotek publicznych powiatu kłodzkiego. Zarząd oddziału 
kłodzkiego nadal będzie interesował się tym zagadnieniem.

Zarząd Oddziału SBP w Wałbrzychu, na prośbę Prezydent Świdnicy, wy-
dał opinię o powołaniu A. Miary, na kolejny okres, na stanowisko dyrektora MBP 
w Świdnicy. 

Okręg lubelski
Opiniowano kandydatów na stanowiska dyrektorów: MBP im. Zenona Prze-

smyckiego w Radzyniu Podlaskim – Oddział Biała Podlaska, MBP w Stoczku Łu-
kowskim. Opracowano wniosek dot. nagrody rocznej dla dyrektora WBP im. H. 
Łopacińskiego w Lublinie, a także wniosek do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury uchwalonej przez Radę 
Powiatu w Lublinie dla wyróżniającej się bibliotekarki powiatu lubelskiego. 
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Okręg łódzki
Zarząd okręgu przekazał do biur poselskich Iwony Śledzińskiej-Katarasiń-

skiej oraz Romana Kotlińskiego listy z prośbą o wsparcie postulatów środowiska 
bibliotekarskiego, związanych z projektem Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.

Okręg małopolski
Zarząd okręgu wydał opinie o kandydatach na stanowiska dyrektorów MBP 

w Andrychowie i Tarnowie. Poparł też wnioski o przyznanie medali: „W Dowód 
Uznania” wójtowi gminy Oleśno, Witoldowi Morawcowi (medal wręczyła prze-
wodnicząca okręgu D. Rzepka, podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby GBP 
w Oleśnie), „Bibliotheca Magna Perennisque” MBP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz 
„W Dowód Uznania” trzem bibliotekarzom z powiatu dąbrowskiego. 

Okręg mazowiecki
W roku 2015 przewodnicząca okręgu J. Pasztaleniec-Jarzyńska brała udział 

z ramienia ZG SBP w spotkaniach Forum Prawa Autorskiego, organu konsultacyjne-
go powołanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku 
z przygotowywanymi zmianami prawa autorskiego w Polsce, w tym wprowadze-
niem prawa o public lending right – tj. prawa do otrzymania wynagrodzenia z tytu-
łu nieodpłatnego wypożyczania (użyczania) egzemplarzy utworów przez biblioteki 
publiczne. 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. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska od 2010 r. opiekuje się ponadto, z ramie-
nia SBP, projektem Analiza Funkcjonowania Bibliotek. W projekcie bierze udział  980 
bibliotek publicznych z całego kraju, w tym biblioteki z województwa mazowiec-
kiego. Po zmianie zasad organizacji i zarządzania projektem AFB, Joannie Pasztale-
niec-Jarzyńskiej powierzono w grudniu 2015 r. funkcję przewodniczącej Zespołu ds. 
badania efektywności bibliotek.

Okręg pomorski
Przewodnicząca okręgu przygotowała uwagi i propozycje do projektu rozpo-

rządzenia MEN dotyczącego bibliotek pedagogicznych, które Konferencja Dyrek-
torów Bibliotek Pedagogicznych przekazała do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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Zarząd okręgu, na prośbę Prezydenta Miasta Gdyni, wskazał przedstawiciela Stowa-
rzyszenia do udziału w komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

Zarząd Oddziału SBP w Gdańsku wydał pozytywną opinię w sprawie powo-
łania Grażyny Zawadzkiej na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Malborku.

Wydano też pozytywną opinię w sprawie odwołania dyrektora Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Tczewie. Obydwie opinie były konsultowane z Wojewódzką 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

Okręg śląski
Zarząd okręgu pozytywnie opiniował decyzje o powołaniu na stanowiska 

dyrektorów: Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej w Gliwicach, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, 
Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Or-
nontowicach. Równocześnie zarząd opiniował negatywnie decyzję o odwołaniu dy-
rektora GBP w Pilchowicach. Zarząd okręgu opiniował ponadto zmiany w regulami-
nie konkursu „Bibliotekarz Roku”. 

Zarząd oddziału w Częstochowie wystosował list interwencyjny do posła RP 
Artura Bramory, z prośbą o wsparcie w najbliższych debatach postulatów środowi-
ska bibliotekarskiego związanych z projektem nowelizacji Ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych, w odniesieniu do dozwolonego użytku. Koło SBP przy 
MBP w Katowicach wystosowało do Prezydenta Katowic pismo popierające wniosek 
grupy pracowników w sprawie podwyżki płac.

Okręg zachodniopomorski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP, Cecylia Judek wzięła udział w debacie 

pt. „Kierunki rozwoju polskiej kultury”, zorganizowanej w Szczecinie przez Biuro 
Marszałka Sejmu RP. W spotkaniu uczestniczyła Marszałek Sejmu RP Małgorza-
ta Kidawa-Błońska. C. Judek zabrała głos jako przedstawicielka SBP, mówiąc m.in. 
o znaczeniu egzemplarza obowiązkowego dla polskich bibliotek, sprawie pensji bi-
bliotekarskich, problemie łączenia bibliotek, jubileuszu 100-lecia SBP w 2017 r. oraz 
zapowiadając Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego w 2017 r.

W 2015 r. zarząd okręgu prowadził korespondencję z burmistrzem miasta No-
wogard protestując przeciwko odwołaniu kol. Zofi i Pilarz z funkcji dyrektora MBP 
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w Nowogardzie oraz z burmistrzem Myśliborza w sprawie powołania nowego dy-
rektora MBP w Myśliborzu.

Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji 
państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu 
społeczeństwa wiedzy

Okręg dolnośląski
Członkowie Koła SBP w Lubaniu realizowali różnorodne akcje, m.in.:  

 ‒ warsztaty terapeutyczne  „Proszę, przepraszam, dziękuję”, „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, „Czytające Przedszkole”, „Twórcze Spotkania z Książką”, 

 ‒ zajęcia czytelniczo-plastyczne z dziećmi z oddziałów szpitalnych lubańskiego 
szpitala, 

 ‒ projekt „Muzyczna zgraja” (poznawanie rodzajów muzyki, instrumentów, 
kompozytorów, twórców współczesnych, rodzaje festi wali muzycznych w Pol-
sce i na świecie) oraz wtorkowe zajęcia dla dzieci w lubańskim ratuszu „Po-
dróże w dziecięcy świat...”.
W ramach Święta Starego Miasta „Jakuby” w Zgorzelcu, członkowie Koła 

SBP przygotowali XI Zaduszki Poetyckie poświęcone pamięci ks. Jana Twardow-
skiego w 100. rocznicę urodzin poety. Wiersze czytał Olgierd Łukaszewicz, spotka-
nie połączono z wykładem dr. Mateusza Falkowskiego pt.: „O umysłach i myśleniu 
w literaturze”. 

Koło SBP w Oleśnicy, wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Oleśnicy przystą-
piło do projektu „Fotografujemy Oleśnicę” – projekt jest próbą fotografi cznej re-
jestracji obrazu współczesnej Oleśnicy w jej wymiarze przestrzennym, społecznym 
i kulturowym. W ramach projektu odbywały się warsztaty i kursy fotografi czne pro-
wadzone przez uznanych fotografi ków. Koło uczestniczyło również w organizacji 
„Narodowego Czytania” zainspirowanego przez LO w Oleśnicy. Informacje na temat 
działalności koła rejestrowane są na stronie Biblioteki w Oleśnicy i w prasie lokalnej 
oraz na portalach społecznościowych.  

Koło SBP z Długołęki zorganizowało, we współpracy z Biurem Rady Gminy 
i Działem Promocji Urzędu Gminy Długołęka, spotkania autorskie z Janem Nowic-
kim i Krzysztofem Daukszewiczem, a także imprezę plenerową dla dzieci „Pociąg do 
czytania” (w ramach Tygodnia Bibliotek). 
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Koło SBP w Miliczu współpracowało z Ośrodkiem Kultury przy organizacji  
IX Festi walu Pieśni Patriotycznej i Festi walu Poezji Śpiewanej im. Agnieszki Osieckiej 
w Miliczu.

Okręg łódzki
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy okręgu łódzkim pro-

wadziła działalność kulturalno-oświatową w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
im. Norberta Barlickiego w Łodzi, na terenie którego mieści się Filia nr 12 MBP Łódź-
-Śródmieście. W minionym roku działalność ta skierowana była do dzieci przeby-
wających na oddziałach i obejmowała głośne czytanie bajek (20 spotkań), dyskusje 
nad przeczytanymi bajkami (16), pogadanki na temat biblioteki (14) oraz zajęcia 
plastyczne (5). Na oddziałach szpitalnych udostępniano audiobooki. Chorzy mieli 
możliwość telefonicznego zamawiania interesujących ich tytułów. 

Okręg małopolski
Koło w Miechowie uczestniczyło w realizacji projektu: „Czytam sobie 

w bibliotece”. 
We współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwem „Eg-

mont” przeprowadzono zajęcia czytelnicze dla dzieci z klas pierwszych Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Miechowie  oraz Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli. Zajęcia 
obejmowały: głośne czytanie, rozmowę na temat przeczytanego tekstu i zagadnień 
tematycznie związanych z omawianą książką, wykonywanie prac plastycznych, za-
bawy integracyjne i ruchowe. Koło w Miechowie pomogło także w realizacji projek-
tu: „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej – Obywatelska Strategia Promocji 
Ziemi Miechowskiej”.  

Koło w Bochni uczestniczyło w realizacji projektu PiMBP w Bochni „Zapra-
szamy na ławeczkę, czyli bookcrossing dla każdego...” dofi nasowanym przez Funda-
cję Banku Zachodniego WBK w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Uroczyste 
„odsłonięcie” ławeczki bookcrossingowej im. Marii Bielawskiej w Parku Rodzinnym 
Uzbornia, koncert Baśniowej Kapeli „Liliowy bór” i konkurs literacki dla najmłod-
szych odbyły się 9 maja. Podczas imprezy członkowie koła przeprowadzili konkurs ze 
znajomości bajek dla rodzinnych drużyn.
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w Nowogardzie oraz z burmistrzem Myśliborza w sprawie powołania nowego dy-
rektora MBP w Myśliborzu.

Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji 
państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu 
społeczeństwa wiedzy

Okręg dolnośląski
Członkowie Koła SBP w Lubaniu realizowali różnorodne akcje, m.in.:  

 ‒ warsztaty terapeutyczne  „Proszę, przepraszam, dziękuję”, „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, „Czytające Przedszkole”, „Twórcze Spotkania z Książką”, 

 ‒ zajęcia czytelniczo-plastyczne z dziećmi z oddziałów szpitalnych lubańskiego 
szpitala, 

 ‒ projekt „Muzyczna zgraja” (poznawanie rodzajów muzyki, instrumentów, 
kompozytorów, twórców współczesnych, rodzaje festi wali muzycznych w Pol-
sce i na świecie) oraz wtorkowe zajęcia dla dzieci w lubańskim ratuszu „Po-
dróże w dziecięcy świat...”.
W ramach Święta Starego Miasta „Jakuby” w Zgorzelcu, członkowie Koła 

SBP przygotowali XI Zaduszki Poetyckie poświęcone pamięci ks. Jana Twardow-
skiego w 100. rocznicę urodzin poety. Wiersze czytał Olgierd Łukaszewicz, spotka-
nie połączono z wykładem dr. Mateusza Falkowskiego pt.: „O umysłach i myśleniu 
w literaturze”. 

Koło SBP w Oleśnicy, wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Oleśnicy przystą-
piło do projektu „Fotografujemy Oleśnicę” – projekt jest próbą fotografi cznej re-
jestracji obrazu współczesnej Oleśnicy w jej wymiarze przestrzennym, społecznym 
i kulturowym. W ramach projektu odbywały się warsztaty i kursy fotografi czne pro-
wadzone przez uznanych fotografi ków. Koło uczestniczyło również w organizacji 
„Narodowego Czytania” zainspirowanego przez LO w Oleśnicy. Informacje na temat 
działalności koła rejestrowane są na stronie Biblioteki w Oleśnicy i w prasie lokalnej 
oraz na portalach społecznościowych.  

Koło SBP z Długołęki zorganizowało, we współpracy z Biurem Rady Gminy 
i Działem Promocji Urzędu Gminy Długołęka, spotkania autorskie z Janem Nowic-
kim i Krzysztofem Daukszewiczem, a także imprezę plenerową dla dzieci „Pociąg do 
czytania” (w ramach Tygodnia Bibliotek). 

BIULETYN ZG SBP Nr 1/2016 31

Koło SBP w Miliczu współpracowało z Ośrodkiem Kultury przy organizacji  
IX Festi walu Pieśni Patriotycznej i Festi walu Poezji Śpiewanej im. Agnieszki Osieckiej 
w Miliczu.

Okręg łódzki
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy okręgu łódzkim pro-

wadziła działalność kulturalno-oświatową w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
im. Norberta Barlickiego w Łodzi, na terenie którego mieści się Filia nr 12 MBP Łódź-
-Śródmieście. W minionym roku działalność ta skierowana była do dzieci przeby-
wających na oddziałach i obejmowała głośne czytanie bajek (20 spotkań), dyskusje 
nad przeczytanymi bajkami (16), pogadanki na temat biblioteki (14) oraz zajęcia 
plastyczne (5). Na oddziałach szpitalnych udostępniano audiobooki. Chorzy mieli 
możliwość telefonicznego zamawiania interesujących ich tytułów. 

Okręg małopolski
Koło w Miechowie uczestniczyło w realizacji projektu: „Czytam sobie 

w bibliotece”. 
We współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwem „Eg-

mont” przeprowadzono zajęcia czytelnicze dla dzieci z klas pierwszych Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Miechowie  oraz Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli. Zajęcia 
obejmowały: głośne czytanie, rozmowę na temat przeczytanego tekstu i zagadnień 
tematycznie związanych z omawianą książką, wykonywanie prac plastycznych, za-
bawy integracyjne i ruchowe. Koło w Miechowie pomogło także w realizacji projek-
tu: „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej – Obywatelska Strategia Promocji 
Ziemi Miechowskiej”.  

Koło w Bochni uczestniczyło w realizacji projektu PiMBP w Bochni „Zapra-
szamy na ławeczkę, czyli bookcrossing dla każdego...” dofi nasowanym przez Funda-
cję Banku Zachodniego WBK w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Uroczyste 
„odsłonięcie” ławeczki bookcrossingowej im. Marii Bielawskiej w Parku Rodzinnym 
Uzbornia, koncert Baśniowej Kapeli „Liliowy bór” i konkurs literacki dla najmłod-
szych odbyły się 9 maja. Podczas imprezy członkowie koła przeprowadzili konkurs ze 
znajomości bajek dla rodzinnych drużyn.



BIULETYN ZG SBPNr 1/201632

Okręg mazowiecki
Struktury okręgu organizowały wspólnie z bibliotekami, szkołami, samorzą-

dami oraz innymi organizacjami wiele imprez kulturalnych, edukacyjnych, artystycz-
nych stwarzających możliwość aktywnego, kreatywnego uczestnictwa społeczno-
ści lokalnej w kulturze i w życiu społecznym. Najpopularniejsze formy to spotkania 
z autorami i dyskusje o książkach. Coraz bardziej popularne są imprezy wykraczają-
ce poza siedziby bibliotek (Odjazdowy Bibliotekarz, happeningi, pikniki rodzinne). 
Niektóre działania były realizowane w trakcie Tygodnia Bibliotek. Oto wybrane 
przykłady:

Oddział SBP w Ostrołęce wspólnie z Kołem SBP w Myszyńcu oraz biblioteka-
mi publicznymi zorganizowały konkursy recytatorskie i poetyckie dla dzieci i mło-
dzieży „Kurpie Zielone w literaturze”. Członkowie Koła Bibliotekarzy Pedagogicznych 
i Szkolnych nawiązali współpracę z grupą „Radosna twórczość”, która zrzesza pasjo-
natów w różnych dziedzinach, np. kolekcjonerów, twórców ludowych. Dzięki temu 
mogli zaprosić młodzież ze szkół i nauczycieli na ciekawe warsztaty i prezentacje, np. 
dotyczące stroików wielkanocnych i ozdób choinkowych. Zorganizowali też spotka-
nia autorskie i prelekcje, m.in. na temat holokaustu, w rocznicę wyzwolenia obozu 
w Auschwitz-Birkenau.

Oddział płocki, podobnie jak w poprzednich latach, był wyjątkowo aktyw-
ny. Do najważniejszych imprez, które zorganizował lub współorganizował należy 
zaliczyć:

 ‒ projekt „Zatrzymane w kadrze… rok 1920”, którego celem było stworzenie 
2 słuchowisk dla uczczenia 95. rocznicy Obrony Płocka w wojnie polsko-bol-
szewickiej (fi nansowany z grantu), 

 ‒ XXVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Liść Dębu”. W roku 
2015 Oddział SBP w Płocku w ramach konkursu ufundował nagrodę  specjal-
ną w wysokości 500 zł Jerzemu Fryckowskiemu z Dębnicy Kaszubskiej,

 ‒ Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży Młodzi Twórcy Literatu-
ry „Inny-obcy-nerd?”. 
Koło SBP w Mińsku Mazowieckim (oddział w Siedlcach) wspólnie z Miejską 

Biblioteką Publiczną zorganizowało II Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Re-
gionalnych Nad Srebrną. Patronat nad Spotkaniami objął Okręg Mazowiecki SBP. 

Rok 2015 był Rokiem Reymonta na Mazowszu. W dniach 1-4 października 
bibliotekarze i członkowie koła przy MBP w Siedlcach brali udział w akcji „Czyta-
my Chłopów Non-Stop”, która odbyła się w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 
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w Chlewiskach. Z tej też okazji Zarząd Oddziału SBP w Siedlcach był współorganiza-
torem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „List do Reymonta” i zakupił nagrodę 
dla laureata.

Koło przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy organizo-
wało wiele  spotkań, wykładów, pokazów multi medialnych  prezentujących refl eksje 
z wyjazdów edukacyjnych, przeglądy nowości wydawniczych i spotkania z Mariolą 
Pryzwan-Momot. Koło zorganizowało także spacer po Cmentarzu Prawosławnym 
przy ul. Wolskiej, w ramach cyklu pt. „Mało znane cmentarze” oraz jesienny spacer 
po Bielanach zakończony zwiedzeniem wystawy w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży 
nr 26 pt. „Odsłaniamy Bielany”. 

Koło przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie  kontynuowało organizację  
spotkań w ramach Klubu pod Otwartą Księgą (7 spotkań), a nowo utworzone koło 
przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zorganizowało Dzień 
Otwarty GBPiZS, podczas którego zaprezentowano wystawę starych druków nale-
żących do zbiorów Biblioteki. 

Okręg podkarpacki
Zarząd okręgu złożył wniosek do Urzędu Miasta Rzeszowa o przyznanie do-

tacji na realizację w 2016 r. zadania: „Interaktywne warsztaty informatyczne dla 
mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+”. Oddział krośnieński, wspólnie z Krośnieńską 
Biblioteką Publiczną, zrealizował cztery zadania w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna w 2015 r. z zakresu 
kultury: „Sposób na czytanie”; „Krośnieński Mistrz Ortografi i 2015”; „Fantastyczne 
Krosno! – cykl imprez inspirowanych literaturą fantasy”; XVI Krośnieński Konkurs 
Literacki.

Okręg pomorski
Zarząd okręgu delegował dwoje przedstawicieli na Kongres Obywatelski 

w Warszawie, który odbył się 7 listopada 2015 r. na Politechnice Warszawskiej. Bar-
bara Tylek (skarbnik) i Zbigniew Walczak (sekretarz) wzięli udział w podsumowaniu 
akcji debat obywatelskich pt. „Jak rozwinąć nasze skrzydła?”, które odbyły się w 40  
bibliotekach w maju 2015 r. Następnie odbyli szkolenie na temat przygotowań do 
II debaty, zaplanowanej na maj 2016 r. pod hasłem „Rozwijamy skrzydła Polski lokal-
nej”. Tym razem będzie to 50 debat w 50 bibliotekach. Zarząd Okręgu Pomorskiego 
obejmie patronat honorowy nad akcję w województwie pomorskim (w porozumie-
niu z organizatorem – Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową). 
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Zarząd Oddziału SBP w Słupsku pozyskał fundusze na 2 projekty: publikację 
pt. Wizja i dzieła. Zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, przygotowanej 
z okazji 70. rocznicy działalności słupskiej biblioteki i akcję „Żywa Biblioteka”.  W or-
ganizację ostatniego projektu zaangażowali się najmłodsi członkowie Stowarzysze-
nia, zadanie realizowano w MBP w Słupsku.

Okręg śląski
Zarząd okręgu objął patronatem IV edycję ogólnopolskiego konkursu Wiel-

ka Liga Czytelników, organizowaną przez Stowarzyszenie „Wielka Liga” z Katowic. 
Współpracował także z Zarządem Okręgu Śląskiego ZNP przy organizacji XI Forum 
Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, odbywającego się pod hasłem „Biblioteka – 
priorytety i pomysły”. 

Wsparł również organizację sympozjum pt. „Nauczanie św. Jana Pawła II 
w edukacji i bibliotece” (19.11), we współpracy m.in. z Sekcją Bibliotekarską ZNP 
w Katowicach, Biblioteką Teologiczną UŚ, IBIN UŚ, Sekcją Bibliotek Szkół Wyższych 
przy Zarządzie Okręgu SBP, Sekcją Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych ZG 
SBP, Duszpasterstwem Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej. 

Zarząd Oddziału SBP w Częstochowie współpracował przy organizacji XII Re-
gionalnego Forum Bibliotekarzy na temat „Kompetencje czytelnicze, czytelnictwo 
czy czytanie” (20.10) oraz nawiązał współpracę z Fundacją „Dialogos”, która pro-
wadzi kampanię przeciwko dopalaczom. Stowarzyszenie przyjęło od Fundacji 240 
egzemplarzy książki Dopalacze – odsłona piekła, które przekazało fi liom Biblioteki 
Publicznej w Częstochowie, gminnym bibliotekom publicznym w regionie oraz bi-
bliotekom szkolnym na terenie miasta.

Zarząd Oddziału SBP w Bielsku-Białej pozyskał fundusze od Starostwa Powia-
towego w Bielsku-Białej na kolejną edycję konkursu „Najlepsza biblioteka w powie-
cie bielskim” oraz  konkursu „Mistrz Ortografi i”, adresowanego do dzieci klas III 
szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu. 

Członkowie koła przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach uczestni-
czyli w organizacji VII Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczy-
cieli i regionalistów, pod hasłem „Śląsk literacki XX i XXI wieku”, którą zorganizowa-
no w Toszku w październiku 2015 r.

Koło przy MBP w Czeladzi współorganizuje z biblioteką projekt „Komputer 
bez barier wiekowych”. Koło przy MBP w Świętochłowicach włączyło się w ogól-
nopolską akcję Tydzień Zakazanych Książek, organizując wystawy książek będących 
w przeszłości z różnych względów na indeksach ksiąg zakazanych (21-27.09).
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Okręg świętokrzyski
W 2015 r. członkowie kół, oddziałów oraz okręgu współorganizowali wiele 

wydarzeń kulturalnych w swoim środowisku dla odbiorców w różnym wieku (wysta-
wy książek, konkursy, dni otwartych bibliotek, spotkania autorskie), m.in.: 

 ‒ Cykl konkursów pt. Mistrz pięknego czytania – „Piękno regionu świętokrzy-
skiego w twórczości Stefana Żeromskiego” (w ramach Tygodnia Bibliotek),                  

 ‒ „W kręgu poezji ks. J. Twardowskiego” (Koło Miejskie przy WBP), 
 ‒ XII konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych pt. „Podróże małe i duże” 

organizowany w ramach Tygodnia Bibliotek (Koło przy MBP w Kielcach), 
 ‒ „Przyłapani na czytaniu” – konkurs fotografi czny zorganizowany przez KT 

w Jędrzejowie (lipiec-sierpień).

Okręg wielkopolski
Oddział SBP w Lesznie otrzymał na realizację XXVI Leszczyńskich Dni Literatu-

ry oraz Międzynarodową Jesień Poetycką w Leszczyńskiem dofi nansowanie z Urzę-
du Miasta i Starostwa Powiatowego w Lesznie, w ramach otwartego konkursu ofert 
na organizację zadań z zakresu kultury i sztuki – wspierania działań kulturalnych 
na rzecz środowiska lokalnego. Otrzymał ponadto z Urzędu Miasta dofi nansowanie 
na wydanie publikacji regionalnej, Szukając śladów Mieczysława Kudelli, której au-
torem jest Janina Małgorzata Halec (Koło Leszno). Członkowie koła leszczyńskiego 
włączyli się też w przygotowanie do wydanej przez MBP w Lesznie publikacji Przyja-
ciel Ludu 1834-1849 w 180. rocznicę ukazania się pierwszego numeru. 

Oddział SBP w Koninie organizował m.in. warsztaty literackie dla młodzieży 
piszącej, Dyskusyjny Klub Książki; Biblioteczny Klub Filmowy oraz interaktywny kurs 
języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish” oraz dla dorosłych. 

Okręg zachodniopomorski
Zarząd Okręgu SBP zorganizował (we współpracy z Dyrekcją Książnicy Po-

morskiej),  III sympozjum „Ludzie  Książki  Pomorza Zachodniego”. Zarząd podjął 
również współpracę z Archiwum Państwowym w Szczecinie w celu zorganizowania 
seminarium dotyczącego metodyki opracowania i zabezpieczenia materiałów archi-
walnych. Ponadto we współpracy z dyrekcją Książnicy Pomorskiej, Polskim Towarzy-
stwem Autobiografi cznym, Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Szczecińskiego zorganizował 16 listopada  pierwszy wykład z cyklu  „Przekroje i zbli-
żenia. Wykłady Markiewiczowskie”.
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Koło SBP nr 19 w Międzyzdrojach uczestniczyło w organizacji spotkania żoł-
nierzy AK (październik  2015), a Koło nr 1 w Koszalinie zorganizowało wspólnie z Ko-
szalińską Biblioteką Publiczną czwartą edycję „Żywej Biblioteki” (20 marca). Z kolei 
członkowie Koła nr 2 SBP w Białogardzie (oddział koszaliński) zorganizowali 3 sesje 
kursów komputerowych dla seniorów z zakresu podstawowej obsługi komputerów. 

Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie presti żu zawodu 
bibliotekarza

Okręg dolnośląski
W celu poprawy komunikacji i wprowadzania jej nowoczesnych form w struk-

turach Stowarzyszenia zespół w składzie: Blanka Bobryk, Rafał Wojtczak i Joanna 
Golczyk redagował profi l okręgu na Facebooku pod nazwą „Okręg Dolnośląski Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. Na profi lu udostępniane są aktualności doty-
czące przede wszystkim działań Stowarzyszenia na terenie okręgu. Zamieszczane 
są również bieżące informacje dotyczące działalności SBP w kraju, sytuacji i proble-
mów współczesnego bibliotekarstwa. 

Zarząd oddziału legnickiego wspiera koła w realizacji imprez integracyjnych, 
np. wycieczek, wspólnego uczestniczenia w spektaklach teatralnych itp., inicjuje 
przedsięwzięcia odbywające się w bibliotekach i kołach. W roku 2015 zorganizowa-
no  m.in.:

 ‒ Chojnów – wycieczka do Łęknicy i Bad Muskau (Park Mużakowski),  spotkania 
bibliotekarzy z władzami samorządowymi,

 ‒ Złotoryja i Świerzawa – seminarium wyjazdowe do Zagrody Edukacyjnej „Ko-
walowe Skały” oraz spotkanie okolicznościowe bibliotek powiatu z władzami,

 ‒ Lubin – wspólne wyjście do kina, spotkanie towarzyskie,
 ‒ Legnica –  wycieczka do Goerlitz i Markerdorf, spotkanie wszystkich pracow-

ników w Bibliotece, spotkanie integracyjne,
 ‒ Jawor – wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego i spotkanie 

towarzyskie.
Obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek miały miejsce 6 maja 

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie. Przybyli przedstawiciele 
władz samorządowych – sejmiku, starostwa, powiatu, miasta i gminy, był poseł, 
członkini Zarządu Głównego SBP oraz delegaci gmin sąsiadujących z Wołowem. 
W trakcie uroczystości nagrodzeni zostali bibliotekarze. Joanna Golczyk, przewod-
nicząca Zarządu Okręgu SBP wręczyła nagrodę „Dolnośląskiego Bibliotekarza Roku 
2014” kol. Violetcie Biernacik z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju. 
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Okręg lubelski
Oddział SBP w Białej Podlaskiej zorganizował kilka ciekawych imprez integra-

cyjnych, w tym spotkanie bibliotekarzy na terenie fi rmy Grill – Park w Białej Pod-
laskiej (12.05), rajd rowerowy (14.05). Koło w Janowie Lubelskim zaprosiło biblio-
tekarzy powiatu janowskiego i kraśnickiego do bibliotek powiatu lubartowskiego, 
parczewskiego i fi lii MBP Lublin (27.05). 

Zarząd okręgu zrealizował  XXI edycję wojewódzkiego konkursu na najlepszą 
bibliotekarkę pracującą z dziećmi (Nagrodę im. Anny Platt o otrzymała Agnieszka 
Wróbel z Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk z powiatu włodawskiego) oraz konkurs 
wojewódzki na „Bibliotekarza Roku” (tytuł zdobyła Barbara Cywińska, dyr. MBP 
w Bychawie).

Okręg łódzki
Koło przy MBP Górna zorganizowało dwa turnieje piłki nożnej bibliotekarzy 

i przyjaciół BIBLIOCUP, w których oprócz bibliotekarzy wzięły udział drużyny, m.in.: 
Urzędu Miasta Łodzi, Straży Pożarnej, Radia Parada, Zakładu Karnego, policjantów 
Ruchu Drogowego. Koło przy MBP Śródmieście zorganizowało wycieczkę do Kazi-
mierza Dolnego, a koło przy MBP Łódź-Polesie wyjazd do Muzeum Historii Żydów 
Polskich (Polin) w Warszawie.

Okręg małopolski
Oddział w Krakowie był organizatorem m.in. spotkania „przy kawie” (27.05) 

z udziałem utalentowanych bibliotekarzy, Doroty Chomko – malarki (Biblioteka Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) oraz Jacka Kowalskiego – poety 
(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie), którzy zaprezentowali swoje 
pasje twórcze; prelekcji połączonej z prezentacją zdjęć kol. Barbary Janczak (Biblio-
teka Główna AGH) pt. „Biblioteka Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek  
w Staniątkach” (21.10); spotkania poświęconego pamięci zmarłych bibliotekarzy 
(25.11).

 13 maja okręg zorganizował uroczystą galę wręczenia nagród w konkur-
sie Bibliotekarz Roku 2014 Województwa Małopolskiego; laureatką została Kry-
styna Łętocha z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, kierująca Filią 
w Myślenicach. 
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Okręg mazowiecki
Koła w oddziale ostrołęckim (we współpracy z bibliotekami) zorganizowały  

wyjazdy szkoleniowo-integracyjne do Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Lanckorony, Wiśnicza, Niepołomic i Jędrzejowa. Coraz popularniejsze były wspólne 
wyjazdy do teatru i kina, biesiady i wspólna zabawa (Koło SBP w Wyszkowie). 

Koło przy MBP w Radomiu zorganizowało spotkanie wigilijne dla wszystkich 
pracowników radomskiej książnicy, a oddział współorganizował VII Spotkanie Poko-
leń w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, w którym uczestniczyli 
bibliotekarze, emerytowani i obecni pracownicy MBP w Radomiu. 

Ważnym wydarzeniem w życiu środowiska bibliotekarzy płockich był zorgani-
zowany przez SBP, przy współudziale Książnicy Płockiej Dzień Bibliotekarza i Biblio-
tek, uroczyście obchodzony 11 maja w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke w Płocku.   

Zarząd okręgu mazowieckiego zorganizował 12.05 w Centralnej Bibliotece 
Rolniczej obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, podczas których zapre-
zentowano laureatów konkursu „Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014” (zwyciężył 
Marcin Kamiński, kierownik Krajowego Centrum Dystrybucji NATO STO przy Cen-
tralnej Bibliotece Wojskowej. Dodatkową atrakcją spotkania była wystawa planszo-
wa przygotowana przez CBW, ukazująca historię prac rekonstrukcyjnych samochodu 
Cadillac 355 D. 

Okręg opolski
Zarząd okręgu przygotował uroczyste spotkanie z okazji 80. urodzin Teresy 

Jakubczak, wieloletniej kierowniczki Wypożyczalni Centralnej MBP w Opolu, jednej 
z inicjatorek powołania do życia czasopisma bibliotekarskiego „Pomagamy sobie 
w pracy” (1956 r.), które ukazuje się do dzisiaj pod zmienionym tytułem „Bibliote-
karz Opolski”, w wersji elektronicznej. Koło SBP Bibliotek Naukowych kontynuowa-
ło pracę nad nagraniami wspomnień bibliotekarzy opolskich – „Historia mówiona 
o bibliotece”. 

Okręg podkarpacki
Oddział krośnieński zorganizował dla bibliotekarzy z powiatu krośnieńskiego 

wycieczkę do Nałęczowa i Kazimierza nad Wisłą oraz był współorganizatorem spo-
tkania emerytowanych bibliotekarzy. W dniach 25-26 września 2015 r. oddział prze-
myski wraz z PBP zorganizował dla swoich członków wyjazd studyjno-szkoleniowy. 

BIULETYN ZG SBP Nr 1/2016 39

Bibliotekarze odwiedzili MBP im. Ł. Górnickiego, Galerię Książki w Oświęcimiu oraz 
Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Muzeum 
Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i Muzeum Zofi i Kos-
sak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich. 

Koło przy BG Politechniki Rzeszowskiej zorganizowało, z okazji Dnia Bibliote-
karza i Bibliotek, wycieczkę do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbu-
szowej oraz do Muzeum Literatury.

Okręg podlaski
W maju i czerwcu zorganizowano rajdy w ramach akcji „Odjazdowy biblio-

tekarz”. Z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie integracyjne pracowników 
Książnicy Podlaskiej (ok. 50 uczestników, w tym 24 członków SBP). We wrześniu 
zorganizowano wyjazd edukacyjno-rekreacyjny ph. „Piękny wschód. Uroki woje-
wództwa  lubelskiego ” (uczestniczyło  31 osób, w tym 23 członków), a w listopadzie 
wycieczkę do Warszawy na spektakl teatralny i zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich 
(uczestniczyło  48 osób, w tym 30 członków). Łącznie w działaniach integracyjnych  
wzięły udział 164 osoby, w tym 97 członków SBP. 

Okręg pomorski
Zarząd okręgu, wspólnie z oddziałami SBP w Gdańsku i Słupsku, zorganizował 

XXII Pomorski Dzień Bibliotekarza, połączony z nadaniem tytułu Pomorskiego Biblio-
tekarza Roku 2014 dyrektor MBP w Rumi oraz zwiedzaniem Półwyspu Helskiego.  

Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej zorganizowało w dniach 
16-17 maja  XVIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Bibliotekarzy na Jasną Górę.

26 września odbyła się całodniowa pielgrzymka „Warmia mało znana”, w któ-
rej udział wzięło ok. 20 bibliotekarzy. Wyjazd został zorganizowany wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Rodziny Kolpinga.

Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych oddziału słupskiego prowadziło profi l 
na Facebooku.  

Okręg śląski
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych zorganizowała wyjazd integracyjny biblio-

tekarzy do Budapesztu. Oddział w Częstochowie, we współpracy z Biblioteką Pu-
bliczną w Częstochowie i Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP, zorganizował VIII 
Maraton Czytelniczy pod hasłem „Wędrówka do miejsc świętych”. Zarząd Oddziału 
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SBP w Bielsku-Białej zainicjował w ramach Tygodnia Bibliotek I Beskidzki Rajd Biblio-
tekarzy, w którym wzięło udział 46 bibliotekarzy z Bielska-Białej, powiatu bielskiego 
i MBP w Jastrzębiu Zdroju.

Śląskiego Bibliotekarza Roku 2014 uhonorowano w trakcie seminarium z oka-
zji Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, które odbyło się 25 maja w Filhar-
monii Śląskiej. 

Okręg świętokrzyski 
Zarząd okręgu zorganizował I etap Konkursu na „Bibliotekarza Roku 2014” 

oraz Konkurs na „Bibliotekę Roku 2014” województwa świętokrzyskiego (została nią 
Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy w Chmielniku). Świętokrzyskim Bibliotekarzem 
Roku 2014 została Anna Gębska, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasiń-
skiego w Starachowicach. 

Okręg warmińsko-mazurski
23 czerwca Zarząd Oddziału SBP w Elblągu zorganizował wycieczkę do Gdyni 

i Gdańska dla  członków SBP z kół miejskiego, powiatowego, emeryckiego oraz pra-
cowników Biblioteki Elbląskiej i Biblioteki PWSZ w Elblągu. 

Okręg wielkopolski
Oddział w Koninie zorganizował XII Wielkopolski Dzień Patrona św. Wawrzyń-

ca (19.09). Wcześniej, 12 maja bibliotekarze spotkali się podczas swojego święta – 
Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – w Bibliotece Publicznej Gminy Stare 
Miasto, w powiecie konińskim. Obchody połączone były z otwarciem nowej siedzi-
by biblioteki. Oddział był też organizatorem Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek, z udziałem burmistrza miasta Turek, przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Turku oraz bibliotekarzy bibliotek publicznych miasta Turek. Podczas uroczystego 
spotkania zostały wręczone listy gratulacyjne i nagrody książkowe (wydawnictwa 
własne MBP w Turku) w plebiscycie ogłoszonym wśród czytelników dorosłych „Naj-
aktywniejszy Czytelnik Roku 2014”.   

Koło w Pile, wspólnie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Pile zaprosili 
10 maja bibliotekarzy, czytelników, miłośników słowa pisanego i rowerów na rajd 
rowerowy. Podobne spotkania zorganizowały także koła w Trzciance, Złotowie 
i Czarnkowie.  
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Okręg zachodniopomorski
Zarząd okręgu przygotował w dniu 7.05.2015 r. uroczystość inauguracji Ty-

godnia Bibliotek, podczas której wręczono Nagrody Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego w Konkursie im. Stanisława Badonia dla „Bibliotekarza Roku 
Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 r.” (Bibliotekarzem Roku 2014 w wo-
jewództwie zachodniopomorskim została Monika Kwaśniak). 

Członkowie SBP w okręgu kontynuowali tradycję odwiedzin u bibliotekarzy-
-seniorów, bibliotekarzy chorujących, m.in. 25 marca przewodnicząca C. Judek od-
wiedziła w Koszalinie Marię Hudymową, 102-letnią seniorkę bibliotekarstwa kosza-
lińskiego. W  dniu 23.05 odbyło się wojewódzkie święto bibliotekarzy w Świeszynie, 
bibliotece roku 2014 województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie integracyjne 
pt.: „Bulwonalia, czyli wojewódzkie święto bibliotekarzy” zorganizował Koszaliński 
Oddział SBP wraz z Koszalińską Biblioteką Publiczną.

30 maja odbył się szczeciński rajd „Odjazdowy Bibliotekarz”, w trakcie które-
go miała miejsce akcja „Częstowanie książką”, prezentacja działalności szczecińskich 
organizacji propagujących czytelnictwo oraz wręczenie nagród fi nalistkom gry miej-
skiej „Wybierz bibliotekę!”.

Koło nr 11 w Policach było współorganizatorem VI Spotkań Kulturalno-
-Oświatowych: wycieczki do Muzeum Historycznego (SPZP Skarb) w Policach – 9.05 
(uczestnicy: bibliotekarze z bibliotek publicznych i szkolnych gminy i powiatu polic-
kiego) oraz  XI Międzynarodowego Dnia Archiwów – 9.06.

Koło nr 14 w Świnoujściu uczestniczyło, z okazji Jubileuszu 250-lecia nadania 
praw miejskich Świnoujściu, w organizacji spotkania integracyjnego z uczniami szkoły 
podstawowej i czytelnikami fi lii nr 2 – czytanie książki i wypiekanie pierników. Człon-
kowie SBP wzięli też udział w wycieczce rowerowej szlakiem historii przygranicz-
nej oraz zwiedzaniu podziemnego miasta w Przytorze (organizator PNFK i fi lia MBP 
w Świnoujściu).

Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształce-
nia i doskonalenia zawodowego.

Okręg dolnośląski 
Zarząd okręgu zrealizował cykl bezpłatnych szkoleń dla bibliotekarzy – człon-

ków SBP okręgu dolnośląskiego nt. prawa autorskiego (21.01, 19.02),  kreatywności 
w pracy bibliotekarza (25.04), różnorodności kulturowej (29.06). Koło SBP Nauczy-
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skiej „Wybierz bibliotekę!”.
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Zarząd okręgu zrealizował cykl bezpłatnych szkoleń dla bibliotekarzy – człon-
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cieli Bibliotekarzy przy Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej było współorgani-
zatorem IX konferencji „Szkolne Centra Multi medialne – Biblioteka zawsze blisko” 
skierowanej do bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych. Założeniem kon-
ferencji było pokazanie różnorodności usług świadczonych przez bibliotekarzy na 
rzecz czytelników oraz bogactwa form i metod pracy i wykorzystania narzędzi w po-
pularyzacji kultury czytelniczej, edukacji medialnej oraz informacyjnej. 

Koło SBP Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego było organiza-
torem:  szkoleń zagranicznych – wyjazdów w ramach unijnego programu ERASMUS 
(wzięli w nim udział Wiktor Czernianin i Kiriakos Chatzipenti dis, szkolenie w ramach 
LLP – Biblioteka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Egejskiego w Rhodes 
City, Grecja, czerwiec 2015) i szkoleń krajowych, w tym nt. baz danych i narzędzi 
informacyjno-wyszukiwawczych.   

Zarząd Oddziału SBP w Wałbrzychu we współpracy z zarządem okręgu umoż-
liwił członkom bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach z zakresu wykorzystania no-
wych technologii w pracy bibliotekarza, prawa autorskiego, organizacji spotkań 
z użytkownikami bibliotek oraz tworzenia prezentacji multi medialnych.

Okręg mazowiecki
Zarząd okręgu, we współpracy z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. 

Warszawy i Biblioteką Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa 
Mazowieckiego zorganizował następujące spotkania edukacyjne:
• w cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki?”:

 ‒ 19.03 Ewa Kobierska-Maciuszko wygłosiła referat pt. The world’s libraries? 
Connected!, czyli O graczu globalnym nt. przyszłości OCLC – twórcy najwięk-
szego na świecie katalogu centralnego Worldcat.

 ‒ 14.10 odbyło się spotkanie pt. „Dynamiczne biblioteki, dostęp do zasobów, 
rozwój i transformacja”, na którym Elżbieta Stefańczyk, Joanna Pasztaleniec-
-Jarzyńska oraz Grażyna Federowicz przedstawiły najważniejsze tematy oma-
wiane na światowym Kongresie IFLA w Kapsztadzie.

• w cyklu „Ludzie książki” dr hab. Andrzej Mężyński wygłosił referat Przepisy kata-
logowania alfabetycznego w międzywojniu: niepotrzebna walka gigantów, po-
święcony wydarzeniom kształtującym merytoryczne i organizacyjne podstawy 
polskiego bibliotekarstwa w okresie międzywojennym. 

W spotkaniach brali udział bibliotekarze ze wszystkich typów bibliotek z War-
szawy oraz województwa mazowieckiego.
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Oddział SBP w Warszawie  wspierany przez ZG SBP, we współpracy z młodymi 
bibliotekarzami z kół przy BUW, CBW, BN zorganizował X Forum Młodych Biblioteka-
rzy w Warszawie pod hasłem „Zakochaj się w Bibliotece”, pod patronatem honoro-
wym Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Han-
ny Gronkiewicz Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy. W Forum wzięło udział blisko 200 
bibliotekarzy z całej Polski, wygłoszono 18 referatów, zorganizowano 7 warsztatów 
i 5 stolików eksperckich. 

Okręg podkarpacki
 Zarząd okręgu był współorganizatorem VI konferencji dyrektorów bibliotek 

powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskie, zlokalizowanych w sie-
dzibach powiatów na terenie woj. podkarpackiego ph. „Biblioteka – miejsce dla 
wszystkich”, która odbyła się w dniach 1-2 października w Łańcucie. Zaprosił też 
bibliotekarzy z bibliotek gminnych powiatu krośnieńskiego na prelekcję dr Justy-
ny Jasiewicz, pracownika Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB Uniwersytetu War-
szawskiego pt. Biblioteka przyjazna młodzieży. Prelegentka podkreślała jak ważne 
jest, aby biblioteka postrzegana była jako „trzecie miejsce”, czyli tętniące życiem 
centrum społeczności lokalnej, forum wymiany myśli i poglądów, miejsce spotkań, 
przestrzeń rozwijania nieformalnych kontaktów. 

Okręg podlaski
Przez cały rok realizowano  cykliczną  wymianę  doświadczeń zawodowych  

z bibliotekarzami odwiedzającymi Białystok i okolice (w trakcie spotkań dokony-
wano prezentacji działań SBP oddziału białostockiego za pośrednictwem przygoto-
wanej prezentacji multi medialnej). Zarząd okręgu był współorganizatorem szkoleń 
skierowanych do przedstawicieli i sympatyków SBP, w tym m.in.:  

 ‒ warsztatów „Między nami sąsiadami – zagadnienia dotyczące integracji cu-
dzoziemców ze społeczeństwem polskim” oraz „Kierowanie zespołem – mo-
tywowanie pracowników i delegowanie zadań”,

 ‒ seminarium „Biblioteka w zmieniającym się świecie” (odbyło się w MBP 
w Hajnówce),

 ‒ konferencji trzech powiatów w ramach Bibliotecznej Ligii Powiatowej (odbyła 
się  w MBP w Supraślu).
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Okręg pomorski
Przewodnicząca okręgu wzięła udział w debacie na temat czytelnictwa, 

z udziałem władz Gdańska (27.04), zaś 27.05 w spotkaniu zawodowym dla dyrek-
torów bibliotek wchodzących w skład Trójmiejskiego Zespołu Bibliotek oraz z nim 
współpracujących w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności. Zarząd okrę-
gu objął patronatem IV ogólnopolską konferencję naukową pt. „Ekologia informa-
cji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”, która odbyła się 11.09 
w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Okręg śląski
Zarząd Oddziału SBP w Częstochowie współpracował przy organizacji XII Re-

gionalnego Forum Bibliotekarzy na temat „Kompetencje czytelnicze, czytelnictwo 
czy czytanie” (20.10).

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP zorganizowała m.in. konferencję 
„Bezpieczeństwo w bibliotece” (Chorzów 30.01), a także współpracowała z Wyższą 
Szkołą Bankową w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie w przygotowaniu 
wyjazdu studyjnego bibliotekarzy do Szwecji (27.06-04.07). Bibliotekarze mieli m.in. 
możliwość zapoznania się z działalnością Królewskiej Biblioteki Narodowej w Sztok-
holmie, bibliotek publicznych w tym mieście oraz bibliotekami uniwersyteckimi 
w Norrkoping i Kalmarze. 

Członkowie Sekcji kontynuowali ponadto współpracę przy redagowaniu cza-
sopisma naukowego „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” (w 2015 r. 
opublikowano 3 numery czasopisma). 

Okręg wielkopolski
Oddział SBP w Ostrowie Wlkp. zorganizował konferencję metodyczną dla bi-

bliotek powiatowych pt. „Nowe oblicza biblioteki” (czerwiec 2015).

Okręg zachodniopomorski
Zarząd Oddziału SBP w Szczecinie, we współpracy z zarządem okręgu oraz 

dyrekcją Książnicy Pomorskiej organizował III Forum Bibliotekarzy Województwa 
Zachodniopomorskiego pt. „Pozyskiwanie środków przez biblioteki – dobre praktyki 
i wymiana doświadczeń” (18.06).
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Okręg pomorski
Przewodnicząca okręgu wzięła udział w debacie na temat czytelnictwa, 

z udziałem władz Gdańska (27.04), zaś 27.05 w spotkaniu zawodowym dla dyrek-
torów bibliotek wchodzących w skład Trójmiejskiego Zespołu Bibliotek oraz z nim 
współpracujących w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności. Zarząd okrę-
gu objął patronatem IV ogólnopolską konferencję naukową pt. „Ekologia informa-
cji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”, która odbyła się 11.09 
w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Okręg śląski
Zarząd Oddziału SBP w Częstochowie współpracował przy organizacji XII Re-

gionalnego Forum Bibliotekarzy na temat „Kompetencje czytelnicze, czytelnictwo 
czy czytanie” (20.10).

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP zorganizowała m.in. konferencję 
„Bezpieczeństwo w bibliotece” (Chorzów 30.01), a także współpracowała z Wyższą 
Szkołą Bankową w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie w przygotowaniu 
wyjazdu studyjnego bibliotekarzy do Szwecji (27.06-04.07). Bibliotekarze mieli m.in. 
możliwość zapoznania się z działalnością Królewskiej Biblioteki Narodowej w Sztok-
holmie, bibliotek publicznych w tym mieście oraz bibliotekami uniwersyteckimi 
w Norrkoping i Kalmarze. 

Członkowie Sekcji kontynuowali ponadto współpracę przy redagowaniu cza-
sopisma naukowego „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” (w 2015 r. 
opublikowano 3 numery czasopisma). 

Okręg wielkopolski
Oddział SBP w Ostrowie Wlkp. zorganizował konferencję metodyczną dla bi-

bliotek powiatowych pt. „Nowe oblicza biblioteki” (czerwiec 2015).

Okręg zachodniopomorski
Zarząd Oddziału SBP w Szczecinie, we współpracy z zarządem okręgu oraz 

dyrekcją Książnicy Pomorskiej organizował III Forum Bibliotekarzy Województwa 
Zachodniopomorskiego pt. „Pozyskiwanie środków przez biblioteki – dobre praktyki 
i wymiana doświadczeń” (18.06).
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II. PLAN PRACY ZG SBP NA 2016 R.

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2016 obejmuje zadania statutowe 
wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w:

 ‒ Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, znowe-
lizowanej na lata 2013-2021, przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP 
8 czerwca 2013 r., 

 ‒ Programie działania SBP na lata 2013-2017.
Rok 2016 jest siódmym rokiem realizacji Strategii SBP..., część zadań stanowi 

kontynuację prac podjętych w poprzednich latach, inne wynikają z realizacji zawar-
tych umów, a także zadań ujętych w Statucie SBP. 

W 2016 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,
 ‒ doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, 
 ‒ przygotowania do Jubileuszu 100-lecia SBP,
 ‒ przygotowania do IFLA 2017,
 ‒ przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 2017.

1. Działania organizacyjne
1. Przygotowanie harmonogramu posiedzeń Prezydium i ZG SBP (załącznik 1) oraz 

ich obsługa. 
2. Współpraca z komisjami i sekcjami ZG oraz strukturami terenowymi SBP w za-

kresie realizacji bieżących zadań statutowych.
3. Obsługa organizacyjno-fi nansowa zadań dofi nansowanych z różnych źródeł 

zewnętrznych:
• XIII edycja programu Tydzień Bibliotek:

 ‒ realizacja projektu na najciekawszą akcję czytelniczą oraz na plakat TB (dota-
cja z programu MKiDN),

• VI edycja konkursu  „Bibliotekarz Roku” (dotacja MKiDN),
• V Salon Bibliotek podczas XXV Targów Książki Historycznej (dotacja z programu 

MKiDN),

BIULETYN ZG SBP Nr 1/2016 47

• kontynuacja projektu pt.: „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” 
(Fundacja Batorego),

• zadanie „Obserwatorium bibliotek 2: Analiza Funkcjonalności Bibliotek; analiza 
funkcjonowania bibliotek, badanie zmian i wpływu na rozwój społeczny i ekono-
miczny” (dotacja MKiDN).

4. Przygotowanie nowych aplikacji na zadania planowane do realizacji w 2017 r.: 
digitalizacja czasopism naukowych i serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka”; źródła 
do badań fonografi i polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych (wnioski zło-
żone do MNiSW); „Salon zabaw ze sztuką poprzez książkę”, „Młodzi seniorom – 
seniorzy młodym” (wnioski złożone do Zarządu Województwa Mazowieckiego); 
„Do-czytania sienkiewiczowskie” (wniosek złożony do Instytutu Książki).

5. Przygotowanie wniosków do MKiDN o dofi nansowanie: wydania publikacji Na-
uka o informacji, monografi i o SBP, obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP, udziału 
SBP w Kongresie IFLA w 2016 (Columbus) i Kongresie IFLA 2017 (Wrocław).

6. Partnerstwo we wniosku FRSI do programu Erasmus+ dot. programu szkoleń 
zawodowych dla bibliotekarzy.

7. Pozyskiwanie sponsorów, partnerów (Ibuk, MPLC, Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka im. KEN w Warszawie, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Połu-
dnie im. Z. J. Rumla w Warszawie), reklamodawców, zawieranie porozumień 
o współpracy dot. m.in. wydawania czasopism (Instytut Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych UW i książek (uczelnie), umowy barterowe. 

8. Porządkowanie archiwum Biura ZG SBP (wniosek złożony do Naczelnego Dyrek-
tora Archiwów Państwowych).

9. Uzupełnianie i aktualizacja bazy członków SBP.
10. Kontynuacja prac związanych z Jubileuszem 100-lecia SBP, w tym m.in. nad mo-

nografi ą SBP oraz „Kroniką SBP” (terminarz prac: koniec I kwartału 2016 r. – ma-
teriał za 2013 r.; koniec II kwartału 2016 r. – materiał za 2014 r.; koniec  2016 r. 
–  materiał za 2016 r.).

11. Prace nad organizacją Krajowego Zjazdu Delegatów 2017 (opracowanie har-
monogramu działania), organizacja prac komitetu organizacyjnego, powołanie 
Komitetu Honorowego.
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2.  Działania merytoryczne
Plan pracy ZG SBP obejmuje zadania wynikające z celów strategicznych uję-

tych w Strategii SBP..., fi nansowanych z grantów, środków własnych oraz realizowa-
nych na zasadach wolontariatu:

Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej w Polsce

1. Monitorowanie zmian w zakresie legislacji i ich wpływu na działalność bibliotek 
oraz zawód bibliotekarza.

2. Działania na rzecz pragmatyki zawodowej, w tym ścieżek kariery zawodowej.
3. Prowadzenie programu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, we współpracy 

z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Konferencją Dyrektorów 
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akade-
mickich Szkół Polskich; w ramach programu przeprowadzenie badań efektyw-
ności bibliotek publicznych, pedagogicznych i akademickich (dane za rok 2015), 
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 rzecznicze związane ze swobodnym i powszechnym dostępem do za-
sobów informacyjnych. 

2. Współpraca z bibliotekami publicznymi, pedagogicznymi, akademickimi, szkol-
nymi i bibliotekami innych typów, uczelniami kształcącymi bibliotekarzy i pra-
cowników informacji naukowej. 

3. Współpraca z jednostkami opiniodawczymi (Krajową Radą Biblioteczną, Konfe-
rencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrekto-
rów 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 Edu-
kacji Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie 
Cyfryzacji, Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
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nistracji; 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 upowszech-
niania książki, czytelnictwa i informacji, w tym z: Biblioteką Narodową, Insty-
tutem Książki (Biblioteka+), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
(PRB), Instytutem Spraw Publicznych (środowiska wielokulturowe – imigranci), 
Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, środowiskiem księgarzy i wydaw-
ców. 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 monografi i SBP (praca zespołu pod kierun-
kiem prof. J. Koniecznej).

7. Realizacja XIII edycji programu Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka 
inspiruje”.

8.  Realizacja VIII edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. 
9. Udział Stowarzyszenia w targach książki: VII Warszawskich Targach Książki, Tar-

gach ACADEMIA, Festi walu Książki Dziecięcej, XXV Targach Książki Historycznej 
(organizacja V Salonu Bibliotek). 

10. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (pa-
tronat Stowarzyszenia w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach społecz-
nych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze 
kultury). 

11. Współpraca zagraniczna:
 ‒ udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach i seminariach między-

narodowych: IAML, IFLA,
 ‒ współpraca z IFLA w związku z organizacją Kongresu IFLA we Wrocławiu 

w 2017 r. Współpraca ze współorganizatorami: BN, Prezydentem Miasta 
Wrocławia, dyrektorami wrocławskich bibliotek; udział w pracach Komitetu 
Narodowego i Zespołu Programowego SBP ds. Kongresu IFLA 2017;  przygo-
towanie materiałów promocyjnych i polskiego stoiska na Kongres IFLA 2016 
w  Columbus (USA), 

 ‒ współpraca z PALA, 
 ‒ upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz o polskim biblio-

tekarstwie w środowisku międzynarodowym (informacje zamieszczane w an-
gielskiej wersji na portalu SBP), 

 ‒ wymiana doświadczeń z bibliotekarzami Ukrainy.
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nych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze 
kultury). 
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 ‒ udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach i seminariach między-

narodowych: IAML, IFLA,
 ‒ współpraca z IFLA w związku z organizacją Kongresu IFLA we Wrocławiu 

w 2017 r. Współpraca ze współorganizatorami: BN, Prezydentem Miasta 
Wrocławia, dyrektorami wrocławskich bibliotek; udział w pracach Komitetu 
Narodowego i Zespołu Programowego SBP ds. Kongresu IFLA 2017;  przygo-
towanie materiałów promocyjnych i polskiego stoiska na Kongres IFLA 2016 
w  Columbus (USA), 

 ‒ współpraca z PALA, 
 ‒ upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz o polskim biblio-

tekarstwie w środowisku międzynarodowym (informacje zamieszczane w an-
gielskiej wersji na portalu SBP), 

 ‒ wymiana doświadczeń z bibliotekarzami Ukrainy.
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Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie presti żu zawodu 
bibliotekarza

1. Rozwój platf ormy cyfrowej Stowarzyszenia, w tym m.in.:
 ‒ aktualizacja i rozbudowa treści serwisu, 
 ‒ kontynuacja projektu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, 

umieszczenie elektronicznej wersji poradnika dla bibliotekarzy na portalu 
SBP, 

 ‒ popularyzacja działalności SBP, 
 ‒ prowadzenie profi lu na Facebooku oraz Twitt erze, 
 ‒ wydawanie newslett era, 
 ‒ promocja portalu (ulotki, banery itp.),
 ‒ marketi ng wydawnictw SBP, prowadzenie e-sklepu,
 ‒ prowadzenia archiwum cyfrowego wydawnictw SBP, 
 ‒ obsługa organizacyjna działalności edukacyjnej ZG SBP, 
 ‒ współpraca z innymi portalami, pozyskiwanie partnerów i sponsorów. 

2. Doskonalenie form komunikacji ze strukturami SBP; organizacja spotkania 
z przewodniczącymi okręgów.

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP:
 ‒ realizacja programu ulg i bonusów dla członków SBP,
 ‒ aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja XI Forum Młodych Biblioteka-

rzy (Opole, 15-16 września 2016 r. we współpracy z Zarządem Okręgu Opol-
skiego SBP, WBP w Opolu, MBP w Opolu, Biblioteką Uniwersytecką w Opolu), 

 ‒ kampania 1% dla SBP (fundusze z przeznaczeniem na czasopisma 
bibliotekarskie).

4. Integrowanie działań środowiska na rzecz zwiększenia presti żu społecznego za-
wodu bibliotekarza:
 ‒ organizacja VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku” (wg no-

wego regulaminu), 
 ‒ popularyzacja postaci (sylwetek, dorobku) znanych bibliotekarzy (artykuły 

i wywiady w czasopismach),
 ‒ promowanie dobrych praktyk i wzorców w zakresie etyki zawodowej i wyso-

kich standardów kwalifi kacji zawodowych,
 ‒  realizacja konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego,
 ‒ honorowanie zasług i dorobku osób zasłużonych dla bibliotekarstwa oraz bi-
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bliotek (medale i odznaczenia SBP), występowanie o odznaczenia państwo-
we i resortowe. 

5. Uczestnictwo w komisjach konkursowych na dyrektorów bibliotek.  
6. Rozstrzygnięcie konkursu Nagroda Młodych im. prof. Marii Dembowskiej.

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

1. Monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.
2. Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy:

 ‒ prowadzenie bieżącej działalności wydawniczej SBP – przewiduje się wydanie 
następujących pozycji:
a) czasopism: 12 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza” („Bi-

bliotekarz” także w wersji elektronicznej),
4 numerów „Przeglądu Bibliotecznego”, 
2 numerów „Zagadnień Informacji Naukowej” (wersja papierowa 
i elektroniczna), 
2 numerów „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” (wersja papierowa i elek-
troniczna), newslett era, 

b) książek w seriach: „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”; „Biblioteki – Dzieci – 
Młodzież”; „FO-KA”; „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”; „Biblioteka-
rze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”; „Propozycje i Materiały” 
oraz książek poza seriami (szczegółowy plan wydawniczy zamieszczono 
w załączniku 2),

c) e-booków:
„X Forum Młodych Bibliotekarzy”, Warszawa.
„Automatyzacja Bibliotek Publicznych” (materiały pokonferencyjne), 

Wrocław. 
d) plakatu na Tydzień Bibliotek 2016,
e) materiałów promocyjnych (oferta wydawnicza).

3. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów (załącznik 3). 
4. Współpraca z uczelniami i szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie kształ-

cenia bibliotekarzy.
5. Aktualizacja katalogu bibliotek oferujących staże i praktyki dla bibliotekarzy. 
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6. Prowadzenie systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form podno-
szenia kwalifi kacji zawodowych bibliotekarzy:
 ‒ opracowanie programu szkolenia podstawowego dla osób podejmujących 

pracę w bibliotekach, nie posiadających wykształcenia bibliotekarskiego.

Załączniki:
1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP w 2016 r. 
2: Plan wydawniczy SBP w 2016 r. 
3: Wykaz planowanych konferencji i szkoleń ZG SBP w 2016 r. 

Załącznik 1
Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP w 2016 r.

Posiedzenia Prezydium ZG SBP
5 lutego

 ‒ Projekt Planu pracy ZG SBP 2016 r. 
 ‒ Sytuacja fi nansowa SBP 
 ‒ Sprawy dot. sprawozdań za 2015 rok
 ‒ Stan przygotowań do XIII edycji Tygodnia Bibliotek, IX edycji konkursu „Mistrz 

Promocji Czytelnictwa”
 ‒ Sprawy różne.

4 kwietnia
 ‒ Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP
 ‒ Omówienie Planu pracy ZG SBP na 2016 r.
 ‒ XIII edycja Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat; IX edycja 

konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz Promocji Czytelnictwa”; VI 
edycja konkursu „Bibliotekarz Roku” (stan realizacji)

 ‒ Sprawy bieżące.
13 czerwca

 ‒ Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – podsumowanie
 ‒ Sytuacja fi nansowa SBP
 ‒ Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w I półroczu 2016 r.
 ‒ Podsumowanie konkursów „Mistrz Promocji Czytelnictwa” oraz „Bibliotekarz 

Roku”
 ‒ Sprawy bieżące.
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30 września
 ‒ Realizacja Planu pracy ZG SBP w 2016 r.
 ‒ Spotkanie z przewodniczącymi okręgów
 ‒ XXV Targi Książki Historycznej 
 ‒ Sprawy bieżące.

9 grudnia
 ‒ Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP 
 ‒ Ocena działalności Stowarzyszenia w 2016 r.
 ‒ Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2017 r.
 ‒ Sprawy bieżące.

Posiedzenia Zarządu Głównego SBP 
4 kwietnia

 ‒ Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, ZO SBP, Skarb-
nika SBP, sekcji, komisji i zespołu ZG SBP, Wydawnictwa SBP  w 2015 r.

 ‒ Zatwierdzenie Planu pracy ZG SBP na 2016 r.
 ‒ Zatwierdzenie bilansu za 2015 r.
 ‒ Prognoza fi nansowa na 2016 r. 
 ‒ Konkursy SBP: Tydzień Bibliotek (XIII edycja), „Mistrz Promocji Czytelnictwa” 

(VIII edycja), „Bibliotekarz Roku” (VI edycja)
 ‒ Stan przygotowań do XI Forum Młodych Bibliotekarzy
 ‒ Stan przygotowań do IFLA 2017
 ‒ Stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów 2017
 ‒ Sprawy bieżące.

13-14 czerwca
 ‒ Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – podsumowanie
 ‒ Sytuacja fi nansowa SBP
 ‒ Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w I półroczu 2016 r.
 ‒ Podsumowanie konkursów „Mistrz Promocji Czytelnictwa” oraz „Bibliotekarz 

Roku”
 ‒ Sprawy bieżące.

9 grudnia
 ‒ Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w II półroczu 2018 r.
 ‒ Informacja o pracy zarządów okręgów i oddziałów SBP przez opiekunów 

okręgów
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 ‒ Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021 
 ‒ Sytuacja fi nansowa SBP w 2016 r. (wstępne podsumowanie) i  prognoza 2016
 ‒ Projekt Planu pracy na 2017 r.
 ‒ Sprawy bieżące.

Załącznik 2 
Plan wydawniczy SBP w 2016 r. 

Seria: NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA
1. Bartłomiej Włodarczyk – Mapy tematów w językach haseł przedmiotowych.
2. Małgorzata Kisilowska – Kultura informacji
3. Barbara Sosińska-Kalata (red.) – Nauka o informacji w okresie zmian. Informa-

tologia i humanistyka cyfrowa
4. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Bartłomiej Włodarczyk: Język Haseł Przedmioto-

wych Biblioteki Narodowej – od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego
5. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Jerzy Franke (red.) – Bibliografi @ – historia, teoria, 

praktyka
6. Hanna  Tadeusiewicz, Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska 

(red.) –  Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV  
7. Wiesław Babik (red.) – Nauka o informacji
8. Aneta Firlej-Buzon – DŻS-y w bibliotece
9. Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografi a w teorii i praktyce dla 

bibliotekarzy

Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
1. Maja Wojciechowska (red.) – Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek 

w społeczeństwie wiedzy
2. Rafał Golat – Prawo w bibliotece. Poradnik

Seria: LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
1. Marta Jaworek: Mit Dziecka Korczak – Nietzsche – Zaratustra
2. Weronika Kostecka, Maciej Skowera (red.) – Geografi a krain zmyślonych. 

Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej 
i fantastycznej
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3. Anna Mik, Patrycja Pokora i Maciej Skowera (red.) – Czytanie menażerii. Zwie-
rzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej

4. Aleksandra Maria Korczak – Zgoda na siebie. Przełamywanie imperatywu socja-
lizacji w cyklu o Muminkach autorstwa Tove Jansson

5. Anna Czernow – Fantasy… 
6. Anna Czernow (red.) – Tove Jansson. Horyzonty twórczości (wersja polska 

i angielska)

Seria: BIBLIOTEKI – DZIECI – MŁODZIEŻ
1. Rafał Bodarski – Psychospołeczne aspekty w pracy bibliotekarza
2. Dorota Grabowska, Michał Zając – Od najmłodszego wieku! Dzieci młodsze – 

książki – biblioteki
3. Danuta Świerczyńska-Jelonek – Literatura w procesie dojrzewania
4. Maria Kulik, Grażyna Walczewska-Klimczak – Terapeutyczna rola literatury dla 

dzieci

Seria: BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
1. Grażyna Bilska – Kalendarium rocznic i wydarzeń. Ściąga dla  bibliotekarzy, na-

uczycieli, animatorów kultury
2. Aleksander Radwański – Antyporadnik: czego nie powinniśmy robić z kompute-

rem w małej bibliotece
3. Renata Ciesielska-Kruczek – Biblioteki na świecie
4. Bożena Karzewska  – Nietypowi użytkownicy bibliotek

Seria: FO-KA
Planowane są aktualizacje wkładek do segregatorów: 

1. Format MARC 21 rekordu bibliografi cznego dla książki
2. Format MARC 21 rekordu bibliografi cznego dla starego druku

Seria: BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
1. Elżbieta Dudzińska (red.): Dydaktycy, praktycy 

POZA SERIAMI
1. Anna Grzecznowska (red.) – Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem 
2. Grzegorz Gmiterek – Urządzenia mobilne w bibliotece. Aplikacje dla biblioteka-

rzy i czytelników
3. Wanda Matras – Biblioterapia
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1. Bartłomiej Włodarczyk – Mapy tematów w językach haseł przedmiotowych.
2. Małgorzata Kisilowska – Kultura informacji
3. Barbara Sosińska-Kalata (red.) – Nauka o informacji w okresie zmian. Informa-

tologia i humanistyka cyfrowa
4. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Bartłomiej Włodarczyk: Język Haseł Przedmioto-
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6. Hanna  Tadeusiewicz, Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska 

(red.) –  Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV  
7. Wiesław Babik (red.) – Nauka o informacji
8. Aneta Firlej-Buzon – DŻS-y w bibliotece
9. Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografi a w teorii i praktyce dla 

bibliotekarzy

Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
1. Maja Wojciechowska (red.) – Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek 

w społeczeństwie wiedzy
2. Rafał Golat – Prawo w bibliotece. Poradnik

Seria: LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
1. Marta Jaworek: Mit Dziecka Korczak – Nietzsche – Zaratustra
2. Weronika Kostecka, Maciej Skowera (red.) – Geografi a krain zmyślonych. 

Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej 
i fantastycznej
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3. Anna Mik, Patrycja Pokora i Maciej Skowera (red.) – Czytanie menażerii. Zwie-
rzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej

4. Aleksandra Maria Korczak – Zgoda na siebie. Przełamywanie imperatywu socja-
lizacji w cyklu o Muminkach autorstwa Tove Jansson

5. Anna Czernow – Fantasy… 
6. Anna Czernow (red.) – Tove Jansson. Horyzonty twórczości (wersja polska 
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Seria: BIBLIOTEKI – DZIECI – MŁODZIEŻ
1. Rafał Bodarski – Psychospołeczne aspekty w pracy bibliotekarza
2. Dorota Grabowska, Michał Zając – Od najmłodszego wieku! Dzieci młodsze – 

książki – biblioteki
3. Danuta Świerczyńska-Jelonek – Literatura w procesie dojrzewania
4. Maria Kulik, Grażyna Walczewska-Klimczak – Terapeutyczna rola literatury dla 

dzieci

Seria: BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
1. Grażyna Bilska – Kalendarium rocznic i wydarzeń. Ściąga dla  bibliotekarzy, na-

uczycieli, animatorów kultury
2. Aleksander Radwański – Antyporadnik: czego nie powinniśmy robić z kompute-

rem w małej bibliotece
3. Renata Ciesielska-Kruczek – Biblioteki na świecie
4. Bożena Karzewska  – Nietypowi użytkownicy bibliotek

Seria: FO-KA
Planowane są aktualizacje wkładek do segregatorów: 

1. Format MARC 21 rekordu bibliografi cznego dla książki
2. Format MARC 21 rekordu bibliografi cznego dla starego druku

Seria: BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
1. Elżbieta Dudzińska (red.): Dydaktycy, praktycy 

POZA SERIAMI
1. Anna Grzecznowska (red.) – Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem 
2. Grzegorz Gmiterek – Urządzenia mobilne w bibliotece. Aplikacje dla biblioteka-

rzy i czytelników
3. Wanda Matras – Biblioterapia
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Załącznik 3 
Wykaz planowanych konferencji i szkoleń ZG SBP w 2016 r. 

Seminaria:
 ‒ Festi wal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy” – I połowa 2016 r. (semina-

rium towarzyszące Festi walowi)
 ‒ Z cyklu „Czytanie łączy pokolenia” podczas Targów Książki Historycznej,
 ‒ Spotkania Zespołu ds. Bibliografi i Regionalnej.

Warsztaty:
 ‒ Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników – fl ashmob, lipdub, gra 

miejska (trener: M. Cyrklaff ) – 15 stycznia
 ‒ Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek bibliotecz-

ny i związane z nim problemy interpretacyjne (B. Szczepańska) – 22 stycznia 
 ‒ Tworzenie fi lmowych opowieści – kurs e-learningowy (B. Boryczka) – 1-22 

lutego
 ‒ Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji (T. Kasperczyk) – 19 luty
 ‒ Kultura języka  w Internecie, poprawność zamieszczanych tekstów (W. Kostec-

ka) – 26 luty
 ‒ Elektroniczne książeczki i komiksy w bibliotece – kurs e-learningowy (B. Bo-

ryczka) – 1-21 marca
 ‒ Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji (W. Matras) – 10 marca – 

Warszawa, 21-22 października – Wrocław (we współpracy z Ośrodkiem Do-
skonalenia Nauczycieli)

 ‒ Rozwijanie przez czytanie (W. Matras) – 11 marca
 ‒ Aktywne formy pracy z czytelnikiem – Jak dyskutować o książkach? (G. Wal-

czewska-Klimczak) – 18 marca
 ‒ ABC ochrony danych osobowych w bibliotece, która nie powołała ABI (S. Czub-

-Kiełczewska) – 15 kwietnia
 ‒ Prawa autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotek (R. Golat) – 22 

kwietnia
 ‒ Grafi ka komputerowa dla niegrafi ków (T. Kasperczyk) – 13 maja, Warszawa, 

26 września, Gorzów Wlkp. (we współpracy z Oddziałem SBP w Gorzowie), 
 ‒ Strony WWW, Facebook (K. Stepanajtys, Ł. Stochniał) – 16-17 maja (we 

współpracy z Książnicą Pomorską) – Szczecin, 18 maja – Warszawa
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 ‒ Obsługa czytelnika z autyzmem  – 9 czerwiec, Warszawa, 9 listopada, Zielona 
Góra (we współpracy z Fundacją SYNAPSIS oraz WiMBP w Zielonej Górze)  

 ‒ Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych (R. Golat) – 10 
czerwca

 ‒ Archiwum zakładowe w bibliotece (W. Guzek) – 24 czerwca
 ‒ Nowoczesne metody promocji czytelnictwa – 22 lipca (we współpracy 

z Goethe-Insti tut)
 ‒ warsztaty grywalizacyjne dot. projektów realizowanych przez biblioteki – 30 

września (we współpracy z WBP w Opolu)
 ‒ Asertywność w pracy bibliotekarza (M. Cyrklaff )
 ‒ Autoprezentacja i wizerunek biblioteki i bibliotekarza (M. Cyrklaff )
 ‒ Psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza, w tym praca z trudnym czytelni-

kiem (R. Bodarski)
 ‒ Kurs e-learningowy: Wordpress dla zaawansowanych, grafi ka (D. Kwiecień)
 ‒ Języki informacyjno-wyszukiwawcze (A. Borowska)
 ‒ Cykl warsztatów (do realizacji w przypadku uzyskania dofi nansowania):

• Do-czytania sienkiewiczowskie – we współpracy z Wojewódzką Biblioteką 
Pedagogiczną im. KEN w Warszawie, Wojewódzką Biblioteką Pedagogicz-
ną w Łodzi, Wojewódzką Biblioteką Publiczną – Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu – wrzesień, październik, listopad

• Teatr w bibliotece – we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Pra-
ga-Południe m.st. Warszawy – listopad

• Warsztaty komputerowe dla seniorów – we współpracy z Biblioteką Pu-
bliczną w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – czerwiec-październik

• Poczytaj mi Babciu i Dziadku – warsztaty czytelnicze podczas Salonu Bi-
bliotek na Targach Książki Historycznej – listopad.

Konferencje
 ‒ „Obsługa czytelników niepełnosprawnych” (Warszawa, we współpracy z Bi-

blioteką Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
 ‒ „Inny czytelnik w bibliotece” – konferencja na WTK, 19 maja
 ‒ XI Forum Młodych Bibliotekarzy – 15-16 wrzesień, Opole
 ‒ „Dokumenty Życia Społecznego” – 6-7 październik, Wrocław
 ‒ „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych” (poziom woje-

wódzki, powiatowy) – 21-22 listopad, Bydgoszcz.
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Konferencje, seminaria i szkolenia zgłoszone przez struktury SBP
 ‒ szkolenia z umiejętności efektywnego budowania zespołu (okręg SBP 

w Poznaniu)
 ‒ I Seminarium Bibliotek Krakowa i Małopolski (okręg SBP w Krakowie) 

– październik
 ‒ konferencja „Ludzie Książki Pomorza Zachodniego” (okręg SBP w Szczecinie) 

– maj
 ‒ webinarium „Bezpieczeństwo w sieci” (Sekcja Bibliotek Pedagogicznych 

i Szkolnych ZG) – marzec
 ‒ webinarium „Czytelnik oporny” (Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 

ZG) – maj
 ‒ Manipulacja informacją i zniekształcanie informacji (KEI)
 ‒ Rozwijanie twórczego myślenia – warsztaty z kreatywności (okręg SBP 

w Rzeszowie)
 ‒ Tworzenie materiałów wizualnych przydatnych w pracy biblioteki z wykorzy-

staniem dostępnych w Internecie bezpłatnych programów grafi cznych (okręg 
SBP w Rzeszowie)

 ‒ Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy bibliotekarza – warsztaty z za-
kresu rozwoju kompetencji osobistych (okręg SBP w Rzeszowie)

 ‒ Metody pracy z książką, literatura dla dzieci i młodzieży (okręg SBP w Gdyni) 
 ‒ Szkolenie dla skarbników oddziałów SBP (okręg SBP w Olsztynie)
 ‒ Prawo autorskie po nowelizacji (okręg SBP w Olsztynie)
 ‒ Szkolenie z zakładania stron na Facebooku (okręg SBP w Olsztynie). 
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III. POSIEDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH SBP 

1. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP
5 lutego

Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego SBP obecni byli członkowie: 
Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Mirosła-
wa Majewska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni:  Małgorzata 
Dargiel-Kowalska, Marta Lach, Anna Grzecznowska. Spotkanie prowadziła przewod-
nicząca SBP.  

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Michała Jagiełły, byłe-
go dyrektora Biblioteki Narodowej. Następnie po przyjęciu protokołu z posiedzenia 
w dn.  9 grudnia 2015 r. kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG 
SBP w okresie grudzień 2015 – luty 2016, w tym: 

 ‒ opinie i wystąpienia SBP do właściwych ministerstw, władz samorządowych, 
 ‒ współpracę z bibliotekami i innymi instytucjami (BP w Dzielnicy Praga-Połu-

dnie m.st. Warszawy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie, 
Uniwersytet Łódzki, IINiSB UW), 

 ‒ konkursy (Tydzień Bibliotek 2016, „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015”, „Bi-
bliotekarz Roku 2015”), 

 ‒ realizację działań w ramach programów operacyjnych i innych (granty, dota-
cje), w tym grant z Fundacji Batorego „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą 
z autyzmem”,

 ‒ prace w ramach Analizy Funkcjonowania Bibliotek, 
 ‒ szkolenia (w omawianym okresie odbyło się 5 warsztatów, w tym 2 

e-learningowe). 
W kolejnym punkcie porządku obrad kol. B. Budyńska przedstawiła projekt 

Planu pracy ZG SBP na 2016 r. Szczególną uwagę zwróciła na przygotowania do 
KZD oraz do  obchodów 100-lecia SBP i organizacji Kongresu IFLA we Wrocławiu 
w 2017 r. Wymieniła tematykę planowanych konferencji, m.in.: „Obsługa czytelni-
ków niepełnosprawnych”, „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicz-
nych”, „Dokumenty Życia Społecznego”. 
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M. Lach omówiła wstępny plan wydawniczy SBP, który zakłada wydanie: 
7 publikacji w serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”, 4 w serii „Propozycje i Materia-
ły”, 5 w serii „Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia”, 3 w serii „Biblioteki – Dzieci 
– Młodzież”, 8 w serii „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”, 2 aktualizacji wkładek 
do segregatorów w serii „FO-KA”, 1 publikacji w serii „Bibliotekarze Polscy we Wspo-
mnieniach Współczesnych”.

Projekt „Sprawozdania z działalności ZG SBP w 2015 r.” przedstawiła kol. 
B. Budyńska, ewentualne uwagi i uzupełnienia należy zgłaszać do 15 lutego 2016 r. 
Termin nasyłania sprawozdań z działalności w okręgach SBP oraz sekcji, komisji i ze-
społu upływa 12 lutego br. Sprawozdanie fi nansowe SBP za 2015 r. omówiła skarb-
nik,  kol. M. Majewska. W porównaniu z 2014 r. spadały przychody, jak i koszty, ogól-
ny bilans jest dodatni.  W uzupełnieniu dyr. Biura ZG SBP A. Grzecznowska dodała, 
że spadek przychodów spowodowany jest głównie zakończeniem dużych grantów 
(np. z FRSI). W związku z tym niezbędny jest reżim fi nansowy, zaproponowała m.in., 
aby zakup medali „W Dowód Uznania”, które będą wręczane z okazji 100-lecia SBP, 
został sfi nansowany przez struktury terenowe. Propozycja ta zostanie szerzej omó-
wiona podczas spotkania Zarządu Głównego SBP.

W dalszej części posiedzenia:
• Kol. E. Stefańczyk poinformowała o przygotowaniach do Kongresu IFLA 2017 we 

Wrocławiu. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie Komitetu Narodo-
wego.  Na portalu SBP umieszczono fi lm prezentujący miasto Wrocław, niedługo 
utworzona zostanie zakładka poświęcona Kongresowi. Zastanawiano się rów-
nież, w jaki sposób można wesprzeć polskich bibliotekarzy, aby jak najliczniej 
wzięli udział w Kongresie. Problemem jest wysoka opłata za uczestnictwo, SBP 
zamierza wystąpić o pomoc do MKiDN.

• Dyskutowano nad terminem zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, po-
łączonego z obchodami Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia; zaproponowano 
20-21 października 2017 r. Termin zostanie przedstawiony Zarządowi Główne-
mu SBP do zatwierdzenia, po uzyskaniu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej SBP. 
Wstępny harmonogram przygotowań zakłada przeprowadzenie wyborów w ko-
łach SBP w marcu 2017 r., w oddziałach i okręgach do końca czerwca 2017 r. 
Planuje się wystąpienie o Honorowy Patronat Prezydenta RP nad uroczystością.

• Przyjęto Regulamin przyznawania ulg i bonusów dla członków SBP w latach 
2016-2017 (Uchwała nr 1/2016) utrzymujący dotychczasową wysokość ulg 
w opłatach za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz za zakup 
wydawnictw SBP. 
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• Zapoznano się z projektem kursu podnoszącego kwalifi kacje zawodowe osób 
pracujących w bibliotekach, ale nie posiadających wykształcenia bibliotekarskie-
go, projekt przedstawiła kol. M. Majewska. Kurs obejmuje 35 godzin w 5 blo-
kach tematycznych, realizację zajęć planuje się w formie zjazdów. Uzgodniono, 
że program wymaga jeszcze konsultacji ze specjalistami.

• A. Grzecznowska wymieniła złożone wnioski o dofi nansowanie zadań w 2016 r.: 
realizacja Tygodnia Bibliotek (MKiDN), organizacja Salonu Bibliotek podczas 
TKH (MKiDN),  wydawanie czasopism „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” 
(MKiDN), digitalizacja czasopism naukowych „Przegląd Biblioteczny” i „Zagad-
nienia Informacji Naukowej” (MNiSW), projekt „Źródła do badań fonografi i pol-
skiej od 1878 r. do czasów współczesnych” (MNiSW). Do końca lutego 2016 r. 
zostanie złożony ponadto wniosek do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwo-
wych o dofi nansowanie opracowania akt SBP oraz kompleksowe zabezpiecze-
nie zasobu przechowywanego w Archiwum SBP.  Granty obecnie realizowane to 
„Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” (Fundacja Batorego) oraz 
„Obserwatorium bibliotek 2: analiza funkcjonowania bibliotek, badanie zmian 
i wpływu na rozwój społeczny i ekonomiczny” (MKiDN). 

• Koordynator projektu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, 
A. Grzecznowska przedstawiła zestaw pomocy dla osób autystycznych ułatwiają-
cych im korzystanie z usług bibliotecznych. Pakiet składa się z: instrukcji, naklejki 
(znak biblioteki przyjaznej osobom z autyzmem), karty czytelnika, przybornika 
dla osób niżej funkcjonujących, przybornika dla osób wyżej funkcjonujących, ta-
blic do przyczepiania znaków symbolizujących zasady panujące w bibliotece oraz 
dostępne zbiory biblioteczne, przykładowej mapy biblioteki. Zestawy pakietów 
zostały wysłane do bibliotek, których przedstawiciele brali udział w warszta-
tach „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” (Warszawa, listopad 
2015 r.). Wersję do pobrania zamieszczono na stronie projektu www.autyzm.
sbp.pl. Opracowana została ponadto koncepcja grywalizacji, która ma zachęcić 
osoby z autyzmem do korzystania z oferty bibliotecznej. W najbliższych dniach 
wydana zostanie publikacja Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem. 
Poradnik, która w formie drukowanej zostanie rozesłana do bibliotek biorących 
udział w projekcie, a wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie projektu. 

• Kol. E. Stefańczyk omówiła stan przygotowań do konkursów organizowanych 
przez SBP w 2016 r.: „Bibliotekarz Roku 2015” (rozesłano do struktur SBP nowy 
regulamin), Tydzień Bibliotek (trwa głosowanie na plakat TB, ogłoszono konkurs 
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na najciekawsze wydarzenie i doprecyzowano regulamin),  „Mistrz Promocji 
Czytelnictwa” (do 1 kwietnia trwa przyjmowanie zgłoszeń), Nagroda Nauko-
wa SBP im. A. Łysakowskiego (przyjmowane są zgłoszenia), Nagroda Młodych 
SBP im. prof. Marii Dembowskiej (rozesłano informacje do uczelni kształcących 
bibliotekarzy).  

W sprawach różnych Iwona Wiśniewska z Centrum NUKAT przedstawiła pro-
pozycję powołania przy ZG Komisji ds. Opracowania Formalnego Zbiorów; jej ce-
lem byłoby opracowanie i wprowadzanie jednolitych norm oraz standardów w bi-
bliotekach polskich. Mogłaby ona ponadto stać się forum wymiany doświadczeń, 
poglądów, uzgadniania ogólnopolskich zasad, które owocowałyby publikowaniem 
ujednoliconych materiałów metodycznych z zasadami katalogowania dla Biblioteki 
Narodowej i katalogu centralnego NUKAT, a także pozostałych bibliotek korzystają-
cych z rekordów bibliografi cznych zgromadzonych w bazach obu instytucji. Zadania, 
jakie Komisja stawia przed sobą to: współpraca z PKN w zakresie normalizacji biblio-
tecznej oraz ośrodkami kształcenia bibliotekarzy, przygotowanie i opublikowanie 
kompleksowego podręcznika katalogowania, sporządzenie ogólnokrajowych zale-
ceń i instrukcji katalogowania oraz współorganizowanie szkoleń nt. opracowania 
formalnego zbiorów. Powyższa propozycja zostanie przedstawiona na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu Głównego SBP, który może podjąć uchwałę w sprawie powo-
łania nowej komisji. Kol. E. Stefańczyk poprosiła o opracowanie regulaminu i planu 
pracy Komisji na 2016 r. oraz jej składu.

Dyskutowano także nad hologramami do legitymacji członkowskich SBP 
i ustalono, że zakupu na kolejne lata dokona Biuro ZG, a koszt pokryją struktury 
terenowe. Zaakceptowano także propozycję  okręgu SBP w Kielcach, aby na portalu 
sbp.pl utworzyć specjalną zakładkę związaną z ustanowieniem roku 2016 Rokiem 
Henryka Sienkiewicza, gdzie  biblioteki będą zamieszczać relacje z wydarzeń związa-
nych z osobą i twórczością noblisty.

  
4 kwietnia

Na posiedzeniu ZG, które odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w War-
szawie obecni byli członkowie: Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, 
Marian Butkiewicz, Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński, 
Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ma-
rzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Stanisław Czajka, Małgorzata 
Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Małgorzata Hołodowicz, Marta Lach, Elżbie-
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ta Zaborowska (przewodnicząca GKR). Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, 
Elżbieta Stefańczyk. Na jej wniosek minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Elżbiety 
Nowackiej, przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP w Toruniu. 

W pierwszej części spotkania, mającej charakter sprawozdawczy, przedsta-
wiono kolejno sprawozdania z działalności w 2015 r.: Zarządu Głównego (omówie-
nia dokonała Barbara Budyńska), sekcji, komisji i zespołu ZG SBP (M. Przybysz), 
okręgów i oddziałów SBP (S. Błaszczyk). Sprawozdanie fi nansowe przedstawiła 
M. Majewska (skarbnik). 

W działalności Zarządu Głównego w 2015 r. na szczególną uwagę zasługują, 
zdaniem sprawozdawcy, realizowane granty, w tym m.in. dot. Analizy Funkcjonowa-
nia Bibliotek, obsługi bibliotecznej czytelnika z autyzmem, Tydzień Bibliotek, a także 
liczne warsztaty (zrealizowano w ciągu roku ponad 30 szkoleń), które umacniają 
wizerunek Stowarzyszenia. Aktywnie działają niektóre sekcje i komisje, szczegól-
nie wyróżnia się zaangażowanie Sekcji Bibliotek Muzycznych (duża aktywność na 
arenie międzynarodowej) oraz Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych. Analiza 
sprawozdań otrzymanych z okręgów potwierdza różnorodność form pracy i szeroką 
skalę inicjatyw podejmowanych przez członków SBP.  

W porównaniu z 2014 r. zmniejszyła się, niestety, liczba członków SBP o 227 
osób oraz liczba kół o 7. Jednak dane te są niepełne (podobnie jak w Bazie Członków 
SBP), ponieważ część osób nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych. Ze-
brani podkreślili, że baza powinna być m.in. źródłem wiedzy na temat liczby człon-
ków w poszczególnych okręgach. Jest to szczególnie ważne ze względu na przygo-
towania do Krajowego Zjazdu Delegatów (2017 r.) i określenia liczby delegatów. 
Podjęto decyzję, że do zarządów okręgów i oddziałów SBP zostanie wysłane pismo 
informujące o konieczności aktualizacji danych w Bazie, sprawa ta będzie również 
omawiana na spotkaniu z przewodniczącymi okręgów (w czerwcu br.).  

W sprawozdaniu fi nansowym M. Majewska podkreśliła uzyskanie dodatnie-
go wyniku fi nansowego, do czego przyczyniły się m.in. podjęte działania zaradcze, 
o charakterze oszczędnościowym (zmniejszenie kosztów) oraz zmierzające do zwięk-
szenia przychodów (warsztaty, reklama i dotacje). Nadal notuje się, niestety, spadek 
przychodów ze sprzedaży czasopism, sytuację utrudnia brak możliwości ubiegania 
się o dofi nansowanie wydawania czasopism naukowych przez MNiSW (wskutek 
zmian zasad przydzielania dotacji). Przewodnicząca SBP, E. Stefańczyk przypomniała 
o powołaniu przez ZG w grudniu 2015 r. Zespołu ds. oceny czasopism SBP. Zespół 
powinien przedstawić wyniki swoich prac w czerwcu br.
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4 kwietnia

Na posiedzeniu ZG, które odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w War-
szawie obecni byli członkowie: Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, 
Marian Butkiewicz, Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński, 
Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ma-
rzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Stanisław Czajka, Małgorzata 
Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Małgorzata Hołodowicz, Marta Lach, Elżbie-
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ta Zaborowska (przewodnicząca GKR). Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, 
Elżbieta Stefańczyk. Na jej wniosek minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Elżbiety 
Nowackiej, przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP w Toruniu. 

W pierwszej części spotkania, mającej charakter sprawozdawczy, przedsta-
wiono kolejno sprawozdania z działalności w 2015 r.: Zarządu Głównego (omówie-
nia dokonała Barbara Budyńska), sekcji, komisji i zespołu ZG SBP (M. Przybysz), 
okręgów i oddziałów SBP (S. Błaszczyk). Sprawozdanie fi nansowe przedstawiła 
M. Majewska (skarbnik). 

W działalności Zarządu Głównego w 2015 r. na szczególną uwagę zasługują, 
zdaniem sprawozdawcy, realizowane granty, w tym m.in. dot. Analizy Funkcjonowa-
nia Bibliotek, obsługi bibliotecznej czytelnika z autyzmem, Tydzień Bibliotek, a także 
liczne warsztaty (zrealizowano w ciągu roku ponad 30 szkoleń), które umacniają 
wizerunek Stowarzyszenia. Aktywnie działają niektóre sekcje i komisje, szczegól-
nie wyróżnia się zaangażowanie Sekcji Bibliotek Muzycznych (duża aktywność na 
arenie międzynarodowej) oraz Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych. Analiza 
sprawozdań otrzymanych z okręgów potwierdza różnorodność form pracy i szeroką 
skalę inicjatyw podejmowanych przez członków SBP.  

W porównaniu z 2014 r. zmniejszyła się, niestety, liczba członków SBP o 227 
osób oraz liczba kół o 7. Jednak dane te są niepełne (podobnie jak w Bazie Członków 
SBP), ponieważ część osób nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych. Ze-
brani podkreślili, że baza powinna być m.in. źródłem wiedzy na temat liczby człon-
ków w poszczególnych okręgach. Jest to szczególnie ważne ze względu na przygo-
towania do Krajowego Zjazdu Delegatów (2017 r.) i określenia liczby delegatów. 
Podjęto decyzję, że do zarządów okręgów i oddziałów SBP zostanie wysłane pismo 
informujące o konieczności aktualizacji danych w Bazie, sprawa ta będzie również 
omawiana na spotkaniu z przewodniczącymi okręgów (w czerwcu br.).  

W sprawozdaniu fi nansowym M. Majewska podkreśliła uzyskanie dodatnie-
go wyniku fi nansowego, do czego przyczyniły się m.in. podjęte działania zaradcze, 
o charakterze oszczędnościowym (zmniejszenie kosztów) oraz zmierzające do zwięk-
szenia przychodów (warsztaty, reklama i dotacje). Nadal notuje się, niestety, spadek 
przychodów ze sprzedaży czasopism, sytuację utrudnia brak możliwości ubiegania 
się o dofi nansowanie wydawania czasopism naukowych przez MNiSW (wskutek 
zmian zasad przydzielania dotacji). Przewodnicząca SBP, E. Stefańczyk przypomniała 
o powołaniu przez ZG w grudniu 2015 r. Zespołu ds. oceny czasopism SBP. Zespół 
powinien przedstawić wyniki swoich prac w czerwcu br.
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W dyskusji honorowy przewodniczący SBP, St. Czajka zauważył, że w ostatnim 
czasie została wykonana ogromna praca, aby wydatki pokrywały się z przychodami. 
Należy kontynuować organizację warsztatów, które nie tylko wpływają pozytyw-
nie na fi nanse SBP, ale również służą budowie jego wizerunku. Jednak spadające 
przychody ze sprzedaży czasopism i książek, związane m.in. ze zmniejszeniem sieci 
bibliotecznej, trudnościami fi nansowymi wielu bibliotek oraz zmianami kulturowy-
mi dot. czytelnictwa, na które SBP nie ma wpływu napawają lękiem o przyszłość 
Stowarzyszenia.  K. Marcinowski dodał, że w niedalekiej przyszłości powstaną nowe 
warunki funkcjonowania bibliotek, które będą implikowały zmiany środowiskowe 
i rolę SBP. Podkreślił, że Biuro ZG SBP prawidłowo reaguje na zapotrzebowanie 
wśród bibliotekarzy dot. poszerzania wiedzy pragmatycznej, poprzez realizację licz-
nych szkoleń. 

Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska zaznaczyła, że SBP stara się rozwijać 
ofertę warsztatową, szuka też nowych tematów. Opracowany został program kursu 
doskonalącego dla osób podejmujących pracę w bibliotece bez wykształcenia kie-
runkowego. M. Majewska potwierdziła, że zainteresowanie kursami zawodowymi 
w zakresie bibliotekarstwa jest duże, jednak dalsze rozmowy nt. akredytacji kursu 
przez SBP w MEN trzeba przesunąć do czasu zakończenia zmian, jakie obecnie są 
realizowane w MEN. 

Do przyszłości SBP odniosła się również E. Stefańczyk, zwracając uwagę, 
że należy już zacząć przygotowywać nowy plan działania dla przyszłego Zarządu 
Głównego, który będzie go realizował w kadencji 2017-2021. Z kolei  A. Jagodziński 
stwierdził, ze przyszłość SBP powinna być przedyskutowana wspólnie z okręgami 
i zaproponował, aby spotkanie z przewodniczącymi okręgów odbyło się podczas ko-
lejnego posiedzenia ZG, co zostało zaakceptowane. 

Główna księgowa Biura ZG SBP, M. Hołodowicz przedstawiła bilans Stowarzy-
szenia za 2015 r. Podobnie jak w roku ubiegłym zwróciła uwagę na problem z pozy-
skiwaniem sprawozdań fi nansowych z niektórych okręgów. Sprawozdanie fi nanso-
we za 2015 r. zostało przyjęte (Uchwała nr 1/2016). 

 W dalszej części spotkania B. Budyńska zaprezentowała plan pracy ZG SBP 
na 2016 r. Zwróciła uwagę na nowe tematy szkoleń, seminariów i konferencji, a tak-
że na inne działania realizowane w ramach znowelizowanej Strategii Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021. Wprowadzono zmianę w harmonogra-
mie spotkań ZG. Uznano, że ze względu na zbliżający się Kongres IFLA w Polsce oraz 
Jubileusz 100-lecia SBP potrzebne jest dodatkowe posiedzenie Zarządu Głównego, 
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które należy połączyć ze spotkaniem z przedstawicielami okręgów SBP (9-10 czerw-
ca 2016 r.). 

Plan wydawniczy omówiła dyr. Marta Lach, przypominając, że ma on cha-
rakter otwarty. Został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydawniczą, zawiera 
ponad 30 pozycji książkowych, z czego 7 w serii naukowej „Nauka – Dydaktyka – 
Praktyka” oraz 8 o charakterze poradnikowym. Bestsellerami okazać się powinny 
Nauka o informacji pod red. W. Babika i Prawo w aspektach pracy bibliotekarza 
i instytucji kultury, autorstwa R. Golata, radcy prawnego w MKiDN. Plan pracy ZG 
SBP na 2016 r. został jednogłośnie przyjęty.

Następnie dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska przedstawiła wstępny plan 
fi nansowy, bardziej szczegółowa prognoza zostanie przygotowana po ogłoszeniu 
wyników programów grantowych. Zakłada ona m.in. utrzymanie poziomu sprzeda-
ży czasopism z ub. roku. Na realizację projektów w 2016 r. SBP złożyło następujące 
wnioski, ale nie są znane jeszcze wszystkie rozstrzygnięcia naborów: wydawanie 
czasopism „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, V Salon Bibliotek, XII edycja Ty-
godnia Bibliotek, digitalizacja serii naukowej „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”, di-
gitalizacja czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej”, digitalizacja czasopisma 
„Przegląd Biblioteczny”, projekt „Źródła do badań fonografi i polskiej od 1878 r. do 
czasów współczesnych”, opracowanie akt SBP oraz kompleksowe zabezpieczenie 
zasobu przechowywanego w Archiwum SBP, Salon zabaw ze sztuką poprzez książkę 
– warsztaty teatralne, Młodzi seniorom – seniorzy młodym, „Do-czytanie – sienkie-
wiczowskie” – cykl warsztatów dla nauczycieli, nagrody w konkursie „Bibliotekarz 
Roku”. Trwają ponadto prace nad złożeniem w MKiDN wniosków o dofi nansowanie: 
udziału przedstawicieli SBP w Kongresie IFLA 2016 w Columbus, udziału polskich 
bibliotekarzy w Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu, organizacji Jubileuszu 100-lecia 
SBP w 2017 r., wydania monografi i o SBP, wydania publikacji nt. informacji nauko-
wej pod redakcją prof. W. Babika.

Przebieg posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej SBP, które odbyło się w dn. 
11.03.2016 r. przedstawiła E. Zaborowska. Wobec rezygnacji z członkostwa w Ko-
misji 2 osób – przewodniczącego J. Ambrożego oraz H. Matras – skład GKR został 
uzupełniony o dotychczasowych zastępców członków: Teresę Leśniak i Marzenę 
Szafi ńską-Chadałę. Nowym przewodniczącym Komisji została jednogłośnie wybrana 
E. Zaborowska, a wiceprzewodniczącą H. Filip.

Stan przygotowań do XI Forum Młodych Bibliotekarzy omówiła E. Stefańczyk. 
Forum odbędzie się w Opolu w dniach 15-16 września 2016 r. pod hasłem „W biblio-
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W dyskusji honorowy przewodniczący SBP, St. Czajka zauważył, że w ostatnim 
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tece wszystko gra”. Na portalu sbp.pl uruchomiona została strona przedsięwzięcia, 
gdzie podawane są aktualne informacje dot. programu i organizacji Forum. 

E. Stefańczyk poinformowała ponadto, że w związku z organizacją Jubileuszu 
100-lecia SBP w 2017 r. przygotowywane jest wystąpienie o patronat honorowy 
do Prezydenta RP, powołany zostanie również Komitet Honorowy, o przewodnicze-
nie któremu zwrócimy się z prośbą do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Przygotowywany jest wniosek do MKiDN o dofi nansowanie organizacji Jubileuszu, 
w tym m.in. wydania monografi i i nakręcenia fi lmu o SBP. M. Majewska zapropo-
nowała wydanie okolicznościowej pocztówki i zakładki, a S. Błaszczyk przypomniała 
o pomyśle ogłoszenia konkursu na ekslibris. 

Dyskutowano także o przygotowaniach do Światowego Kongresu IFLA, który 
odbędzie się w 2017 r. we Wrocławiu pod hasłem „Libraries. Solidarity. Society”. 
Najbliższe spotkanie Komitetu Narodowego odbędzie się 22 kwietnia br. we Wro-
cławiu. Trwają rozmowy z MKiDN na temat dofi nansowania udziału przedstawicieli 
SBP w Kongresie IFLA w 2016 r. (przygotowanie polskiego stoiska) oraz szerszego 
udziału polskich bibliotekarzy w Kongresie. Koordynatorem ds. wolontariuszy pod-
czas Kongresu we Wrocławiu została Joanna Golczyk, członek ZG. W kilku bibliote-
kach wojewódzkich odbędą się konferencje satelickie. 

W końcowej części spotkania omówiono stan realizacji programów i konkur-
sów SBP:

1. Tydzień Bibliotek 2016 „Biblioteka inspiruje” – zwycięski plakat został wydruko-
wany i trafi  do sprzedaży, ogłoszono regulamin konkursu na najciekawszą inicja-
tywę bibliotek, zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 czerwca.

2. „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015” – ogłoszono regulamin konkursu, termin 
nadsyłania zgłoszeń minął 1 kwietnia br. Jury wyłoni laureatów do 15 kwietnia.

3. „Bibliotekarz Roku 2015” – zakończył się I etap konkursu, 18 kwietnia rozpocz-
nie się II etap – głosowanie internetowe oraz ustalanie rankingów okręgowych.

4. Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego zgłosiła do akcep-
tacji ZG SBP 4 publikacje. Zarząd Główny SBP jednogłośnie zatwierdził decyzję 
Komisji. Laureaci otrzymają medale i dyplomy, które zostaną wręczone podczas 
FMB w Opolu.

5. Podczas Targów Książki Historycznej (24-27 listopada) odbędzie się V Salon Bi-
bliotek, na organizację którego SBP uzyskało dofi nansowanie z MKiDN. Wydana 
zostanie kolejna edycja Katalogu wydawnictw historycznych bibliotek. Przewi-
duje się ponadto zorganizowanie spotkań autorskich, seminarium z cyklu „Czy-
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tanie łączy pokolenia”, realizację IV edycji konkursu „Historyczne wędrówki z bi-
blioteką”, imprez dla najmłodszych (czytanie baśni i legend, quizy).

6. SBP kontynuuje realizację projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”. W mar-
cu br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Projektu AFB, podczas którego wy-
brano E. Stefańczyk na przewodniczącą Rady.  J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypo-
mniała najważniejsze prace wykonane w 2015 r.:  

 ‒ badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych – zaktuali-
zowano materiały pomocnicze do badań, zapewniono dostęp do opro-
gramowania „Aplikacja do gromadzenia, analizy i prezentacji danych” 
poprzez serwis AFB. W badaniu wzięło udział 980 placówek. Głównym 
celem była realizacja I etapu wdrażania metody systematycznej oceny 
funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych, 

 ‒ badanie satysfakcji użytkowników bibliotek – w dniach 3.11-7.12.2015 
zorganizowano szkolenie online, którego celem było przygotowanie 
członków grupy roboczej organizującej badanie do korzystania z platf or-
my ClickMeeti ng, 

 ‒ opracowanie ekspertyzy dot. metod interpretacji danych statystycznych 
i wskaźników, prace nad konceptualizacją badań dotyczących zmian 
w funkcjonowaniu bibliotek w latach 2012-2016 na przykładzie woje-
wództwa dolnośląskiego, 

 ‒ prowadzenie serwisu internetowego AFB, szkolenie dla redaktorów ser-
wisu, modyfi kacja struktury serwisu i strony grafi cznej, 

 ‒ rozwój oprogramowania AFB – rozbudowa modułu analizy danych (za-
proponowane rozwiązania dostępne są w bazie testowej AFB), 

 ‒ zakup normy ISO 16439:2014 oraz ISO 11620:2014.
Do 30 kwietnia br. przedłużono termin wypełniania formularzy danych staty-

stycznych przez biblioteki. Zaplanowano zebranie danych statystycznych z ok. 1500 
placówek. 

13-14 czerwca
Pierwszy dzień obrad Zarządu Głównego SBP (13 czerwca) miał miejsce 

w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie. Obecni byli członkowie ZG: Lena Bed-
narska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, 
Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński, Mirosława Majewska, 
Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Michał 
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Rogoż, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna 
Grzecznowska, Marta Lach, Elżbieta Zaborowska (przewodnicząca GKR).

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk. Po 
przyjęciu protokołu z posiedzenia ZG w dn. 4 kwietnia 2016 r. i prezentacji najważ-
niejszych działań w okresie kwiecień-maj (realizacja 8 warsztatów, rozstrzygnię-
cia w konkursach „Mistrz Promocji Czytelnictwa” i „Bibliotekarz Roku”, rozmowy 
z przedstawicielami MKiDN i Instytutu Książki nt. współpracy przy obchodach Ju-
bileuszu 100-lecia SBP oraz organizacji Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu, a także 
wydaniu pracy zbiorowej pod red. W. Babika pt.: Nauka o informacji) przystąpiono 
do omówienia stanu realizacji Planu pracy ZG na 2016 r. 

Sprawozdawca, kol. B. Budyńska zwróciła szczególną uwagę na pozyskane 
granty, które umacniają pozycję Stowarzyszenia w środowisku oraz na rozwój dzia-
łalności edukacyjnej (organizacja warsztatów). Biuro złożyło 15 wniosków o dotacje 
na realizację projektów w 2016 r. m.in. do MKiDN, MNiSW, Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych, Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego; 6 wniosków 
zostało rozpatrzonych pozytywnie, 5 negatywnie, 4 wnioski oczekują na decyzję. 
W I półroczu 2016 r. odbyły się 2 seminaria oraz  15 warsztatów, ogłoszonych jest 
już 6 nowych na II półrocze 2016. Rozstrzygnięty został ponadto konkurs „Mistrz 
Promocji Czytelnictwa 2015”, uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 
podczas Warszawskich Targów Książki. Zakończył się również konkurs „Bibliotekarz 
Roku 2015”, który przeprowadzony został w nowej formule; zwyciężyła Marta Kryś 
z okręgu śląskiego SBP.  Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas XI Fo-
rum Młodych Bibliotekarzy w Opolu. W zakresie publikacji służących doskonaleniu 
zawodowemu bibliotekarzy, Wydawnictwo SBP na bieżąco reaguje na zgłaszane 
potrzeby; pojawiła się m.in. propozycja uruchomienia nowej serii o charakterze 
poradnikowym, przeznaczonej dla początkujących bibliotekarzy oraz pracowników 
bibliotek bez wykształcenia bibliotekarskiego.  

W kolejnym punkcie porządku obrad dyskutowano nad przebiegiem XIII edy-
cji  Tygodnia Bibliotek odbywającej się pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Jak co roku 
ogłoszono konkurs na plakat promujący TB, w wyniku głosowania internetowego 
zwyciężyła praca autorstwa Darii Kuśmierczyk z Biblioteki Publicznej Gminy i Mia-
sta w Stawiszynie. Plakat został wydrukowany i upowszechniony w bibliotekach, na 
stronie www.sbp.pl zamieszczono wersję elektroniczną do pobrania. W dniach 8-15 
maja br. biblioteki wszystkich rodzajów, z całej Polski, zorganizowały szereg imprez 
promujących czytelnictwo, biblioteki i zawód bibliotekarza. Dużą popularnością cie-
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szyły się spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, gry i in. Szcze-
gółowy opis poszczególnych przedsięwzięć zamieszczono na portalu SBP w zakład-
ce poświęconej TB www.sbp.pl/tydzienbibliotek/2016. Zarząd Główny SBP ogłosił 
również konkurs na najciekawszą inicjatywę, jedną szczególnie pomysłową akcję, 
która została przeprowadzona przez bibliotekę w trakcie trwania Tygodnia Bibliotek 
2016. Wstępne podsumowanie Tygodnia Bibliotek wskazuje, że cieszy się on dużą 
popularnością i uznaniem środowisk lokalnych; do Biura ZG zgłaszane były prośby 
o zgodę na wykorzystanie plakatu TB w działaniach promocyjnych realizowanych 
przez biblioteki wspólnie z samorządem, na bilbordach, w happeningach ulicznych, 
na gadżetach itp. Przedsięwzięcie dofi nansowane jest ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Promocja Czytelnictwa.

Stan przygotowań do XI Forum Młodych Bibliotekarzy omówiła kol. E. Ste-
fańczyk. Forum odbędzie się w Opolu w dniach 15-16 września 2016 r. pod hasłem 
„W bibliotece wszystko gra”. Na portalu SBP uruchomiona została strona przedsię-
wzięcia, gdzie podawane są aktualne informacje dot. programu i organizacji Forum, 
rozpoczęto też rejestrację uczestników. FMB jest także promowane w „Biblioteka-
rzu” i „Poradniku Bibliotekarza”.

Analizy sytuacji fi nansowej za okres styczeń-maj 2016 dokonała kol. Mirosła-
wa Majewska, skarbnik. Wynika z niej, że osiągnięto pewną stabilizację (co potwier-
dza dodatni wynik fi nansowy), efekty przynosi też zastosowany reżim w wydatkach. 
Niestety wciąż notowane są zmniejszające się przychody ze sprzedaży czasopism, co 
jest szczególnie niepokojące wobec braku możliwości dofi nansowania wydawania 
czasopism naukowych ze środków publicznych.

Kolejnym tematem omawianym na posiedzeniu ZG były przygotowania do 
Kongresu IFLA 2017. Odbędzie się on we Wrocławiu, w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. 
pod hasłem „Libraries. Solidarity. Society”. Na wniosek Stowarzyszenia, MKiDN za-
mierza uruchomić program, który umożliwi polskim bibliotekarzom z bibliotek pu-
blicznych udział w Kongresie IFLA 2017 r. Wiceminister P. Gliński zwróci się również 
do MNiSW oraz MEN o uruchomienie podobnych programów dla bibliotekarzy z bi-
bliotek akademickich, pedagogicznych i szkolnych. Kol. E. Stefańczyk poinformo-
wała również, że w Kongresie IFLA 2016 (13-19 sierpnia, Columbus/Ohio) weźmie 
udział 3-osobowa delegacja przedstawicieli Stowarzyszenia: przewodnicząca SBP, 
wiceprzewodnicząca (J. Pasztaleniec-Jarzyńska) oraz członek ZG SBP (J. Golczyk) – 
koordynator ds. wolontariuszy podczas Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu. Wyjazd 
zostanie dofi nansowany przez MKiDN. 
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Dużo uwagi ZG poświęcił zbliżającemu się Jubileuszowi 100-lecia SBP. 
Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że przygotowywane jest wystąpienie o patronat 
honorowy do Prezydenta RP, powołany zostanie również Komitet Honorowy, o prze-
wodniczenie któremu zwrócimy się z prośbą do Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Do MKiDN złożony został wniosek o dofi nansowanie organizacji Jubile-
uszu, w tym m.in. wydania monografi i i wyprodukowania fi lmu o SBP. Ze względów 
ekonomicznych i organizacyjnych uroczystość zostanie połączona z Krajowym Zjaz-
dem Delegatów SBP. Kol. S. Błaszczyk zaapelowała o utworzenie logo Jubileuszu SBP. 

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad terminem zwołania KZD. 
Kol. E. Stefańczyk poinformowała o 2 opiniach prawnych dotyczących możliwości 
przesunięcia daty KZD na październik 2017 r. (obie pozytywne). Kol. E. Zaborowska 
przypomniała, że Główna Komisja Rewizyjna SBP także pozytywnie ustosunkowała 
się do projektu uchwały dot. propozycji zwołania KZD w terminie 20-21 październi-
ka 2017 r. W wyniku głosowania zebrani przyjęli Uchwałę nr 2/2016 dot. zwołania 
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w dn. 20-21 października 2017 r. w Warszawie. 
Następnie kol. przewodnicząca SBP przedstawiła projekty uchwał, które również zo-
stały przyjęte. Dotyczyły one :
• zasad wyboru delegatów na KZD w 2017 r. (Uchwala nr 3/2016, liczbę delega-

tów ustalać się będzie według stanu liczby członków okręgu na dzień 31 grudnia 
2016 r., podanych w sprawozdaniach zarządów okręgów),  

•  harmonogramu przygotowań do KZD w 2017 r. (Uchwała nr 4/2016), 
• powołania Komitetu Organizacyjnego KZD (Uchwała nr 5/2016, w skład Komite-

tu  weszły: E. Stefańczyk, B. Budyńska, B. Chlebicka-Abramowicz, A. Grzecznow-
ska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska), 

• powołania Komitetu Programowego KZD (Uchwała nr 6/2016, w skład Komitetu 
weszli: B. Budyńska – przewodnicząca, A. Dąbrowski, A. Jagodziński, Ż. Kubic, 
M. Majewska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, M. Rogoż, E. Stefańczyk), 

• powołania Komisji ds. Statutu SBP (Uchwała nr 7/2016, w skład Komisji weszli: 
S. Błaszczyk – przewodnicząca, H. Bednarska, A. Grzecznowska, B. Howorka, 
K. Marcinowski), 

• powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków (Uchwała nr 
8/2016, w skład Komisji weszli: M. Majewska – przewodnicząca, E. Grzelakow-
ska, M. Pieczykolan, M. Przybysz). 

W sprawach różnych kol. E. Stefańczyk poinformowała o planach Sekcji Bi-
bliotek Muzycznych ZG SBP dot. zorganizowania międzynarodowego Kongresu 
IAML w Krakowie w 2019 r. Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do tej ini-
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cjatywy. Dyskutowano także o hologramach dla członków SBP i podjęto decyzję, że 
Biuro zakupi hologramy na lata 2016-2017 i przekaże je do okręgów. 

Kol. E. Stefańczyk poinformowała także o podwyższeniu liczby punktów z 7 
do 9 pkt. przyznanych „Przeglądowi Bibliotecznemu” na liście czasopism prefero-
wanych MNiSW.

W drugim dniu posiedzenia (14 czerwca), które odbyło się w Bibliotece Pu-
blicznej m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe uczestniczyli, oprócz członków 
ZG, przewodniczący okręgów. Zebranych przywitała kol. M. Majewska, dyrektor Bi-
blioteki. Spotkanie prowadziła kol. E. Stefańczyk.

Na wstępie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim okresie Człon-
ków Honorowych SBP – prof. J. Kołodziejską, kol. M. Skomro oraz kol. E. Nowacką, 
przewodniczącą okręgu kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z programem spotkania sekretarz generalny SBP, kol. B. Budyńska 
dokonała wstępnego podsumowania kadencji 2013-2017. Za najważniejsze doko-
nania w tym okresie uznała m.in.:  
• realizację zadań promujących czytelnictwo, umacniających wizerunek Stowa-

rzyszenia i zawodu bibliotekarza, na które pozyskano dodatkowe środki z róż-
nych źródeł, np. grant „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”,  pro-
gram Tydzień Bibliotek, organizacja Salonu Bibliotek, projekt „650 lat w służbie 
książki”, konkurs „Bibliotekarz Roku”, projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, 
wdrożenie systemu Akredytacji Profesjonalnej SBP, 

• działania na rzecz podnoszenia kwalifi kacji bibliotekarzy i doskonalenia zawodo-
wego, w tym szeroka działalność wydawnicza, organizacja kilkudziesięciu konfe-
rencji, szkoleń i warsztatów (liczba tych ostatnich systematycznie z roku na rok 
wzrasta, podobnie jak liczba uczestników, w 2014 r. zrealizowano 25 warsztatów, 
przeszkolono 360 osób, a w 2015 r. – ok. 600, oprócz kursów stacjonarnych uru-
chomiono kursy e-learningowe, SBP zostało też wpisane do rejestru instytucji 
szkoleniowych), realizacja projektów „Wsparcie bibliotek w zakresie tworzenia 
stron internetowych i edukacji informacyjnej”, „ICT w upowszechnianiu dóbr 
kultury w bibliotekach”, „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”,  

• digitalizację wydawnictw SBP i budowę archiwum cyfrowego, 
• rozwój ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego www.sbp.pl,   
• aktywność na forum międzynarodowym, m.in. udział w posiedzeniach IAML, 

Kongresach IFLA, współudział w przygotowaniu aplikacji na organizację Kongre-
su IFLA 2017, udział w pracach Komitetu Narodowego przygotowującego spo-
tkanie we Wrocławiu (E. Stefańczyk, współprzewodnicząca KN),   
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• wspieranie młodych bibliotekarzy (organizacja co roku Forum Młodych Bibliote-
karzy, realizacja konkursu Nagroda Młodych im. prof. M. Dembowskiej), 

• archiwizację dokumentów SBP. 
B. Budyńska podkreśliła, że prowadzenie wszystkich aktywności wymaga 

wsparcia fi nansowego, o które przewodnicząca SBP i Biuro systematycznie zabie-
gają, często ze skutkiem pozytywnym, m.in. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Batorego, Narodowym Instytucie Audiowizu-
alnym, Narodowej Dyrekcji Archiwów Państwowych, a także wśród fi rm związanych 
z bibliotekami i sektorem książki (PWN, MPLC, Aleph Polska, MOL i in.).

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła realizację Strategii SBP na lata 2010-
2021 odnosząc się do poszczególnych celów strategicznych:
• cel I – Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej 

w Polsce: przygotowanie projektu Ustawy o bibliotekach, udział w Forum Prawa 
Autorskiego, opiniowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, prowa-
dzenie projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek,

• cel II – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwo-
wych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społe-
czeństwa wiedzy: udzielanie patronatów, współpraca międzynarodowa (głów-
nie IFLA, IAML, Goethe-Insti tut, umiędzynarodowienie Rad Redakcyjnych 
czasopism naukowych),

• cel III – Integracja środowiska i zwiększenie presti żu zawodu bibliotekarza: pro-
wadzenie portalu sbp.pl, e-sklepu, Bazy Członków, obecność SBP na Facebooku 
i Twitt erze; przyznawanie Nagrody Naukowej im. A. Łysakowskiego i Nagrody 
Młodych im. prof. M. Dembowskiej, prowadzenie konkursu „Bibliotekarz Roku”, 
przyznawanie odznaczeń i dyplomów,

• cel IV – Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i do-
skonalenia zawodowego: organizacja warsztatów, seminariów i konferencji, 
działalność wydawnicza, Akredytacja Profesjonalna SBP.

J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała, że Strategia była nowelizowana 
w 2013 r., przed kolejnym KZD wymagać będzie ponownej aktualizacji pod kątem 
trafności przyjętych zadań, efektywności, skuteczności i użyteczności. 

W dalszej części spotkania kol. E. Stefańczyk przekazała podstawowe infor-
macje o  centralnych obchodach Jubileuszu 100-lecia działalności SBP. Zarząd Głów-
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ny SBP zamierza opublikować z tej okazji Kronikę i monografi ę o Stowarzyszeniu, 
planowane jest ponadto m.in. wybicie medalu okolicznościowego, przygotowanie 
wystaw i fi lmu oraz konkursu na ekslibris. Do MKiDN złożony został wniosek o dofi -
nansowanie przedsięwzięcia. Zaapelowała do zebranych o przesyłanie do Biura pu-
blikacji wydanych przez struktury terenowe SBP. Głos zabrali również przewodniczą-
cy okręgów, informując o planowanych lokalnych obchodach Jubileuszu 100-lecia:
• Okręg zachodniopomorski (kol. C. Judek):  Kongres Bibliotek Pomorza Zachod-

niego, publikacja (monografi a działalności kół na terenie Pomorza Zachodnie-
go), wystawa (liderzy, działacze, osobowości SBP).

• Okręg wielkopolski (kol. M. Furgał): wybicie medalu jubileuszowego, wystawa 
ekslibrisów, publikacja (kronika Leszna), rajd rowerowy, akcja społeczna (książki 
dla szpitali dziecięcych), kalendarz, konkurs (na wydarzenie, które będzie zorga-
nizowane we wszystkich oddziałach i kołach w Wielkopolsce tego samego dnia).

• Okręg dolnośląski (kol. J. Golczyk): informacje na Facebooku, wystawa, prezen-
tacja multi medialna.

• Okręg lubelski (kol. M. Pieczykolan): publikacja okolicznościowa, konferencja.
• Okręg świętokrzyski (kol. J. Zielińska): publikacja, akcja Odjazdowy Bibliotekarz, 

inscenizacja sceniczna, festyny kulturalno-literackie, wystawy. Zaproponowała 
przygotowanie plakatu promującego 100-lecie SBP oraz utworzenie zakładki 
na portalu sbp.pl, gdzie każdy okręg będzie mógł zaprezentować skany swoich 
wydawnictw.

• Okręg kujawsko-pomorski (kol. Sz. Kiełpiński): seminarium nt. bibliotek nauko-
wych, wystawa fotografi i, gra miejska. Zaproponował także wykonanie fl ag lub 
chorągiewek z logo Jubileuszu SBP.

• Okręg małopolski (kol. D. Rzepka): uroczystość w Bibliotece Jagiellońskiej, Mało-
polskie Forum Bibliotek organizowane w ramach Krakowskich Targów Książki.

• Okręg łódzki (kol. E. Grzelakowska): publikacja, wystawy, zakładki, wywiady dla 
mediów, sesja popularnonaukowa, księga rekordów bibliotecznych.

• Okręg podkarpacki (kol. M. Sierżęga): publikacja (kalendarium), wystawy, jubile-
uszowe spotkanie (okręg w 2017 r. obchodzić będzie 70-lecie działalności).

• Okręg pomorski (kol. M. Kłos): publikacja, konkurs na ekslibris, digitalizacja Kro-
niki okręgu, wystawa fotografi czna.

• Okręg opolski (kol. E. Kampa): wystawa w przestrzeni publicznej, publikacja.
• Okręg śląski (kol. S. Błaszczyk): spotkanie, sesja związana z 80-leciem okręgu.
• Okręg podlaski (kol. B. Cylko): plakat, konferencja.
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go), wystawa (liderzy, działacze, osobowości SBP).

• Okręg wielkopolski (kol. M. Furgał): wybicie medalu jubileuszowego, wystawa 
ekslibrisów, publikacja (kronika Leszna), rajd rowerowy, akcja społeczna (książki 
dla szpitali dziecięcych), kalendarz, konkurs (na wydarzenie, które będzie zorga-
nizowane we wszystkich oddziałach i kołach w Wielkopolsce tego samego dnia).

• Okręg dolnośląski (kol. J. Golczyk): informacje na Facebooku, wystawa, prezen-
tacja multi medialna.

• Okręg lubelski (kol. M. Pieczykolan): publikacja okolicznościowa, konferencja.
• Okręg świętokrzyski (kol. J. Zielińska): publikacja, akcja Odjazdowy Bibliotekarz, 

inscenizacja sceniczna, festyny kulturalno-literackie, wystawy. Zaproponowała 
przygotowanie plakatu promującego 100-lecie SBP oraz utworzenie zakładki 
na portalu sbp.pl, gdzie każdy okręg będzie mógł zaprezentować skany swoich 
wydawnictw.

• Okręg kujawsko-pomorski (kol. Sz. Kiełpiński): seminarium nt. bibliotek nauko-
wych, wystawa fotografi i, gra miejska. Zaproponował także wykonanie fl ag lub 
chorągiewek z logo Jubileuszu SBP.

• Okręg małopolski (kol. D. Rzepka): uroczystość w Bibliotece Jagiellońskiej, Mało-
polskie Forum Bibliotek organizowane w ramach Krakowskich Targów Książki.

• Okręg łódzki (kol. E. Grzelakowska): publikacja, wystawy, zakładki, wywiady dla 
mediów, sesja popularnonaukowa, księga rekordów bibliotecznych.

• Okręg podkarpacki (kol. M. Sierżęga): publikacja (kalendarium), wystawy, jubile-
uszowe spotkanie (okręg w 2017 r. obchodzić będzie 70-lecie działalności).

• Okręg pomorski (kol. M. Kłos): publikacja, konkurs na ekslibris, digitalizacja Kro-
niki okręgu, wystawa fotografi czna.

• Okręg opolski (kol. E. Kampa): wystawa w przestrzeni publicznej, publikacja.
• Okręg śląski (kol. S. Błaszczyk): spotkanie, sesja związana z 80-leciem okręgu.
• Okręg podlaski (kol. B. Cylko): plakat, konferencja.
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• Okręg mazowiecki (kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska): Kalendarium Oddziału War-
szawskiego (prezentacja multi medialna), cykl seminariów dot. historii i człon-
ków Stowarzyszenia.

Następnie kol. E. Stefańczyk poinformowała o udziale przedstawicieli SBP 
w Kongresie IFLA 2016 i przygotowaniach do IFLA 2017, a także o ustaleniach ZG 
z poprzedniego dnia obrad dot. KZD 2017. Dyrektor Biura ZG SBP dr A. Grzecznowska 
przedstawiła wstępne szacunki dotyczące kosztu udziału w KZD. Z kolei kol. B. Bu-
dyńska, przewodnicząca Komitetu Programowego KZD za najważniejsze kwesti e do 
ujęcia w programie Stowarzyszenia na następną kadencję uznała: wsparcie biblio-
tek w podkreślaniu ich presti żu społecznego, integrację środowiska, współpracę ze 
strukturami terenowymi, projekt nowej serii wydawniczej (poradniki pocket-book). 
Poinformowała również o wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzysze-
niach, która daje SBP inne możliwości funkcjonowania. Należy je uwzględnić przy 
wprowadzaniu zmian do Statutu organizacji.  

W dalszej części spotkania kol. M. Majewska przypomniała o przygotowanym 
przez SBP projekcie kursu doskonalącego dla osób podejmujących pracę w bibliote-
ce bez wykształcenia zawodowego. Kolejnym krokiem powinno być uznanie przez 
MEN kursu za część kształcenia ustawicznego. 

W sprawach różnych poruszono następujące kwesti e:
1. A. Grzecznowska poinformowała o grancie realizowanym przez ZG SBP w ra-

mach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, prowadzonego przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Projekt obejmuje opracowanie 
akt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz kompleksowe zabezpieczenie 
zasobu przechowywanego w Archiwum SBP. Zarząd Główny SBP przewiduje 
organizację szkoleń nt. porządkowania i archiwizowania dokumentów struktur 
terenowych. W kolejnej edycji konkursu możliwe będzie złożenie wniosku dot. 
uporządkowania archiwów struktur SBP i do tego warto już się przygotować 
przeglądając archiwa struktur.

2. E. Stefańczyk poinformowała, że Zarząd Główny SBP podjął decyzję o zakupie 
hologramów dla wszystkich okręgów SBP. 

3. Do końca listopada 2016 r. zarządy okręgów powinny nadesłać szczegółowe 
informacje o obchodach Jubileuszu 100-lecia SBP, które zostaną zamieszczone 
w kalendarium Jubileuszu.

4. S. Błaszczyk zwróciła uwagę na rozbieżności w liczbie członków w poszczegól-
nych okręgach, podawanej w Bazie Członków i w sprawozdaniach okręgowych, 
w dalszym ciągu są problemy z aktualizacją danych przez administratorów od-
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działowych. Przewodnicząca SBP zaapelowała do przewodniczących okręgów 
o pilne podjęcie prac nad aktualizacją bazy.

2. Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP

UCHWAŁA Nr 1/2016
Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 5 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP 
w latach 2016-2017

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, po za-
poznaniu się z propozycją Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP 

w latach 2016-2017, podejmuje uchwałę o jego przyjęciu. 

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 5 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016
Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego 
za 2015 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dn. 4 kwietnia 2016 r. 
przyjął i zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe za rok 2015.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.
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przedstawiła wstępne szacunki dotyczące kosztu udziału w KZD. Z kolei kol. B. Bu-
dyńska, przewodnicząca Komitetu Programowego KZD za najważniejsze kwesti e do 
ujęcia w programie Stowarzyszenia na następną kadencję uznała: wsparcie biblio-
tek w podkreślaniu ich presti żu społecznego, integrację środowiska, współpracę ze 
strukturami terenowymi, projekt nowej serii wydawniczej (poradniki pocket-book). 
Poinformowała również o wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzysze-
niach, która daje SBP inne możliwości funkcjonowania. Należy je uwzględnić przy 
wprowadzaniu zmian do Statutu organizacji.  

W dalszej części spotkania kol. M. Majewska przypomniała o przygotowanym 
przez SBP projekcie kursu doskonalącego dla osób podejmujących pracę w bibliote-
ce bez wykształcenia zawodowego. Kolejnym krokiem powinno być uznanie przez 
MEN kursu za część kształcenia ustawicznego. 

W sprawach różnych poruszono następujące kwesti e:
1. A. Grzecznowska poinformowała o grancie realizowanym przez ZG SBP w ra-

mach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, prowadzonego przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Projekt obejmuje opracowanie 
akt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz kompleksowe zabezpieczenie 
zasobu przechowywanego w Archiwum SBP. Zarząd Główny SBP przewiduje 
organizację szkoleń nt. porządkowania i archiwizowania dokumentów struktur 
terenowych. W kolejnej edycji konkursu możliwe będzie złożenie wniosku dot. 
uporządkowania archiwów struktur SBP i do tego warto już się przygotować 
przeglądając archiwa struktur.

2. E. Stefańczyk poinformowała, że Zarząd Główny SBP podjął decyzję o zakupie 
hologramów dla wszystkich okręgów SBP. 

3. Do końca listopada 2016 r. zarządy okręgów powinny nadesłać szczegółowe 
informacje o obchodach Jubileuszu 100-lecia SBP, które zostaną zamieszczone 
w kalendarium Jubileuszu.

4. S. Błaszczyk zwróciła uwagę na rozbieżności w liczbie członków w poszczegól-
nych okręgach, podawanej w Bazie Członków i w sprawozdaniach okręgowych, 
w dalszym ciągu są problemy z aktualizacją danych przez administratorów od-

BIULETYN ZG SBP Nr 1/2016 75

działowych. Przewodnicząca SBP zaapelowała do przewodniczących okręgów 
o pilne podjęcie prac nad aktualizacją bazy.

2. Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP

UCHWAŁA Nr 1/2016
Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 5 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP 
w latach 2016-2017

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, po za-
poznaniu się z propozycją Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP 

w latach 2016-2017, podejmuje uchwałę o jego przyjęciu. 

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 5 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016
Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego 
za 2015 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dn. 4 kwietnia 2016 r. 
przyjął i zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe za rok 2015.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.
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UCHWAŁA Nr 2/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na podstawie §22 p. 1 
Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich postanawia zwołać Krajowy Zjazd De-
legatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, w dniach 20-21 paź-
dziernika 2017 r. i połączyć go z obchodami Jubileuszu 100-lecia istnienia organizacji.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w 2017 r.

Zgodnie z § 40.1.1 i § 23.1 Statutu SBP, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich ustala następujące zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów SBP w 2017 r.:

a) Krajowy Zjazd Delegatów SBP
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów SBP uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci 

wybrani przez Okręgowe Zjazdy SBP oraz członkowie honorowi SBP.
2. Liczbę delegatów ustala się według stanu liczby członków Okręgu na dzień 31 

grudnia 2016 r. podanych w sprawozdaniach Zarządów Okręgów przekazanych 
do Zarządu Głównego SBP.

3. Jeden delegat reprezentuje 100 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w danym 
Okręgu.

4. Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat na kolejnych 
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co najmniej 50 członków SBP w Okręgu, np. 150 członków – 2 delegatów; 250 
członków – 3 delegatów.

5. W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Okręgowe wybierają od 1 do 3 zastęp-
ców delegata. Zastępcy uczestniczą w Krajowym Zjeździe Delegatów w 2017 r. 
w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu przez któregoś z delegatów.

b) Okręgowe Zjazdy Delegatów
1. W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci 

wybrani przez Oddziałowe Zjazdy SBP i członkowie honorowi z danego okręgu.
2. Jeden delegat reprezentuje 10 członków zwyczajnych SBP w danym Oddziale, 

według stanu liczby członków w Oddziale w dniu zwołania Oddziałowego Zjazdu 
Delegatów SBP.

3. Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat na kolejnych 
5 członków SBP w Oddziale, np. 25 członków – 3 delegatów; 55 członków – 6 
delegatów.

4. W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Oddziałowe wybierają od 1 do 3 zastęp-
ców delegata. Zastępcy uczestniczą w Okręgowym Zjeździe Delegatów w przy-
padku niemożliwości wypełnienia mandatu przez któregoś z delegatów.

c) Oddziałowe Zjazdy Delegatów
1. W Oddziałowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delega-

ci wybrani na walnych zebraniach kół SBP oraz członkowie honorowi z danego 
Oddziału.

2. Jeden delegat reprezentuje 5 członków zwyczajnych danego Koła na podstawie 
stanu faktycznego członków Koła SBP w dniu zwołania walnego zebrania.

3. W szczególnych przypadkach proporcje określone w punkcie 2 mogą być zmie-
nione przez Zarząd Okręgu w porozumieniu z Zarządem Głównym SBP.

4. Zgodnie z § 33.2 Statutu SBP w Oddziałach zrzeszających do 50 członków Zjazd 
może być zorganizowany przy bezpośrednim udziale wszystkich członków zwy-
czajnych oraz członków honorowych z danego Oddziału.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.
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UCHWAŁA Nr 2/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na podstawie §22 p. 1 
Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich postanawia zwołać Krajowy Zjazd De-
legatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, w dniach 20-21 paź-
dziernika 2017 r. i połączyć go z obchodami Jubileuszu 100-lecia istnienia organizacji.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd  Delegatów Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w 2017 r.

Zgodnie z § 40.1.1 i § 23.1 Statutu SBP, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich ustala następujące zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów SBP w 2017 r.:

a) Krajowy Zjazd Delegatów SBP
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów SBP uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci 

wybrani przez Okręgowe Zjazdy SBP oraz członkowie honorowi SBP.
2. Liczbę delegatów ustala się według stanu liczby członków Okręgu na dzień 31 

grudnia 2016 r. podanych w sprawozdaniach Zarządów Okręgów przekazanych 
do Zarządu Głównego SBP.

3. Jeden delegat reprezentuje 100 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w danym 
Okręgu.

4. Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat na kolejnych 
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co najmniej 50 członków SBP w Okręgu, np. 150 członków – 2 delegatów; 250 
członków – 3 delegatów.

5. W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Okręgowe wybierają od 1 do 3 zastęp-
ców delegata. Zastępcy uczestniczą w Krajowym Zjeździe Delegatów w 2017 r. 
w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu przez któregoś z delegatów.

b) Okręgowe Zjazdy Delegatów
1. W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci 

wybrani przez Oddziałowe Zjazdy SBP i członkowie honorowi z danego okręgu.
2. Jeden delegat reprezentuje 10 członków zwyczajnych SBP w danym Oddziale, 

według stanu liczby członków w Oddziale w dniu zwołania Oddziałowego Zjazdu 
Delegatów SBP.

3. Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat na kolejnych 
5 członków SBP w Oddziale, np. 25 członków – 3 delegatów; 55 członków – 6 
delegatów.

4. W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Oddziałowe wybierają od 1 do 3 zastęp-
ców delegata. Zastępcy uczestniczą w Okręgowym Zjeździe Delegatów w przy-
padku niemożliwości wypełnienia mandatu przez któregoś z delegatów.

c) Oddziałowe Zjazdy Delegatów
1. W Oddziałowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delega-

ci wybrani na walnych zebraniach kół SBP oraz członkowie honorowi z danego 
Oddziału.

2. Jeden delegat reprezentuje 5 członków zwyczajnych danego Koła na podstawie 
stanu faktycznego członków Koła SBP w dniu zwołania walnego zebrania.

3. W szczególnych przypadkach proporcje określone w punkcie 2 mogą być zmie-
nione przez Zarząd Okręgu w porozumieniu z Zarządem Głównym SBP.

4. Zgodnie z § 33.2 Statutu SBP w Oddziałach zrzeszających do 50 członków Zjazd 
może być zorganizowany przy bezpośrednim udziale wszystkich członków zwy-
czajnych oraz członków honorowych z danego Oddziału.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.
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UCHWAŁA Nr 4/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań
do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r.

Zarząd  Główny, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br., zatwierdził następują-
cy harmonogram przygotowań zawierający procedury wyborcze w kołach, oddzia-
łach i okręgach. 

Lp. Zadanie KZD 
20-21.10.2017 Odpowiedzialni

1.

Powołanie Komisji
 ‒ ds. Statutu
 ‒ ds. gromadzenia i analizowania 

wniosków

13.06.2016 ZG SBP

2. Powołanie Komitetu Programowego 
i Komitetu Organizacyjnego KZD 13.06.2016 ZG SBP

3. Określenie daty i miejsca oraz zasad 
wyboru delegatów na KZD 13.06.2016 ZG SBP

4. Przyjęcie harmonogramu przygotowań 
do KZD 2017 13.06.2016 ZG SBP

5.
Zatwierdzenie materiałów wzorcowych 
oraz regulaminów zjazdów dla okręgów 
i oddziałów

9.12.2016 ZG SBP

6.
Zebranie KOiW: dyskusja nad wnioska-
mi o odznaczenia (głównie resortowe 
i państwowe)

styczeń 2017 Przewodniczą-
ca KOiW

7.
Zatwierdzenie preliminarza kosztów 
związanych z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem KZD

marzec 2017 ZG SBP

8.

Przeprowadzenie wyborów:
 ‒ walne zebrania kół: wybór władz, wy-

bór delegatów na oddziałowe zjazdy, 
przekazanie dokumentacji sprawoz-
dawczo-wyborczej do oddziałów,

 ‒ oddziałowe zjazdy SBP: wybór władz, 
wybór delegatów na okręgowe zjazdy, 
przekazanie dokumentacji sprawoz-
dawczo-wyborczej do okręgów,

do 30.03.2017

do 8.06.2017

przewodniczą-
cy kół

przewodniczą-
cy oddziałów
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 ‒ okręgowe zjazdy SBP: wybór władz, 
wybór delegatów na KZD, przekazanie 
dokumentacji sprawozdawczo-wy-
borczej do ZG SBP wraz z biogramami 
delegatów

do 30.06.2017
przewodniczą-
cy okręgów

9.

Opracowanie projektów dokumentów 
zjazdowych i zatwierdzenie ich przez ZG 
SBP:

 ‒ nowelizacja Strategii SBP na lata 
2017-2021

 ‒ Program działania SBP na lata 
2017-2021

 ‒ projekt zmian w Statucie SBP
 ‒ projekt uchwał i wniosków
 ‒ zatwierdzenie propozycji KOiW 

o nadanie godności Członków Hono-
rowych SBP

wrzesień 2017

ZG SBP, prze-
wodniczący 
Komitetów: 
Programowo-
-Organiza-
cyjnego, ds. 
Statutu, ds. 
gromadzenia 
i analizowania 
wniosków

10.

Opracowanie i zatwierdzenie przez ZG 
SBP sprawozdań za kadencję 2013-2017 
z działalności: ZG SBP, skarbnika SBP, 
działalności okręgów, sekcji, komisji, 
zespołów problemowych

wrzesień 2017 ZG SBP

11.

Udostępnienie delegatom dokumentów 
zjazdowych (projekty) na platf ormie 
cyfrowej SBP: program i porządek obrad, 
Regulamin obrad, Regulaminy Komi-
sji Zjazdowych, Regulaminy działania: 
Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji 
Rewizyjnej SBP, Głównego Sądu Kole-
żeńskiego SBP. Nowelizacja Strategii na 
lata 2017-2021, Program działania SBP 
na lata 2017-2021, zmiany w Statucie, 
uchwały i wnioski. Sprawozdania z dzia-
łalności: ZG SBP, GKR SBP, GSK SBP za 
lata 2013-2017

wrzesień 2017 ZG SBP
Biuro ZG SBP

12.
Przesłanie do Biura ZG SBP biogramów 
członków SBP zmarłych w ostatniej 
kadencji

wrzesień 2017 przewodniczą-
cy okręgów

13. Opracowanie i wydanie „Biuletynu Infor-
macyjnego” na KZD wrzesień 2017

Biuro ZG SBP, 
Wydawnictwo 
SBP
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UCHWAŁA Nr 4/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań
do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r.

Zarząd  Główny, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br., zatwierdził następują-
cy harmonogram przygotowań zawierający procedury wyborcze w kołach, oddzia-
łach i okręgach. 

Lp. Zadanie KZD 
20-21.10.2017 Odpowiedzialni

1.

Powołanie Komisji
 ‒ ds. Statutu
 ‒ ds. gromadzenia i analizowania 

wniosków

13.06.2016 ZG SBP

2. Powołanie Komitetu Programowego 
i Komitetu Organizacyjnego KZD 13.06.2016 ZG SBP

3. Określenie daty i miejsca oraz zasad 
wyboru delegatów na KZD 13.06.2016 ZG SBP

4. Przyjęcie harmonogramu przygotowań 
do KZD 2017 13.06.2016 ZG SBP

5.
Zatwierdzenie materiałów wzorcowych 
oraz regulaminów zjazdów dla okręgów 
i oddziałów

9.12.2016 ZG SBP

6.
Zebranie KOiW: dyskusja nad wnioska-
mi o odznaczenia (głównie resortowe 
i państwowe)

styczeń 2017 Przewodniczą-
ca KOiW

7.
Zatwierdzenie preliminarza kosztów 
związanych z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem KZD

marzec 2017 ZG SBP

8.

Przeprowadzenie wyborów:
 ‒ walne zebrania kół: wybór władz, wy-

bór delegatów na oddziałowe zjazdy, 
przekazanie dokumentacji sprawoz-
dawczo-wyborczej do oddziałów,

 ‒ oddziałowe zjazdy SBP: wybór władz, 
wybór delegatów na okręgowe zjazdy, 
przekazanie dokumentacji sprawoz-
dawczo-wyborczej do okręgów,

do 30.03.2017

do 8.06.2017

przewodniczą-
cy kół

przewodniczą-
cy oddziałów
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 ‒ okręgowe zjazdy SBP: wybór władz, 
wybór delegatów na KZD, przekazanie 
dokumentacji sprawozdawczo-wy-
borczej do ZG SBP wraz z biogramami 
delegatów

do 30.06.2017
przewodniczą-
cy okręgów

9.

Opracowanie projektów dokumentów 
zjazdowych i zatwierdzenie ich przez ZG 
SBP:

 ‒ nowelizacja Strategii SBP na lata 
2017-2021

 ‒ Program działania SBP na lata 
2017-2021

 ‒ projekt zmian w Statucie SBP
 ‒ projekt uchwał i wniosków
 ‒ zatwierdzenie propozycji KOiW 

o nadanie godności Członków Hono-
rowych SBP

wrzesień 2017

ZG SBP, prze-
wodniczący 
Komitetów: 
Programowo-
-Organiza-
cyjnego, ds. 
Statutu, ds. 
gromadzenia 
i analizowania 
wniosków

10.

Opracowanie i zatwierdzenie przez ZG 
SBP sprawozdań za kadencję 2013-2017 
z działalności: ZG SBP, skarbnika SBP, 
działalności okręgów, sekcji, komisji, 
zespołów problemowych

wrzesień 2017 ZG SBP

11.

Udostępnienie delegatom dokumentów 
zjazdowych (projekty) na platf ormie 
cyfrowej SBP: program i porządek obrad, 
Regulamin obrad, Regulaminy Komi-
sji Zjazdowych, Regulaminy działania: 
Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji 
Rewizyjnej SBP, Głównego Sądu Kole-
żeńskiego SBP. Nowelizacja Strategii na 
lata 2017-2021, Program działania SBP 
na lata 2017-2021, zmiany w Statucie, 
uchwały i wnioski. Sprawozdania z dzia-
łalności: ZG SBP, GKR SBP, GSK SBP za 
lata 2013-2017

wrzesień 2017 ZG SBP
Biuro ZG SBP

12.
Przesłanie do Biura ZG SBP biogramów 
członków SBP zmarłych w ostatniej 
kadencji

wrzesień 2017 przewodniczą-
cy okręgów

13. Opracowanie i wydanie „Biuletynu Infor-
macyjnego” na KZD wrzesień 2017

Biuro ZG SBP, 
Wydawnictwo 
SBP



BIULETYN ZG SBPNr 1/201680

14.

Przeprowadzenie KZD. Uchwalenie:
 ‒ nowelizacji Strategii SBP na lata 

2017-2021
 ‒ Programu działania na lata 

2017-2021
 ‒ Statutu SBP
 ‒ nadania godności Członków Honoro-

wych SBP
 ‒ regulaminów działania Zarządu Głów-

nego SBP, GKR, GSK

20-21.10.2017 ZG SBP

15. Ukonstytuowanie się  nowych władz 21.10.2017 Przewodniczą-
cy SBP

16. Opracowanie dokumentacji Zjazdu 31.12.2017 Biuro ZG SBP

17. Rejestracja nowych władz SBP w KRS listopad 2017 Biuro ZG SBP

18. Wybory Zarządów Sekcji, Komisji i Zespo-
łów ZG SBP styczeń/luty 2018

Przewodni-
czący Sekcji, 
Komisji, 
Zespołów

19.

Wydanie:
 ‒ materiałów zjazdowych („Biuletyn”)
 ‒ Informatora Organizacyjnego SBP na 

lata 2017-2021

marzec 2018
Biuro ZG SBP, 
Wydawnictwo 
SBP

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 5/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mając na uwadze wła-
ściwe, sprawne i zgodne ze Statutem SBP podjęcie prac przygotowawczych do KZD 
2017, postanawia powołać Komitet Organizacyjny Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 
w 2017 r.
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Skład Komitetu:
Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca
Barbara Budyńska
Bożena Chlebicka-Abramowicz
Anna Grzecznowska
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 6/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komitetu Programowego 
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

        Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich postanawia powo-
łać Komitet Programowy Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w 2017 r.

Skład Komitetu:
Barbara Budyńska – przewodnicząca
Andrzej Dąbrowski
Andrzej Jagodziński 
Żaneta Kubic
Mirosława Majewska
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Michał Rogoż
Elżbieta Stefańczyk 

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.
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14.

Przeprowadzenie KZD. Uchwalenie:
 ‒ nowelizacji Strategii SBP na lata 

2017-2021
 ‒ Programu działania na lata 

2017-2021
 ‒ Statutu SBP
 ‒ nadania godności Członków Honoro-

wych SBP
 ‒ regulaminów działania Zarządu Głów-

nego SBP, GKR, GSK

20-21.10.2017 ZG SBP

15. Ukonstytuowanie się  nowych władz 21.10.2017 Przewodniczą-
cy SBP

16. Opracowanie dokumentacji Zjazdu 31.12.2017 Biuro ZG SBP

17. Rejestracja nowych władz SBP w KRS listopad 2017 Biuro ZG SBP

18. Wybory Zarządów Sekcji, Komisji i Zespo-
łów ZG SBP styczeń/luty 2018

Przewodni-
czący Sekcji, 
Komisji, 
Zespołów

19.

Wydanie:
 ‒ materiałów zjazdowych („Biuletyn”)
 ‒ Informatora Organizacyjnego SBP na 

lata 2017-2021

marzec 2018
Biuro ZG SBP, 
Wydawnictwo 
SBP

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 5/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mając na uwadze wła-
ściwe, sprawne i zgodne ze Statutem SBP podjęcie prac przygotowawczych do KZD 
2017, postanawia powołać Komitet Organizacyjny Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 
w 2017 r.
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Skład Komitetu:
Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca
Barbara Budyńska
Bożena Chlebicka-Abramowicz
Anna Grzecznowska
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 6/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komitetu Programowego 
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

        Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich postanawia powo-
łać Komitet Programowy Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w 2017 r.

Skład Komitetu:
Barbara Budyńska – przewodnicząca
Andrzej Dąbrowski
Andrzej Jagodziński 
Żaneta Kubic
Mirosława Majewska
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Michał Rogoż
Elżbieta Stefańczyk 

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.
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UCHWAŁA Nr 7/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Statutu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas posiedzenia w dniu 
13 czerwca 2016 r. postanowił powołać Komisję do spraw Statutu SBP. Komisja 

przygotuje projekt nowego Statutu SBP.
Skład Komisji:
Sylwia Błaszczyk – przewodnicząca
Helena Bednarska
Anna Grzecznowska
Bolesław Howorka
Krzysztof Marcinowski

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 8/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mając na uwadze 
sprawne przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r. postanawiają po-
wołać Komisję ds. gromadzenia i analizowania wniosków.

Skład Komisji:
Mirosława Majewska – przewodnicząca
Elżbieta Grzelakowska
Małgorzata Pieczykolan
Marzena Przybysz

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.
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IV. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY 

• Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników – fl ashmob, lipdub, gra miej-
ska, 15 stycznia 2016 r., Warszawa

Celem warsztatów było przedstawienie bibliotekarzom innowacyjnych metod 
pracy ze współczesnym czytelnikiem. Omówione zostały teoretyczne oraz praktycz-
ne aspekty organizacji fl ashmobów, lipdubów oraz gier miejskich. Formy te można 
wykorzystać w pracy aktywizującej czytelników w różnym wieku oraz jako elementy 
promocji biblioteki w społeczności lokalnej. Metody te stanowią aktywny element 
współpracy z otoczeniem biblioteki i mogą obejmować tematykę funkcjonowania 
danej placówki, jak i wpisywać się w akcję promującą: czytelnictwo, współpracę 
międzypokoleniową, aktywny tryb zdobywania wiedzy, pożyteczne treści i zacho-
wania oraz zabawę jako element kreatywnej edukacji zorientowanej na rozwój po-
znawczy czytelnika, ucznia, klienta.

Warsztaty prowadziła dr Magdalena Cyrklaff  – certyfi kowany trener rozwoju 
umiejętności psychospołecznych, terapeuta, profi laktyk i coach zdrowia, animator 
społeczno-kulturalny, wykładowca akademicki, autorka książek i programów kształ-
cenia na studiach wyższych. 

• Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny 
i związane z nim problemy interpretacyjne, 22 stycznia 2016, Warszawa

Szkolenie miało na celu: przedstawienie zakresu dozwolonego użytku biblio-
tek, wskazanie tych aktywności, które się nie mieszczą w dozwolonym użytku bi-
bliotecznym, wskazanie aktualnej wykładni prawa autorskiego w zakresie dozwolo-
nego użytku oraz określenie ryzyka prawnego. Omówione zostały ponadto prawne 
aspekty współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania oraz zarys zmian no-
welizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Warsztaty prowadziła Barbara Szczepańska, absolwentka bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych m.in. 
z zakresu prawa autorskiego i komunikacji społecznej oraz mediów, od wielu lat 
kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie 
Hogan Lovells). 
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UCHWAŁA Nr 7/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Statutu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas posiedzenia w dniu 
13 czerwca 2016 r. postanowił powołać Komisję do spraw Statutu SBP. Komisja 

przygotuje projekt nowego Statutu SBP.
Skład Komisji:
Sylwia Błaszczyk – przewodnicząca
Helena Bednarska
Anna Grzecznowska
Bolesław Howorka
Krzysztof Marcinowski

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 8/2016
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mając na uwadze 
sprawne przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r. postanawiają po-
wołać Komisję ds. gromadzenia i analizowania wniosków.

Skład Komisji:
Mirosława Majewska – przewodnicząca
Elżbieta Grzelakowska
Małgorzata Pieczykolan
Marzena Przybysz

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.
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IV. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY 

• Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników – fl ashmob, lipdub, gra miej-
ska, 15 stycznia 2016 r., Warszawa

Celem warsztatów było przedstawienie bibliotekarzom innowacyjnych metod 
pracy ze współczesnym czytelnikiem. Omówione zostały teoretyczne oraz praktycz-
ne aspekty organizacji fl ashmobów, lipdubów oraz gier miejskich. Formy te można 
wykorzystać w pracy aktywizującej czytelników w różnym wieku oraz jako elementy 
promocji biblioteki w społeczności lokalnej. Metody te stanowią aktywny element 
współpracy z otoczeniem biblioteki i mogą obejmować tematykę funkcjonowania 
danej placówki, jak i wpisywać się w akcję promującą: czytelnictwo, współpracę 
międzypokoleniową, aktywny tryb zdobywania wiedzy, pożyteczne treści i zacho-
wania oraz zabawę jako element kreatywnej edukacji zorientowanej na rozwój po-
znawczy czytelnika, ucznia, klienta.

Warsztaty prowadziła dr Magdalena Cyrklaff  – certyfi kowany trener rozwoju 
umiejętności psychospołecznych, terapeuta, profi laktyk i coach zdrowia, animator 
społeczno-kulturalny, wykładowca akademicki, autorka książek i programów kształ-
cenia na studiach wyższych. 

• Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny 
i związane z nim problemy interpretacyjne, 22 stycznia 2016, Warszawa

Szkolenie miało na celu: przedstawienie zakresu dozwolonego użytku biblio-
tek, wskazanie tych aktywności, które się nie mieszczą w dozwolonym użytku bi-
bliotecznym, wskazanie aktualnej wykładni prawa autorskiego w zakresie dozwolo-
nego użytku oraz określenie ryzyka prawnego. Omówione zostały ponadto prawne 
aspekty współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania oraz zarys zmian no-
welizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Warsztaty prowadziła Barbara Szczepańska, absolwentka bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych m.in. 
z zakresu prawa autorskiego i komunikacji społecznej oraz mediów, od wielu lat 
kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie 
Hogan Lovells). 
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• Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyj-
nym, 19 lutego 2016, Warszawa

Celem warsztatów była nauka tworzenia efektownych prezentacji z wyko-
rzystania programu Prezi, z uwzględnieniem zasad tworzenia skutecznego, prawi-
dłowego i innowacyjnego przekazu informacyjnego. Warsztaty prowadził Tomasz 
Kasperczyk – kierownik Działu IT oraz instruktor w jednej z warszawskich bibliotek, 
grafi k komputerowy i operator DTP, webmaster.

• Tworzenie fi lmowych opowieści, 1-22 lutego 2016
Kurs e-learningowy obejmował 20 godzin dydaktycznych ujęte w 3 blokach 

tematycznych, w których zostały zamieszczone materiały instruktażowe i pomoc-
nicze w postaci instrukcji PDF, fi lmów wideo oraz obowiązkowe zadania do wyko-
nania. Uczestnicy mieli całodobowy dostęp do platf ormy htt p://elearning.sbp.pl, 
materiałów szkoleniowych i treści zadań. W miarę potrzeb korzystali z pomocy tre-
nera na „Forum Pomocy”. Uczestnicy zdobyli podczas kursu umiejętności: projek-
towania i tworzenia multi medialnych fi lmów ze zdjęć, zastosowania programu do 
edycji zdjęć przy tworzeniu „cyfrowych opowieści”, publikowania fi lmów w serwisie 
YouTube. Kurs prowadziła Bożena Boryczka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Za-
stosowań Komputerów w Warszawie.

• Kultura języka w Internecie (i nie tylko): reguły poprawnej polszczyzny i częste 
błędy, 26 lutego 2016, Warszawa

Celem szkolenia było: wskazanie zasad tworzenia tekstów przeznaczonych 
do zamieszczenia na bibliotecznych stronach internetowych (przedyskutowanie za-
gadnień przejrzystości merytorycznej i grafi cznej), rozwijanie umiejętności posługi-
wania się poprawną polszczyzną – zgodną z regułami ortografi cznymi, interpunk-
cyjnymi i gramatycznymi oraz zasadami stylistyki oraz utrwalenie zdobytej wiedzy 
teoretycznej poprzez ćwiczenia praktyczne.

Warsztaty prowadziła dr Weronika Kostecka, pracownik naukowy Wydziału 
Polonistyki UW, absolwentka Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księ-
garstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, redaktor 
językowy. 
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Cykl warsztatów biblioterapeutycznych, 10-11 marca 2016, Warszawa
• Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji 

Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakre-
su doboru i wykorzystania odpowiednio dobranych tekstów stosowanych w eduka-
cji, terapii oraz profi laktyce zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Warszta-
ty pozwoliły uczestnikom na rozwinięcie umiejętności samodzielnego prowadzenia 
zajęć z elementami biblioterapii i pokazały różnorodne metody pracy z uczniem, 
także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Poszerzyły wie-
dzę z zakresu doboru literatury dla uczniów niechętnie czytających, z zaburzeniami 
dysleksji, ADHD oraz dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i borykają-
cych się z różnymi problemami i lękami. Program warsztatów obejmował również 
zagadnienia terapeutycznej wartości lektur szkolnych oraz ćwiczenia zachęcające 
uczniów do czytania.

• Rozwijanie przez czytanie. Książki różnych kultur i narodów w procesie edukacji 
i terapii 

Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z za-
kresu doboru i wykorzystania literatury różnych kultur, narodów, tradycji i religii 
w procesie edukacji, terapii oraz profi laktyce zdrowia dzieci i młodzieży. Warsztaty 
pokazały w jaki sposób kształtować u młodych odbiorców tożsamość pluralistyczną 
tj. postawę szacunku wobec wartości innych krajów i regionów. Uczestnicy zapozna-
li się z „Wielką Księgą Opowiadaczy Świata” (kultura arabska), japońskimi książkami 
kamishibai oraz amerykańskimi i francuskimi książkami multi sensorycznymi, bajka-
mi fi lozofi cznymi zaczerpniętymi z mitologii, historii antycznej, mądrości Wschodu 
(buddyzmu, zen, sufi zmu), tekstami chrześcijańskimi, chasydzkimi, chińskimi i hin-
duskimi. Wykorzystane bajki fi lozofi czne były podstawą do działań praktycznych, 
poszerzających wiedzę o świecie, rozwijających wyobraźnię, ubogacających słow-
nictwo oraz kształtujących refl eksyjną postawę wobec człowieka, jego natury, życia 
w społeczeństwie oraz jego zachowań etycznych i proekologicznych.

Warsztaty prowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz z Instytutu Nauk o Infor-
macji UP w Krakowie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutyczne-
go we Wrocławiu, Prezes Krakowskiego Koła Biblioterapeutów, kierownik kursów 
z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, członek Polskiej Sekcji IBBY w Warszawie.
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• Aktywne formy pracy z czytelnikiem – Jak dyskutować o książkach?, 18 marca 
2016, Warszawa

Celem zajęć było zapoznanie uczestników z wybranymi metodami organizo-
wania dyskusji, szczególnie przydatnymi w pracy z książką i z czytelnikiem. Zapre-
zentowane metody i techniki sprzyjają ożywieniu kontaktów w grupie, inicjują wy-
mianę opinii czytelników o książce, ułatwiają zbudowanie przestrzeni do mówienia 
o emocjach czytelniczych. Warsztaty prowadziła dr Grażyna Walczewska-Klimczak 
– adiunkt w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN.

• Elektroniczne książeczki i komiksy w bibliotece, 1-21 marca 2016
Kurs e-learningowy umożliwił nabycie umiejętności sprawnego posługiwania 

się narzędziami online do tworzenia elektronicznych książeczek – Storybird, Story-
Jumper, FlipSnack, Youblisher, Issuu oraz projektowania, tworzenia i publikowania 
komiksu w serwisie ToonDoo. Pozostałe korzyści, jakie odnieśli uczestnicy to: kształ-
cenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego, umiejętne organizowanie samo-
kształcenia, sprawne korzystanie z platf ormy Moodle. Kurs prowadziła Bożena Bo-
ryczka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

• ABC ochrony danych osobowych w bibliotece, która nie powołała ABI, 15 kwiet-
nia 2016, Warszawa

Omówione zostały zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych, pod 
kątem bibliotek, które nie powołały ABI. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie mają 
obowiązki i jak się z nich wywiązać. Zaprezentowano podstawowe elementy prze-
twarzania danych zgodnie z przepisami oraz dokumentacją przetwarzania danych 
osobowych.

Szkolenie prowadziła Sylwia Czub-Kiełczewska, pracownik działu strategii 
i rozwoju MAK-a+ w warszawskim biurze Instytutu Książki. Absolwentka studiów 
podyplomowych „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” na Wydzia-
le Prawa i Administracji UKSW. 

• Prawa autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotek, 22 kwietnia 2016, 
Warszawa

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników ze zmianami prawnymi, jakie 
weszły w życie w ostatnim okresie oraz odniesienie regulacji prawnych do praktyki 
bibliotecznej. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się m.in. co narzuca nowelizacja 
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ustawy w zakresie dozwolonego użytku bibliotecznego, korzystania z dzieł osiero-
conych, czasu ochrony i przedawniania się roszczeń oraz na co zwracać uwagę przy 
zawieraniu umów z autorami, organizacji wystaw, korzystaniu z utworów w Interne-
cie, jakie są prawa autorskie w stosunkach pracowniczych itp.

Warsztaty prowadził Rafał Golat, radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji z zakresu m.in. pra-
wa kultury oraz prawa autorskiego.

• Grafi ka komputerowa dla niegrafi ków – poziom II: Edycja zdjęć i tworzenie pro-
jektów w edytorze grafi cznym, 13 maja 2016, Warszawa

Celem szkolenia było nabycie kompetencji z zakresu obróbki zdjęć i tworze-
nia projektów z wykorzystaniem grafi ki rastrowej. Uczestnicy poznali zasady edycji 
zdjęć i przygotowywania projektów grafi cznych przy pomocy darmowego i dostęp-
nego online programu grafi cznego PIXLR. Aplikacja ta stanowi znakomitą alternaty-
wę dla komercyjnego programu Photoshop. Dodatkowo uczestnicy pozyskali wie-
dzę na temat praw autorskich i wolnych licencji.

Zajęcia prowadził Tomasz Kasperczyk – grafi k komputerowy i operator DTP, 
webmaster.

• Strona WWW biblioteki – najnowsze trendy, propozycje rozwiązań w zakresie 
budowy i prezentacji treści, 18 maja 2016, Warszawa

Celem warsztatów było omówienie aktualnych trendów w budowie stron 
WWW. Uczestnicy poznali m.in.: praktyczne aspekty budowy architektury stron, do-
bre praktyki w zakresie zamieszczania treści, możliwości wykorzystywania elemen-
tów społecznościowych. Zdobyta wiedza może być przydatna w procesie projekto-
wania stron internetowych, jak i wprowadzania zmian na stronach bibliotek.

Warsztaty prowadził Łukasz Stochniał, redaktor portalu sbp.pl.

• Strony WWW dla bibliotek, 16-17 maja 2016, Szczecin
Celem warsztatów było podniesienie kompetencji informacyjnych kadr miej-

skich i wiejskich bibliotek publicznych z zakresu projektowania i prowadzenia stron 
internetowych bibliotek oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi, zarówno infor-
matycznych, jak i wsparcia merytorycznego.  

Warsztaty prowadzili Konrad Stepanajtys i Łukasz Stochniał – redaktorzy por-
talu sbp.pl. 
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• EduAkcja – Biblioteka – Usłyszeć i zobaczyć literaturę, 19 maja 2016, Warszawa
Konferencja zorganizowana przez Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz SBP odby-
ła się podczas majowych Warszawskich Targów Książki. Uczestników spotkania (ok. 
100 osób) powitała Anna Michalak-Pawłowska, pełnomocnik Prezydenta m.st. War-
szawy ds. edukacji kulturalnej. Podkreśliła, że Warszawski Program Edukacji Kultu-
ralnej integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną, łączy zasoby teatrów, 
muzeów, bibliotek, domów kultury, stowarzyszeń i fundacji kulturalnych z oczekiwa-
niami i potrzebami mieszkańców Warszawy. Misją Programu jest rozwijanie potrzeb 
świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz zwiększanie kompetencji 
kulturowych mieszkańców stolicy. Na portalu www.edukacjakulturalna.pl dostępna 
jest baza wiedzy o edukacji kulturalnej i jej realizatorach, a także wydawnictwach, 
badaniach i dobrych praktykach w tym zakresie. Następnie głos zabrała Elżbieta Ste-
fańczyk, przewodnicząca SBP, która zwróciła uwagę na doniosłą rolę bibliotekarzy 
w upowszechnianiu kultury i przedstawiła najważniejsze inicjatywy Stowarzyszenia 
w tym obszarze. W kolejnym wystąpieniu Mikołaj Markiewicz z Ośrodka Treningu 
i Terapii Widzenia w bardzo interesującym wystąpieniu „Oczy: szansa czy ograni-
czenie czytania?” poruszył problem usprawnienia widzenia, jako elementu rozwoju 
osobowości; przytoczył wyniki badań krajowych i zagranicznych, wskazujących, jak 
w dzisiejszych czasach (korzystania długotrwałego z komputera) zapewnić oczom 
odpoczynek i jaki to ma wpływ na postępy w nauce.

W dalszej części spotkania wręczone zostały nagrody laureatom konkursu SBP 
„Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015”, a następnie w ramach upowszechniania do-
brych praktyk bibliotekarze z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 65 oraz Gimnazjum 
nr 3 w Warszawie przedstawili swoje inicjatywy w zakresie promocji czytelnictwa. 
O innych dobrych praktykach w bibliotekach publicznych mówiły ponadto: Agniesz-
ka Proszowska, dzielnicowy koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Wola 
oraz Wiesława Krynicka z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy. Na zakończenie teatrolog Anna Rochowska podzieliła się z uczestnikami 
swoimi doświadczeniami z warsztatów teatralnych dla nauczycieli, seniorów i osób 
z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

• 35. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografi i Regionalnej ZG SBP: Nowe narzędzie indek-
sowania w bibliografi i regionalnej, 6-7 czerwca 2016, Wrocław

Na spotkaniu prezentowane były nowe rozwiązania w opracowaniu rzeczo-
wym dokumentów dot. bibliografi i regionalnej. Znaczną część spotkania poświęco-
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no deskryptorom Biblioteki Narodowej. W trakcie obrad wskazywano na dostosowa-
nie opracowania rzeczowego do oczekiwań współczesnego użytkownika biblioteki.  
Dyskutowano także o rozwoju bibliotek w kontekście „googlowania kultury”. Biblio-
teka staje się przewodnikiem po zasobach informacji, pomaga fi ltrować jej nadmiar. 
Przesłanki te są inspiracją do wprowadzenia nowych rozwiązań w interfejsach pro-
gramów bibliotecznych, stosowanych do prowadzenia bibliografi i regionalnych. Na 
przykładzie systemu SOWA analizowano możliwości wprowadzenia ułatwień w wy-
szukiwaniu informacji (np. domyślne wyszukiwanie proste, szybkie wyszukiwanie 
pełnotekstowe, wyszukiwanie według słów i fraz w polach indeksowanych).

Przedstawiono regionalne zasoby cyfrowe, jako narzędzia ochrony i popula-
ryzacji dziedzictwa kulturowego, udostępniania rzadkich, zabytkowych publikacji 
oraz ułatwienia dostępu do zasobów naukowych. W zasobach bibliotek cyfrowych 
bibliografi e regionalne zajmują znaczące miejsce. Omówiono projekty realizowane 
w województwie opolskim, łódzkim i dolnośląskim.

Uczestnicy spotkania zapoznali się ze zmianami w systemie opracowania Bi-
bliografi i Małopolski i wdrażaniem Wojewódzkiego Systemu Bibliografi i Regional-
nej. Interesujące okazały się wyniki badań ankietowych dot. oczekiwań użytkowni-
ków bazy bibliografi i regionalnej. Użytkownicy oczekują przede wszystkim prostego 
języka wyszukiwawczego, chętnie widzieliby w bazie linki do pełnych tekstów doku-
mentów. Bibliografi e regionalne muszą nadążać za zmianami zachodzącymi w ota-
czającym świecie i potrzebach czytelniczych.

Komunikaty wygłoszone pod hasłem „Na Dolnym Śląsku” dotyczyły działań 
bibliotek miejskich i powiatowych w zakresie bibliografi i regionalnej i popularyza-
cji regionalizmu, swoje osiągnięcia przedstawiły biblioteki z Wałbrzycha, Zgorzelca 
i Legnicy.

W podsumowaniu akcentowano konieczność dostosowywania bibliografi i 
regionalnych do oczekiwań użytkowników. Nowe interfejsy, digitalizacja zbiorów, 
nowe sposoby prezentacji danych to ważne zagadnienia, również dla bibliografów 
tworzących bibliografi ę regionalną.

• Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem, 9 czerwca 2016, Warszawa
Celem szkolenia było zapoznanie pracowników bibliotek z niepełnosprawno-

ścią, jaką jest autyzm, aby przygotować ich i ułatwić obsługę czytelników z auty-
zmem. Uczestnicy dowiedzieli się, co należy zrobić, aby biblioteka stała się przyjazna 
osobom z autyzmem, jak rozpoznać czytelnika z zaburzeniami autystycznymi i jak 
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języka wyszukiwawczego, chętnie widzieliby w bazie linki do pełnych tekstów doku-
mentów. Bibliografi e regionalne muszą nadążać za zmianami zachodzącymi w ota-
czającym świecie i potrzebach czytelniczych.

Komunikaty wygłoszone pod hasłem „Na Dolnym Śląsku” dotyczyły działań 
bibliotek miejskich i powiatowych w zakresie bibliografi i regionalnej i popularyza-
cji regionalizmu, swoje osiągnięcia przedstawiły biblioteki z Wałbrzycha, Zgorzelca 
i Legnicy.

W podsumowaniu akcentowano konieczność dostosowywania bibliografi i 
regionalnych do oczekiwań użytkowników. Nowe interfejsy, digitalizacja zbiorów, 
nowe sposoby prezentacji danych to ważne zagadnienia, również dla bibliografów 
tworzących bibliografi ę regionalną.

• Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem, 9 czerwca 2016, Warszawa
Celem szkolenia było zapoznanie pracowników bibliotek z niepełnosprawno-

ścią, jaką jest autyzm, aby przygotować ich i ułatwić obsługę czytelników z auty-
zmem. Uczestnicy dowiedzieli się, co należy zrobić, aby biblioteka stała się przyjazna 
osobom z autyzmem, jak rozpoznać czytelnika z zaburzeniami autystycznymi i jak 
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radzić sobie z jego obsługą w różnych sytuacjach. Zaprezentowane zostały propo-
zycje rozwiązań przygotowanych w ramach projektu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się 
z osobą z autyzmem”, realizowanego w latach 2015-2016 przez SBP we współpra-
cy z Fundacją SYNAPSIS. Opracowane na podstawie doświadczeń zestawy pomocy 
ułatwiają bibliotekarzom komunikację z osobami autystycznymi oraz dostosowanie 
oferty usług do ich potrzeb.  Biblioteki, z których pracownicy wzięli udział w szkole-
niu, zostały wpisane na mapę bibliotek przyjaznych osobom z autyzmem.

Warsztaty prowadziły: Renata Werpachowska – psycholog z Fundacji SYNAP-
SIS oraz Aleksandra Sztajerwald – animator społeczno-kulturowy, od 2008 r. związa-
na z Fundacją SYNAPSIS.

V. KONKURSY I NAGRODY SBP 

1. Tydzień Bibliotek 2016
Konkurs na plakat – w wyniku głosowania internetowego zwyciężyła praca 

autorstwa Darii Kuśmierczyk z Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie. 
Plakat został wydrukowany i upowszechniony w bibliotekach, na stronie sbp.pl za-
mieszczono wersję elektroniczną do pobrania.

Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane  w ramach TB 2016
 
Przedmiotem konkursu było jedno, wybrane przez instytucję – adresata kon-

kursu, najbardziej oryginalne wydarzenie, wcześniej nie realizowane w bibliotece 
i zgodne z hasłem TB, które w tym roku brzmiało: „Biblioteka inspiruje”. 

Jury konkursu w składzie: Elżbieta Stefańczyk, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 
(przewodnicząca), Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Anna Grzecznowska, 
przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom:

• I nagroda – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) za akcję Familijna gra miejska BI-GOS 
(Biblioteka inspiruje – gramy od stuleci) 
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Zwycięska akcja BI-GOS!, czyli Biblioteka Inspiruje – Gramy Od Stuleci!, była 
pierwszą fabularną grą miejską opracowaną od podstaw przez pracowników biblio-
teki. Jej adresatami były zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Stworzona w opar-
ciu o zbiory biblioteki gra dotyczyła historii Gorzowa Wielkopolskiego. BI-GOS! był 
niezwykle interesującym sposobem spędzenia wolnego czasu z książką, a także 
alternatywną formą turystyki miejskiej, angażującą i integrującą lokalną społecz-
ność. Trzonem fabuły gry był fi kcyjny wynalazek Korespondencji Międzyczasowej, 
dzięki której mieszkańcy Gorzowa mogli korespondować z osobami żyjącymi setki 
lat temu w tym samym  mieście, noszącym wówczas nazwę Landsberg. Stworzone 
przez pracowników biblioteki listy opowiadały o autentycznych miejskich historiach 
wplecionych w fantazyjną fabułę gry. Podczas rejestracji gracze otrzymywali Kartę 
Gry oraz pakiet listów z przeszłości, które kierowały do poszczególnych punktów 
w przestrzeni miejskiej. Tam znajdowali się agenci z zadaniami specjalnymi, za wy-
konanie których przyznawano naklejki umieszczane na Karcie Gry. W organizację 
gry miejskiej włączono harcerzy, a także kilkanaście lokalnych fi rm i instytucji, które 
były m.in. fundatorami nagród. Do promocji włączyły się media lokalne, m.in. Ra-
dio Gorzów. Gra była szeroko reklamowana na stronie WiMBP oraz na Facebooku 
i na lokalnych portalach społecznościowych, a także w czasopismach, na plakatach 
i ulotkach. 

• II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej 
Woli (woj. podkarpackie) za akcję Literacki fl ashmob „Czytaj do woli”

Akcja zgłoszona do konkursu – Literacki Flash Mob, była imprezą plenerową. 
Jednego dnia pracownicy biblioteki wraz z wolontariuszami czytali książki i rozdawa-
li zakładki oraz ulotki promujące czytelnictwo w 5 miejscach w Stalowej Woli: Gale-
rii VIVO!, hipermarkecie Tesco, Parku Miejskim, Parku 24 oraz przed Spółdzielczym 
Domem Kultury. W imprezie wzięło udział 130 osób. Dla tych, którzy chcieli wziąć 
udział w spontanicznym czytaniu, bibliotekarze przygotowali książki. Każdy uczest-
nik mógł zabrać czytaną przez siebie w czasie akcji książkę do domu. Wśród wolon-
tariuszy zaproszonych do udziału w tym wydarzeniu byli m.in. aktorzy Amatorskiego 
Teatru Dramatycznego przy MDK w Stalowej Woli, młodzież gimnazjalna i licealna, 
harcerze i zuchy. Akcja była szeroko promowana na portalach internetowych oraz 
w lokalnej prasie.
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• III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (woj. mazowieckie) za 
akcję Z książką nam po drodze 

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, spośród prowadzonych przez sie-
bie działań w ramach Tygodnia Bibliotek 2016, zgłosiła do konkursu happening ulicz-
ny Z książką nam po drodze. Organizatorzy nie tylko chcieli zapromować działalność 
MBP wśród mieszkańców Legionowa, ale również poznać ich oczekiwania wobec 
biblioteki. Partnerem akcji była grupa teatralna Adonai, której zadaniem było zachę-
cenie legionowian do czytania. Głośne czytanie na głównej ulicy Legionowa spotka-
ło się z dużym zainteresowaniem przechodniów. Każdy słuchacz otrzymał materiały 
promocyjne biblioteki. Miał również możliwość wypowiedzi na temat działalności 
biblioteki. Zadanie to prowadzili wolontariusze. Mieszkańcy losowali jeden z pię-
ciu tematów dotyczący ich preferencji czytelniczych i zapisywali swoje odpowiedzi 
na bokach ogromnego sześcianu ustawionego na ulicy. Ogólnie w imprezie wzięło 
udział ok. 300 osób. Akcja była szeroko promowana przez lokalną prasę, Telewizję 
Legionowo oraz Radio Hobby.

Jury przyznało cztery wyróżnienia, które otrzymali:
• Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej (woj. śląskie) za akcję Kryminalna noc 

w bibliotece
• Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie (woj. łódzkie) za akcję Czytaj z nami 

do 4-tej w nocy!
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie (woj. 

podkarpackie) za akcję Zainspiruj ich biblioteką
• Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Sulęcinie (woj. lubuskie) za 

akcję Biblioteka w plenerze

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 15 września 2016 r. w Opolu pod-
czas XI Forum Młodych Bibliotekarzy. 

Przedsięwzięcie dofi nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

       
NA RODOW Y
P ROGR AM
ROZWO J U
C Z Y T E LN I C T WA
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2. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015
Jury konkursu pod przewodnictwem Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej przyzna-

ło nagrody za dokonania w roku 2015 następującym bibliotekom:

• I nagroda – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” 
w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie)

Biblioteka od lat prowadzi różnorodną, atrakcyjną działalność edukacyjno- 
-kulturalną, adresowaną do wszystkich grup wiekowych, we współpracy ze szkoła-
mi, przedszkolami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. W roku 2015 Biblio-
teka zorganizowała ponad 1380 imprez, w których wzięło udział ok. 24 tys. osób. 
Biblioteka włącza się w ogólnopolskie imprezy promujące czytelnictwo (Narodowe 
Czytanie, Dyskusyjny Klub Książki). Większość działań to własne pomysły popula-
ryzacji czytelnictwa. Realizowany w roku 2015 projekt „Magia czytania”, skierowa-
ny do różnych grup odbiorców (od dzieci do seniorów), to cykl 139 imprez, m.in.: 
„Fantastyczna ławeczka” – czytanie najmłodszym w plenerach, parkach, ogrodach; 
maraton czytania „W Trzeszczydłowie, czyli wałbrzyskie czytanie trzeszczących 
wierszyków”; międzypokoleniowa impreza plenerowa „Baśniowe czytanie pod 
Chełmcem”; „Noc Legend Wałbrzyskich”; „Baśniowa Noc w Bibliotece” – impreza 
literacka dla dzieci; „Wakacje z duchami pod Atlantami”; konkursy „Polscy poeci 
piszą dla dzieci”, „Moda z Książką”, „Mistrz pięknego czytania”, I Wałbrzyski Przegląd 
Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży i wiele innych imprez. Na uwagę zasługują 
cykliczne akcje skierowane do młodzieży szkolnej, jak „Lekturowy Booktalking” – 
zajęcia popularyzujące wybrane lektury szkolne i zachęcające do ich przeczytania, 
„Głośne Czytanie na Dywanie” – comiesięczne spotkania propagujące czytelnictwo 
wśród dzieci oraz promujące nowości wydawnicze, „Poranki literackie w bibliotece. 
Życie i twórczość autorów lektur szkolnych” – cykl spotkań literackich dla uczniów 
szkół gimnazjalnych.

Dorośli mieszkańcy Wałbrzycha stanowią grupę zróżnicowaną pod względem 
korzeni i tradycji, których sporą część stanowią rodziny repatriantów ze Wschodu, 
reemigrantów z Francji i innych części Europy. Z tej przyczyny biblioteka od kilku lat 
prowadzi cykl spotkań i zajęć pod hasłem „Wielokulturowy Wałbrzych”. Ważnym 
elementem oferty skierowanej do dorosłych są też imprezy związane z tematyką re-
gionalną, dotyczące historii, kultury i sztuki ziemi wałbrzyskiej, np. program literacki 
„Życie barwniejsze niż powieść. Historia mojej rodziny”.

Prowadzone są również cykliczne zajęcia dla specjalnych grup użytkowników, 
np. pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego wałbrzyskiego szpitala, czy 
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podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Szczególną grupę stanowią 
osoby niewidome i niedowidzące. Dla nich działa w bibliotece Oddział Zbiorów dla 
Niewidomych, gdzie gromadzone są przede wszystkim książki mówione. Biblioteka 
organizuje też cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych „Książka mówiona, 
dotykana i czytana – edukacja integracyjna”, których celem jest zaprezentowanie 
języka Braille’a, pokazanie zasad komunikowania się osób niewidomych, a także 
kształtowanie postawy tolerancji.

• II nagroda – Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie (woj. lubelskie)
Laureatka drugiej nagrody, Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie, 

gminy liczącej ok. 3300 mieszkańców, zorganizowała w 2015 r. ponad 60 różnorod-
nych imprez. Brała udział w wielu ogólnopolskich akcjach promujących czytelnic-
two („Cała Polska czyta dzieciom”, „Czytam sobie”, „Czytam w podróży… Herberta”, 
„Dyskusyjny Klub Książki”, itp.). Organizuje własne imprezy o zasięgu powiatowym 
(III  Jesienne Spotkania Przyjaciół Bibliotek Powiatu Biłgorajskiego), a nawet ogólno-
polskim (IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Malowane poezją”).

Biblioteka, zatrudniająca dwie osoby na pół etatu, imponuje liczbą, różno-
rodnością i wysoką jakością inicjatyw czytelniczych: IBuk Libra, Książka na telefon, 
czytak dla niewidomych i niedowidzących, dowożenie książek do przedszkoli, opieka 
nad dziećmi w „Kąciku Malucha”, organizowanie Lata w Bibliotece, liczne konkursy, 
jak: „Najlepszy czytelnik”, „Ilustracja wybranego wiersza Jana Brzechwy”, akcja cha-
rytatywna „Biblioteki dzieciom”, „Bal w krainie książki”, „Noc w Bibliotece” i wiele 
innych.

Biblioteka w Aleksandrowie współpracuje z biblioteką w Vianie w Hiszpanii, 
w ramach projektu Sister Library: gromadzi literaturę w języku hiszpańskim, zaś 
hiszpańskiej bibliotece poleca polskich autorów.

• III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju (woj. śląskie)
Od wielu lat Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju organizuje cy-

kliczne imprezy i spotkania, których celem jest zachęcenie uczestników do ciekawe-
go spędzenia czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań. Ofertę kultural-
ną i edukacyjną Biblioteki stanowią: spotkania autorskie, promocje książek, wykłady 
oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dla młodych i najmłodszych organizowane były w roku 2015 imprezy, wśród 
których znalazły się zarówno projekty długofalowe, wydarzenia cykliczne, jak i jed-
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norazowe przedsięwzięcia. Do najważniejszych form pracy z młodym czytelnikiem 
należały następujące projekty: Ferie z Detektywem Pozytywką, Jastrzębski Maraton 
Literacki, Afrykańskie Lato w Bibliotece, Spotkania ze sztuką – II edycja projektu kul-
turalno-edukacyjnego, V Biennale Sztuki Dziecka: Muzyka w barwach i kształtach, 
Biblioteczna Akademia Przedszkolaka, Spotkania z Książką – zajęcia literacko-pla-
styczne dla dzieci, Sieciaki na wakacjach – piknik edukacyjny zorganizowany dzięki 
Fundacji Dzieci Niczyje.

Dla dorosłych Biblioteka organizowała m.in.: multi medialne warsztaty inte-
gracyjne, happeningi artystyczne, przedstawienia audiowizualne oraz „performan-
ce”, ukazujące w atrakcyjny sposób różne formy odbioru literatury.

Jury przyznało ponadto cztery wyróżnienia, które otrzymały:
• Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem (woj. lubelskie)
• Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym (woj. podlaskie)
• Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie)
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi wraz z fi liami w Kutnie, Łęczycy, 

Pabianicach i Zgierzu (woj. łódzkie)
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 19 maja 2016 r. podczas konferencji 

„EduAkcja – Biblioteka – usłyszeć i zobaczyć literaturę” zorganizowanej w ramach 
Warszawskich Targów Książki.

BIULETYN ZG SBP Nr 1/2016 97

3. Bibliotekarz Roku 2015
16 maja br. zakończyła się VI edycja ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz 

Roku 2015”, po raz pierwszy jednak w fi nałowym głosowaniu obok internautów 
uczestniczyły kapituły konkursu powołane przez okręgi. Zaszczytny tytuł zdobyła re-
prezentantka okręgu śląskiego SBP, Marta Kryś, st. kustosz, kierownik Działu Instruk-
cyjno-Metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, drugie miejsce za-
jął Jacek Smółka z okręgu warmińsko-mazurskiego, kierownik olsztyńskiej Planety 
11, a trzecie Agnieszka Dworak z okręgu podkarpackiego, kierownik Oddziału dla 
Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie. Wręczenie nagród laureatom i fi nalistom 
odbyło się 15 września 2016 r. w Opolu, podczas XI Forum Młodych Bibliotekarzy. 
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4. Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego 
Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wnio-

sek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za 2015 r. otrzymują:
 ‒ w kategorii prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym 

Ewa Głowacka: Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody ba-
dań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych

 ‒ w kategorii prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym
Małgorzata Korczyńska-Derkacz (wstęp, przypisy i opracowanie): Kronika 
Państwowego Instytutu Książki (1945-1949)

 ‒ w kategorii podręczniki akademickie 
Dorota Siwecka: Światowy model informacji bibliografi cznej: programy i pro-
jekty (1950-2010) 

 ‒ w kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym 
Marzena Świgoń: Dzielenie się wiedzą i informacją: specyfi ka nieformalnej 
komunikacji w polskim środowisku akademickim.
Wręczenie dyplomów i pamiątkowych medali laureatom odbyło się podczas 
konferencji w Opolu we wrześniu 2016 r. 

  
VI.  STANOWISKA, OPINIE, APELE, INTERWENCJE (WYBRANE)

• Opinie w sprawach powołań i odwołań dot. stanowisk dyrektorskich w bibliote-
kach centralnych, naukowych, publicznych.  

• Zgłoszenie Małgorzaty Pieczykolan, przewodniczącej okręgu lubelskiego SBP do 
Komisji Konkursowej na Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Ło-
pacińskiego w Lublinie.

• Zgłoszenie Mirosławy Majewskiej, członka ZG do Komisji Konkursowej na Dyrek-
tora Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. 

• Stanowisko SBP dot. planów przekształcenia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. 
bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu poprzez likwidację fi lii w Brodnicy, 
skierowane do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

• Opinia SBP dot. projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków wynagra-
dzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracow-
ników zatrudnionych w uczelni publicznej.  
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VII. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

Czasopisma
W pierwszym półroczu 2016 r. regularnie ukazały się miesięczniki „Bibliote-

karz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz kwartalnik „Przegląd Biblioteczny”.  Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego podwyższył na liście czasopism preferowanych liczbę 
punktów (z 7 na 9) przyznanych „Przeglądowi Bibliotecznemu”. 

W miesięczniku „Bibliotekarz” kontynuowano upowszechnianie dobrych 
praktyk bibliotecznych krajowych i zagranicznych, m.in. w zakresie promocji czy-
telnictwa (również w Internecie), organizacji atrakcyjnych imprez dla lokalnych 
społeczności, modernizacji bibliotecznego serwisu www, biblioterapii w ośrodkach 
akademickich, historii bibliotek w kontekście spuścizny kulturowej. Systematycznie 
w dziale „Prawo biblioteczne” prezentowano teksty Rafała Golata (radcy ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego) nt. aspektów prawnych budowy bibliotek cyfro-
wych, realizacji rozszerzonych zadań ośrodków kultury, depozytu bibliotecznego, 
darów dla bibliotek, czy też zasad ustalania wynagrodzeń pracowników bibliotek 
publicznych. W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświad-
czenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska omawiała obowiązki bibliotek w kontek-
ście wprowadzonych zmian w przepisach dot. bezpieczeństwa danych. 

W czasopiśmie „Poradnik Bibliotekarza” ukazały się dwa dodatki „Świa-
ta Książki Dziecięcej”, które zawierają artykuły problemowe, wywiady z twórcami 
książki dla młodego czytelnika, bibliotekarzami, omówienia rynku wydawniczego, 
recenzje nowości itp.  

Książki
W pierwszym półroczu 2016 r. ukazały się:
Seria: NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

1. Jan Muszkowki: Życie Książki, edycja krytyczna w opracowaniu G. Czapnika 
i Z. Gruszki

2. Bartłomiej Włodarczyk: Mapy tematów w językach haseł przedmiotowych 
3. Małgorzata Kisilowska: Kultura informacji 
4. Barbara Sosińska-Kalata  (red.): Nauka o informacji w okresie zmian. Informato-

logia i humanistyka cyfrowa 
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Seria:  PROPOZYCJE I MATERIAŁY
1. Maja Wojciechowska (red.): Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek 

w społeczeństwie wiedzy 

Seria:  LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
1. Marta Jaworek: Mit Dziecka Korczak – Nietzsche – Zaratustra
2. Weronika Kostecka, Maciej Skowera (red.): Geografi a krain zmyślonych. Wokół 

kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fanta-
stycznej (red.)  

3. Anna Mik, Patrycja Pokora i Maciej Skowera (red.): Czytanie menażerii. Zwierzę-
ta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej 

Seria:  BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
1. Grażyna Bilska: Kalendarium rocznic i wydarzeń. Ściąga dla  bibliotekarzy, na-

uczycieli, animatorów kultury.
Poza seriami

1. Anna Grzecznowska (red.): Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem 

Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP
W dn. 23.03.2016 r. odbyło się coroczne posiedzenie Rady Programowej Wy-

dawnictwa SBP, w którym udział wzięli: Danuta Brzezińska, Anna Grzecznowska, Ja-
nina Jagielska, Dariusz Kuźmina, Marta Lach, Janusz Nowicki, Elżbieta Stefańczyk, 
Jacek Wojciechowski. Spotkanie prowadził prof. Dariusz Kuźmina, przewodniczący 
Rady. 

W trakcie spotkania dokonano oceny działalności wydawniczej w 2015 r. oraz 
planu na 2016 r., dyskutowano także o kwesti ach mających istotny wpływ na polity-
kę wydawniczą. Dorobek wydawniczy w 2015 r. przedstawiła Marta Lach, dyrektor 
Wydawnictwa SBP. W 2015 r. ukazała się rekordowa liczba (25) tytułów, było 6 do-
druków, ogólnie poziom sprzedaży książek jest zadowalający, pogłębia się natomiast 
trudna sytuacja w sprzedaży czasopism (malejące nakłady miesięczników, brak do-
tacji na czasopisma naukowe). Plan na 2016 r. jest bardzo ambitny, zakłada wyda-
nie 35 pozycji, w tym związanych ze zbliżającym się Jubileuszem 100-lecia SBP. Jeśli 
chodzi o czasopisma rozpoczęliśmy od 2016 r. wydawanie „Bibliotekarza” w dwóch 
wersjach: tradycyjnej i elektronicznej. Niestety, nie przyznano dotacji z MKiDN na 
wydawanie „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”. Nie ma już także możliwości 
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ubiegania się o dofi nansowanie czasopism naukowych (zmiana zasad przyznawania 
dotacji w MNiSW).   

W dyskusji głos zabrali: 
Prof. Jacek Wojciechowski
Podkreślił zasługi Wydawnictwa dla środowiska bibliotekarskiego. Zwrócił 

uwagę na trudną sytuację polskiego bibliotekarstwa, która ma wpływ na poziom 
prenumeraty i uzyskiwane dochody z działalności wydawniczej SBP. Wyraził zanie-
pokojenie obniżeniem kryteriów jakościowych w naukach humanistycznych, demo-
ralizujący jego zdaniem system wartościowania nauki, który powoduje, że młodzi 
pracownicy naukowi preferują zamieszczanie artykułów w czasopismach punkto-
wanych, mających luźny związek z praktyką. W tym kontekście profesor zastanawiał 
się nad celowością kontynuacji wydawania serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”. 
Postulował ponadto poszukiwanie wśród teoretyków bibliotekarstwa autorów, 
którzy są skłonni przygotować książki we współpracy z praktykami. Zalecił większy 
nacisk Wydawnictwa SBP na prace o charakterze poradnikowym. W związku z pla-
nowanym połączeniem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Studiów Bibliologicznych 
UW z Wydziałem Dziennikarstwa trzeba spróbować poszerzyć profi l wydawniczy 
o książki z zakresu księgarstwa i medioznawstwa. Zauważył także, że wobec uwol-
nienia zawodu bibliotekarza notowany jest duży napływ do bibliotek osób bez spe-
cjalistycznego wykształcenia. Z tego względu warto rozważyć celowość powołania 
nowej serii „ABC Bibliotekarza”, która pozwoliłaby tym osobom zdobyć podstawo-
wą wiedzę na temat działalności bibliotecznej. Profesor zwrócił też uwagę na ko-
nieczność poprawy systemu dystrybucji publikacji SBP oraz utrzymania honorariów 
autorskich za artykuły w czasopismach.   

Prof. Dariusz Kuźmina
Polemizował z wypowiedzią prof. J. Wojciechowskiego. Stwierdził,  że system 

punktacji nie ma już znaczenia przy awansach naukowych. Jego zdaniem przyszłość 
nauk humanistycznych napawa optymizmem. Połączenie instytutu warszawskiego 
z wydziałem dziennikarstwa jest szansą na poszerzenie oferty wydawniczej SBP. Od-
nośnie do serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” należy bezapelacyjnie utrzymać jej 
wydawanie, ze względu na jej presti ż w środowisku i rolę w edukacji młodych pra-
cowników naukowych. Profesor podkreślił, że dokonała się zmiana systemu kształ-
cenia, która powoduje ograniczenie zainteresowania studentów kształceniem ściśle 
w kierunku tradycyjnego bibliotekarstwa. Ma to swoje odbicie w profi lu wydawni-
czym SBP. Na uznanie zasługują działania Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UŁ– organizatora konkursu dla szkół średnich.
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Janusz Nowicki
Przypomniał ideę, jaka przyświecała głównym pomysłodawcom serii N-D-P, 

prof. M. Drzewieckiemu i  prof. J. Wojciechowskiemu. Według tej idei pracom stricte 
naukowym mają towarzyszyć opracowania przydatne w dydaktyce, a także niezbęd-
ne dla praktyki bibliotekarskiej. Przypomniał, że wydaliśmy w niej wszystkie pod-
stawowe opracowania niezbędne bibliotekarzom. Dziś seria liczy 169 tytułów i nie 
ma w Polsce drugiej takiej serii naukowej. Warto więc ją utrzymać i nadal rozwijać. 
Wyraził ponadto uznanie za działalność swojej następczyni na stanowisku dyrekto-
ra Wydawnictwa SBP, Marcie Lach, a także redakcji portalu za prowadzenie sklepu 
z wydawnictwami Stowarzyszenia i działalność marketi ngową.  

Janina Jagielska
Zwróciła uwagę na notowane obecnie fakty obsadzania stanowisk dyrektor-

skich w bibliotekach przez osoby często nieprzygotowane zawodowo do pełnienia 
funkcji. Nie mając fachowego przygotowania, nie wymagają od pracowników do-
skonalenia zawodowego, uczestnictwa w kursach, a także umiejętności pisania tek-
stów. Stąd mała aktywność bibliotekarzy w korzystaniu z literatury fachowej.

Danuta Brzezińska
Zwróciła uwagę na „katalog kompetencji”, jako szansę na samokształcenie. 

Podstawowym problemem dla Wydawnictwa jest odbiorca, a to coraz węższa gru-
pa. Widzi duże możliwości w przygotowaniu pozycji popularnych dla nowo przyję-
tych pracowników do bibliotek, stąd popiera ideę serii „ABC Bibliotekarza”.

Dr Anna Grzecznowska
Odniosła się do kwesti i fi nansowych gwarantujących podstawę utrzymania 

działalności Stowarzyszenia. Przychody ze sprzedaży książek i czasopism stanowią 
ok. 50% przychodów SBP, drugą połowę uzyskujemy z grantów (co roku pozyskuje-
my ich od kilku do kilkunastu). Istotne są też dofi nansowania publikacji otrzymane 
z uczelni. Podziękowała prof. D. Kuźminie za partycypowanie w wydawaniu czaso-
pism naukowych i serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”. Dobry poziom sprzedaży 
opracowań poradnikowych potwierdza konieczność kontynuacji ich wydawania. 

Elżbieta Stefańczyk
Poinformowała o przygotowywanej monografi i pod kierunkiem prof. J. Ko-

niecznej (UŁ) na 100-lecie SBP, a także o pracach organizacyjnych dot. Światowe-
go Kongresu IFLA 2017, który odbędzie się we Wrocławiu (SBP odpowiadać będzie 
m.in. za wolontariat). Trwają także rozmowy z dyrektorami bibliotek, które zwiedzą 
uczestnicy Kongresu, a także z MKiDN (umożliwienie udziału w Kongresie szerokiej 
reprezentacji polskich bibliotekarzy).  
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Spotkanie w sprawie realizacji pomysłu na nową serie wydawniczą (5 lipca 2016)
Przedmiotem spotkania było omówienie propozycji prof. Jacka Wojciechow-

skiego stworzenia nowej serii wydawniczej dla początkujących bibliotekarzy oraz 
pracowników bez wykształcenia bibliotekarskiego. W zamyśle seria ma obejmować 
wszystkie dziedziny pracy bibliotekarza opisane prostym językiem, bez aparatu 
naukowego. W wyniku dyskusji ustalono, że Zespół Redakcyjny stworzą: Henryk 
Hollender, Mirosława Majewska oraz Marta Lach. Kolejne spotkanie ustalono na 
wrzesień 2016, omówione zostaną wtedy szczegóły dotyczące powołania serii oraz 
pierwszych tomików i potencjalnych autorów.

VIII. SPRAWY RÓŻNE

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej
  Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP odbyło się w dn. 11.03.2016 r. 

w Warszawie. Wobec rezygnacji z członkostwa w Komisji 2 osób – przewodniczą-
cego J. Ambrożego oraz H. Matras – skład GKR został uzupełniony o dotychczaso-
wych zastępców członków: Teresę Leśniak i Marzenę Szafi ńską-Chadałę. Nowym 
przewodniczącym Komisji została jednogłośnie wybrana E. Zaborowska a wice-
przewodniczącą H. Filip. Członkowie GKR zapoznali się z projektem uchwały ZG 
SBP w sprawie zwołania KZD SBP w 2017 r. oraz opinią prawną Bolesława Howorki. 
GKR pozytywnie ustosunkowała się do projektu uchwały dot. propozycji zwołania 
KZD w terminie 20-21 października 2017 r. i połączenia go z obchodami Jubileuszu 
100-lecia organizacji. Komisja sformułowała w protokole wnioski pokontrolne, które 
zostały przedstawione na posiedzeniu ZG SBP w dn. 4 kwietnia 2016 r.

Granty SBP
SBP uzyskało dofi nansowanie na realizację następujących zadań w 2016 r.:

• Tydzień Bibliotek 2016 – grant MKiDN (szczegóły patrz: V. Konkursy i Nagrody 
SBP)

• V Salon Bibliotek – grant MKiDN
Ogólnopolska kampania edukacyjna – Salon Bibliotek realizowana jest przez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w celu promocji czytelnictwa książek o tema-
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tyce historycznej i bibliotek, które je wydają oraz organizują różnorodne imprezy 
upowszechniające wiedzę o regionach – naszych „małych ojczyznach”. V Salon Bi-
bliotek odbędzie się podczas XXV Targów Książki Historycznej w dn. 24-27 listopada 
2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. 

W Salonie, oprócz stoisk indywidualnych przewidziane jest stoisko zbiorcze 
SBP, na którym biblioteki będą mogły oferować swoje publikacje historyczne. Po-
dobnie, jak w latach poprzednich, SBP wyda Katalog wydawnictw historycznych bi-
bliotek, który udostępnimy m.in. na portalu www.sbp.pl.

W trakcie trwania V Salonu zorganizowane zostaną ponadto: 
 ‒ seminarium pt.: „Źródła do badań – małe ojczyzny niezwykłych ludzi”, odby-

wające się w ramach cyklu „Czytanie łączy pokolenia”, poświęcone tym ra-
zem osobowościom z regionu, którzy wnieśli cenny wkład w rozwój polskiego 
dziedzictwa kulturowego, a także bibliografi i regionalnej gromadzonej przez 
biblioteki, 

 ‒ spotkania autorskie, 
 ‒ imprezy dla najmłodszych zachęcające do czytania, w tym m.in. inscenizacja 

teatralna pt: „Interaktywne spotkania z książką”. 
Planowany jest także konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką” na najcie-

kawsze działania promujące książkę i wiedzę historyczną. Informacje szczegółowe 
będą zamieszczane na stronie Salonu www.sbp.pl/targi/tkh.

Przedsięwzięcie dofi nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

       
• Opracowanie akt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz kompleksowe za-

bezpieczenie zasobu przechowywanego w Archiwum SBP – grant NDAP
Projekt ma na celu utworzenie archiwum społecznego zawierającego po sta-

wowe dokumenty działalności SBP w latach 1928-2010 oraz kompleksowe ich za-
bezpieczenie. Realizowany jest w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań 
archiwalnych 2016”. Dokumenty objęte archiwizacją przedstawiają istotne dla dzie-
jów SBP wartości:

 ‒ dokumentacyjno-historyczne (statuty, plany, programy, sprawozdania, proto-
kóły, uchwały, opinie kroniki itp.),
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 ‒ naukowe i edukacyjne (czasopisma i książki wydawane przez Stowarzyszenie, 
konferencje, seminaria, warsztaty),

 ‒ ikonografi czne (albumy, fotografi e, medale i odznaczenia, nagrody).
 ‒ Przy opracowaniu dokumentów zastosowano opis archiwalny zgodny z mię-

dzynarodowym standardem ISAD(G), teczki i pudła będą miały ph > 7,5, 
a konserwacja wykonana zostanie według nowoczesnych procedur. Działania 
te w znaczący sposób przedłużą żywotność akt. W celu zwiększenia dostępu 
do nich wykorzystany zostanie Otwarty System Archiwizacji (OSA).

Zadanie współfi nansowane ze środków otrzymanych 
z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

• Źródła do badań fonografi i polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych – 
grant MNiSW

Zadanie realizowane przez Sekcję Fonotek ZG SBP. Będzie to pierwsza w kra-
ju  próba zarejestrowania publikacji i niepublikowanych prac naukowych poświęco-
nych nagraniom polskich i polonijnych kompozytorów oraz wykonawców, fi rm fono-
grafi cznych działających na terenach polskich. Celem zadania jest także prezentacja 
i upowszechnianie dorobku fonografi i polskiej, mającej istotne znaczenie w bada-
niach kultury muzycznej. Podstawą rozwoju badań w tej dziedzinie są informacje 
o źródłach, które z kolei stanowią punkt wyjścia do szczegółowych analiz o charak-
terze historycznym i muzykologicznym (badania nad sztuką poszczególnych arty-
stów). Źródła te obejmować będą: czasopisma specjalistyczne poświęcone fono-
grafi i (m.in. „The Gramophone”, „Internati onal Piano”, „Studio”, „Ruch Muzyczny”, 
„Muzyka”), książki, niepublikowane prace (licencjackie, magisterskie, doktorskie), 
publikacje internetowe i inne, np. towarzyszące nagraniom. Efektem będzie rejestr 
ok. 7 tys. opisów z zakresu fonografi i, który w postaci bazy planuje się udostępnić na 
portalu SBP. Realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu 2016 r. i potrwa do końca 
2017 r.  

Zadanie pt.: „Źródła do badań fonografi i polskiej od 1878 roku do czasów 
współczesnych” fi nansowane w ramach umowy 915/P-DUN/2016 ze środków Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechnia-
jącą naukę.
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konferencje, seminaria, warsztaty),

 ‒ ikonografi czne (albumy, fotografi e, medale i odznaczenia, nagrody).
 ‒ Przy opracowaniu dokumentów zastosowano opis archiwalny zgodny z mię-

dzynarodowym standardem ISAD(G), teczki i pudła będą miały ph > 7,5, 
a konserwacja wykonana zostanie według nowoczesnych procedur. Działania 
te w znaczący sposób przedłużą żywotność akt. W celu zwiększenia dostępu 
do nich wykorzystany zostanie Otwarty System Archiwizacji (OSA).

Zadanie współfi nansowane ze środków otrzymanych 
z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

• Źródła do badań fonografi i polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych – 
grant MNiSW

Zadanie realizowane przez Sekcję Fonotek ZG SBP. Będzie to pierwsza w kra-
ju  próba zarejestrowania publikacji i niepublikowanych prac naukowych poświęco-
nych nagraniom polskich i polonijnych kompozytorów oraz wykonawców, fi rm fono-
grafi cznych działających na terenach polskich. Celem zadania jest także prezentacja 
i upowszechnianie dorobku fonografi i polskiej, mającej istotne znaczenie w bada-
niach kultury muzycznej. Podstawą rozwoju badań w tej dziedzinie są informacje 
o źródłach, które z kolei stanowią punkt wyjścia do szczegółowych analiz o charak-
terze historycznym i muzykologicznym (badania nad sztuką poszczególnych arty-
stów). Źródła te obejmować będą: czasopisma specjalistyczne poświęcone fono-
grafi i (m.in. „The Gramophone”, „Internati onal Piano”, „Studio”, „Ruch Muzyczny”, 
„Muzyka”), książki, niepublikowane prace (licencjackie, magisterskie, doktorskie), 
publikacje internetowe i inne, np. towarzyszące nagraniom. Efektem będzie rejestr 
ok. 7 tys. opisów z zakresu fonografi i, który w postaci bazy planuje się udostępnić na 
portalu SBP. Realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu 2016 r. i potrwa do końca 
2017 r.  

Zadanie pt.: „Źródła do badań fonografi i polskiej od 1878 roku do czasów 
współczesnych” fi nansowane w ramach umowy 915/P-DUN/2016 ze środków Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechnia-
jącą naukę.
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• Digitalizacja publikacji i czasopism SBP – grant MNiSW
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kontynuuje proces digitalizacji publika-

cji Wydawnictwa SBP. Celem obecnie realizowanych zadań jest digitalizacja książek 
wydanych w serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” w latach 2010-2015, oraz czaso-
pism: „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Infor-
macyjne” za lata 2011-2015, wraz z utrzymaniem otwartego dostępu do nich. Zdi-
gitalizowany zasób stanowić będzie uzupełnienie kolekcji cyfrowej obu czasopism 
i serii, dostępnej w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej, prowadzonej przez Instytut 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW www.bbc.uw.edu.pl  oraz w Ar-
chiwum Cyfrowym SBP www.sbp.pl/archiwumcyfrowe. Szacuje się, że w ten sposób 
udostępnionych będzie w Internecie do końca br. 95% publikacji z zakresu bibliote-
karstwa i informacji naukowej, wydanych w Polsce. 

Zadania pt.: „Digitalizacja serii naukowej Nauka-Dydaktyka-Praktyka; Digita-
lizacja czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne; Digi-
talizacja czasopisma Przegląd Biblioteczny” fi nansowane w ramach umowy 624/P-
-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 
działalność upowszechniającą naukę.   

 

• Nagrody dla laureatów i fi nalistów konkursu „Bibliotekarz Roku” – dotacja 
MKiDN.

• Dofi nansowanie udziału E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej, J. Golczyk 
w Kongresie IFLA 2016 w Columbus/Ohio – dotacja MKiDN.

• Organizacja Jubileuszu 100-lecia SBP w 2017 r. – dotacja MKiDN.
• Wydanie książki Nauka o informacji pod red. prof. Wiesława Babika – dotacja 

MKiDN.
• W pierwszym półroczu 2016 realizowane były ponadto projekty w ramach dota-

cji przyznanych w latach ubiegłych:
 ‒ Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem – grant Fundacji Batorego
 ‒ Obserwatorium Bibliotek 2: analiza funkcjonowania bibliotek, badanie zmian 

i wpływu na rozwój społeczny i ekonomiczny – grant MKiDN.



NASZE CZASOPISMA

Zapraszamy do sklepu Wydawnictwa SBP (http://www.sbp.pl); sprzedaz@sbp.pl
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