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1. Działalność Zarządu Głównego SBP

1.1. Działania organizacyjne 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował  

w 2010 r. zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie SBP. 
Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na 2010 rok terminarzem Zarząd 
Główny spotkał się na czterech posiedzeniach (26 marca, 14 czerwca, 
8 października i 9 grudnia 2010 r.), a Prezydium Zarządu na sześciu  
(28 stycznia, 26 marca, 14 czerwca, 18 sierpnia, 8 października, 9 grudnia 
2010 r.). W każdym spotkaniu uczestniczyli również: Elżbieta Zaborowska 
przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej: Stanisław Czajka honorowy 
przewodniczący SBP, Anna Grzecznowska dyrektor Biura ZG oraz Janusz 
Nowicki dyrektor Wydawnictwa SBP. Ponadto na wybrane posiedzenia 
zapraszani byli: Bolesław Howorka, przewodniczący Głównego Sądu Ko-
leżeńskiego, Janina Jagielska przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wy- 
różnień ZG SBP, Elżbieta Górska koordynator działań dotyczących wzmoc-
nienia potencjału Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje o spotkaniach 
dostępne są w protokółach publikowanych w Biuletynie ZG SBP oraz na 
portalu www.sbp.pl. 

W okresie sprawozdawczym 2010 r. Zarząd Główny podjął 9 uchwał, 
powołał 3 Zespoły do realizacji zadań Strategii SBP na lata 2010-2021, 
rozwiązał Komisję Wydawnictw Elektronicznych, przyjął Regulamin orga-
nizacyjny Biura ZG SBP. 

1.2. Prace legislacyjne
Kontynuowano prace dotyczące opracowania projektu nowej ustawy 

o bibliotekach. W zespole projektowym, powołanym przez Zarząd Główny 
(Uchwała ZG nr 11/2009), pracowali: Andrzej Tyws (przewodniczący), 
Barbara Budyńska, Elżbieta Stefańczyk, Jolanta Stępniak, Elżbieta Wy-
krzykowska. Zespół analizował wnioski z prac poprzedniego Zespołu ds. 
opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach (powołanego przez 
ZG w 2007 r.) oraz dyskutował nad nowelizacją poszczególnych zapisów. 
Zapisy konsultowano z mecenasem Janem Ciechorskim. Drugim zagadnie-
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niem legislacyjnym, podjętym przez ZG w okresie sprawozdawczym, była 
nowelizacja ustawy o egzemplarzu obowiązkowym. Dn. 1 lutego 2010 r.  
w Bibliotece Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej, w skład której 
weszli przedstawiciele środowisk wydawców i bibliotekarzy. Bibliotekarze 
postulowali o zachowanie status quo w zakresie liczby przekazywanych 
egzemplarzy obowiązkowych do czasu zatwierdzenia nowego projektu 
ustawy o egzemplarzu obowiązkowym. Podczas kolejnego spotkania 
(15 marca 2010 r.) swoje stanowiska prezentowali przedstawiciele środo-
wisk związanych z książką. Ustalono, że warunkiem dalszych prac grupy 
roboczej wydawców i bibliotekarzy nad egzemplarzem obowiązkowym jest 
przedstawienie stanowiska przez wydawców. Do końca 2010 r. wydawcy 
nie udzieli odpowiedzi w tej sprawie. 

1.3. Budowa nowego portalu SBP
W roku sprawozdawczym trwały prace nad uruchomieniem nowego 

portalu SBP (www.sbp.pl). W marcu 2010 r. rozpoczął pracę zespół redak-
cyjny portalu w składzie: Wioletta Lipińska – redaktor naczelna, Małgorzata 
Szmigielska – sekretarz redakcji, Konrad Stepanajtys – redaktor webmaster, 
Marek Słowiński – ekspert ds. informatycznych. Działania redakcji obej-
mowały: projektowanie poszczególnych modułów serwisu, wprowadzanie 
wdrożeń technicznych i organizacyjnych (testowanie serwisu, uruchomienie 
serwera produkcyjnego, instalacja oprogramowania, uzupełnianie treści  
w serwisie, uruchomienie sklepu internetowego), promocję serwisu. Odno-
towano trudności we współpracy z wykonawcą serwisu, które spowodowały 
opóźnienie w jego uruchomieniu. Serwis zainaugurował  swoją działalność 
20 grudnia 2010 r. 

Po rezygnacji W. Lipińskiej ze stanowiska redaktor naczelnej, prze-
prowadzono dodatkową rekrutację. Funkcję p.o. redaktora naczelnego 
powierzono Małgorzacie Szmigielskiej – będącej do tej pory sekretarzem 
redakcji serwisu. Spełniała ona podstawowe wymagania kwalifikacyjne: 
dziesięcioletni staż pracy w Biurze ZG SBP, znajomość działań podejmowa-
nych przez SBP, uczestniczenie w pracach nad portalem już od momentu 
powstania jego idei. Wybrano nowego sekretarza portalu, którym został 
Łukasz Stochniał – absolwent IINiSB UW. 

Mając na uwadze zwiększenie zaangażowania struktur SBP w kształ-
towanie jego wizerunku organizacji w serwisie, zorganizowano szkolenie 
dla kilkunastu przedstawicieli okręgów, dotyczące Systemu CMS służącego 
do zarządzania portalem (16 lipca 2010 r.). 
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1.4. Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 
      2010-2021

W roku sprawozdawczym 2010 w ramach grantu  FRSI pt.: „Wzmoc-
nienie potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” 
realizowano następujące zadania:

Zadanie I. (ppkt 1.1.1.). Opracowanie projektu nowej ustawy o biblio-
tekach (por. część Sprawozdania pt.  Prace legislacyjne).

Zadanie I. (ppkt 1.1.2.).  Zorganizowanie w okręgach warsztatów dla 
bibliotekarzy i przedstawicieli samorządów w celu zwiększenia świadomości 
podstaw prawnych działalności bibliotek oraz uruchomienia lobbingu na 
rzecz zmiany prawa dotyczącego bibliotek.

W warsztatach, które odbyły się   w dn. 22-23 września 2010 r., wzięło 
udział 29 osób, w tym przedstawiciele wszystkich okręgów SBP, Zarządu  
i Biura Zarządu Głównego SBP oraz samorządu lokalnego z Brodnicy. 
Pierwszy dzień warsztatów poświęcono zagadnieniom prawno-organi-
zacyjnym i finansowym działalności bibliotek, drugi – prawom autorskim 
i aspektom informacyjnym funkcjonowania bibliotek, współpracy bibliotek  
z innymi podmiotami oraz projektom legislacyjnym. Prezentacje dotyczą-
ce zmiany ustawy o bibliotekach obejmowały propozycje SBP z zakresu 
aspektów prawnych oraz projekt ustawy deregulacyjnej. 

Zadanie I. (ppkt 1.2.1.). Przeprowadzenie badań na temat stanu wy-
kształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz pragmatyki zawodo-
wej w różnych typach bibliotek w wybranych okręgach.

Celem badań było ustalenie praktyk związanych ze stosowaniem prag-
matyki zawodowej bibliotekarzy w warunkach zróżnicowania i niespójności, 
obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. Badanie bibliotekarzy 
dotyczyło: stażu pracy w danej bibliotece, w tym na określonym  stanowisku, 
posiadanych kwalifikacji i wykształcenia,  struktury stanowisk w bibliotece  
i systemu awansowania (warunki, wysokość podwyżek wynagrodzenia, do-
datkowe formy gratyfikacji), retencji zasobów ludzkich w bibliotece. Zebrano 
opinie bibliotekarzy dotyczące kierunków zmian w pragmatyce zawodowej 
bibliotekarzy. Wyniki badań przeprowadzonych w województwach: mało-
polskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim pomiędzy 15 lipca  
a 15 września 2010 r., zaprezentowano w raporcie „Stosowanie pragmatyki 
zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych, których organiza-
torami są wyższe uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk oraz jednostki 
badawczo-rozwojowe”, opracowanym przez dr hab. Marię Próchnicką (IINiB 
UJ) we współpracy z Zespołem ZG ds. opracowania założeń jednolitej 
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pragmatyki zawodowej, kierowanym przez Jerzego Krawczyka (członkowie: 
Piotr Bierczyński, Artur Jazdon, Anna Wiśniewska). 

Zadanie I. (ppkt 1.2.2.) Opracowanie modelowej listy wymagań nie-
zbędnych do wykonywania zawodu. 

Zespół ZG ds. opracowania założeń jednolitej pragmatyki zawodowej 
przygotował w 2010 r. „Założenia modelowej listy wymagań niezbędnych do 
wykonywania zawodu bibliotekarza”. Materiał ten miał charakter wstępny, 
stanowił podstawę dyskusji zespołu w rozszerzonym składzie z udziałem 
ekspertów.

 Zadanie I. (ppkt 3.1.2). Badanie efektywności bibliotek publicznych, 
pedagogicznych. 

Zadanie realizował zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf w skła-
dzie: Artur Jazdon, Małgorzata Jezierska, Marek Jurowski, Danuta Kaczma-
rek, Grażyna Leonowicz, Agnieszka Pietryka, Teresa Szmigielska, Aldona 
Zawałkiewicz. Na seminarium w Konstancinie-Jeziornie, odbywającym się  
w dn. 2-3 września 2010 r., opracowano obszary/grupy wyznaczania 
wskaźników badania efektywności bibliotek, przyjmując wzorce stosowane  
w innych krajach oraz wskaźniki rekomendowane w projekcie „Analiza 
funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce” (AFBN). Kolejne spotkanie 
robocze  zespołu odbyło się w dn. 25-26 października 2010 r. w Warsza-
wie w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN. Dysku-
towano obszary wyznaczania wskaźników, sformułowano cele i założenia 
listy wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych, opracowano 
jej roboczą wersję. Zakończono prace nad tłumaczeniem na język polski 
normy ISO 11620: 2008 Wskaźniki funkcjonalności bibliotek, dokonano 
jej weryfikacji. Opracowano wstępną listę celów i założeń wyznaczania 
wskaźników. Następnie spotkanie zespołu odbyło się w dn. 2-3 grudnia 
2010 r. w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni eksperci: dr hab. 
prof. UMK Ewa Głowacka (IINiB UMK w Toruniu) oraz Teresa Elwira Śli-
wińska (z-ca dyrektora Książnicy Podlaskiej). Opracowano końcową wer-
sję wykazu wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych wraz  
z nazwami zgodnymi z normami i zaleceniami międzynarodowymi; wybrano 
biblioteki do badań testowych; określono dane statystyczne niezbędne do 
obliczenia wskaźników (formularz z zaznaczonymi danymi pochodzącymi  
z GUS), opracowano wskaźniki funkcjonalności dla bibliotek pedagogicz-
nych. Tak przygotowany materiał pt.: „Zestaw wskaźników funkcjonalności 
dla bibliotek publicznych” został przekazany wyżej wymienionym ekspertom. 
Ich opinie i sugestie zostaną wykorzystane w dalszych pracach zespołu. 
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Zadanie II. (ppkt 2.1.2.). Opracowanie koncepcji zautomatyzowanego 
systemu wypożyczeń międzybibliotecznych. 

ZG SBP powołał zespół, w skład którego weszli: Maria Burchard (prze-
wodnicząca), Tomasz Cieślik, Piotr Janczura, Agnieszka Kasprzyk, Tere-
sa Kosik, Monika Niewalda, Wojciech Sachwanowicz, Lucjan Stalmach, 
Izabela Toczko. W czasie pierwszego spotkania (czerwiec 2010 r.) zespól 
ustalił listę problemów do rozwiązania oraz przygotował harmonogram 
prac. W październiku 2010 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu. Usta-
lono kluczowe zagadnienia koncepcji projektu, które powinny znaleźć się 
w dokumencie końcowym. 

Zadanie II. (ppkt 3.2.) Udział przedstawicieli SBP w konferencjach i se- 
minariach międzynarodowych. 

W 2010 r. przedstawiciele SBP uczestniczyli w spotkaniach międzyna-
rodowych organizacji bibliotekarskich. Członek ZG Ewa Chrzan reprezen-
towała Stowarzyszenie podczas 39. dorocznej konferencji LIBER (Arhus, 
Dania; 29 czerwca – 02 lipca 2010 r.), członek ZG Joanna Pasztaleniec-
-Jarzyńska wzięła udział w posiedzeniu Rady członków EBLIDA oraz konfe-
rencji „Abolish Barriers, the role of libraries in an evolving Europe” (Helsinki, 
6-7 maja 2010 r.). W obradach 76. Kongresu i towarzyszącej mu konferencji 
IFLA (Goeteborg, 10-15 sierpnia 2010 r.) uczestniczyły przewodnicząca 
SBP Elżbieta Stefańczyk oraz  Joanna Chapska. 

Zadanie II. (ppkt 5.1.1.). Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspól-
nych działań w zakresie kształcenia bibliotekarzy 

Realizację tego zadania powierzono zespołowi bibliotekarzy praktyków 
pod kierownictwem Danuty Koniecznej. Pierwsze spotkanie odbyło się we 
wrześniu 2010 r. w Warszawie. Omówiono stan obecny i konieczne zmiany 
ustawowe w kształceniu bibliotekarzy, ustalono, że zostanie opracowana 
wstępna lista priorytetów w tym zakresie. W trzech województwach (ma-
zowieckim, podlaskim, świętokrzyskim) przeprowadzono badania ankie-
towe dotyczące potrzeb bibliotekarzy bibliotek publicznych. W listopadzie  
2010 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków kształcących bi-
bliotekarzy i pracowników informacji, na którym dr hab. Maria Próchnicka 
(IINiB UJ) przedstawiła założenia programowe  zaplanowanej na czerwiec  
2011 r. konferencji w Krakowie, poświęconej temu zagadnieniu. Zapoznano się  
z listą priorytetowych zagadnień w procesie kształcenia bibliotekarzy, przy-
gotowaną przez zespół bibliotekarzy praktyków pod kierunkiem Danuty 
Koniecznej i Haliny Ganińskiej (członek ZG).  
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Zadanie III. (ppkt 3.2.). Aktywizacja młodych bibliotekarzy (do 35 roku 
życia) poprzez zapoczątkowanie i wprowadzenie do tradycji SBP organi-
zowania ogólnopolskiego zjazdu młodych bibliotekarzy.

W Lublinie, we współpracy z Okręgiem Lubelskim Stowarzyszenia oraz 
Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego zorganizowano  
V Forum Młodych Bibliotekarzy (9-10 września 2010 r.), przebiegające  pod 
hasłem „Jakość bibliotek w naszych rękach”. Podczas Forum zaprezen-
towano m.in. testową wersję nowego portalu sbp.pl. Zajęcia warsztatowe 
odbywały się równolegle w dwóch blokach tematycznych: komunikacja in-
terpersonalna w praktyce bibliotecznej oraz rozwój zawodowy w bibliotece. 
Uczestnicy mieli również możliwość udziału w warsztatach zamkniętych, 
takich jak: cyfrowości świata, budowania wizerunku biblioteki, pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych oraz jak odkryć w sobie piękno. Celem Forum było 
zwiększenie znaczenia SBP w działaniu na rzecz integracji środowiska 
bibliotekarskiego i wzmacniania pozycji zawodu bibliotekarza.

Cel szczegółowy przekrojowy. Zwiększenie znaczenia SBP w działa-
niach na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji 
zawodu bibliotekarza. 

Zadanie 2. Kreowanie atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia dla do-
tychczasowych i potencjalnych członków organizacji oraz bibliotek i innych 
instytucji.

Odbyły się trzy spotkania dotyczące kreowania wizerunku SBP.  Pierw-
sze odbyło się 25 sierpnia 2010 r. w Warszawie (okręg mazowiecki). Jego 
uczestnicy, przy merytorycznym wsparciu trenera Agaty Szczotki-Sarny, 
analizowali rolę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w budowaniu wize-
runku organizacji, poznawali zasady stosowania public relations, marketin-
gu, tworzenia kampanii społecznych oraz wykorzystywania nowoczesnych 
narzędzi komunikacji. Część seminaryjną zakończyły ćwiczenia. Warsztaty 
powtórzono w dn. 31 sierpnia 2010 r. w Katowicach (okręg śląski). 

Kolejne szkolenie z zakresu public relations miały miejsce w dn. 7 paź- 
dziernika 2010 r. (Warszawa). Jego uczestnikami byli członkowie ZG SBP 
oraz Komisji Zarządzania i Marketingu, reprezentanci Forum Młodych, 
przedstawiciel serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna, a także 
respondenci ankiety „Jak nas postrzegają inni? Jak sami siebie widzimy?” 
(łącznie 30 osób). Cel warsztatów stanowiło przygotowanie członków SBP 
do udziału w pracach dotyczących kampanii na rzecz pozyskiwania insty-
tucji i osób wspierających Stowarzyszenie. Warsztaty prowadził Tomasz 
Schimanek (Akademia Filantropii w Polsce). Uczestnicy, podzieleni na 4 
grupy, pracowali nad pomysłami działań kreujących pozytywny wizerunek 
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SBP wśród aktualnych i potencjalnych jego członków. Wyłoniono grupę 
roboczą w składzie: Anna Aniszewska-Sworczuk, Sylwia Błaszczyk, Wie-
sława Budrowska, Ewa Byczyńska, Bożena Dawidowska-Langer, Katarzyna 
Kulesza, Marzena Przybysz, Katarzyna Regulska, Sławomir Siagło, mającą 
dopracować zgłoszone inicjatywy. Pracami grupy kierowała Helena Bednar-
ska; wyniki ustaleń grupy przekazano firmie public relations PR PARTNER. 

1.5. Współpraca z władzami
SBP aktywnie  działało na rzecz zainteresowania organów administracji 

państwowej sprawami istotnymi dla bibliotek i bibliotekarzy, rozwoju czytel-
nictwa i budowania społeczeństwa wiedzy. Wśród nich należy wymienić: 

l udział w posiedzeniach: Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, 
działającej przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego (24 maja 2010 r.);  
Krajowej Rady Bibliotecznej (27-28 maja, 11-12 października 2010 r.);  
Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (temat spotkania: biblio-
teki cyfrowe i książka elektroniczna); Sejmowej Komisji ds. Młodzieży  
(6 października 2010 r.). Odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Projekt zakłada wprowa-
dzenie zapisu o obowiązku prowadzenia przez szkołę biblioteki szkolnej, 
która pracuje zgodnie ze standardami określonymi przez ministra edukacji 
narodowej. Projekt został poparty przez SBP, ZNPSP oraz ZNP. Po dys-
kusji został skierowany do dalszych prac w Podkomisji Stałej ds. Jakości, 
Kształcenia i Wychowania; 

l wyrażanie opinii środowiskowych na temat propozycji zawartych  
w dokumentach opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, przekazanie do MKiDN apeli i stanowisk w sprawach: 
propozycji zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (sprzeciw SBP wobec zamiaru likwidacji zakazu łączenia biblio-
tek publicznych z innymi instytucjami); utrzymania zerowej stawki podatku 
VAT na książki i czasopisma specjalistyczne; pomocy dla bibliotek zala-
nych powodzią;  utrzymania dotychczasowego poziomu dotacji na zakupy 
biblioteczne w 2011 r.; przeznaczenia części środków z przewidywanego 
do wprowadzenia od stycznia 2011 r. podatku VAT na cele biblioteczne;

l opinię na temat propozycji zakresu ekspertyzy zamawianej przez 
MNiSzW „Otwarte modele komunikacji naukowej w Polsce”; list do MNiSzW 
w sprawie NUKAT-u z prośbą o objęcie nadzorem rozwoju katalogu cen-
tralnego NUKAT, co powinno przełożyć się na stałe dofinansowanie przed-
sięwzięcia, gwarantujące jego płynną rozbudowę.
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ZG SBP podejmował także w urzędach centralnych i organach samo-
rządowych interwencje w sprawach lokali bibliotecznych, opiniował i re- 
komendował kandydatów na stanowiska biblioteczne.

1.6. Współpraca z innymi instytucjami z obszaru książki
       i czytelnictwa

Doceniając wagę współpracy z organizacjami i instytucjami z obszaru 
książki i czytelnictwa, Stowarzyszenie podtrzymywało wszystkie wcześniej 
wypracowane formy współpracy oraz włączyło się w nowe formy działania, 
obejmujące m.in.:

l aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Porozumiewawczego  
Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców, powołanego w celu integracji przed-
sięwzięć promujących czytelnictwo, podejmowanych przez poszczegól- 
ne grupy środowiskowe oraz inicjowanie nowych, wspólnych akcji zwią-
zanych z upowszechnianiem książki. SBP włączyło się w obchody Świa-
towego Dnia Książki i Praw Autorskich, objęło patronatem I Warszawskie 
Targi Książki; 

l współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w za- 
kresie realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 
2010-21, budowy ogólnopolskiej platformy cyfrowej, udziału w Kongresie 
Bibliotek „Biblioteka – lubię to” (listopad 2010 r.) partnerstwa w realizacji 
Programu Rozwoju Bibliotek;

l stałą współpracę z Krajową Radą Biblioteczną, Konferencją Dyrekto-
rów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów Woje-
wódzkich Bibliotek Publicznych (w zakresie m.in. prezentowania wspólnego 
stanowiska wobec władz), Instytutem Książki (m.in. opiniowanie zasad 
przyznawania „Certyfikatu Biblioteki+”), Konferencją Dyrektorów Bibliotek 
Pedagogicznych;  

l współpracę z organizatorami Targów Książki Akademickiej ATENA 
oraz Muratorem EXPO, realizującym Warszawskie Targi Książki; 

l współpracę z Fundacją Orange w ramach działań edukacyjnych do-
tyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie (promocja materiałów dla 
bibliotekarzy);

l organizację spotkania tzw. konwentu – placówek działających w ob-
szarze bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Tematem spotkań było 
przyjęcie wspólnego stanowiska (protestu) w sprawie utrzymania zerowej 
stawki podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne; 

l współpracę z Koalicją Republika Książki na rzecz promocji czytel-
nictwa i bibliotek w Polsce. Działania Republiki zainicjowano podczas kon-
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gresu „Czytanie włącza” (8 grudnia 2010 r., BN), w trakcie którego został 
podpisany manifest Republiki Książki;

l współpracę przy konferencjach i warsztatach, organizowanych przez: 
Bibliotekę Narodową, Centralną Biblioteką Wojskową, Bibliotekę Uniwer-
sytetu Śląskiego, WBP w Rzeszowie, WBP w Krakowie, WBP w Kielcach, 
Bibliotekę UMK w Toruniu, Bibliotekę Publiczną „Nautilus” w Dzielnicy 
Białołęka (Warszawa), Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną  
w Elblągu, Ośrodek Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Miejską Biblioteką Pu-
bliczną w Olsztynie;

l porozumienie między Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich a Sto- 
warzyszeniem EBIB (29 października 2010 r.) w sprawie zakończenia 
współpracy przy prowadzeniu serwisu „Elektroniczna Biblioteka EBIB – 
Platforma Cyfrowa SBP”. Obie strony wyraziły wolę kontynuacji współpracy 
w zakresie promocji uruchomionych przez nich nowych portali oraz wzajem-
nego przekazywania sobie informacji służących rozwojowi bibliotekarstwa  
i budowania tożsamości zawodu bibliotekarza. SBP i Stowarzyszenie EBIB 
zobowiązały się do uregulowania statusu prawnego „Biuletynu EBIB”;

l umowę z wydawnictwem Świat Książki, na mocy której wydawnictwo 
przekazało SBP darowiznę w postaci ok. 31 tys. egz. książek. Stowarzy-
szenie zobowiązało się wykorzystać ją na cele statutowe, w tym przeka-
zać książki bibliotekom, które ucierpiały w powodzi w 2010 r., oraz innym, 
najbardziej potrzebującym bibliotekom w kraju.

1.7. Promocja czytelnictwa

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W roku sprawozdawczym 2010 kontynuowano realizację ogólnopol-

skiego programu „Tydzień Bibliotek” („TB”), promującego czytelnictwo oraz 
służącego umacnianiu pozytywnego wizerunku bibliotekarza w świadomości 
społecznej. Obchody „Tygodnia Bibliotek”, odbywające się pod hasłem 
„Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”, w ramach Dnia Bibliotekarza i Bi-
bliotek, zostały objęte zostały patronatem ministrów: kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz nauki i szkolnictwa wyższego. W konkursie na plakat 
„Tygodnia Bibliotek 2010” zwycięzcą został Tomasz Ryszczyński (Biblioteka 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). W konkursie na najlepszy program 
obchodów „TB” I miejsce zajęła Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle;  II – 
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach; III – Miejska Biblioteka Publiczna 
w Białej Podlaskiej. Wyróżnienia otrzymali: Miejska Biblioteka Publiczna 
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w Lubeni, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Woj-
tyły w Elblągu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta  
w Skierniewicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju. Spe-
cjalne wyróżnienie przyznano Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. 
Aleksandra Labudy w Bolszewie za różnorodny i atrakcyjny program „Ty-
godnia Bibliotek” oraz najoryginalniejszą dokumentację imprez w ramach 
„Tygodnia Bibliotek 2010”. Nagrodę Specjalną miesięcznika „Poradnik 
Bibliotekarza” zdobyła Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą  
w Szebniach.

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA
Konkurs „Mistrz Promocji i Czytelnictwa” ma na celu popularyzację 

działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego oraz aktywizację bibliotek w promowaniu dobrej 
książki. Jury przyznało na posiedzeniu w dn. 29 marca 2010 r. następujące 
nagrody: I miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu; II – Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jaśle; III – Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto. 
Przyznano sześć wyróżnień, które otrzymali: Biblioteka Szkolna Zespołu 
Szkół Zawodowych w Bogatyni,  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. W. Bełzy w Bydgoszczy, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podla-
skiej, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica 
Karkonoska. Jury postanowiło przyznać także dwa wyróżnienia specjalne 
dla laureatów poprzednich edycji konkursu za utrzymanie wysokiego po-
ziomu popularyzacji książek i czytelnictwa. Otrzymali je: Miejska Biblio-
teka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie oraz Krośnieńska Biblioteka 
Publiczna. Nagrody i wyróżnienia wręczono podczas gali odbywającej się  
z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

1.8. Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa SBP jest ograniczona jego możliwościa-

mi finansowymi. Jednak ZG SPB podjął w 2010 r. starania o rozwój tego 
obszaru jego działalności poprzez: wspólne dwustronne przedsięwzięcia, 
zapraszanie specjalistów zagranicznych na konferencje do Polski, wyjazdy 
polskich specjalistów – członków SBP na zaproszenie partnerów zagra-
nicznych, pozyskiwanie dotacji na te wyjazdy. Do najważniejszych zreali-
zowanych zadań, oprócz tych wymienionych w Sprawozdaniu (Zadanie II. 
ppkt 3.2), należy zaliczyć:
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– przystąpienie SBP do międzynarodowej organizacji EBLIDA, repre-
zentującej środowisko bibliotekarskie w Komisji Europejskiej;

– zorganizowanie w dn. 10-11 maja 2010 r. w Multimedialnej Bibliote-
ce dla Dzieci i Młodzieży „Nautilus” w Warszawie warsztatów polsko-nie-
mieckich dotyczących niekonwencjonalnych metod wspierania czytelnictwa 
wśród młodzieży (we współpracy z Goethe Institut);

– uczestnictwo Joanny Chapskiej w międzynarodowej konferencji pt. 
„Metody jakościowe i ilościowe w bibliotekach” (Qualitative and Qunatitative 
Metods in Libraries – QQML2010), 25-28 maja, Chania na Krecie;

– udział członków SBP w wyjeździe studyjnym do bibliotek niemiec-
kich (7-11 czerwca 2010 r.), zorganizowanym dzięki współpracy z Goethe 
Institut w Warszawie, a także dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji 
Współpracy. W wyjeździe uczestniczyło 25 osób z bibliotek publicznych, 
naukowych, akademickich, szkolnych i pedagogicznych z całego kraju 
(Bochni, Broku, Chojnowa, Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Jakubowa, Ka-
towic, Legnicy, Leszna, Olsztyna, Poznania, Pustelnika, Rybnika, Słupska, 
Szczytna, Śremu, Torunia, Wałbrzycha, Warszawy, Wrocławia);  

– uczestnictwo Stanisława Hrabiego, przewodniczącego Sekcji Bi-
bliotek Muzycznych ZG w Międzynarodowej Konferencji IAML w Mo-
skwie (27 czerwca – 2 lipca 2010 r.). Stanisław Hrabia prowadził trzy 
sesje konferencyjne. Odbyło się spotkanie robocze narodowych Komite-
tów RILM Abstracts of Music Literature, na którym S. Hrabia przedstawił 
sprawozdanie z działalności Polskiego Komitetu RILM za okres od lip-
ca 2009 do czerwca 2010 r. Polski Komitet RILM został uznany w tym 
roku za jeden z pięciu najbardziej aktywnych komitetów wprowadzających 
dane do bazy RILM. Jolanta Byczkowska-Sztaba uczestniczyła w spot- 
kaniach roboczych Komitetu Międzynarodowego Inwentarza Źródeł Mu-
zycznych RISM. W czasie Konferencji IAML ogłoszono wyniki wyborów na 
przewodniczącego oraz czterech wiceprzewodniczących IAML. Jednym  
z nich został Stanisław Hrabia, któremu Zarząd IAML powierzył również 
funkcję przewodniczącego Komitetu Programowego IAML;

– rozwijanie współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy 
Polskich w Ameryce (PALA). W marcu 2010 r. w Warszawie odbyło się 
spotkanie przewodniczącej PALA, Aldony Salskiej z Elżbietą Stefańczyk 
oraz z Marzeną Przybysz (sekretarzem generalnym SBP); 

– spotkanie bibliotekarzy gruzińskich z przewodniczącą i sekretarzem 
generalnym SBP (23 kwietnia 2010 r., Warszawa);

– uczestnictwo M. Przybysz w Międzynarodowym Kongresie Biblio-
grafów (Sankt Petersburg, 22-25 września 2010 r.). M. Przybysz wygłosiła 
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referat dotyczący bibliografii regionalnych w Polsce i działalności zespołu 
ds. bibliografii regionalnych. Nawiązano kontakty z przedstawicielami SBR.

1.9. Współpraca ze strukturami terenowymi
Współpraca ZG SBP ze strukturami terenowymi miała charakter stały. 

Obejmowała zarówno działalność na rzecz wzmocnienia potencjału Stowa-
rzyszenia, jak i opiniowanie dokumentów administracji publicznej oraz wspól-
ne interwencje w sprawach istotnych dla trwałości rozwoju bibliotek i statu-
su zawodowego bibliotekarza. Przewodnicząca SBP oraz inni członkowie 
ZG, jak co roku, uczestniczyli w licznych uroczystościach organizowanych  
w bibliotekach z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja), jubileuszy w okrę-
gach i oddziałach Stowarzyszenia, a także w naradach roboczych, spotka-
niach zawodowych i integracyjnych. W ramach doskonalenia form współpracy  
i realizacji zadań ujętych w Strategii SBP…, w okresie sprawozdawczym 
2010 r. zorganizowano w Warszawie spotkania z przewodniczącymi zarzą-
dów okręgów (8 października 2010 r.) oraz sekcji, komisji i zespołu ZG SBP 
(10 grudnia 2010 r.), poświęcone m.in. kształtowaniu wizerunku organizacji. 

1.10. Działalność edukacyjno-szkoleniowa 
Podstawowymi formami działalności edukacyjnej i doskonalenia zawo-

dowego bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej były konferen-
cje, seminaria oraz warsztaty, które ZG SBP organizował we współpracy 
z sekcjami, komisjami, strukturami terenowymi, bibliotekami, uczelniami, 
fundacjami, placówkami opiniotwórczymi. W okresie sprawozdawczym 
odbyło się 17 tego typu przedsięwzięć, których tematyka dotyczyła naj-
istotniejszych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa: 

– V Konferencja EBIB: „Internet w bibliotekach”. II Międzynarodowa 
Konferencja Open Access w Polsce (Toruń 14-15 marca 2010 r.), 

– warsztaty w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – 
strategie dla przyszłości” (Warszawa, 10-12 marca 2010 r.),

– VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pt. „Od biblioteki do 
mediateki” (Katowice, 18 marca 2010 r.), 

– ochrona narodowego zasobu bibliotecznego: digitalizacja i konser-
wacja tradycyjna (Warszawa, 14 kwietnia 2010 r.), 

– warsztaty dotyczące niekonwencjonalnych metod wspierania czytel-
nictwa wśród młodzieży  (Warszawa, 10-11 maja 2010 r.), 

– XXVI spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej: „Opracowanie 
formalne i rzeczowe artykułów” (Warszawa, 17-18 maja 2010 r.), 
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– IV Bałtycka Konferencja z cyklu „Zarządzanie  i organizacja biblio-
tek”, konferencja odbywała się pod hasłem „W sieci bibliotek. Współpraca, 
integracja, nowoczesność” (Gdańsk, 20-21 maja 2010 r.), 

– konferencja „Przyszłość bibliotek szkolnych” (Warszawa, 16 czerwca 
2010 r.), 

– warsztaty „Kształtowanie wizerunku SBP” (Warszawa, 25 sierpnia 
2010 r. oraz 8 pażdziernika 2010 r.), 

– badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych (Kon-
stancin-Jeziorna, 2-3 września 2010 r.), 

– V Forum Młodych Bibliotekarzy „Jakość bibliotek w naszych rękach” 
(Lublin, 9-10 września 2010 r.), 

– II warsztaty „E-learning, wyzwaniem dla bibliotek” (Warszawa, 14-15 
września 2010 r.), 

– aspekty prawne funkcjonowania bibliotek (Warszawa, 22-23 września 
2010 r.), 

– warsztaty z zakresu edukacji informatycznej „Joomla – tworzenie 
stron WWW” (Warszawa, 23 i 30 września 2010 r.), 

– warsztaty „Digitalizacjia zbiorów bibliotecznych” (Warszawa, 21-22, 
28-29 września 2010 r.), 

– XXVII spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej „Dostępność 
bibliografii regionalnych w Internecie” (Kielce, 5-6 pażdziernika), 

– X ogólnopolska konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicz-
nych” (Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.). 

Uwzględniając działalność edukacyjno-szkoleniową prowadzoną w struk- 
turach terenowych oraz w sekcjach i komisjach ZG obliczono, że  z tej formy 
działalności Stowarzyszenia skorzystało łącznie ok. 3600 bibliotekarzy i pra- 
cowników informacji.   

1.11. Działalność wydawnicza
W okresie sprawozdawczym wydano 11 numerów „Bibliotekarza” i „Po-

radnika Bibliotekarza”, 3 zeszyty „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 zeszyty 
„Zagadnień Informacji Naukowej”. Atrakcyjność „Poradnika Bibliotekarza” 
podniosły dodatki tematyczne: „Świat książki dziecięcej”, „Biblioteka dla 
seniorów”, „Dyskusyjne kluby książki w bibliotekach” „Młodzież w Bibliotece” 
i „Nowe media w bibliotekach dla dzieci i młodzieży”.

Kontynuowano procesy digitalizacyjne. Oprócz „Poradnika Biblioteka-
rza” i „Bibliotekarza”, dzięki grantowi MKiDN i współpracy z Instytutem Infor-
macji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, zdigitalizowano „Przegląd 
Biblioteczny” oraz Zagadnienia Informacji Naukowej”. Zeszyty wskazanych 
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tytułów są dostępne w formie cyfrowej (do 2007 r. włącznie) pod adresem 
www.bbc.uw.edu.pl oraz z portalu sbp.pl. Ogółem ukazało się 17 publikacji 
zwartych. 

Seria „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” 
– Maria Burchard (red.): Rola katalogu centralnego NUKAT w kształ-

towaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce
– Dariusz Jarosz: Dzieje książki w Polsce 1944-1989: wybór źródeł
– Małgorzata Kisilowska: Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece
– Jadwiga Kołodziejska: Biblioteki publiczne w strukturze społecznej
– Grzegorz Leszczyński: Bunt czytelników
– Marek Nahotko: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym 
– Wiesława Osińska: Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów
– Jarosław Pacek: Bibliografia w zmieniającym się środowisku infor-

macyjnym
– Joanna Papuzińska: Mój bajarz
– Hanna Tadeusiewicz (red.): Słownik pracowników książki polskiej. 

Suplement III
– Jacek Wojciechowski: Biblioteka w komunikacji publicznej.

Seria „Propozycje i Materiały”
– Stanisław Kondek: Zagadnienia wydawnicze i księgarskie: skrypt
– Kamil Stępień: Folksonomie. 

Seria „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”:
– Maria Lenartowicz (red.): Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 

1997-2007.

Poza seriami:
– Bolesław Howorka: Bibliotekarz i prawo 
– Dariusz Kuźmina, Iwona Pugacewicz (red.): Potrzeby informacyjne 

Polonii (wersja polska i francuska)
– Bożena Loc: Działalność Oddziału SBP w Kłodzku: portret własny.

1.12. Odznaczenia SBP
W okresie sprawozdawczym 2010 r. ZG przyznał 68 medali „W dowód 

uznania”. Otrzymały je 3 biblioteki (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Juliana Prejsa w Chełmży, Biblioteka Publiczna Praga Południe m.st. 
Warszawy, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusickiego w Zabrzu)  
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i 65 członków SBP. Przyznał ponadto 6 „Odznak Honorowych SBP”, któ-
rymi uhonorowano: Izabelę Bugaj (Dąbrowa Górnicza), Grażynę Chrustek 
(Bielsko-Biała), Małgorzatę Jankowską (Ostrołęka), Krystynę Łaszczych 
(Ostrołęka), Renatę Śledzińską (Opole), Jolantę Zarszyńską (Rzeszów). 
Przyznano także 4 medale „Bibliotheca Magna Perennisque” dla: Miejskiej  
i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejo-
wie, Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz Centralnej Biblioteki Rol-
niczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

1.13. Biuro ZG SBP
W ramach swoich zadań Biuro prowadziło: obsługę administracyjną 

władz SBP, zarządów okręgów i oddziałów, sekcji, komisji; obsługę finan-
sowo-księgową działalności statutowej i gospodarczej SBP; organizację 
konferencji, seminariów, warsztatów afiliowanych przez ZG oraz poszcze-
gólne jego ogniwa; przygotowania i obsługę portalu sbp.pl. W zakresie 
upowszechniania wiedzy o działalności Stowarzyszenia Biuro zredagowało 
„Biuletyn Informacyjny ZG SBP” nr 1-2 oraz 11 numerów „Ekspresu ZG 
SBP”. Dbało o regularną dystrybucję książek i czasopism, prowadziło kol-
portaż materiałów informacyjnych SBP (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) 
oraz plakatów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. 

Biuro przygotowało kilka aplikacji do programów operacyjnych, prowa-
dziło rozliczenia uzyskanych dotacji, dostosowało organizację finansowania 
do wymogów grantodawców.  Poszukiwało sponsorów i reklamodawców 
wśród firm związanych z sektorem książki i wyposażeniem bibliotek. 

W grudniu ZG zatwierdził nową strukturę organizacyjną Biura.

2. Działalność sekcji, komisji, zespołów problemowych ZG SBP 
W 2010 r. działało 14 sekcji, komisji i zespołów ZG SBP, prowadząc róż-

norodną działalność edukacyjno-szkoleniową, integracyjną itp., z większym 
lub mniejszym zaangażowaniem włączając się w działania realizowane 
przez ZG SBP.  

Sekcja Bibliotek Muzycznych
Sekcja Bibliotek Muzycznych należy do najaktywniejszych sekcji.  

W 2010 r. zorganizowała IV Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogu-
jących Muzykalia. Członkowie Sekcji wzięli czynny udział w Międzynaro-
dowej Konferencja IAML (Moskwa, 27 czerwca – 2 lipca 2010 r.). Jednym  
z czterech wiceprzewodniczących IAML został Stanisław Hrabia, powie-
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rzono mu również funkcję przewodniczącego Komitetu Programowego 
(IAML Programme Committee), którego głównym zadaniem jest organizacja 
programu corocznych Konferencji IAML.

Przygotowano wydanie 7. tomu periodyku „Biblioteka Muzyczna 2007-
2009” (red. Stanisław Hrabia i Andrzej Spóz). Kontynuowano prace nad zebra-
niem podstawowych danych o bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce.

Sekcja Bibliotek Naukowych
Przewodnicząca Sekcji, Teresa Szmigielska przygotowała opracowanie 

Przegląd wskaźników efektywności dla bibliotek publicznych, stosowanych 
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szkocji, Nowej Zelandii, Australii, Stanach Zjed-
noczonych, które było prezentowane na spotkaniach Zespołu ds. opraco-
wania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych. 
Wygłosiła referat Model biblioteki a standardy biblioteczne podczas Podla-
skiego Forum Bibliotekarzy (Białystok, 22 kwietnia 2010 r.)

Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Sekcja była współorganizatorem m.in.:
– XII ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteki akademickie  

w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności 
lokalnej”, 

– konferencji „Biblioteka dla przyszłości”,
– seminarium „Fundusze unijne dla bibliotek”.
W ramach działalności popularyzatorskiej i integracyjnej wydawano 

ISBNiK i Komunikat Konfraterni Turystycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. Ciekawą inicjatywą integracyjną było zorganizowanie w Łodzi 
rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. 

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
Sekcja była bardzo aktywna. Działając zgodnie z opracowanym Regu-

laminem Sekcji, nawiązała kontakt ze wszystkimi bibliotekami pedagogicz-
nymi w Polsce oraz zbudowała bazę członków SBP w tych placówkach. 
Prowadziła ożywioną działalność edukacyjną, organizując: 

– konferencję „E-learning wyzwaniem dla bibliotek” (Warszawa, 14-15 
września 2010 r.), 

– cykl 10 konferencji „Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie TIK 
w bibliotece szkolnej i pedagogicznej”, 

– szkolenie „Wybrane inicjatywy z Otwartych Zasobów Edukacyjnych” 
oraz warsztaty „Tablica interaktywna” i „Tworzenie multimedialnych pomocy 
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dydaktycznych” (Warszawa, 19-20 listopada 2010 r. Opracowano również 
projekt zmian w ustawie o systemie oświaty). Rozwijano działalność po-
pularyzatorską i promocyjną poprzez prowadzenie serwisu Elektronicz-
na Biblioteka Pedagogiczna SBP, przygotowanie (wspólnie z „Biblioteką  
w Szkole”) ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli bibliotekarzy z bi-
bliotek szkolnych na scenariusz lekcji przedmiotowej „Biblioteka – szkolne 
centrum dydaktyczne”.

Sekcja Bibliotek Publicznych
Członkowie Sekcji brali udział w opiniowaniu projektów zmian w usta-

wach o: bibliotekach,  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
W 2010 r. we współpracy z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycz-

nym zorganizowano dwa kursy biblioterapii dla osób pracujących z niepeł-
nosprawnymi. Łącznie przeszkolono 48 bibliotekarzy i nauczycieli. 

Sekcja Fonotek 
Rozpoczęto prace nad przygotowaniem do druku publikacji zawierającej 

pełne materiały z III i IV Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek. Członkowie 
Sekcji współpracowali z Sekcją Bibliotek Muzycznych przy organizacji IV 
Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia. 

Komisja  Automatyzacji
Działalność Komisji koncentrowała się na:
– organizacji X ogólnopolskej konferencji z cyklu „Automatyzacja bi-

bliotek publicznych” pt. „Regionalne sieci współpracy. Strategie, narzędzia, 
realizacje” (Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.), podczas której zainicjo-
wano Interaktywny Salon Nowych Technologii, 

– modyfikacji i aktualizacji ankiety dotyczącej komputeryzacji bibliotek 
publicznych. Ankieta została rozesłana do wszystkich wojewódzkich bi-
bliotek publicznych w Polsce. Jej wyniki  zaprezentowano podczas wspo-
mnianej wyżej konferencji.

Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Główne prace obejmowały:
– udział w seminarium „Ewakuacja zbiorów bibliotecznych i archiwal-

nych. Przepisy prawne i praktyczne porady”,
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– opracowanie materiałów upowszechniających wytyczne i rozwiąza-
nia z zakresu ochrony zbiorów bibliotecznych do zamieszczania na nowej 
stronie internetowej SBP,

– opracowanie materiałów edukacyjnych na szkolenie z zakresu przy-
gotowania placówek bibliotecznych na sytuacje kryzysowe.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
W okresie  sprawozdawczym 2010 r. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała 

pozytywnie 78 wniosków na różne odznaczenia organizacyjne. Komisja 
poparła również wnioski na odznaczenia resortowe: Medal Złoty „Zasłużo-
ny Kulturze Gloria Artis” – dla prof. dr. hab. Krzysztofa Migonia i Odznaka 
Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (3 osoby). Opracowano ponadto 
zasady nowego konkursu SBP  „Bibliotekarz Roku”. 

Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów 
W 2010 r. zorganizowano spotkanie bibliotekarzy opracowujących rze-

czowo materiały biblioteczne, nazywane regionaliami (kwiecień 2010 r.) 
oraz warsztaty: „Język haseł przedmiotowych. Porządkowanie, tworzenie 
nowych haseł z dziedziny edukacji” (Sulejówek, 17-18 listopada 2010 r.), 
warsztaty dla  bibliotekarzy opracowujących zbiory ikonograficzne (3 listo-
pada 2010 r). 

Komisja Wydawnictw Elektronicznych
W pierwszym półroczu 2010 r. członkowie zrezygnowali z prac w Komisji 

i ze względu na zakończenie wspólnego prowadzenia serwisu „Elektro-
niczna BIBlioteka – platforma cyfrowa SBP”, ZG SBP rozwiązał Komisję  
z dn. 14 czerwca 2010 r.

Komisja Zarządzania i Marketingu 
Podstawowa działalność Komisji obejmowała następujące prace:
– organizację IV Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bi-

bliotek” oraz prace przygotowawcze do następnej edycji konferencji, 
– uruchomienie strony Komisji, 
– wydanie kolejnego numeru rocznika „Zarządzanie Biblioteką”, 
– nawiązanie współpracy z Komisją Zarządzania Stowarzyszenia Bi-

bliotekarzy Niemieckich. 
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Zespół ds. Bibliografii Regionalnej    
Członkowie Zespołu brali  aktywny udział (referaty) w krajowych i mię-

dzynarodowych konferencjach dotyczących bibliografii i różnorodnej pro-
blematyki bibliotekarstwa: automatyzacji, opracowania formalnego oraz 
rzeczowego itp.

3. Działalność ogniw terenowych SBP (okręgów, oddziałów, kół)
W okresie sprawozdawczym działało 16 okręgów liczących 8087 

członków. Liczba członków w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła o 472 
osoby (było to związane z aktualizacją liczby członków w poszczególnych 
ogniwach). Najliczniejszy jest okręg wielkopolski liczący 1012 członków,  
a następnie mazowiecki – 994. Najmniejsza liczba osób działa w okręgu 
świętokrzyskim – 142 członków. W strukturach terenowych funkcjonowało  
57 oddziałów i 303 koła. Najliczniej reprezentowane są w nich biblioteki 
publiczne – 73,3%. Okręgi, oddziały i koła prowadziły różnorodną działal-
ność statutową.  

3.1. Działalność szkoleniowa
Podobnie jak w latach poprzednich, poszczególne ogniwa SBP, naj-

częściej w ścisłej współpracy z bibliotekami macierzystymi, organizowały 
liczne szkolenia, konferencje, seminaria skierowane  do bibliotekarzy, ale 
również mające na celu promocję zagadnień bibliotekarskich w mediach, 
wśród władz samorządowych, organizatorów bibliotek, uczniów, studentów  
i innych. Uczestniczyło w nich blisko 3 tys. bibliotekarzy ze wszystkich 
typów bibliotek. Poniżej przykładowe formy tej działalności.

Okręg dolnośląski
– warsztaty „Praca z seniorami w bibliotekach publicznych” oraz sesja 

popularnonaukowa „Saga w literaturze pięknej” w ramach XV Legnickich 
Spotkań z Ludźmi Książki, organizator: oddział jeleniogórski SBP,

– seminaria: „Otwarte zasoby edukacyjne” oraz „Biblioteka 2.0”, orga-
nizatorzy: Koło Nauczycieli Bibliotekarzy,  Zarząd Oddziału SBP we Wro-
cławiu, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna,

– cykl szkoleń poświęconych pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym, 
organizatorzy: Koło Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, Okręg 
Wrocławski SBP. 
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Okręg pomorski
– „Nowoczesne metody prezentacji zasobów bibliotecznych i archi-

walnych w Internecie na przykładzie portalu Polska.pl” oraz „Pomorska 
Biblioteka Cyfrowa”, organizator: Oddział SBP w Gdańsku (14 maja 2010 r.),  

– warsztaty metodyczne „Mamo, tato zapisz mnie do biblioteki”, orga-
nizatorzy: Oddział SBP w Słupsku, Koło w Lęborku, 

– kurs biblioterapii, organizator: Sekcja Bibliotek Szkolnych i Pedago-
gicznych wspólnie z Filią Biblioteki Pedagogicznej w Wejherowie, wrzesień/
październik 2010 r., 

– szkolenia doskonalące obsługę programu PATRON, organizator: Koło  
SBP w Słupsku. 

Okręg łódzki
– warsztaty „Wykorzystanie form teatralnych w pracy z dzieckiem  

w wieku przedszkolnym”, „Ćwiczenia dykcyjne formą zabawy i aktywizacji 
grupy”, organizator: Oddział SBP w Łodzi,

– cykl szkoleń dotyczący warsztatu pracy bibliotekarza w bibliotece 
szkolnej, organizator: Koło SBP w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,

– „Obsługa i katalogowanie dokumentów w formacie MARC 21”, orga-
nizator: Oddział SBP w Sieradzu,

– „Komunikacja z trudnym klientem biblioteki”, organizator: Sekcja Bi-
bliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Okręgu SBP w Łodzi.

Okręg warmińsko-mazurski
– warsztaty „Praktyczne aspekty bowlingu dla bibliotekarzy oraz Możli-

wości pozyskiwania funduszy na działalność statutową”, organizator: Zarząd 
Oddziału SBP w Olsztynie. 

Okręg małopolski
– „Biblioteki cyfrowe, jako regionalne repozytoria informacji o kulturze”, 

organizator: Oddział SBP w Krakowie.  

Okręg podlaski
– warsztaty „Gimnazjalista – trudny czytelnik w bibliotece”, orga-

nizator: Zarząd Okręgu SBP w Białymstoku. 

Okręg wielkopolski
– II Forum Bibliotekarzy Pilskich. Biblioteka źródłem wiedzy o regionie 

oraz I Forum Bibliotekarzy Powiatu Chodzieskiego. Współpraca bibliotek 
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publicznych i szkolnych w trosce o użytkownika, organizator: Zarząd Od-
działu SBP w Pile.

Okręg podkarpacki
– konferencja „Standardy w bibliotekach publicznych”, współorganizator: 

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie, 
– seminarium „Inspiruje nas książka – wydarzenia literackie w działalnoś- 

ci bibliotek dla dzieci Polski i Ukrainy”, organizator: Oddział SBP w Krośnie.

Okręg mazowiecki
– warsztaty: „Dokąd zmierzają biblioteki”, „Sylwetki ludzi książki”, „Tech-

nika projektu – pomoc w pracy bibliotekarza”, organizator: Zarząd Okręgu 
SBP w Warszawie,

– realizacja przez Zarząd Okręgu dwóch grantów otrzymanych z Biura 
Polonijnego Senatu RP, w ramach których przygotowano angielską wersję 
wystawy „Stany Zjednoczone Ameryki w polskiej historiografii i publicystyce 
1764-1919” oraz doposażenie w książki polskojęzyczne Bibliotekę Publicz-
ną im. D. Eisenhowera w Harwood Heigts (USA),

– seminarium „Współczesne czasopisma literackie”, organizator: Zarząd 
Oddziału SBP w Ostrołęce,

– warsztaty „Karty literackie i nie tylko”, „Psychologia pracy”, organiza-
tor: Zarząd Oddziału SBP w Płocku, 

– spotkania edukacyjne „Klub pod Otwartą Księgą”, organizator: Koło 
SBP w BUW,

– warsztaty „Książka na miarę dziecka, czyli kryteria doboru książek dla 
najmłodszych”, organizator: Zarząd Oddziału SBP w Warszawie.

Okręg śląski 
– seminaria: „Prawo autorskie w bibliotekach”, „Internetowe narzędzia 

budowania wizerunku nowoczesnej biblioteki”, organizator: Sekcja Bibliotek 
Szkół Wyższych Zarządu Okręgu,

– konferencja i warsztaty: „Centra informacji multimedialnej w biblio-
tekach”, „Fryderyk Chopin – artysta znany na całym świecie”, organizator: 
Zarząd Oddziału SBP w Częstochowie,

– „Praktyczne wykorzystanie narzędzi Web 2.0”, organizator: Koło SBP 
w Świętochłowicach.
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Okręg zachodniopomorski
– sympozjum „Pospolite ruszenie słów. Twórczość Heleny Raszki”, 

organizator: Zarząd Okręgu SBP w Szczecinie, 
– warsztaty „Bezpieczny Internet”, organizatorzy: Zarząd Oddziału SBP 

w Koszalinie, Koło SBP nr 5 w Sławnie,
– warsztaty „Metodologia pracy naukowej”, „Biblioteka przyjaznych 

multimediów”, „Formy promocji w bibliotekach”, organizator: Koło SBP  
nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie.

Okręg świętokrzyski
– „Wkład Chopina w kulturę polską”, „Muzykoterapia w bibliotece,  

organizator: Koło SBP we Włoszczowej.

Okręg lubelski
– Lubelskie Forum Bibliotekarzy, V Forum Młodych Bibliotekarzy. Ja-

kość bibliotek w naszych rękach”, organizator: Zarząd Okręgu w Lublinie, 
– szkolenia komputerowe bibliotekarzy, organizator: Zarząd Oddziału 

SBP w Białej Podlaskiej,
– „Teatralne i filmowe adaptacje dzieł literackich”, organizator: Oddział 

SBP w Lublinie. 

3.2. Działalność integracyjno-popularyzatorska
 Jednym z celów SBP jest integracja środowiska zawodowego pracow-

ników bibliotek różnych typów oraz upowszechnienie działalności bibliotek 
wśród czytelników i mediów. 

Działaniom tym sprzyjał ogłoszony w 2010 r., po raz kolejny, przez ZG 
SBP „Tydzień Bibliotek” pod hasłem „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”. 
We wszystkich okręgach organizowano różnorodne działania w ramach 
„Tygodnia Bibliotek”. Biblioteki uczestniczyły w konkursach ogłoszonych 
przez ZG, najpierw na projekt plakatu promującego akcję, a następnie na 
najlepszy program działań w ramach „Tygodnia Bibliotek”.

Podobnie jak w latach poprzednich ogniwa Stowarzyszenia uczestni-
czyły w organizacji uroczystych obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, 
które często były połączone ze spotkaniami towarzyskimi.

Integracji bibliotekarzy służą też wspólne wyjazdy edukacyjne do innych 
bibliotek, w ciekawe miejsca historyczne i przyrodnicze, coraz częściej są 
to także wycieczki zagraniczne.
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3.3. Działalność wydawnicza
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym ogniwa SBP uczestniczy-

ły w życiu środowiskowym m.in. poprzez  działalność wydawniczą. Część 
okręgów SBP pozyskiwała środki finansowe na wydanie drukiem publikacji 
redagowanych przez macierzyste biblioteki. Przykładem takiej działalnoś- 
ci był m.in. udział Zarządu Oddziału SBP w Kłodzku (okręg dolnośląski)  
w wydaniu informatora Biblioteki Hrabstwa Kłodzkiego oraz publikacji  
autorstwa Bożeny Loc pt. Działalność Oddziału Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich w Kłodzku. Portret własny. 

Zarząd Okręgu  SBP w Poznaniu przygotowywał materiały do kolejnych 
numerów Panoramy Wielkopolskiej Kultury wydawanej przez WBPiCAK  
w Poznaniu (Bibliotekarz Wielkopolski – strony dla SBP). Członkowie SBP 
w okręgu kontynuowali prace nad uzupełnieniem Słownika bibliotekarzy 
wielkopolskich 1918-2000. Wszystkie oddziały przygotowywały biogramy 
znanych bibliotekarzy ze swojego terenu, którzy zmarli po 2000 r. 

Zarząd Oddziału wspólnie z Kołem SBP w Bydgoszczy redagował  
„Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego”. Koło Stowarzyszenia w Sępólnie 
Krajeńskim wydało baśnie regionu sępoleńskiego, autorstwa Mariusza Nie-
myskiego pt. O złym hetmanie i zatopionym zamku oraz  Dzieje Sępólna 
Krajeńskiego, pracę  zbiorową pod red. Zdzisława Biegańskiego. 

Zarząd Okręgu SBP w Zielonej Górze wydał dwa numery „Bibliotekarza 
Lubuskiego”. Zarząd Oddziału SBP w Krośnie współpracował z Krośnieńską 
Bibliotekę Publiczną przy edycji kolejnych dwóch numerów „Krośnieńskich 
Zeszytów Bibliotecznych”. Redagował także Katalog nowości literatury po-
pularnonaukowej zakupionej do czytelni, wypożyczalni i filii miejskich KBP 
oraz Informator o bibliotekach publicznych Krosna i powiatu krośnieńskiego. 

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy Zarządzie Oddziału SBP  
w Warszawie realizował prace wydawniczo-redakcyjne w trzech tomach 
serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”.

Zarząd Oddziału SBP w Radomiu jest od 2009 r. współwydawcą kwar-
talnika „Bibliotekarz Radomski”, a Zarząd Oddziału w Płocku „Bibliotekarza 
Płockiego”. W 2010 r. wydano jeden numer „Bibliotekarza Płockiego”, przy-
gotowano kolejny, który zostanie wydany w postaci e-booka, zawierające-
go głównie materiały metodyczne dotyczące pracy oświatowo-kulturalnej 
bibliotekarzy w Płocku i powiecie płockim w 2010 r. 

Oddział SBP w Ciechanowie uzyskał dotację Starostwa Powiatowego 
na wydanie książki Barbary Bielasty Cyprysińscy na Mazowszu. Autorka jest 
pracownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie i aktywnym 
członkiem SBP, laureatką nagrody Ciechanowianka Roku 2010.
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Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie od wielu lat współ-
redaguje kwartalnik „Bibliotekarz Zachodniopomorski”. Natomiast członko-
wie Koła nr 17 w Choszcznie (oddział szczeciński) zamieszczają artykuły 
i informacje o ważniejszych wydarzeniach z działalności Koła w „Głosie 
Powiatu” i „Biuletynie Choszczeńskim”, wydawanych przez Urząd Miejski 
i Starostwo Powiatowe w Choszcznie.

3.4. Działalność interwencyjna 
Rok 2010 przyniósł m.in. propozycję nowelizacji ustawy o organizowa-

niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zaproponowane przez MKiDN 
zmiany, w tym przede wszystkim  zniesienie zakazu łączenia bibliotek pu-
blicznych z innymi instytucjami, wzbudziły duże kontrowersje w środowi-
sku, co spowodowało reakcje poszczególnych ogniw SBP. Okręgi wyrażały 
również opinie na temat propozycji certyfikatu „Biblioteka+” oraz opiniowały 
kandydatów na stanowiska kierownicze w bibliotekach publicznych. 

Zarząd Okręgu Małopolskiego SBP zwrócił się do MKiDN z prośbą 
o wyjaśnienie przepisów prawnych dotyczących przyznawania nagrody 
rocznej dla dyrektora instytucji kultury (biblioteki). Otrzymaną odpowiedź 
przesłano do wiadomości dyrektorom bibliotek miejskich i powiatowych oraz 
władzom samorządowym niektórych miast i gmin na terenie województwa. 

Zarząd Oddziału SBP w Jeleniej Górze, we współpracy z Międzyza-
kładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Bibliotek Publicznych, 
konsultował możliwość wyłączenia Biblioteki Pedagogicznej z  Powiatowego 
Centrum Edukacji.

Zarząd Oddziału SBP w Legnicy zajął stanowisko w sprawie utworze-
nia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Jaworze i powołania jej dyrektora.  
Zarząd Oddziału w Ostródzie (okręg warmińsko-mazurski) interweniował   
w sprawach dotyczących zwiększenia liczby etatów oraz środków finanso-
wych na działalność bibliotek w tym regionie.

3.5. Działalność na rzecz społeczności lokalnej
W okresie sprawozdawczym poszczególne ogniwa terenowe SBP  

uczestniczyły w działalności kulturalnej społeczności lokalnych w swoich 
województwach. Wiele działań inicjowanych przez Stowarzyszenie miało 
wpływ na życie społeczności lokalnych zarówno w zakresie kultury czytelni-
czej, jak i innych dziedzin. Koła, oddziały i okręgi SBP uczestniczyły w życiu 
społeczno-kulturalnym swoich „małych ojczyzn”, podejmując różnorodne 
zadania, wspólnie z  lokalnymi towarzystwami, stowarzyszeniami, szkoła-
mi, przedszkolami i bibliotekami. Potwierdzeniem tego jest np. włączenie 
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się w akcje ogólnopolskie, np. „Cała Polska czyta dzieciom!” czy „Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

*   *   *
Podsumowując działalność ogniw terenowych SBP w 2010 r., nale-

ży podkreślić duże ich zaangażowanie w różnorodne działania na rzecz 
rozbudzenia tożsamości zawodowej bibliotekarzy oraz ugruntowania ich 
roli w rozwoju edukacji i kultury, szczególnie wśród społeczności lokal-
nych. Podobnie jak w latach poprzednich, zwraca uwagę duża inwencja  
w zakresie podejmowanych inicjatyw zarówno w działaniach realizowanych 
samodzielnie, jak i we współpracy z innymi podmiotami, w tym z macie-
rzystymi bibliotekami. 

  

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2011 obejmuje zadania sta-
tutowe zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych Stowarzyszenia, 
określonych w następujących dokumentach:

– Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021.
– Program działania SBP na lata 2009-2013.
W Planie ujęto ponadto działania wynikające z realizacji wniosków Kra-

jowego Zjazdu Delegatów SBP (Konstancin-Jeziorna 2009) oraz podjęcia 
nowych inicjatyw stymulujących umacnianie rangi bibliotekarzy i bibliotek 
w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, rozwoju komunikacji społecznej, 
integracji lokalnych społeczności. Rok 2011 jest drugim rokiem realizacji 
Strategii SBP…; stąd część zadań stanowi kontynuację prac podjętych 
w 2010 r. Ukierunkowane są one przede wszystkim na: opracowanie pro-
jektu nowej ustawy o bibliotekach, działania lobbystyczne na rzecz bibliotek  
i pozycji zawodu bibliotekarza, badania efektywności bibliotek, aktywizację 
młodych bibliotekarzy, dbałość o poziom ich kształcenia i doskonalenia 
zawodowego, rozwój narzędzi interaktywnej komunikacji, budowę nowego 
wizerunku organizacji oraz umacnianie jej rangi na arenie międzynarodowej. 
W 2011 r. odbędzie się również VII Forum SBP, które dokona m.in. oceny 
realizacji zadań programowych na półmetku kadencji ZG SBP 2009-2013.

II. PLAN PRACY ZG SBP NA ROK 2011
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1. Działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i wzmocnienia jego 
    roli w integrowaniu środowiska

1. Organizacja VII Forum SBP (2-3 września, Kiekrz k. Poznania).
2. Rozbudowa portalu sbp.pl (zob. pkt. IV).
3. Doskonalenie metod komunikacji wewnętrznej, m.in. poprzez roz-

wijanie na portalu sbp.pl modułów dot. prezentacji działalności okręgów, 
oddziałów i kół Stowarzyszenia oraz sekcji, komisji i zespołów problemo-
wych ZG SBP.

4. Doskonalenie sprawozdawczości Zarządu Głównego i poszczegól-
nych ogniw SBP (opracowanie nowej instrukcji dla skarbników).

5. Wspieranie aktywizacji młodych bibliotekarzy w strukturach SBP,  
w tym udział w organizacji VI Forum Młodych Bibliotekarzy „OtwarciBiblio-
tekarze.eu” (15-16 wrzesień, Poznań), udostępnienie miejsca na portalu 
sbp.pl, informacje w czasopismach.

6. Honorowanie zasług i dorobku członków SBP (medale i odznaki 
stowarzyszeniowe, występowanie o odznaczenia państwowe).

7. Wzmacnianie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach poprzez inicjo-
wanie i realizację wspólnych działań oraz wyróżnianie bibliotek medalami 
i odznaczeniami SBP.

8. Rozwój Wydawnictwa SBP (zob. pkt. V), prezentacja nowości wy-
dawniczych na targach książki.

9. Popularyzacja działalności Stowarzyszenia w Internecie oraz innych 
mediach, na konferencjach, warsztatach, w wydawnictwach, itp.

10. Pozyskiwanie grantów i dotacji na działalność statutową Stowarzy-
szenia (programy operacyjne, sponsoring, kampania 1%) oraz poszukiwa-
nie nowych źródeł finansowania działalności SBP.

11. Kształtowanie wizerunku SBP (warsztaty, realizacja kampanii 1% 
na rzecz SBP w 2011 r. i opracowanie założeń kampanii w 2012 r., oferty 
i ulgi dla członków Stowarzyszenia).

12. Zwiększenie udziału członków SBP w międzynarodowych inicjaty-
wach i zespołach. Aktywizacja kontaktów z zagranicznymi ośrodkami kultury 
działającymi w Polsce oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym, m.in. 
z IFLA (prezentacja Strategii SBP… na 77. Kongresie, Puerto Rico,  
13-18.08.), LIBER, EBLIDA, IAML (prace w Zarządzie Głównym, prowa-
dzenie obrad Komitetu Programowego podczas Konferencji w Dublinie,  
20-24.07), Goethe Institut (realizacja wspólnego projektu dot. nowych me-
diów w bibliotekach), PALA (wymiana materiałów informacyjnych).
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2. Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upo-

wszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych w bibliotekarstwie 
i informacji naukowej.

2. Wspieranie krajowych programów modernizacji bibliotek publicznych, 
zwłaszcza bibliotek wiejskich (Program Rozwoju Bibliotek FRSI oraz pro-
gram Biblioteka+, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa); opiniowanie 
rządowych projektów rozwoju kultury, nauki i edukacji, udział w posiedze-
niach Sejmowej i Senackiej Komisji Kultury.

3. Partnerstwo w koalicji na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych 
oraz w koalicji Republika Książki.

4. Promocja czytelnictwa poprzez: realizację VIII edycji programu Ty-
dzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – 
wchodzę” realizację konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz Promocji 
Czytelnictwa 2010”; współudział w organizacji Gali Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich, wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechnia-
nia czytelnictwa (patronaty SBP w seminariach, konkursach, wystawach, 
akcjach społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje 
działające w obszarze kultury).

5. Wspieranie edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej 
poprzez organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, m.in. opracowanie 
programu cyklu warsztatów edukacyjnych dot. roli bibliotek w komunikacji 
społecznej, zagospodarowania przestrzeni bibliotecznej, zarządzania ka-
drami (zob. załącznik nr 1)

6. Przeprowadzenie konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama Ły-
sakowskiego.

7. Rozstrzygnięcie konkursu Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii 
Dembowskiej.

8. Działania na rzecz poprawy wizerunku bibliotek i zawodu biblioteka-
rza w świadomości społecznej: popularyzacja przedsięwzięć bibliotek na 
portalu sbp.pl, w wydawnictwach SBP, na konferencjach prasowych oraz 
inne działania marketingowe i integracyjne, w tym organizacja konkursu 
„Bibliotekarz Roku”.

9. Lobbing na rzecz bibliotek w sprawach istotnych dla środowiska 
bibliotekarskiego.

10. Udział w Międzynarodowych Targach Książki, Warszawskich Tar-
gach Książki, Targach ACADEMIA, a także po raz pierwszy w Warszawskich 
Targach Książki Historycznej (organizacja Salonu Bibliotek).
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3. Projekty do realizacji w ramach Strategii Stowarzyszenia
    Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021

Cel szczegółowy I.1. Zwiększenie wpływu Stowarzyszenia na tworze-
nie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję 
zawodu bibliotekarza:

– promocja stowarzyszeniowego projektu ustawy o bibliotekach (pre-
zentacja projektu na posiedzeniu ZG SBP, w czasie warsztatów nt. aspek-
tów prawnych funkcjonowania bibliotek, FORUM SBP, komisje sejmowe),

– zwiększenie świadomości prawnej wśród członków Stowarzyszenia 
poprzez zorganizowanie warsztatów nt. aspektów prawnych funkcjonowania 
bibliotek (warsztaty w trzech okręgach),

– pragmatyka zawodu bibliotekarza.

Cel szczegółowy I.2. Zwiększony i bezpośredni udział Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i realizowaniu strategicznych programów 
rozwoju bibliotek:

– opracowanie założeń strategii rozwoju bibliotekarstwa polskiego  
w społeczeństwie wiedzy.

Cel szczegółowy I.3. Inicjowanie opracowania i upowszechniania ist-
niejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa:

– badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych.

Cel szczegółowy II.2: Rozwijanie współpracy z organizacjami krajo-
wymi związanymi z sektorem książki i informacji:

– zautomatyzowany system wypożyczeń międzybibliotecznych.

Cel szczegółowy II.3: Zwiększenie udziału i znaczenia Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w bibliotecznych organizacjach międzynarodowych:

– udział przedstawicieli SBP w konferencjach i seminariach międzyna-
rodowych (LIBER, 29.06. – 2.07, Hiszpania, EBLIDA, 26-27.05, Hiszpania).

Cel szczegółowy II.5: Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie 
kształcenia bibliotekarzy:

– ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie 
kształcenia bibliotekarzy.
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Cel szczegółowy III.3: Zwiększenie liczby osób działających w SBP:
– aktywizacja młodych bibliotekarzy (organizacja VI Forum Młodych 

Bibliotekarzy, 15-16 września, Poznań).

Cel szczegółowy IV.3: Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji 
bibliotekarzy:

– organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów (zob. zał. 1).

Cel szczegółowy przekrojowy:
– badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakre- 

sie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej.  
Cz. II: Badanie potrzeb pracowników z bibliotek pedagogicznych i naukowych,

– kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP dla dotychczasowych i po-
tencjalnych członków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji.

4. Rozwój portalu sbp.pl
1. Aktualizacja i rozbudowa treści w polskiej wersji serwisu.
2. Aktualizacja i rozbudowa treści w angielskiej wersji serwisu.
3. Opracowanie elektronicznej wersji Ekspresu ZG SBP – Newsletter.
4. Promocja serwisu wg planu opracowanego przez redakcję portalu.
5. Opracowanie programu ofert współpracy z partnerami.
6. Kontynuacja umów z dotychczasowymi sponsorami i pozyskiwanie 

nowych.
7. Doskonalenie współpracy pomiędzy redakcją a regionalnymi struk-

turami SBP, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie CMS.
8. Ewaluacja serwisu – przeprowadzenie sondażu wśród użytkow-

ników.
9. Wykorzystanie serwisu do wzbogacania formuły edukacyjnej SBP.

10. Opracowanie bazy członków.

5. Działalność wydawnicza SBP
 W 2011 r. przewiduje się umocnienie pozycji rynkowej Wydawnictwa 

SBP. Uruchomiona zostanie nowa seria wydawnicza „Biblioteki – Dzieci – 
Młodzież”. Publikacje promowane będą m.in. na portalu sbp.pl (opracowane 
zostaną banery reklamowe), konferencjach i seminariach organizowanych 
przez SBP, podczas targów książki i innych imprez, w których uczestniczy 
Stowarzyszenie. Kontynuowana będzie sprzedaż wydawnictw w sklepie 
internetowym. Przewiduje się poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji, 
większą popularyzację działalności wydawniczej SBP i czytelnictwa litera-
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tury fachowej (m.in. umieszczenie publikacji w księgarniach), poszukiwanie 
sponsorów strategicznych do tytułów czasopism.

Kontynuowana będzie digitalizacja czasopism SBP. Poprawie poziomu 
edytorstwa „Poradnika Bibliotekarza” służyć będzie wprowadzenie pełnego 
koloru; w przygotowaniu jest koncepcja zmiany formatu czasopisma. Od 
2011 r. „Przegląd Biblioteczny” będzie ukazywał się bez dodatku „Biblio-
grafia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej”. W 2011 r. 
przewiduje się wydanie następujących pozycji:

a) czasopism: 11 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”, 
4 numerów „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 numerów „Zagadnień Informacji 
Naukowej”, 2 numerów „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” (wersja elek-
troniczna), Newsletter;

b) książek: w serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” 7 pozycji, w serii 
„Propozycje i Materiały” 3 pozycje, w serii „FO-KA” 4 pozycje, w serii „Bi-
blioteczka Poradnika Bibliotekarza” 2 pozycje, w serii „Bibliotekarze polscy 
we wspomnieniach współczesnych” 1 pozycja, w nowej serii wydawniczej: 
„Biblioteki – Dzieci – Młodzież” 4 pozycje;

c) Oferta wydawnicza 2011;
d) plakat na Tydzień Bibliotek 2011;
e) katalog wydawnictw bibliotecznych o charakterze historycznym;
f) poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli „Spacerownik po Europie”;
g) inne materiały promocyjne (zakładki, ulotki, torby reklamowe);
Szczegółowy wykaz planowanych do wydania pozycji książkowych  

w 2011 r. znajduje się w załączniku 2.

6. Współpraca z partnerami
Realizacja opisanych powyżej działań wymaga stałej współpracy z part-

nerami instytucjonalnymi i środowiskami opiniotwórczymi. Zarząd Główny 
SBP kontynuować będzie dialog i współpracę ze wszystkimi jednostkami 
administracji centralnej i terenowej, realizującymi zadania w zakresie budo-
wy społeczeństwa informacyjnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, 
kształtowania polityki kulturalnej. W sprawach istotnych dla środowiska 
bibliotekarskiego będzie brał udział w debatach, interweniował oraz szukał 
wsparcia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Finansów. Będzie 
też wspierał biblioteki publiczne w kontaktach z władzami samorządowymi. 
Włączy się do działań zainicjowanych przez Instytut Książki, Fundacje 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie realizacji programu 
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Biblioteka + oraz Programu Rozwoju Bibliotek. Zawarta zostanie kolejna 
umowa z FRSI na grant dot. wzmocnienia potencjału Stowarzyszenia.

Zakłada się kontynuację współpracy z innymi organizacjami działają-
cymi w obszarze książki, czytelnictwa i informacji, zwłaszcza z Konwen-
tem organizacji z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, Krajową 
Radą Biblioteczną, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół 
Polskich, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, 
Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Instytutem im. Adama 
Mickiewicza, Komitetem Porozumiewawczym Bibliotekarzy, Księgarzy i Wy- 
dawców, Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, Towarzystwem 
Bibliotekarzy Szkół Polskich, a także ze związkami zawodowymi.

SBP włączy się do organizacji targów książki, we współpracy z wydaw-
cami (w ramach planowanego przystąpienia do Porozumienia Wydawców 
Książki Historycznej) oraz innymi wiodącymi organizatorami imprez tar-
gowych (Murator EXPO). Stowarzyszenie deklaruje również swój akces  
w działaniach na rzecz wzrostu poziomu czytelnictwa, jako partner koalicji 
Republika Książki. Kontynuowane będą wspólne działania z bibliotekami 
publicznymi (np. WBP i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Biblioteka 
„Start-Meta”, Biblioteka „Nautilus”), pedagogicznymi, akademickimi (Biblio-
teka Główna Politechniki Poznańskiej), uczelniami kształcącymi bibliote-
karzy i pracowników informacji naukowej. 

Załącznik 1

Wykaz planowanych konferencji,
seminariów i szkoleń ZG SBP

1. Wykorzystanie live@edu w pracy bibliotekarzy, warsztaty dla człon-
ków redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, 10 marca.

2. Między dzieciństwem a dorosłością, czyli młodzież w bibliotece, 28-
29 marca, Warszawa, współorg. Mediateka „Start-Meta”.

3. Metody komunikacji wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego 
wizerunku Stowarzyszenia (warsztaty dla okręgów SBP), 11-12 kwietnia.

4. Badanie efektywności bibliotek; warsztaty dla instruktorów z bibliotek 
objętych badaniem pilotażowym, 18-19 kwietnia, Warszawa.

5. Zagadnienia opracowania bibliografii regionalnej, kwiecień, Warsza-
wa, współorganizator BN.

6. Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek; warsztaty w trzech okrę-
gach, maj, czerwiec, wrzesień.
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7. Dziecko w bibliotece, 14 maja, Warszawa, współorg.  Murator EXPO.
8. Nowe media w bibliotekach dla młodzieży, 15 czerwca (Warszawa), 

16 czerwca (Kraków), współorg.: Mediateka „Start-Meta”,  Goethe Institut, 
WBP Kraków.

9. Warsztaty information literacy dla bibliotekarzy akademickich, 7-8 
września, Warszawa.

10. Budownictwo i modernizacja obiektów bibliotecznych, 1-2 września, 
Poznań, współorg.: Biblioteka Politechniki Poznańskiej.

11. VI Forum Młodych Bibliotekarzy: OtwarciBibliotekarze.eu, 15-16 
września, Poznań, współorg. WBP i CAK Poznań, ZO w Poznaniu.

12. Warsztaty nt. digitalizacji zbiorów bibliotecznych, wrzesień 2011, 
współorg. IINiSB UW.

13. Język haseł przedmiotowych. Porządkowanie, tworzenie nowych 
haseł z dziedziny edukacji, seminarium, wrzesień.

14. Warsztaty dla bibliotekarzy opracowujących zbiory ikonograficzne, 
październik.

15. Bibliografia regionalna, warsztaty, październik, współorganizator: 
WiMBP Łódź.

16. Dobre praktyki w bibliotece. Cykl warsztatów edukacyjnych dla 
bibliotekarzy, październik-grudzień, współorg. Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy w Dzielnicy Praga Południe.

17. Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Mu-
zycznych, 24-25 października, Katowice, współorg. Akademia Muzyczna 
im. K. Szymanowskiego.

18. Digitalizacja dokumentów dźwiękowych, październik.
19. I Salon Bibliotek, 24-27 listopada, Warszawa, współorg. Wydaw-

nictwo BELLONA.

Załącznik 2

Wykaz planowanych do wydania pozycji książkowych

Seria „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”
1. Praca zbior. Podręczny słownik bibliotekarza
2. B. Woźniczka-Paruzel – Bibliotekarstwo specjalne
3. T. Szmigielska – Standardy oceny bibliotek akademickich
4. R. Piotrowska – Kompetencje informacyjne uczniów
5. B. Staniów – Nowa biblioteka szkolna
6. B. Sosińska-Kalata (red.) – Społeczeństwo i sieć informacyjna
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7. A. Łakomy – Kultura polskiej książki w Niemczech Zachodnich
8. D. Kuźmina (red.) – Bibliologia polityczna
9. J. Woźniak-Kasperek – Wiedza i język informacyjny

Seria „Propozycje i Materiały”
1. Chrońmy dziedzictwo fonograficzne – Materiały pokonferencyjne
2. T. Zarzębski – Aneks drugi do Polskie prawo biblioteczne
3. St. Hrabia (red.) – Biblioteka muzyczna 2007-2009
4. K. Materska (red.) – Automatyzacja bibliotek publicznych – Materiały 

pokonferencyjne
5. B. Boryczka (red.) – E-learning – nowe aspekty

Seria „FO-KA”
1. Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe: zasady sporządzania re-

kordów kartoteki haseł wzorcowych. Wyd. II zmien.
2. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Wyd. II zmien.
3. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ciągłego
4. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego. 

Wyd. II zmien.

Seria „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”
1. M. Lenartowicz (red.) – Wybitni w swoich środowiskach

Seria Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza”
1. M. Dobrowolska – Biblioteka dla seniorów. Poradnik
2. G. Bilska (red.) – Ściąga dla bibliotekarzy. Spis pożytecznych stron 

WWW

Seria „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”
1. G. Lewandowicz-Nosal – Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech
2. A. Ungehauer-Gołąb – Rozwój kontaktów dziecka z literaturą i książką
3. M. Zając – Cenzura w bibliotece dziecięcej
4. D. Grabowska – Metody i techniki pracy bibliotecznej z najmłodszymi 

czytelnikami i jego rodziną
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Załącznik 3

Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP

Posiedzenia Zarządu Głównego SBP

9 lutego
1. Wypracowanie stanowiska SBP w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektó-
rych innych ustaw (w tym ustawy o bibliotekach), a także aktów wykonaw-
czych.

24 marca
1. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, okrę-

gów SBP, Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, Skarbnika w 2010 r.
2. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu Głównego SBP na 2011 r.
3. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
4. Umowy z FRSI (wzmocnienie potencjału SBP, portal).
5. Tydzień Bibliotek 2011 – przebieg przygotowań.
6. Stan realizacji konkursu na najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2010.
7. Przygotowania do konkursu Bibliotekarz Roku.
8. Przygotowania do VII Forum SBP i towarzyszącej mu konferencji.

9 czerwca
1. Ocena realizacji działań ZG SBP w I półroczu 2011 r.
2. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
3. Omówienie planu pracy ZG SBP na II półrocze 2011 r.
4. Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Gala Światowego Dnia 

Książki 2011.
5. Podsumowanie konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010.
6. Stan realizacji umów z FRSI.
7. Przygotowania do VII Forum SBP.
8. Informacja o pracach Komisji ds. Nagrody Naukowej SBP im. Adama 

Łysakowskiego.
9. Informacja o pracach Komisji ds. Nagrody Młodych SBP im. prof. 

Marii Dembowskiej.
10. Obchody jubileuszowe 95-lecia SBP i 85-lecia „Przeglądu Biblio-

tecznego” (rozpoczęcie przygotowań).
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2 września
1. Omówienie materiałów na VII Forum SBP.
2. Podsumowanie konferencji i warsztatów w pierwszym półroczu  

2011 r.
3. Przygotowania do udziału SBP w Warszawskich Targach Książki 

Historycznej.
4. Analiza bieżącej sytuacji finansowej SBP.

8-9 grudnia
1. Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w II półroczu 2011 r.
2. Informacja o pracy okręgów i oddziałów SBP.
3. Informacja o pracach Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP.
4. Ocena realizacji drugiego etapu Strategii SBP na lata 2010-2021.
5. Wstępna ocena sytuacji finansowej SBP w 2011 r.
6. Propozycje do projektu Planu pracy ZG SBP na 2012 r.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP

31 stycznia
1. Dyskusja nad projektem Planu pracy ZG SBP na 2011 r.
2. Przygotowania do VII Forum SBP w 2011 r. i towarzyszącej mu 

konferencji.
3. Omówienie stanu realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021.
4. Stan przygotowań do VIII edycji Tygodnia Bibliotek.
5. Przygotowania do III edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnic- 

twa 2010.
6. Stan przygotowań do konkursu Bibliotekarz Roku.

24 marca
1. Akceptacja materiałów na posiedzenie ZG SBP.
2. Umowa z FRSI na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego –  

II etap.
3. Analiza stanu finansowego SBP.
4. Przygotowania do VIII edycji Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie 

konkursu na plakat.
5. Stan realizacji III edycji konkursu na najaktywniejszą bibliotekę Mistrz 

Promocji Czytelnictwa 2010.
6. Stan przygotowań do VII Forum SBP w 2011 r. i towarzyszącej mu 

konferencji.
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27 kwietnia
1. Przygotowania do obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
2. Podsumowanie działań w zakresie konkursów SBP (w tym Biblio-

tekarza Roku).
3. Gala Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
4. Stan przygotowań do VII Forum SBP.

9 czerwca
1. Ocena realizacji Strategii SBP… w I półroczu 2011 r.
2. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG.
3. Monitorowanie sytuacji finansowej SBP.
4. Stan przygotowań do VII Forum SBP i towarzyszącej mu konferencji.

2 września
1. Prace nad realizacją Strategii SBP na lata 2010-2021 – II etap.
2. Omówienie stopnia realizacji Programu działania SBP na lata 2009-

2013 – II etap.
3. VII Forum SBP.

8 grudnia
1. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP.
2. Ocena działalności Stowarzyszenia w 2011 r.
3. Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2012 r.

1. Obrady Prezydium ZG SBP  

31 stycznia 

31 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SBP, w któ-
rym uczestniczyli członkowie Prezydium oraz zaproszeni goście: Marzena 
Przybysz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Helena Bednarska, Stanisław 
Czajka, Anna Grzecznowska, Maria Burchard, Elżbieta Górska, Dariusz 

III. POSIEDZENIA PREZYDIUM 
ZG SBP W I PÓŁROCZU 2011 r.
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Kozłowski, Janusz Nowicki, Ewa Rozkosz. Spotkanie prowadziła sekretarz 
generalny SBP, Marzena Przybysz. Po przyjęciu protokółu z poprzedniego 
spotkania (9 grudnia 2010 r.) M. Przybysz omówiła najważniejsze działa-
nia ZG zrealizowane na przełomie 2010 i 2011 r., poinformowała także  
o zmianach w Wydawnictwie SBP. Przedstawiła obecnym Dariusza Ko-
złowskiego – nowego zastępcę dyrektora Biura ZG SBP ds. wydaw-
nictw. Dotychczasowy szef Wydawnictwa J. Nowicki będzie konsultan-
tem dyrektora Biura ds. wydawniczych. Przypomniała, że w grudniu  
2010 r. uruchomiono portal sbp.pl oraz rozliczano granty uzyskane w 2010 r.  
W dalszej części posiedzenia Prezydium omówiono:

– plan pracy ZG SBP w 2011 r.: M. Przybysz przedstawiła harmono-
gram planowanych konferencji, seminariów, warsztatów oraz wniosków 
grantowych, przewidzianych do realizacji w 2011 r.; 

– założenia VII Forum SBP, które odbędzie się  w Poznaniu w dn. 2-3 
września 2011 r.; towarzyszyć mu będzie konferencja poświęcona budow-
nictwu bibliotecznemu. Podjęto działania organizacyjne związane z zakwa-
terowaniem uczestników, trwają prace merytoryczne nad przygotowaniem 
szczegółowej tematyki Forum; 

– zasady przygotowania sprawozdań z działalności struktur SBP  
w 2010 r.; termin ich nadsyłania do Biura ZG upływa 20 lutego 2011 r.; 

– ideę powołania Komisji ds. Edukacji Informacyjnej: E. Rozkosz, jedna 
z jej inicjatorek, przedstawiła założenia, regulamin, plan pracy na 2011 r. 
oraz skład Zarządu Komisji. Prezydium ZG SBP, podjęło uchwałę o powo-
łaniu nowej komisji ZG SBP (uchwała nr 1/2011). Misją Komisji ds. Edukacji 
Informacyjnej jest upowszechnienie zagadnienia alfabetyzacji informacyj-
nej (ang. information literacy) w polskim środowisku bibliotekarskim oraz 
inicjowanie działań służących jego promocji; 

– realizację Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 
2010-2021: E. Górska dokonała oceny prac dotyczących: nowelizacji 
ustawy o bibliotekach, badań efektywności bibliotek publicznych, prze-
prowadzenia badań na temat stanu wykształcenia, dokształcania, statu-
su bibliotekarza oraz pragmatyki zawodowej w różnych typach bibliotek  
w wybranych okręgach, przedstawiła także działania w zakresie poprawy 
wizerunku SBP; 

– sytuację ekonomiczną SBP: J. Pasztaleniec-Jarzyńska, skarbnik SBP,  
podkreśliła, że uzyskano pozytywny wynik finansowy na koniec 2010 r.; 
szczegółowe rozliczenie finansów Stowarzyszenia zostanie przedstawione 
na posiedzeniu ZG w marcu 2011 r.;
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– zasady konkursów organizowanych przez SBP: „Bibliotekarz Roku”, 
nowy ogólnopolski konkurs, mający na celu wybór najbardziej cenione-
go i szanowanego w kraju bibliotekarza; „Mistrz Promocji Czytelnictwa”,  
III edycja konkursu na najlepszy program upowszechniający czytelnictwo  
i działalność biblioteki; konkurs na plakat „Tygodnia Bibliotek 2011” (zgodnie 
z nowym regulaminem w II etapie wyboru najlepszego plakatu dokonają 
internauci).

W sprawach różnych M. Przybysz poinformowała o nowej inicjatywie 
ZG – udziale SBP w XX Targach Książki Historycznej. Stowarzyszenie we 
współpracy z Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej zorganizuje 
podczas targów I Salon Bibliotek, mający na celu prezentację wydawnictw 
bibliotecznych o tematyce historycznej. Planowane jest również seminarium 
„Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek”. Biuro ZG 
SBP zwróciło się do wojewódzkich bibliotek z prośbą o podanie informacji 
na temat wydawanych przez nie publikacji o tematyce historycznej. Przy-
gotowano kosztorys udziału Stowarzyszenia w targach, podjęto starania 
o uzyskanie dofinansowania z MKiDN.

D. Kozłowski przedstawił założenia nowej serii wydawniczej SBP – 
„Biblioteki – Dzieci – Młodzież”, poświęconej problematyce literatury dla 
dzieci i młodzieży, edukacji kulturalnej młodego pokolenia, kształtowania 
nawyku czytania. Znajdą się w niej prace, które przybliżą czytelnikom wi-
zerunek współczesnej młodzieży, ich problemy rozwoju indywidualnego, 
poszukiwania własnej tożsamości. W ramach serii będą ukazywać się  pu-
blikacje z najnowszymi wynikami badań dotyczących literatury dziecięcej 
i młodzieżowej oraz pozycje poświęcone zagadnieniom recepcji i rozwoju 
czytelnictwa, wpływu literatury na zachowania i emocje młodego czytelnika. 
Redaktorem serii została prof. Joanna Papuzińska-Beksiak, ceniona autor-
ka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży, 
co ma gwarantować wysoki poziom książek z tej serii.

Dyr. Biura Anna Grzecznowska przekazała informację o uzyskaniu gran-
tu z Akademii Orange na realizację projektu „Spacerownik po Europie”. 
Będzie on realizowany we współpracy z Biblioteką „Nautilus” (Białołęka, 
Warszawa). Jego celem jest przybliżanie młodzieży kultury europejskiej 
poprzez książkę.

W trakcie posiedzenia Prezydium dyskutowano również nad nowym 
formatem „Poradnika Bibliotekarza”. Omówiono przygotowania do kampa-
nii 1% na rzecz SBP, która jest organizowana przez profesjonalną firmę. 
Kampania zostanie sfinansowana z grantu uzyskanego z Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 
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24 marca 
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca SBP – Elżbieta Stefań-

czyk, członkowie Prezydium: Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Ewa 
Chrzan, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 
Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Anna Grzecznowska (Biuro ZG SBP 
Janusz Nowicki (konsultant ds. Wydawnictwa SBP).

Kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła sytuację bieżącą Stowarzyszenia  
w zakresie realizacji umowy z FRSI i planu pracy ZG SBP. Poinformowała 
również, że zakończona została współpraca z firmą 3e w zakresie obsługi 
technicznej portalu sbp.pl, prace te wykonywać będzie firma MrWeb. Po-
nadto omówiono także tematykę obrad Zarządu Głównego. W sprawach 
różnych podjęto kwestie odpisów 1% podatku VAT na rzecz SBP oraz 
propozycji obchodów jubileuszu 95-lecia SBP i 85-lecia „Przeglądu Biblio-
tecznego” oraz 50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”, które przypadają 
w 2012 r. Mówiono także o sytuacji Zarządu Komisji Automatyzacji ZG 
SBP (rezygnacja dotychczasowej przewodniczącej), przygotowaniach do  
VII Forum SBP oraz udziału SBP w XX Targach Książki Historycznej.  
W tej ostatniej kwestii Prezydium podjęło decyzję o udziale SBP w Targach 
i organizacji w czasie ich trwania I Salonu Bibliotek (Decyzja nr 1/2011).

30 marca
W BN odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SBP (grupa warszaw-

ska), którego przedmiotem było wprowadzenie nowego logotypu SBP.  
W posiedzeniu uczestniczyli: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciusz-
ko, Marzena Przybysz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, oraz zaproszeni 
goście: Stanisław Czajka – honorowy przewodniczący SBP, Elżbieta Gór- 
ska – koordynator realizacji grantu dotyczącego wzmocnienia potencjału 
SBP, Konrad Stepanajtys – redaktor portalu sbp.pl, Agata Szczotka-Sarna 
(PR Partner). Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP, Elżbieta Ste-
fańczyk.

Na przełomie 2010 i 2011 r. ZG podjął prace nad nową identyfika-
cją wizualną SBP, wysłano ankiety do członków ZG SBP z prośbą  
o sugestie. W wyniku prac zaproponowano 12 projektów nowego logotypu, 
które poddano opinii – członków ZG SBP, a następnie dokonano wyboru. 
A. Szczotka-Sarna przedstawiła kolejno projekty i wynik ankiety dotyczącej 
logo. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad poszczególnymi projektami  
i zwycięskim znakiem logo – jego stylistyką, kolorystyką, wykorzystaniem.
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9 czerwca
Obecni: Elżbieta Stefańczyk, Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Ewa 

Kobierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyń-
ska, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Anna Grzecznowska, Dariusz 
Kozłowski, Janusz Nowicki.

Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk omówiła bieżące zadania 
realizowane przez Stowarzyszenie, m.in.: stan prac nad ustawą o biblio-
tekach,  przygotowania do VII Forum SBP i towarzyszącej mu konferencji 
poświęconej zagadnieniom budownictwa bibliotecznego, zadania ujęte  
w grancie uzyskanym z programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich, udziału w Targach Książki Historycznej. Prezydium zatwierdziło 
ponadto materiały przedkładane na posiedzeniu ZG.

2. Obrady Zarządu Głównego 

9 luty
Tematem posiedzenia, które prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk była 

dyskusja nad projektem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz przyjęcie stanowiska Zarządu w tej sprawie. W posiedzeniu 
uczestniczyli: Elżbieta Stefańczyk, Sylwia Błaszczyk, Maria Bochan, Joanna 
Chapska, Halina Ganińska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Jerzy Krawczyk, 
Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, 
Stanisław Turek. Zaproszeni: Janina Jagielska – przewodnicząca Komisji 
Odznaczeń i Wyróżnień.

Kol. Elżbieta Stefańczyk przedstawiła prace SBP nad opiniowaniem 
założeń do projektu wymienionej ustawy. Poinformowała, że w dn. 2 lutego 
br. odbyły się w MKiDN konsultacje środowiskowe, a 4 lutego pierwsze czy-
tanie projektu ustawy w Sejmie. ZG SBP zwrócił się do zarządów okręgów  
o wyrażenie opinii nt. projektowanej nowelizacji ustawy. Do Biura ZG wpły-
nęły stanowiska z okręgów i oddziałów SBP: kujawsko-pomorskiego, łódz-
kiego, małopolskiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, tarnobrze-
skiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego; wyrażono 
w nich sprzeciw wobec nowelizacji ustawy, przedstawionej w styczniu br. 
Stanowiska są zaprezentowane na portalu www.sbp.pl. 

ZG otrzymał również opinię Federacji Związków Zawodowych Pracow-
ników Kultury i Sztuki w sprawie projektu nowej ustawy.

W wyniku dyskusji, w której zabierali głos poszczególni członkowie, 
Zarząd Główny przyjął stanowisko, w którym wyraził sprzeciw wobec sfor-
mułowania zapisów w projekcie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
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łalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, umożliwiających łączenie 
bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury  i likwidacji ust. 7 w art. 13 
obowiązującej ustawy o bibliotekach dot. zatrudniania dyrektorów instytucji 
kultury. Zarząd stoi na stanowisku, że wprowadzona do projektu ustawy 
możliwość łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury stanowi olbrzymie 
zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania sieci bibliotek publicznych.  
W kwestii zatrudniania dyrektorów instytucji kultury Stowarzyszenie wyraża 
sprzeciw wobec wprowadzenia zapisów powodujących, że dotychczasowe 
umowy z dyrektorami na czas nieokreślony wygasają w ciągu roku od daty 
wejścia w życie ustawy; zapisy te są w sprzeczności z zasadą ochrony praw 
nabytych i zaufania obywatela do prawa.  SBP odniosło się również do pro-
jektu zarządzania instytucją kultury przez osobę prawną – Stowarzyszenie 
obawia się, że osoby te, nie mogąc uzyskiwać bezpośrednich dochodów 
z usług bibliotecznych (ich bezpłatność gwarantuje obowiązująca ustawa 
o bibliotekach), będą szukały zysku w zadaniach komercyjnych kosztem 
obniżenia jakości usług bibliotecznych. Stowarzyszenie proponuje również 
rozszerzyć treść art. 1. ust. 13 dot. powołania na stanowisko dyrektora  
o zapis mówiący, że organizator występując do ministra właściwego do  
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zgodę na powołanie  
kandydata na stanowisko dyrektora bez przeprowadzania konkursu, dołą- 
cza do swego wniosku opinię związków zawodowych i organizacji bran-
żowych.

W kwestii wynagradzania pracowników instytucji kultury – proponowane 
w Rozporządzeniu minimalne stawki zaszeregowania, jak również ich zróż-
nicowanie o 20-50 zł uznano za zaniżone i krzywdzące dla pracowników 
bibliotek, od których wymaga się coraz wyższych kwalifikacji i kompetencji. 
Równocześnie ZG proponuje wpisanie do art. 1. ust. 22 punktu, który daje 
jednoznacznie dyrektorowi biblioteki możliwość wypracowania własnego 
regulaminu wynagrodzeń, własnej polityki płacowej, tj. ustanawiania ko-
rzystniejszych warunków płac i innych świadczeń związanych z pracą, niż 
te ustawowe. Pełna treść stanowiska ZG znajduje się w dalszej części 
niniejszego Biuletynu.

Stanowisko zostało przekazane do MKiDN, a do wiadomości otrzymali: 
Prezydent RP, Premier, Marszałkowie Sejmu i Senatu, jak również związki 
zawodowe oraz pozostałe organizacje bibliotekarskie.

Zarząd Główny zatwierdził ponadto Uchwałę nr 1/2011 Prezydium ZG  
z dn. 31.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji Informacyjnej.
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24 marca
Na posiedzeniu obecni byli: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Ma-

ciuszko, Helena Bednarska, Krzysztof Marcinowski, Marzena Przybysz, 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Sylwia Błaszczyk, Ewa Chrzan, Maria 
Bochan, Joanna Chapska, Stanisław Turek. Zaproszeni: przew. GKR – 
Elżbieta Zaborowska; Honorowy Przew. SBP – Stanisław Czajka; Biuro ZG  
SBP: dyr. Biura ZG SBP:  Anna Grzecznowska, dyrektor Wydawnictwa SBP – 
Dariusz Kozłowski, konsultant ds. Wydawnictwa SBP – Janusz Nowicki.

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim sprawozdawczości dot. 
roku 2010 i zatwierdzenia planów działania na 2011 r. Poszczególne spra-
wozdania przedstawiły:

l kol. Marzena Przybysz – z działalności ZG,
l kol. Sylwia Błaszczyk – z działalności struktur terenowych SBP,
l kol. Ewa Chrzan – z działalności sekcji, komisji i zespołów ZG SBP,
l kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – sprawozdanie finansowe.
W 2010 r. Zarząd Główny zaangażowany był w zadania włączone do 

Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, zgod-
nie z Programem działania SBP na lata 2009-2013 (w tym: uruchomienie 
nowego portalu Stowarzyszenia, opracowanie projektu ustawy o biblio-
tekach, wzmocnienie wizerunku Stowarzyszenia). Działania różnorodne 
podejmowane przez poszczególne ogniwa terenowe, samodzielnie lub we 
współpracy z macierzystymi bibliotekami dowodzą integracji pracowników 
bibliotek polskich. Z ich efektów korzystają nie tylko członkowie organizacji, 
ale całe środowisko skupione wokół książki (bibliotekarze, zawody pokrew-
ne, czytelnicy itp.). Pewien niedosyt budzi stała liczba członków organizacji 
(widoczna zwłaszcza w województwie mazowieckim) i niewielki procent 
spośród ludzi młodych zainteresowanych pracą społeczną, co może być 
przejawem braku identyfikacji tej grupy osób z zawodem bibliotekarza. 
W 2010 r., w działaniach sekcji, komisji i zespołu ZG SBP na szczególne 
podkreślenie zasługują aktywność Sekcji Bibliotek Muzycznych oraz inten-
syfikacja pracy Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. 

Jeśli chodzi o sytuację finansową to rok 2010 zakończył się wynikiem 
pozytywnym. Na kondycję finansową SBP wpływ miały dotacje uzyskane 
z FRSI oraz MKiDN, które pozwoliły Stowarzyszeniu podjęcie nowych za-
dań, zdigitalizowania dwóch czasopism („Przegląd Biblioteczny” i „Zagad-
nienia Informacji Naukowej”) oraz unowocześnienia wyposażenia Biura 
ZG SBP. Skutek przyniosło także oszczędne gospodarowanie funduszem 
przeznaczonym na publikacje czasopism SBP, pozyskiwanie sponsorów 
oraz większe zyski z organizowanych konferencji.
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ZG przyjął przedstawione sprawozdania, w tym finansowe (uchwała 
nr 5/2011). W dalszej części obrad przewodnicząca SBP, E. Stefańczyk 
omówiła działania ZG w I kwartale br., w tym konkursy Mistrz Promocji Czy-
telnictwa, Tydzień Bibliotek 2011, Bibliotekarz Roku, Nagroda Młodych SBP 
im. Prof. Marii Dembowskiej, Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego, 
rozwój portalu sbp.pl oraz uczestnictwo ZG SBP w Targach Książki. Portal  
sbp.pl jest odbierany wśród użytkowników pozytywnie, istotną sprawą  
w 2011 r. będzie jego dalszy rozwój, w tym pozyskanie dodatkowych (poza 
FRSI) źródeł utrzymania. 

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie (M. Przybysz) i przyję-
cie Planu pracy Zarządu Głównego SBP na 2011 r. Plan został jednogłośnie 
zaakceptowany. Rok 2011 będzie przebiegał pod hasłem dalszej realizacji 
prac ujętych w Strategii SBP... oraz organizacji VII Forum SBP,  jak również 
towarzyszącej mu konferencji poświęconej budownictwu bibliotecznemu 
(1-3 września, Poznań-Kiekrz). Ramowy program Forum oraz konferencji 
przedstawiła E. Kobierska-Maciuszko. Zarząd podjął decyzję o zwołaniu 
VII Forum SBP (Uchwała nr 2/2011) oraz powołał Komitet Programowo-
-Organizacyjny VII Forum SBP (Uchwała nr 3/2011), w skład którego we-
szli:  Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca, Helena Bednarska, Halina 
Ganińska, Anna Grzecznowska, Janina Halec, Ewa Kobierska-Maciuszko, 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz. 

W sprawach różnych omówiono m.in. udział SBP w XX Targach Książki 
Historycznej oraz obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, 
które w tym roku będą przebiegały lokalnie. 

Podjęto również sprawę sytuacji Komisję Automatyzacji. W styczniu 
br. do przewodniczącej SBP wpłynęła rezygnacja kol. Katarzyny Mater-
skiej z funkcji przewodniczącej komisji. W dn. 9.03. odbyło się posiedze-
nie członków komisji, dotychczasowy zarząd komisji zrzekł się pełnienia 
funkcji. Dokonano wyboru nowego zarządu, a na przewodniczącą została 
wybrana Lilia Marcinkiewicz z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Zarząd 
Główny Uchwałą nr 4/2011 powołał nowy skład zarządu komisji i dokonał 
na jego wniosek zmiany nazwy komisji z Komisji Automatyzacji na Komisję 
Nowych Technologii.

ZG Uchwałą nr 6/2011 przyjął Regulamin Sekcji Bibliotek Muzycznych. 
W trakcie posiedzenia Zarządu uczestnicy spotkania rozmawiali o utrzy-

maniu dobrej kondycji finansowej Stowarzyszenia, zwłaszcza po zakoń-
czeniu grantu FRSI; będzie wymagało to wielu zabiegów, m.in. większej 
promocji SBP na portalu oraz pozyskania nowych sponsorów i aktywizacja 
sprzedaży naszych wydawnictw. 
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Dyskutowano także o:
l zbudowaniu profesjonalnej bazy członków Stowarzyszenia,
l doskonaleniu sprawozdawczości SBP; wnioskowano, aby w spra-

wozdaniu rocznym uwzględnić liczbę nowych członków oraz, aby w jed-
nym sprawozdaniu przekazywanym do publikacji ująć działalność całego 
Stowarzyszenia (ZG, struktur terenowych, sekcji, komisji oraz zespołów 
problemowych),

l działaniach w pozyskiwaniu 1% z podatku VAT na rzecz Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich (hasło: 1% na SBP – kaPITalny wybór!) oraz 
przeznaczeniu tych środków na rozwój działalności,

l kreowaniu identyfikacji wizualnej SBP – zapoznano się z projektami 
nowego logotypu Stowarzyszenia. 

9-10 czerwca
W dniach 9-10 czerwca 2011 r. obradował Zarząd Główny SBP. Obecni 

członkowie ZG: Elżbieta Stefańczyk, Helena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, 
Maria Bochan, Maria Burchard, Joanna Chapska, Ewa Kobierska-Maciusz-
ko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Jerzy Krawczyk, Piotr Marcinkowski, 
Krzysztof Marcinowski, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Elżbieta Gór-
ska, Anna Grzecznowska, Dariusz Kozłowski, Janusz Nowicki, Konrad 
Stepanajtys, Agata Szczotka-Sarna, Elżbieta Zaborowska. 

Po przyjęciu protokołów z poprzedniego posiedzenia ZG, dokonano pod- 
sumowania działalności Stowarzyszenia w pierwszym półroczu 2011 r., 
zwracając przy tym szczególną uwagę na:

l obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; w całym kraju odbyły się liczne 
imprezy popularyzujące czytelnictwo, w których uczestniczyli opiekunowie 
okręgów SBP. Ich obserwacje wskazują, że wiele małych i dużych bibliotek 
włączyło się aktywnie w popularyzację książek, organizując lekcje biblio-
teczne dla uczniów, konkursy recytatorskie, malarskie, przedstawienia, 
spotkania autorskie, koncerty, wykłady czy wystawy. Do Biura Zarządu 
Głównego SBP, wpłynęło ponad siedemdziesiąt relacji prezentujących róż-
norakie wydarzenia organizowane przez biblioteki we współpracy z samo-
rządami, szkołami, centrami kultury itp. Działania były szeroko reklamowane 
w mediach lokalnych. Biuro przygotowało podsumowanie działań, które 
zostało zamieszczone na portalu sbp.pl,

l udział SBP w II Warszawskich Targach Książki (maj); po raz pierwszy 
SBP zorganizowało panel dyskusyjny skierowany do rodziców, nauczycieli 
i bibliotekarzy na temat książek dla najmłodszych dzieci. Przedstawiono 
nową serię wydawniczą SBP „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”. Książki, które 
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ukazały się w tej serii zaprezentowały jej autorki: Grażyna Lewandowicz-No-
sal oraz Alicja Ungeheuer-Gołąb. Panel prowadziła profesor J. Papuzińska, 
autorka książek dla dzieci, znawca literatury dziecięcej i młodzieżowej. 
Obecni na sali podkreślali, że nowa seria wypełnia lukę na rynku wydaw-
nictw skierowanych do rodziców najmłodszych dzieci,

l rozstrzygnięte konkursy SBP: Nagroda Naukowa im. A. Łysakow-
skiego, Nagroda Młodych im. Prof. Marii Dembowskiej, Bibliotekarz Roku 
2010. Wyniki konkursów przedstawił Janusz Nowicki. Nagrody wręczone 
zostaną podczas VII Forum SBP,

l prace w zakresie wzmocnienia potencjału SBP, w tym działania wi-
zerunkowe; specjalista ds. PR Agata Szczotka-Sarna przedstawiła opra-
cowaną Księgę Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej SBP. Zarząd Główny 
przyjął datę 1 lipca 2011 r. jako termin wdrożenia Księgi i ustalił okres 
jej wdrażania przez struktury Stowarzyszenia – do 15 września 2011 r. 
(Uchwała nr 7/2011), 

l kreowanie wizerunku Stowarzyszenia; ZG przyjął do realizacji Pro-
gram działań wizerunkowych na lata 2011, 2012, 2013 (Uchwała nr 8/2011), 

l prace nad ustawą o bibliotekach; stan prac omówił Andrzej Tyws, 
przewodniczący zespołu powołanego przez ZG SBP,

l sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej; wyniki prac Komisji przed-
stawiła przewodnicząca GKR – Elżbieta Zaborowska,

l zatwierdzenie Regulaminu Komisji Nowych Technologii ZG SBP 
(Uchwała nr 9/2011),

l sprawy finansowe; skarbnik SBP – kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyń-
ska przedstawiła projekt dokumentu dot. zasad polityki rachunkowości do 
stosowania przez struktury SBP; Zarząd Główny, po przeanalizowaniu 
przedstawionych materiałów, przyjął dokument (Uchwała nr 10/2011),

l wyniki naborów do Programów Operacyjnych MKiDN, MPiPS, MNiSW 
oraz innych; dyrektor Biura ZG SBP A. Grzecznowska zwróciła szczególną 
uwagę na warunki realizacji grantu uzyskanego po raz pierwszy z Fundacji 
Inicjatyw Obywatelskich. Grant ten umożliwia rozwój działalności Stowarzy-
szenia, w tym m.in. wsparcie działań dotyczących promocji czytelnictwa, 
współpracy międzynarodowej, wdrażania działań wizerunkowych. W ra-
mach tych ostatnich, kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła działania 
zmierzające do budowy profesjonalnej bazy członków SBP, zaproponowała 
docelową strukturę bazy i zobowiązała się do opracowania wersji podsta-
wowej, która będzie wdrożona  do końca br.,

l przygotowania do VII Forum SBP; przewodnicząca SBP – Elżbieta 
Stefańczyk poinformowała o pracach organizacyjnych i merytorycznych, 
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dotyczących zarówno samego Forum, jak i towarzyszącej mu konferencji 
poświęconej budownictwu bibliotecznemu. Forum odbędzie się w dniach 
2-3 września 2011 r., w Kiekrzu k. Poznania. Konferencja „Biblioteka XXI 
wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe 
aranżacje. Trzy lata po Kielcach – najnowsze realizacje”, odbędzie się  
w dniach 1-2 września 2011 r. Współorganizatorem konferencji jest Bi-
blioteka Politechniki Poznańskiej. Program Forum oraz konferencji został 
zamknięty. Trwa rejestracja na portalu SBP. Przygotowano i rozesłano pa-
kiety sponsorskie. Partnerem w obu przedsięwzięciach jest Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna Centrum Animacji Kultury,

l przygotowania do VI Forum Młodych Bibliotekarzy; stan prac omówił 
kol. Piotr Marcinkowski. Relacje z Forum będą przedstawiane na portalu 
na bieżąco.

W sprawach różnych dyskutowano o propozycji obchodów jubileuszo-
wych w 2012 r.: 95 lat SBP, 85 lat „Przeglądu Bibliotecznego” oraz 50 lat 
„Zagadnień Informacji Naukowej”. Kol. E. Stefańczyk zapoznała członków 
ZG z propozycją zorganizowania Kongresu IFLA 2017 r. w Polsce. Za-
rząd Główny zaakceptował intencję zorganizowania Kongresu (Uchwała 
nr 11/2011), który uświetniłby  obchody stulecia SBP.

Dyskutowano również o pracach dot. pragmatyki zawodu bibliotekarza, 
realizowanych w ramach Strategii SBP na lata 2010-2021. Zarząd Główny 
powołał Zespół ekspertów do przeprowadzenia prac w tym zakresie (Decy-
zja nr 2/2011). W skład Zespołu weszli: Ewa Kobierska-Maciuszko (prze-
wodnicząca Zespołu, BUW), Wiesława Budrowska (Biblioteka Pedagogicz-
na, Toruń), Ewa Dobrzyńska-Lankosz (Biblioteka Główna AGH), Krzysztof 
Marcinowski (MBP Szczecin), Ewa Śliwińska (Książnica Podlaska).

Załącznik: Uchwały, decyzje Prezydium i Zarządu Głównego SBP. 

UCHWAŁA Nr 1/2011
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji Informacyjnej

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Prezydium Zarządu Głównego SBP – działając na podstawie pełnomoc-
nictwa Zarządu Głównego SBP, podczas posiedzenia w dniu 31 stycznia 
2011 r. zapoznało się z materiałami uzupełniającymi List intencyjny skie-
rowany do Zarządu Głównego, dotyczący powołania Komisji ds. Edukacji 
Informacyjnej.
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Wnioskodawcy powołania Komisji odbyli spotkanie organizacyjne, wy-
bierając tymczasowy skład Komisji, ostateczną nazwę, jednocześnie nakreś- 
lając wstępne zadania, a w nich m.in. inicjowanie programów służących 
podwyższeniu kompetencji informacyjnych użytkowników polskich bibliotek.

Prezydium Zarządu Głównego SBP, akceptuje program działania Ko-
misji, proponowany skład osobowy Zarządu Komisji, oraz uznaje za prawi-
dłowy tryb jej powołania, który jest zgodny z ustaleniami regulaminowymi 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W załączeniu: List intencyjny. Program działania na lata 2011-2013 
oraz protokół wyborczy z posiedzenia Grupy założycielskiej Komisji ds. 
Edukacji Informacyjnej ZG SBP.

                                                        Prezydium Zarządu Głównego
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 31.01.2011 r.

DECYZJA Nr 1/2011
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

z dnia 24 marca 2011 r. 
dotycząca udziału SBP w XX Targach Książki Historycznej

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
podejmuje decyzję o przystąpieniu do udziału w organizacji XX Targów 
Książki Historycznej, które odbędą się w dniach 24-27 listopada 2011 r. na 
Zamku Królewskim w Warszawie.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizuje I Salon Bibliotek, 
podczas którego biblioteki będą mogły zaprezentować swoje publikacje 
o tematyce historycznej oraz seminarium pt. Małe ojczyzny – historyczne 
wydawnictwa regionalne bibliotek.

                                                        Prezydium Zarządu Głównego
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 24.03.2011 r.
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UCHWAŁA Nr 2/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarz Polskich

z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie zwołania VII FORUM SBP

Na mocy Statutu SBP § 43, p. 3 Zarząd Główny Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich zwołuje w dniu 2-3 września 2011 r. w Kiekrzu k. Poznania 
VII FORUM SBP. Obradom VII Forum towarzyszyć będzie ogólnopolska 
konferencja poświęcona tematyce budownictwa i modernizacji bibliotek.

Uczestnictwo w zgromadzeniu Forum określa § 43, p. 1 Statutu Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

                                                      Zarząd Główny
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 24.03.2011 r.

UCHWAŁA Nr 3/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 24 marca 2011 r. 
w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego

VII FORUM SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, podczas obrad 
w dniu 24 marca br., powołuje Komitet Programowo-Organizacyjny VII 
Forum SBP.

W skład Komitetu wchodzą:
1. Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca
2. Helena Bednarska
3. Halina Ganińska
4. Anna Grzecznowska
5. Janina Halec
6. Ewa Kobierska-Maciuszko
7. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
8. Marzena Przybysz
Komitet na posiedzeniu Zarządu Głównego SBP w dniu 9 czerwca 2011 r. 

przedstawi stan prac przygotowawczych do przeprowadzenia obrad Forum.

                                                       Zarząd Główny
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichWarszawa, 24.03.2011 r.
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UCHWAŁA Nr 4/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 24 marca 2011 r.
dotycząca powołania Zarządu Komisji Automatyzacji

oraz dokonania zmiany nazwy Komisji na:
Komisja Nowych Technologii ZG SBP

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji przewodniczącej 
Komisji Automatyzacji kol. Katarzyny Materskiej, jak i prac w Komisji jej 
poszczególnych członków – Zarząd Główny SBP, po zwołaniu nadzwyczaj-
nego posiedzenia Komisji i dokonania wyboru nowych władz, postanawia 
powołać nowy skład Zarządu Komisji i dokonać na jego wniosek zmiany 
nazwy Komisji na: Komisja Nowych Technologii ZG SBP.

Zarząd Komisji będzie działał w składzie:
Lilia Marcinkiewicz – przewodnicząca
Grzegorz Winnicki – sekretarz
Krzysztof Tkacz – członek
Katarzyna Winogrodzka – członek
Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania

                                                      Zarząd Główny
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 24.03.2011 r.

UCHWAŁA Nr 5/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na posiedzeniu 
w dniu 24 marca 2011 r. przyjął i zatwierdził Sprawozdanie Skarbnika ZG 
SBP za 2010 r.

                                                      Zarząd Główny
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 24.03.2011 r.
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UCHWAŁA NR 6/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Sekcji Bibliotek Muzycznych

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, po przeanali-
zowaniu propozycji kol. Stanisława Hrabiego – przewodniczącego Sekcji 
Bibliotek Muzycznych ZG SBP, dotyczącej przyjęcia Regulaminu działania 
ww. Sekcji – uznaje ją za zasadną i podejmuje uchwałę o przyjęciu Re-
gulaminu, jako podstawy działania Sekcji Bibliotek Muzycznych Zarządu 
Głównego SBP. W załączeniu Regulamin.

                                                      Zarząd Główny
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 24.03.2011 r.

UCHWAŁA Nr 7/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 9 czerwca 2011 r. 
w sprawie przyjęcia terminu wprowadzenia

nowej identyfikacji wizualnej SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich po zapoznaniu 
się z Księgą Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej, zawierającej  nowy logotyp 
SBP, znaki dla Wydawnictwa SBP i portalu sbp,pl oraz wzory materiałów do 
stosowania w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, postanawia przyjąć 
datę 1 lipca 2011 r., jako termin rozpoczęcia wdrażania Księgi. Równocześ- 
nie Zarząd Główny ustala okres przejściowy do 15 września br., w czasie 
którego należy wycofać stare logotypy. W załączeniu Księga Znaku oraz 
Identyfikacji Wizualnej.

                                                      Zarząd Główny 
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

Warszawa 9.06.2011 r. 
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UCHWAŁA Nr 8/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 9 czerwca 2011 r.
dotycząca realizacji Programu działań wizerunkowych SBP

na lata 2011, 2012-2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mając na uwa-
dze wzmocnienie kreowania nowoczesnego wizerunku Stowarzyszenia, 
postanawia przyjąć do realizacji Program działań wizerunkowych SBP na 
lata 2011,2012-2013.

                                                      Zarząd Główny
                                                       Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Warszawa 9.06.2011 r.

UCHWAŁA Nr 9/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 9 czerwca 2011 r.
dotycząca przyjęcia Regulaminu Komisji Nowych Technologii  

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, po zapoznaniu 
się z Regulaminem opracowanym przez Zarząd Komisji Nowych Technolo-
gii ZG SBP, podejmuje uchwałę o jego przyjęciu, jako podstawy działania 
ww. Komisji.

                                                                     Zarząd Główny
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Warszawa 9.06.2011 r.

UCHWAŁA Nr 10/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 9 czerwca 2011 r. dotycząca zasad polityki rachunkowości

Działając na podstawie § 40 pkt. 10 Statutu Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich Zarząd Główny SBP, po przeanalizowaniu materiałów 
opracowanych przez Skarbnika i Główną Księgową dot. zasad prowadzenia 
rachunkowości w Stowarzyszeniu, przyjmuje do stosowania   dokument pt. 
Zasady polityki rachunkowości wraz z załącznikami. Traci moc Uchwała 
ZG SBP Nr 12/2001 r.

                                                       Zarząd Główny 
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichWarszawa 9.06.2011 r.
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UCHWAŁA Nr 11/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie intencji zorganizowania Kongresu IFLA w Polsce

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich akceptuje in-
tencję Biblioteki Narodowej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 
Prezydenta Wrocławia zorganizowania w Polsce w 2016 lub 2017 r. Kon-
gresu IFLA.   

                                                        Zarząd Główny 
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa 9.06.2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dn. 9 czerwca 2011 r.
dotycząca powołania Zespołu ekspertów

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mając na uwa-
dze sprawne przeprowadzenie i sfinalizowanie prac nad pragmatyką za-
wodu bibliotekarza powołuje Zespół ekspertów w składzie:

1. Ewa Kobierska-Maciuszko – przewodnicząca (BUW)
2. Wiesława Budrowska (Biblioteka Pedagogiczna, Toruń)
3. Ewa Dobrzyńska-Lankosz (Biblioteka Główna AGH)
4. Krzysztof Marcinowski (MBP Szczecin)
5. Elwira Śliwińska (Książnica Podlaska)
Zespół będzie na bieżąco informował o przebiegu prac Prezydium  

i Zarząd Główny SBP.

                                                       Zarząd Główny
                                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 9.06.2011 r.
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1. Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego
Na podstawie rekomendacji uzyskanych od Komisji Nagrody Naukowej 

SBP im. Adama Łysakowskiego, obradującej pod przewodnictwem dr hab. 
Jadwigi Sadowskiej, Zarząd Główny przyznał nagrody w poszczególnych 
kategoriach za następujące prace:

– prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:
l Słowa kluczowe / Wiesław Babik. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Ja-

giellońskiego, 2010, 241 s.
– prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:
l Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945 / Andrzej Mężyński; Mi-

nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa 
Kulturowego. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Departament Dziedzictwa Kulturowego, 2010, 367 s. (Polskie Dziedzictwo 
Kulturalne. Seria A „Straty Kultury Polskiej”);

– podręczniki akademickie:
l Biblioteka w komunikacji publicznej / Jacek Wojciechowski. Warsza-

wa: Wydaw. SBP, 2010, 271 s.
– prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym:
l Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej / Małgorzata 

Fedorowicz. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, 2010, 345 s. (Rozprawa habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika). Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas VII Fo-
rum SBP.

2. Mistrz Promocji Czytelnictwa
W dniu 6 kwietnia 2011 r., jury w składzie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyń-

ska (przewodnicząca), Jadwiga Chruścińska, Piotr Jankowski, Małgorzata 
Jezierska, Monika Sówka-Cychner, Anna Stępień, przyznało następujące 
nagrody w konkursie na najbardziej aktywną bibliotekę promującą czytel-
nictwo w 2010 r:

  I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 II nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju
III nagroda: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

IV. KONKURSY SBP
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Nagroda specjalna „Poradnika Bibliotekarza”: Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Aleksandrowie.

Wyróżnienia:
l Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
l Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi
l Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto
l Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie
l Książnica Zamojska w Zamościu.
Specjalne wyróżnienia za utrzymywanie od wielu lat wysokiego poziomu 

i różnorodności działań promujących czytelnictwo:
l Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
l Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
l Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
l Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie
l Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Nagrody wręczono na konferencji prasowej inaugurującej obchody 

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Uzasadnienie wyboru laureatów nagród 1-3:

I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu łącznie z filiami w 2010 r. 

zorganizowała 4786 imprez. Od wielu lat organizuje różnorodne akcje po-
pularyzujące modę na biblioteki i czytanie wśród mieszkańców Wrocławia  
w każdym wieku: od noworodków do seniorów. Oprócz tradycyjnie organizo-
wanych w bibliotekach akcji takich jak spotkania autorskie, głośne czytanie 
dzieciom, warsztaty literacko-czytelnicze, konkursy czytelnicze, wystawy, 
Dyskusyjne Kluby Książki – w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu 
realizowano wiele nowatorskich przedsięwzięć zachęcających do czytania 
osoby rzadko korzystające z bibliotek:

l imprezy organizowane poza siedzibą bibliotek, np. cykle „Poczy-
talnie”, czyli kąciki czytelnicze w przestrzeni publicznej, np. w Browarze 
Mieszczańskim podczas Dni Życzliwości, pikniki czytelnicze przed siedziba-
mi filii bibliotecznych pod hasłem „Wokół książki” i „Krasnalowa Biblioteka 
Plenerowa”, na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego podczas imprez 
dla dzieci niepełnosprawnych, wystawy na jednej z głównych ulic Wrocła-
wia, udział w miejskiej imprezie promującej instytucje mające siedzibę przy 
ulicy Szewskiej,
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l działania poświęcone grupom osób zagrożonych różnego rodzaju 
wykluczeniom (technologicznym, kulturowym, informacyjnym, społecznym), 
seniorom, osobom chorym (projekt „Wróć do nas”),

l działania na rzecz tolerancji, takie jak „Żywa Biblioteka”,
l projekt „Na dobry początek”, którego częścią jest rozdawanie mamom 

noworodków wyprawek czytelniczych, zajęcia dla rodziców z niemowlakami 
w cyklu „Biblioteka Malucha” i inne tego typu imprezy,

l organizowanie od 2010 r. Targów Książki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Dobre Strony” oraz Wrocławskie Promocje Dobrych Książek.

II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju
W 2010 r. zorganizowano wiele czytelniczych imprez promujących czy-

telnictwo wśród wszystkich grup wiekowych, m.in.:
l spotkania w „Klubie Moli Książkowych”, w „Salonie Pisarzy”, w „Ka-

wiarence pod Sową” oraz podczas „Jastrzębskich Splotów Literackich”, 
l spotkania dla dzieci: „Puchatkowy zawrót głowy”, „Czytanie na śnia-

danie”, „Baśniowy Zakątek”,
l organizowanie spotkań integracyjnych aktywizujących osoby nie-

pełnosprawne,
l happeningi artystyczne,
l spotkania przybliżające literaturę i kulturę innych narodów.

III nagroda – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Biblioteka w 2010 r. zorganizowała 1562 imprez promujących czytel-
nictwo, w tym: spotkania z autorami, udział w akcji „Cała Polska czyta 
Dzieciom”, ferie w bibliotece, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy, zajęcia 
literacko edukacyjne. Na wyróżnienie zasługują oryginalne działania:

l Bydgoski Trójkąt Literacki,
l konkurs Bydgoska Książka Roku „O strzałę łuczniczki”,
l happening „Wielkie czytanie, dziś polecamy”,
l cykl imprez przybliżających twórczość Marii Konopnickiej,
l ogólnopolski konkurs literacki „Pamiętajmy o poezji”,
l spotkanie z Literaturą Niepokorną – cykl imprez pod hasłem „Edward 

Stachura, wzrusza, porusza, inspiruje”,
l imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
l cykliczne spotkania popularyzujące naukę „Odkrywamy tajemnicę 

Kosmosu”.
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3. Tydzień Bibliotek 2011
VIII edycja programu Tydzień Bibliotek odbywała się w dniach 8-15 

maja br. pod hasłem: „Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam, wchodzę”. 
Tegoroczne hasło to dwuwiersz zachęcający do odwiedzin biblioteki nie 
tylko w celu wypożyczenia książki, ale też bez sprecyzowanego powodu. Ma 
sprzyjać wytworzeniu się mody na bywanie w bibliotece. Rolą bibliotekarzy 
jest stworzenie optymalnych warunków sprzyjających wygenerowaniu się 
tego typu mody. Hasło nawiązuje do oczywistego faktu, że biblioteki to nie-
zastąpiony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej, 
spędzania wolnego czasu. Z biblioteką jest nam po drodze, bo korzystamy 
z jej usług przez całe życie. Wszyscy mogą znaleźć w niej coś dla siebie. 
Hasło odnosi się nie tylko do biblioteki jako lokalu, którego nie należy omijać. 
Coraz większego znaczenia nabiera wirtualne wejście do biblioteki, gdzie 
na jej stronie internetowej możemy uzyskać wiele informacji dot. zarówno 
gromadzonych zbiorów, jak i organizowanych wystaw, spotkań z ciekawymi 
ludźmi, ponadto skorzystać z cyfrowych zasobów biblioteki, zamówić do 
wypożyczenia książkę, a poprzez Skype’a lub Gadu-Gadu skontaktować 
się bezpośrednio z bibliotekarzem. Od atrakcyjności strony www biblioteki 
zależy zdobywanie nowych czytelników w nie mniejszym stopniu, niż od 
oferty książek do wypożyczenia. Hasło Tygodnia Bibliotek 2011 umożliwia 
prezentację różnorodnych relacji bibliotekarzy z czytelnikami, niezależnie 
od rodzaju bibliotek, wieku i gustów odwiedzających je osób. Biblioteka 
jest skarbnicą, której nie sposób ominąć na swej drodze. W całym kraju 
wiele małych i dużych bibliotek włączyło się aktywnie w popularyzację czy-
tania oraz książek, organizując lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy 
recytatorskie, malarskie, przedstawienia, spotkania autorskie, koncerty, 
wykłady czy wystawy.

Na portalu sbp.pl uruchomiono serwis zawierający informacje z bi-
bliotek na temat wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek 
(wpłynęło ponad 80 relacji). Po zakończeniu akcji opracowano i opubliko-
wano podsumowanie, w którym zaprezentowano najciekawsze wydarzenia  
z całego kraju. Przykładowo warto wymienić kilka z nich:

„W Gnieźnie zorganizowano konkurs plastyczny na najpiękniejszą 
okładkę ilustrującą baśnie Hansa Christiana Andersena, w Zduńskiej Woli 
wybierano najlepsze wiersze czytelników dotyczące książki, zaś w Siemia-
nowicach Śląskich zaprezentowano intrygującą wystawę „Władca Pierście-
ni, Gwiezdne Wojny i Japonia w literaturze, kulturze i filmie”, zestawiając ze 
sobą z pozoru trzy zupełnie odrębne tematy. Zielona Góra zaproponowała 
sygnowania książek ozdobnymi pieczęciami w ramach akcji „Oznacz swoje 
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książki, by nikt nie zapomniał Ci ich oddać”. W Aleksandrowie postawiono 
na rodziców, proponując im prelekcję „Przy kawie o dobroczynnym wpływie 
głośnego czytania na rozwój dzieci” oraz zwrócono uwagę na ekologię, 
organizując wymianę książek za makulaturę i baterie. „Łosprawiomy po 
naszymu” czyli konkurs Gwary Śląskiej odbył się w Raciborzu. W tamtej-
sze obchody Tygodnia Bibliotek włączyli się także nasi sąsiedzi zza Olzy, 
organizując Dzień Czeski, za pośrednictwem Biblioteki im. Petra Bezruce 
z Opawy. Biblioteka w Jarocinie postanowiła zapisać się w kartach Księgi 
Guinnessa tworząc najdłuższą zakładkę do książki z kolorowych papierków 
od cukierków, natomiast we Wrocławiu przygotowano konkurs „Literacki 
Detektyw” wymagający nie lada wiedzy i pamięci zarówno od organizatorów 
jak i uczestników. Przez siedem dni prezentowano czytelnikom fragmenty 
literatury pięknej na temat bibliotek – trzeba było odgadnąć tytuł oraz autora 
dzieła, z którego pochodzi cytat. 

Tydzień Bibliotek to również spotkania z ciekawymi gośćmi i autorami. 
W Opolu można było uczestniczyć w multimedialnym wykładzie na temat 
twórczości Elfriede Jelinek oraz w spotkaniu autorskim z wybitną dzienni-
karką Teresą Torańską. Oleśnica zorganizowała spotkanie z Jarosławem 
Kretem, prezenterem pogody, ale równocześnie zapalonym fotoreporterem  
i autorek książek podróżniczych. W Poznaniu Juliusz Sienkiewicz, wnuk 
pisarza, opowiadał o losach rodu, zaś w Szczecinie odbyła się „Herbatka 
z Kisielem”, spotkanie z Małgorzatą Gąsiorowską, autorką biografii „Kisie-
lewski” oraz synem znanego prozaika, publicysty i kompozytora, Jerzym 
Kisielewskim. Niezwykle interesujący wykład miał miejsce w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu, gdzie historyk sztuki i bibliolog Arkadiusz Wagner 
opisywał książkę jako dzieło sztuki, prezentując ją od strony drukarskiej, 
papierniczej, ilustratorskiej czy introligatorskiej. 

Wśród bogatej oferty zajęć dla dzieci ciekawy pomysł zaproponowała 
biblioteka w Kędzierzynie-Koźlu, pozwalając najmłodszym czytelnikom na 
stworzenie swojego własnego audiobooka pod hasłem „Książka zaczaro-
wana twoim głosem”, natomiast gmina Węgliniec zorganizowała konkurs 
na najlepszą reklamę książki, którego wyniki mogą stać się cenną pomocą 
dla księgarń.

Jak się okazało, nie tylko biblioteki mogły przedstawić się od ciekaw-
szej strony, ale również sami bibliotekarze. W Żarach zaprezentowano 
wystawę „Pasje twórcze bibliotekarzy”, a w Rzeszowie pokazano fotografie 
opisujące dalekie podróże pracowników biblioteki. Ponadto w 19 miejsco-
wościach w całej Polsce zorganizowano już po raz drugi rajd rowerowy 
bibliotekarzy, czytelników, księgarzy i wszelkich miłośników rowerów, pod 
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nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz”. Akcja okazała się niezwykłą atrakcją dla 
wielu mieszkańców, trasy biegły obok bibliotek, księgarń czy antykwariatów, 
kolumna rowerów przejeżdżała od kilku do kilkunastu kilometrów. Rajdowi 
często towarzyszyły dodatkowe imprezy w postaci bezpłatnej wymiany 
książek, konkursów, pikników czy koncertów. Nawet wtedy, kiedy pogoda 
nie dopisała, jak miało to miejsce na przykład w Krakowie, bibliotekarze nie 
stracili ducha i zorganizowali zamiast rajdu przemarsz na rynek, skandując 
hasła zachęcające do czytania. 

W ramach programu Tydzień Bibliotek Zarząd Główny SBP ogłosił 
tradycyjnie dwa konkursy: na plakat oraz na najlepszy program działań 
związanych z promocją czytelnictwa i biblioteki. W regulaminach obu kon-
kursów wprowadzono kilka zmian.

W konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek ustanowiono dwa etapy.  
W etapie I jury dokonało wyboru 15 plakatów (ogółem wpłynęło 67 prac), 
które przeszły do etapu drugiego. Etap II przewidywał głosowanie inter-
netowe. Autorem zwycięskiego plakatu (373 głosy) została Pani Krystyna 
Kaczmarczyk z Biblioteki Politechniki Krakowskiej. 

W konkursie na najlepszy program działań rozstrzygnięcie będzie we 
wrześniu.  Warunkiem udziału jest przesłanie do 15 lipca pełnej dokumen-
tacji z realizacji przeprowadzonych akcji .W tym roku po raz pierwszy usta-
nowiono nagrodę dodatkową w konkursie, pod hasłem „Komu po drodze?” 
ufundowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
Mogą ją zdobyć te biblioteki, które w swojej ofercie przygotowały interesu-
jące propozycje skierowane konkretnie do dwóch grup wiekowych (starszej 
młodzieży 16-25 lat oraz dorosłych 25-60 lat), do odbiorców, którzy mają 
mniejszy kontakt z biblioteką, bądź zupełnie z niej nie korzystają, dlatego 
tak istotne jest przyciągnięcie tych osób i pokazanie im, że biblioteka może 
stać się atrakcyjnym miejscem dla każdego, bez względu na wiek.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas I Kongresu bibliotek publicz-
nych w dn. 13.10.2011 r. w Warszawie.

4. Bibliotekarz Roku 
Zarząd Główny SBP, we współpracy ze strukturami terenowymi Sto-

warzyszenia, ogłosił nowy ogólnopolski konkurs na Bibliotekarza Roku.  
W celach konkursu wymieniono: podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza 
w świadomości społecznej, upowszechnianie wartości określających misję 
społeczną bibliotekarzy i ich odpowiedzialność w budowie społeczeństwa 
wiedzy, rozbudzenie aktywności zawodowej bibliotekarzy.
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Konkurs został wpisany do kalendarza wydarzeń związanych z ob-
chodami „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”, programem promocji książek  
i czytelnictwa, oraz skorelowany z regionalnymi konkursami „Bibliotekarz 
Roku”, organizowanymi przez niektóre struktury terenowe SBP czy woje-
wódzkie biblioteki publiczne. Zgodnie z regulaminem konkurs  przebiegał 
dwuetapowo: etap I – wybory „Bibliotekarza Roku” danego województwa, 
przeprowadzone przez zarządy okręgów, etap II – głosowanie internetowe 
na portalu Stowarzyszenia. Z ramienia Zarządu Głównego koordynatorem 
konkursu została Ewa Stachowska-Musiał, członek honorowy SBP. Infor-
macje o konkursie były szeroko reklamowane zarówno na portalu sbp.pl, 
jak i w naszych czasopismach. 

Zwycięzcami etapu I, którzy weszli do etapu II (finału) zostali:
l Barbara Bielasta, kierownik Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego 

i Wiedzy o Regionie Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Kra-
sińskiego w Ciechanowie,

l Marta Czarnecka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu, 
l Błażej Feret, dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej,
l Bożena Jaskowska, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
l Elżbieta Kampa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, 
l Lucyna Kumala, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie,
l Barbara Kuprel, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki 

Publicznej w Mońkach,
l Anita Romulewicz, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,
l Danuta Szlendak, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pu-

ławach,
l Małgorzata Wojtaluk, kierownik Biblioteki Dziecięcej i Młodzieżowej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.
Sylwetki wszystkich finalistów prezentowane były na portalu oraz  

w czasopismach SBP. W głosowaniu internetowym zwyciężyła, uzyskując 
zaszczytny tytuł Bibliotekarza Roku 2010 Barbara Kuprel, na którą głos 
oddało 910 osób. Wszystkich finalistów zaproszono na VII Forum SBP, 
w czasie którego odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom. 
Przedsięwzięcie wsparły środki uzyskane z programu operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z Instytutu Książki. W realizację  
I etapu (wybór Bibliotekarza Roku na szczeblu wojewódzkim) włączyli się 
organizatorzy bibliotek.
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1. Komunikacja z trudnym klientem biblioteki 
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Okręgu 

SBP w Łodzi była organizatorem warsztatów dla 30 osób, poświęconych 
zachowaniom wobec „trudnych” czytelników odwiedzających bibliotekę.  
W trakcie spotkania w dn. 23 marca br., prowadzonego przez trenerki warsz-
tatów edukacyjnych, pracujące w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
bibliotekarze uzyskali cenne wskazówki, jak zachować się w sytuacjach, gdy 
użytkownik: atakuje werbalnie,  jest nadpobudliwy, agresywny, nieuprzejmy, 
nie potrafi nawiązać kontaktu z bibliotekarzem, nie chce zrozumieć przeka-
zywanych mu informacji, prezentuje postawę roszczeniową, jest irytujący. 

2. Między dzieciństwem a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece
Zarząd Główny SBP oraz Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica 

w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zorganizowały w dniach 28-29 mar- 
ca br. konferencję poświęconą czytelnictwu wśród młodzieży. Konferencja  
„Między dzieciństwem a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece”, w której 
uczestniczyło ok. 50 bibliotekarzy odbyła się w nowo otwartej Mediatece 
Start-Meta w Warszawie. Patronat medialny sprawował „Poradnik Biblio-
tekarza”. W poszczególnych prezentacjach przedstawiono:

l wizerunek współczesnej młodzieży i jej udział w kulturze oraz edu-
kacji,

l formy aktywizacji młodzieży stosowane przez biblioteki,
l oferty bibliotek adresowane do młodych odbiorców.
Referentami byli znani i cenieni specjaliści problematyki młodzieżo-

wej, pracownicy dydaktyczni, bibliotekarze z bibliotek specjalizujących się  
w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję do zwiedzania otwartej  
w listopadzie 2010 r. multimedialnej Mediateki Start-Meta na warszawskich 
Bielanach. Biblioteka ta jest jedną z najnowocześniejszych, skomputeryzo-
wanych instytucji kultury w Europie Środkowo-Wschodniej, miejscem, gdzie 
młodzi ludzie mają możliwość wykorzystywania w edukacji nowych techno-
logii, specjalistycznych programów i nowoczesnych pomocy naukowych.

V. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY
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3. 28. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej 
15 kwietnia br, w Bibliotece Narodowej odbyło się kolejne, 28. spot- 

kanie Zespołu ZG SBP ds. Bibliografii Regionalnej. Program spotkania,  
w którym wzięło udział ok. 50 osób, obejmował m.in. zmiany w słownictwie 
i tematyce opracowania języka haseł przedmiotowych BN, tematy formalne 
w „Bibliografii Lubelszczyzny”, hasła geograficzne w „Bibliografii Woje-
wództwa Mazowieckiego”, bibliografię regionu ciechanowskiego, działania 
promocyjne bibliografii regionalnych.

4. Badanie efektywności bibliotek publicznych 
W dniach 18-19 kwietnia 2011 r. w Warszawie Falenicy odbyło się se-

minarium „Badanie efektywności bibliotek publicznych”, skierowane głównie 
do przedstawicieli bibliotek testujących wskaźniki funkcjonalności, opra-
cowywane w ramach Zadania: I.3.1.2 Strategii SBP na lata 2010-2021.  
W seminarium wzięły udział 23 osoby.  

Pierwszego dnia przestawiono uczestnikom cele i założenia zadania  
„Badanie efektywności bibliotek publicznych” oraz wskaźniki efektywności 
w nowej edycji normy ISO 11620 (Lidia Derfert-Wolf – materiał własny oraz 
prezentacja oprac. przez prof. Ewę Głowacką). Omówiono też szczegółowo 
28 wskaźników wybranych dla polskich bibliotek publicznych, w tym definicje 
oraz cele i metody obliczania (M. Jurowski, D. Kaczmarek, M. Jezierska). 

Drugiego dnia omawiano – w formie warsztatów – dane statystyczne 
wymagane do obliczania wskaźników. Przeanalizowano szczegółowo 29 
danych, przy aktywnym udziale pracowników bibliotek testujących. Zmo-
dyfikowano i/lub zmieniono definicje danych statystycznych. Uczestnicy 
seminarium  zgłosili szereg problemów, na jakie napotykają przy zbiera-
niu danych statystycznych i podkreślili potrzebę organizowania warszta-
tów poświęconych badaniom  statystycznym pracy  bibliotek publicznych. 
Warsztaty zostały zorganizowane dzięki dotacji uzyskanej przez SBP  
z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

5. V Spotkanie Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia
W dniach 30-31 maja 2011 r. w Centrum NUKAT przy Bibliotece Uni-

wersyteckiej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej 
bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia. Spotkanie, zorganizowane przez 
Sekcję Bibliotek Muzycznych oraz Sekcję Fonotek ZG SBP miało charakter 
warsztatowy, dotyczyło opracowania formalnego dokumentów dźwięko-
wych. Wzięło w nim udział ok. 50 osób. Podkreślono potrzebę organizo-
wania takich spotkań ze względu na to, że niektóre biblioteki muzyczne 
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dopiero teraz przechodzą na format MARC 21. Zaproponowano tematykę 
kolejnego spotkania w 2012 r., które ma dotyczyć opracowania formalnego 
muzycznych nagrań wideo oraz haseł formalnych.

6. Jak kształcić studentów informacji naukowej
    i bibliotekoznawstwa (INIB)? Programy studiów
    a rynek pracy i rozwój nauki 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ oraz Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich zorganizowali w dn. 6-7 czerwca br. w Krakowie 
międzynarodową konferencję naukowo-edukacyjną poświęconą zagadnie-
niom kształcenia kadr bibliotecznych. Głównym celem konferencji było:

l dyskusja nad teoretycznymi i metodologicznymi podstawami two-
rzenia ram kwalifikacji (benchmarków) oraz macierzy efektów uczenia się 
w różnych krajach,

l analiza funkcjonowania systemu akredytacji w różnych krajach wraz 
z perspektywami jego zmian oraz przegląd rozwiązań w zakresie kontroli 
i oceny osiągania założonych kwalifikacji absolwentów INiB,

l ocena oczekiwań pracodawców wobec absolwentów INiB i poszuki-
wanie mechanizmów stałego rozpoznawania potrzeb pracodawców i rynku 
pracy,

l określenie warunków powołania międzynarodowego kolegium eksper-
tów, gotowego podjąć prace nad kodyfikacją wzorców opisu efektów uczenia 
się w dziedzinie zarządzania informacją, które posłużą w przyszłości za pod-
stawę do tworzenia autonomicznych, lecz wzajemnie porównywalnych progra-
mów studiów i przedmiotów w instytucjach kształcenia wyższego w Europie. 

SBP na konferencji reprezentowały Elżbieta Stefańczyk oraz dr Da-
nuta Konieczna, która była również jednym z prelegentów. Konferencji 
towarzyszyły warsztaty poświęcone metodom coachingu w nowoczesnej 
organizacji, projektowaniu programów studiów INIB na podstawie efektów 
kształcenia. Odbyła się też telekonferencja z Karen O’Brien, Director of the 
ALA Office for Accreditation, pt. Accreditation of Library and Information 
Science Program in the United States – Process and Policy.

7. Nowe media w bibliotekach dla dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Goethe Institut w Warszawie 

oraz Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy byli organizatorami międzynarodowych warsztatów „Nowe media 
w bibliotece dla dzieci i młodzieży”, które  odbyły się 15 czerwca 2011 r. 
w Mediatece Start-Meta w Warszawie. Celem warsztatów była prezentacja 
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oferty nowoczesnych mediów w bibliotekach młodzieżowych, upowszech-
nianie doświadczeń pracy bibliotekarzy organizujących zajęcia edukacyjne 
dla młodzieży, promocja niestandardowych metod edukacji w bibliotekach, 
podniesienie ich atrakcyjności dla nastolatków.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z nowoczesnymi metodami pod-
noszenia atrakcyjności wizerunku biblioteki w środowisku młodzieżowym, 
ofertą nowoczesnych mediów umożliwiających dotarcie do tak wymagającej 
grupy czytelniczej. Wzory niemieckie w tym zakresie przedstawiła Janette 
Achberger – dyrektorka biblioteki dla młodzieży Hoeb4U w Hamburgu. 
Doświadczenia polskie zaprezentował Karol Tomaka, kierownik Mediateki 
Start-Meta. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z najpopular-
niejszymi konsolami do gier i wypróbowali możliwości zastosowania ich  
w praktyce bibliotecznej. W spotkaniu wzięło udział 35 bibliotekarzy z całej 
Polski.

8. Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek
W dniach 21-22 czerwca w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Zarząd 

Główny SBP, we współpracy z zarządem okręgu podlaskiego zorganizował  
warsztaty, w którym uczestniczyli przedstawiciele miejskich i gminnych 
bibliotek publicznych z tego okręgu. Pierwszy dzień warsztatów poświę-
cony był zagadnieniom prawno-organizacyjnym i finansowym działalnoś- 
ci bibliotek, dzień drugi – prawom autorskim i aspektom informacyjnym 
funkcjonowania bibliotek, współpracy z innymi podmiotami oraz projektom 
legislacyjnym. Prezentacja projektów zmian ustawy o bibliotekach podzie-
lona została na dwie części: projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
prezentowała  dr Barbara Budyńska, projekt rządowy („deregulacja” prze-
pisów o działalności kulturalnej) – Rafał Golat z MKiDN.

9. Tworzenie materiałów promocyjnych w instytucjach non profit
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Okręgu 

Łódzkiego SBP zorganizowała w Bibliotece Akademii Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Łodzi w dn. 29 czerwca, warsztaty i panel dyskusyjny poświęco-
ne zagadnieniom marketingowym w organizacjach typu non-profit. Gośćmi 
Sekcji członkowie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i właściciele 
studia komunikacji wizualnej „Grafixpol”. Zaproszeni specjaliści podzielili się 
z zainteresowanymi bibliotekarzami swoją wiedzą, przekazując im wska-
zówki, jak krok po kroku stworzyć poprawny materiał promocyjny. Poruszo-
no m.in. kwestie wyboru właściwej techniki druku, ustalania budżetu na ma-
teriały promocyjne, poprawnej kompozycji tekstu, doboru oprogramowania 
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oraz materiałów graficznych z uwzględnieniem praw autorskich itp. W drugiej 
części spotkania  omawiano mocne i słabe strony ulotek, tworzonych w róż- 
nych instytucjach. 

Działania w ramach grantu FRSI: Wzmocnienie potencjału insty-
tucjonalnego SBP

Cel szczegółowy przekrojowy: Zwiększenie znaczenia SBP w działa-
niu na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji 
zawodu bibliotekarza.

Zadanie 1: Badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji 
naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz 
integracji zawodowej.

Działanie 1.2.: Opracowanie wyników ankiety i przedstawienie raportu 
ZG SBP.

Badanie wykonał w 2010 r. zespół pracowników Instytutu Książki i Czy-
telnictwa BN w składzie: dr Barbara Budyńska, mgr Małgorzata Jezierska, 
dr Adam Rusek. Badanie prowadzono w bibliotekach publicznych w trzech 
województwach. Opracowany w I kwartale 2011 r. raport z badań został 
umieszczony na portalu sbp.pl. 

Rozpoczęto cz. drugą zadania, tj. badanie potrzeb pracowników bi-
bliotek pedagogicznych i naukowych. Podstawą badania w bibliotekach 
pedagogicznych była ankieta zastosowana w bibliotekach publicznych, do 
której wprowadzono modyfikacje uwzględniające specyfikę tych instytucji. 
Ustalono, że dla uzyskania porównywalnych grup badawczych badanie 
obejmie wszystkie biblioteki pedagogiczne (ok. 331 placówek). Badania 
zrealizowano w czerwcu, pomoc organizacyjną udzieliła Sekcja Bibliotek 
Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP. Badanie bibliotek naukowych pla-
nowane jest w październiku br. 

VI. REALIZACJA STRATEGII SBP 
NA LATA 2010-2021
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Zadanie 2: Kreowanie atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia dla 
dotychczasowych i potencjalnych członków organizacji oraz bibliotek 
i innych instytucji.

Działanie 2.1.: Zorganizowanie dwudniowego spotkania połączone-
go z warsztatami dla przedstawicieli okręgów SBP nt. metod komunikacji 
wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia.

Spotkanie zorganizowano w dniach 11-12 kwietnia w Warszawie, wzięło w 
nim udział 23 osoby: przedstawiciele okręgów SBP, członkowie ZG oraz pra-
cownicy Biura ZG SBP. W pierwszej części spotkania omówiono wyniki bada-
nia potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia  
i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej. Przedstawiony 
przez B. Budyńską raport  stał się przedmiotem dyskusji na temat działań 
jakie powinny zostać podjęte przez przedstawicieli okręgów dla zmiany 
opisanej w raporcie sytuacji. Wyłoniony w trakcie dyskusji zespół (Marzena 
Przybysz, Cecylia Judek, Dorota Rzeszutek) opracował zgłaszane podczas 
spotkania wnioski i uwagi. Przedstawiony na zakończenie drugiego dnia 
spotkania i zaakceptowany przez uczestników materiał, stał się podstawą 
do opracowania dokumentu pt. Ustalenia ze spotkania z przewodniczący-
mi okręgów SBP 11-12 kwietnia 2011 r. Dokument zawiera najważniejsze 
ustalenia w 4 grupach tematycznych: I – Zalecenia do zastosowania  
w pracy Zarządów Okręgów w 2011 r. w upowszechnianiu informacji o SBP 
i jego działalności; II – Wykorzystanie e-narzędzi w komunikacji, III – Baza 
członków SBP, IV – Program ulg dla członków SBP. 

Warsztaty „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” przygotowane i po-
prowadzone przez Agatę Szczotkę-Sarnę przedstawiciela firmy PR PART-
NER, poprzedziła przeprowadzona wśród przedstawicieli okręgów ankieta 
na temat komunikacji wewnętrznej. Pytania ankiety dotyczyły: narzędzi 
i kanałów komunikacyjnych z jakich korzystają ankietowani; komunikacji 
pionowej (komunikacja z biurem Zarządu, oddziałami i kołami); szumów 
komunikacyjnych. Uzyskane odpowiedzi stały się punktem wyjścia dla przy-
gotowania bloków tematycznych w ramach zajęć.

W trakcie warsztatów przedstawiono uczestnikom informacje o przy-
czynach i procesie powstawania nowego logotypu SBP oraz identyfikacji 
wizualnej. Przejrzysta prezentacja kolejnych etapów prac przygotowała 
uczestników do odbioru nowego logotypu. Pozytywny odbiór proponowa-
nych zmian jest niezwykle ważny dla dalszego procesu wdrażania nowej 
identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia, za sprawny przebieg wprowadzania 
zmian odpowiedzialni będą przede wszystkim przedstawiciele okręgów. 
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Ostatnia część szkolenia została poświęcona zagadnieniom związanym 
z zarządzaniem zmianą.

Działanie 2.4. Opracowanie i przeprowadzenie kampanii na rzecz po-
zyskiwania innych instytucji i organizacji jako członków wspierających SBP

We współpracy z firmą PR PARTNER, zaangażowaną w realizację 
projektu, powstał dokument pt. „Działania wizerunkowe Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w trzech perspektywach czasowych – propozycje  
i rekomendacje”, który następnie stał się podstawą do opracowania „Progra-
mu działań wizerunkowych SBP na lata 2011, 2012-2013”. Kontynuowane 
były prace  wizerunkowe dot.:

l kampanii 1% na rzecz SBP  (hasło kampanii, banner portalowy, treść 
apelu do zamieszczenia na portalu, akcje mailingowe),

l projektu identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia (projekty logotypów 
SBP, Wydawnictwa SBP, wzory papieru firmowego, wizytówek, etykiet itp.), 

l przeprowadzenia badania ankietowego odbioru przygotowanych lo-
gotypów SBP,

l przygotowania Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej,
l opracowania tekstów o SBP do komunikacji z czterema grupami od-

biorców (studenci, bibliotekarze, władze samorządowe, sponsorzy) oraz 
do kontaktów z mediami,

l zaprojektowania nadruku na torbę płócienną i produkcji toreb.
Wykonane w ramach umowy prace stanowią I etap ujednolicenia i upo- 

rządkowania informacji wizualnej Stowarzyszenia oraz przygotowania 
profesjonalnych materiałów promocyjnych. Zarząd Główny SBP ustalił na 
posiedzeniu w dn. 9 czerwca br. termin 1 lipca, jako datę rozpoczęcia 
wdrażania Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej.

Cel szczegółowy I.1.: Zwiększenie roli SBP w tworzeniu uregulowań 
prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza

Zadanie I.1.1.1.: Opracowanie projektu nowej ustawy o bibliotekach

W pracach zespołu uczestniczyli: Elżbieta Stefańczyk (SBP), Barbara 
Budyńska (SBP), Jolanta Stępniak (Politechnika Warszawska), Andrzej 
Tyws (Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Wrocław), Elżbieta Wykrzykowska 
(Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu) oraz Elżbieta Górska (SBP). Członko-
wie zespołu pracowali nad przygotowaniem tekstu ustawy wraz z uzasad-
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nieniem. Następnie projekt ustawy został przekazany kancelarii prawnej, 
której powierzono opracowanie prawne poszczególnych artykułów ustawy, 
potwierdzenie zgodności projektu ustawy z innymi  aktami normatywnymi 
itp. Po kolejnych konsultacjach prawnych  wyniki prac zespołu wraz z opinią 
prawną były prezentowane  na posiedzeniach ZG. 

Zadanie I.1.1.2.: Zwiększenie świadomości prawnej wśród człon-
ków Stowarzyszenia poprzez zorganizowanie warsztatów nt. aspektów 
prawnych funkcjonowania bibliotek

Warsztaty zorganizowano w dn. 21-21 czerwca dla przedstawicieli 
okręgu podlaskiego SBP. Program warsztatów opracował i poprowadził 
współpracujący z SBP Rafał Golat, radca prawny MKiDN.

Cel szczegółowy I.3.: Inicjowanie opracowania i upowszechnianie  
istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa

Zadanie I.3.1.2.: Badanie efektywności bibliotek publicznych, pe-
dagogicznych

Zadanie realizował zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf w skła-
dzie: Artur Jazdon, Małgorzata Jezierska, Marek Jurowski, Danuta Kaczma-
rek, Grażyna Leonowicz, Agnieszka Pietryka, Teresa Szmigielska, Aldona 
Zawałkiewicz. Z ramienia ZG SBP opiekę nad zadaniem sprawuje Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska.

Ustalono, że badanie pilotażowe będzie przeprowadzone w 2011 r. 
w dwóch bibliotekach publicznych miejskich (Wrocław, Szczecin), dwóch 
bibliotekach wojewódzkich (Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Książnica 
Pomorska) oraz pięciu bibliotekach pełniących rolę wojewódzkich i miejskich 
(Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów, Toruń).

Do dyrektorów bibliotek skierowano pismo wyjaśniające cel podejmo-
wanych prac wraz z zestawem wskaźników funkcjonalności dla bibliotek 
publicznych – „Dane statystyczne do obliczania wskaźników funkcjonal-
ności bibliotek”. W dniu 3 lutego br., w siedzibie ZG SBP w Warszawie,  
zorganizowano spotkanie robocze zespołu, w czasie którego omówiono 
plan i harmonogram działań na 2011 r., w tym program seminarium dla 
instruktorów z bibliotek testujących.  

Seminarium odbyło się w dniach 18-19  kwietnia br., jego omówienie 
znajduje się w roz. V.  
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W maju podjęto rozmowy z przedstawicielem Polskiego Komitetu Nor-
malizacyjnego w sprawie ustanowienia normy ISO:11620 oraz przekazano 
opracowany w 2010 r. projekt roboczy normy. W dniu 30.06. podpisano 
umowę pomiędzy SBP a PKN w sprawie przeprowadzenia przez Komitet 
formalnej procedury uzgodnienia i zatwierdzenia normy. 

W czerwcu opracowano program spotkania roboczego zespołu zapla-
nowanego na 5-6 lipca w Bydgoszczy oraz przygotowano wykaz literatury 
związanej z tematyką spotkania. Do udziału w spotkaniu zaproszono Da-
nutę Brzezińską, jako przedstawiciela bibliotek szkolnych, reprezentującą 
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Cel szczegółowy II.2.: Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi 
związanymi z sektorem książki i informacji 

Zadanie II.2.1.2.: Opracowanie koncepcji ogólnokrajowego zauto-
matyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych

W pracach powołanego przez ZG SBP  zespołu uczestniczyli: Maria 
Burchard (SBP, Centrum NUKAT), Tomasz Cieślik (Instytut Książki War-
szawa), Ewa Chrzan (UG), Agnieszka Fiebig (Biblioteka Główna UG), 
Agnieszka Kasprzyk (Centrum NUKAT), Teresa Kosik (Biblioteka Collegium 
Medicum, Bydgoszcz), Monika Niewalda (Biblioteka Collegium Medicum 
UJ), Wojciech Sachwanowicz (Biblioteka UMK Toruń), Lucjan Stalmach 
(Biblioteka Collegium Medicum UJ), Izabela Toczko (Biblioteka UMK To-
ruń). Od Od stycznia 2011 r. zadaniem kieruje Maria Burchard, która na 
podstawie opracowań cząstkowych członków zespołu przygotowała projekt 
koncepcji Narodowego Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Między-
bibliotecznych. Materiał rozesłany do członków zespołu, był przedmiotem 
dyskusji w czasie spotkania zespołu 17 lutego br. W spotkaniu wzięły także 
udział: z ramienia ZG SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska oraz zaproszona 
w charakterze eksperta Jolanta Stępniak – dyrektor Biblioteki Politechniki 
Warszawskiej. Uczestnicy spotkania zgłosili uwagi do przedstawionego 
dokumentu i zasugerowali niezbędne uzupełnienia. Nad końcowym tek-
stem dokumentu pt. „Koncepcja Krajowego Zautomatyzowanego Systemu 
Wypożyczeń Międzybibliotecznych” pracowali:  Maria Burchard, Agnieszka 
Kasprzyk, Izabela Toczko, Elżbieta Górska. Eksperta, Jolantę Stępniak 
poproszono o przedstawienie pisemnej opinii nt. proponowanej koncepcji 
i warunków jej realizacji na podstawie pierwszej wersji dokumentu i pro-
wadzonej na spotkaniu dyskusji. Zebrany w trakcie prac zespołu wykaz 
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literatury na temat wypożyczeń międzybibliotecznych został uzupełniony 
i przekazany do zaprezentowania w portalu sbp.pl jako dodatkowy wynik 
prac zespołu. Wykaz ten pozwoli na porównanie zainteresowania tematem 
wypożyczeń międzybibliotecznych w Polsce i innych krajach. 

Cel szczegółowy II.3.: Zwiększenie udziału i znaczenia SBP w biblio-
tecznych organizacjach międzynarodowych

Zadanie II.3.2.: Udział przedstawicieli SBP w konferencjach i se-
minariach międzynarodowych

W okresie sprawozdawczym członek ZG SBP Joanna Pasztaleniec-
-Jarzyńska uczestniczyła w 19. posiedzeniu Rady EBLIDA i towarzyszącej 
obradom Rady międzynarodowej konferencji (26-27 maja, Hiszpania, Ma-
laga).Tematyka konferencji odbywającej się pod hasłem „One profession, 
one  future?”  koncentrowała się wokół nowych problemów funkcjonowania 
bibliotek publicznych, narodowych i akademickich w warunkach powszech-
nego dostępu (nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych książnic) do biblio-
tek cyfrowych, e-booków i do innych zaawansowanych technologicznie 
usług elektronicznych, oraz wokół przyszłości repozytoriów Open Access  
i ich wpływu na działalność bibliotek uczelnianych.

Cel szczegółowy II.5: Współpraca uczelniami i szkołami w zakresie 
kształcenia bibliotekarzy

Zadanie II.5.1.1.: Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych 
działań w zakresie kształcenia bibliotekarzy 

Przedstawiciele SBP uczestniczyli w konferencji „Jak kształcić studen-
tów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)? Programy studiów  
a rynek pracy i rozwój nauki” zorganizowanej przez IBIN Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i SBP w dniach 6-7 czerwca w Krakowie. Reprezentująca SBP 
dr Danuta Konieczna wygłosiła referat Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji – przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. Tekst referatu dostępny jest w portalu sbp.pl.

Cel szczegółowy III.3. Zwiększenie liczby osób działających w SBP



72 Nr 1/2011 BIULETYN ZG SBP

Projekt III.3.2.: Aktywizacja młodych bibliotekarzy (do 35 roku  
życia) poprzez zapoczątkowanie i wprowadzenie do tradycji SBP  
organizowania ogólnopolskiego zjazdu młodych bibliotekarzy

Z ramienia ZG SBP opiekę nad projektem sprawuje Piotr Marcinkowski. 
Jedna z podstawowych form aktywizacji – VI Forum Młodych Bibliotekarzy 
odbędzie się w dniach 15-16 września br. w Poznaniu pt. OtwarciBibliote-
karze.eu Program Forum oraz informacje organizacyjne  dostępne są na 
portalu sbp.pl w dziale FMB. 

W I półroczu br. trwały intensywne prace w zakresie rozwoju portalu 
sbp.pl. Opracowano koncepcje nowych elementów strony głównej, w tym 
działów, np. Realizacja Strategii SBP, Patronaty, Recenzje, Targi, Partnerzy. 
Prowadzono na bieżąco aktualizację treści w zakładce wiadomości, stopnio-
wo poszerzano zawartość danych o Stowarzyszeniu w innych zakładkach. 
Opracowano elementy graficzne promujące wydarzenia organizowane 
przez Stowarzyszenie (bandery, buttony, ikony). Nawiązano kontakty ze 
strukturami SBP, przeprowadzono dla nich szkolenia umożliwiające samo-
dzielne wprowadzanie treści dot. działalności okręgów i oddziałów SBP, 
pomagano w tworzeniu podstroi sekcji i komisji ZG. Rozwijano współpracę 
z bibliotekami celem uzyskania  od nich materiałów na portal. 

Uruchomiono głosowanie internetowe w konkursach na plakat Tygodnia 
Bibliotek 2011 oraz Bibliotekarza Roku, co zintensyfikowało liczbę wejść 
na stronę i rozpoznawalność serwisu. Wprowadzono zakładkę „porady 
prawne”, gdzie współpracujący z portalem prawnik odpowiada na pytania 
bibliotekarzy. Nawiązano współpracę z innymi portalami społecznościowymi 
celem wymiany informacji (np. ngo.pl, nowyebib.info, Biblioteka+, Rynek-
-Książka, biblioteki.org, ikp.org.pl, ibby.pl). 

Rozpoczęto wydawanie Newslettera, który zastąpił „Ekspress ZG SBP”.  
Przeprowadzono szeroką akcję mailingową nt. nowego portalu. Opraco-
wano m.in. materiały reklamowe (ulotki), które umieszczano w teczkach  
dla uczestników konferencji i seminariów organizowanych przez SBP lub 

VII. ROZWÓJ PORTALU SBP.PL
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partnerów Stowarzyszenia, a także rozdawano na targach książki. Przy-
gotowano ofertę dla reklamodawców. Portal prezentowano na różnych 
spotkaniach ze strukturami SBP oraz innych (konferencje, szkolenia itp.). 
Pozyskano współpracowników przygotowujących relacje, wiadomości za-
mieszczane na portalu.

Uruchomienie sprzedaży internetowej naszych publikacji oraz plakatu 
na Tydzień Bibliotek spowodowało wzrost dochodów z ich sprzedaży. 

Opracowano angielską wersję portalu, zamieszczano także wiadomości 
z zagranicznych  portali bibliotekarskich.  Wprowadzono także internetowe 
zapisy na konferencje, seminaria i warsztaty,  organizowane przez SBP.  

Dzięki podejmowanym działaniom serwis w krótkim czasie stał się roz-
poznawalny i dobrze oceniany, co potwierdzają prowadzone statystyki.  
W okresie kwiecień – czerwiec uzyskano następujące wyniki: 58 082 od-
wiedzin, 28 424 unikalnych użytkowników, 5300 zarejestrowanych użyt-
kowników, 329 195 odsłon, 211 zamówień w sklepie; Newsletter rozsyłany 
jest do ok. 450 odbiorców.      

Od 1 stycznia 2011 r. Wydawnictwem SBP kieruje Dariusz Kozłowski. 
W okresie styczeń-lipiec 2011 r. czasopisma SBP ukazywały się regu-
larnie, wydano po 7 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”.  
W „Poradniku” ukazały się dodatki: „Świat Książki Dziecięcej” oraz „Spa-
cerownik po Europie”. Opublikowano także dwa numery „Przeglądu Biblio-
tecznego” oraz jeden „Zagadnień Informacji Naukowej”. 

W okresie sprawozdawczym ukazało się 11 pozycji zwartych. Rozpo-
częto publikację nowej serii wydawniczej „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”, 
która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród bibliotekarzy. 

W serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” opublikowano:
1. M. Burchard (red): Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu 

społeczeństwa wiedzy w Polsce.
2. W. Gliński. Ontologie jako systemy prezentacji wiedzy.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICTWA SBP
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3. D. Kuźmina (red.): Bibliologia polityczna.
4. R. Piotrowska: Edukacja informacyjna w polskiej szkole.
5. J. Woźniak-Kasperek: Wiedza i język informacyjny. 

W serii „Biblioteki – Dzieci – Młodzież” ukazały się:
6. G. Lewandowicz-Nosal: Książki dla najmłodszych. Od zera do 

trzech. Poradnik.
7. A. Ungenheuer-Gołąb: Rozwój kontaktów małego dziecka z litera-

turą. Podręcznik. 

W serii „Propozycje i Materiały”:
8. B. Boryczka (red.):  E-learning – nowe aspekty.
9. A. Kalińska: Informacja biznesowa w Internecie 

W serii „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”:
10. G. Bilska: Ściąga dla bibliotekarzy. Strony www bibliotek, instytucji 

kultury, fundacji, serwisów informacyjnych. 

Poza seriami wydano:
11. S. Hrabia (red.): Biblioteka Muzyczna 2007-2009.

Pod auspicjami Stowarzyszenia ukazała się w Lublinie publikacja:
12. J. Chapska, G. Figiel (red.): Jakość bibliotek w naszych rękach. 

Materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy.
Ponadto w okresie sprawozdawczym opublikowano zwycięski plakat 

w konkursie Tydzień Bibliotek 2011 oraz dwie edycje oferty wydawniczej. 
W ramach działalności marketingowej Wydawnictwo SBP wzięło udział 

w Warszawskich Targach Książki, podczas którego zorganizowało panel 
poświęcony książce dziecięcej i promowało nową serię wydawniczą „Bi-
blioteki – Dzieci – Młodzież”.  

Podjęto również prace organizacyjne związane z udziałem SBP w Tar-
gach Książki Historycznej i przygotowania I Salonu Bibliotek na Targach. 

Zorganizowano sprzedaż książek SBP na konferencji „Cyfrowy świat 
dokumentu” w Centrum Promocji Informatyki (Warszawa), na spotkaniu 
z bibliotekarzami w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach oraz  
w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa 
Mazowieckiego.

Dorobek Wydawnictwa i jego oferta oraz nowe możliwości sprzedaży 
(internetowo) prezentowane były na kilku konferencjach, m.in. we Wrocła-
wiu, Krakowie, Olsztynie. 
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W I półroczu 2011 r. zawarto umowy barterowe na promocję naszych 
książek w wydawnictwach: Murator EXPO, Wydawnictwo dr Joseph Bauer, 
Biblioteka Analiz. 

List otwarty bibliotekarzy, księgarzy, wydawców z 4.01.2011 r. w sprawie 
okresu przejściowego, uchylającego 5% Vat na książki i czasopisma spe-
cjalistyczne.

Szanowny Pan Minister Michał Boni
Kancelaria Premiera

Szanowny Pan Minister Maciej Grabowski
Ministerstwo Finansów 

W serii spotkań środowiska książki, reprezentowanego przez organizacje 
branżowe (Polska Izba Książki, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 
Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Izba Księ-
garstwa Polskiego) z ministrem Michałem Bonim i wiceministrem finansów 
Maciejem Grabowskim, były omawiane kwestie ewentualnych turbulencji na 
rynku wydawniczo-księgarskim w związku ze zmianą stawek VAT.

Od początku jasno stawialiśmy sprawę tzw. okresu przejściowego. 
Było jasne dla wszystkich, że istotą sprawy była możliwość stosowa-
nia stawki 0% we wszystkich ogniwach dystrybucji do dnia 30 kwietnia  
2011 r. Jedynym problemem była kwestia ścisłego zdefiniowania „masy 
towarowej”, której to rozwiązanie ma dotyczyć. MF wyrażał obawy, że 
będą pojawiać się nielegalne publikacje opatrzone datą 2010 etc. Tylko 
dlatego pojawił się pomysł, by okres przejściowy dotyczył również książek 
zinwentaryzowanych u wydawców według stanu na dzień 31.12.2010 r. 
Jasne było od początku, że cała ta „masa towarowa” może być objęta 
dostawą ze stawką 0% niezależnie od tego, w którym z ogniw obiegu 
gospodarczego się pojawi i potraktowana jako skierowana do dystrybucji 
przed 31 grudnia 2010 r. Po prostu książka objęta dostawą przez wydaw-
cę z 0% VAT powinna być sprzedawana dalej z tym samym 0% VAT-em. 

IX. STANOWISKA, OPINIE, INTERWENCJE



76 Nr 1/2011 BIULETYN ZG SBP

Interpretacja Ministerstwa Finansów, dokonana już po zamknięciu rozmów, 
jest niezgodna z naszymi ustaleniami i jest ewidentnym przykładem wy-
korzystania nieostrych zapisów wbrew intencjom i uzgodnieniom. Obecne 
rozporządzenie sprawia, iż zerową stawką są objęte wyłącznie książki 
przekazane do dystrybucji przed 31.12.2010 r. Książki z magazynów wy-
dawców mogą być sprzedawane dalej ze stawką 0%, ale to czysta fikcja, 
ponieważ dystrybucja jest zobowiązana do opatrzenia nabytych od wy-
dawców po 1.01.2011 r. książek 5% VAT-em. W konsekwencji klient księ-
garni zapłaci za te książki drożej. Ponadto tenże klient księgarni znajdzie 
tam te same książki z zerowym VAT-em i VAT-em pięcioprocentowym. 
Ministerstwo Finansów poszukiwało rozwiązania, które zaspokoiłoby postu-
laty środowiska książki, a jednocześnie nie zmniejszyłoby spodziewanych 
wpływów do budżetu – dlatego wzrostem VAT-u książek z magazynów wy-
dawców postanowiło obciążyć w pierwszym rzędzie dystrybucję, a w konse-
kwencji ostatecznego odbiorcę. Przyjęte rozwiązanie jednakże jest bardzo 
kosztowne i powoduje chaos w księgarniach (konieczność prowadzenia 
podwójnej księgowości i podwójnych magazynów dla tych samych ksią-
żek, opatrzonych różną stawką VAT w zależności od terminu ich dostawy). 
Postulujemy jak najszybszy powrót do rozwiązania kompromisowego, 
korzystnego dla czytelników i osłabiającego efekty wzrostu cen książek 
poprzez rozłożenie go w czasie.

Z wyrazami szacunku, Piotr Marciszuk Prezes Polskiej Izby Książ-
ki, Rafał Skąpski Prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,  
Maciej Hoffman Dyrektor Biura Izby Wydawców Prasy, Elżbieta Stefańczyk 
Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Henryk Tokarz Prezes Izby 
Księgarstwa Polskiego.

*   *   *
Na powyższy list Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP, otrzymała 

odpowiedź od Macieja Grabowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansów, w którym minister wyjaśnił, że warunkiem zastosowania stawki 
zerowej dla książek w okresie przejściowym (do 30 kwietnia 2011 r.) jest 
posiadanie dokumentacji potwierdzającej, iż książki zostały ujęte przez 
podatnika w spisie z natury, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r. lub 
przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. Stanowisko Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie projektu 
nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
oraz niektórych innych ustaw podjęte na posiedzeniu nadzwyczajnym ZG 
SBP w dn. 9 lutego 2011 r.
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża sprzeciw wobec niżej 
wymienionych zapisów w projekcie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.

1. Art. 4 ust. 4 pp. cd. dotyczy kwestii łączenia bibliotek publicznych 
z innymi instytucjami kultury. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pod-
trzymuje zgłaszany wcześniej protest wobec propozycji łączenia bibliotek 
publicznych z innymi instytucjami kultury i likwidacji ust. 7 w art. 13 obo-
wiązującej ustawy o bibliotekach. Po raz kolejny wyrażamy swoje stanowi-
sko, że wprowadzona do projektu ustawy możliwość łączenia ich z innymi 
instytucjami kultury stanowi olbrzymie zagrożenie dla sprawnego funkcjo-
nowania sieci bibliotek publicznych. Ustawa powinna regulować ogólne 
zasady organizacji i sprawnego działania instytucji kultury, w tym bibliotek, 
nie wypływając na zmiany w merytorycznym charakterze ich pracy (bo 
to reguluje ustawa o bibliotekach). Każda próba ingerencji w organizację 
sieci bibliotek publicznych spowoduje naruszenie podstawowej zasady ich 
uniwersalności, powszechnej dostępności i swoistości zadań, czyli tych 
elementów, które wyróżniały je spośród bibliotek innych typów. Biblioteki 
publiczne są najbardziej powszechnymi instytucjami kultury w kraju, co piąty 
mieszkaniec jest ich czytelnikiem i każdy z nich wie, że korzystają z usług 
instytucji otwartych na różnorodne potrzeby czytelników (niezależnie od 
wieku, miejsca zamieszkania, statusu społecznego, poziomu wykształcenia 
i innych uwarunkowań wpływających na poziom życia). Spełnienie tych za-
dań umożliwia wysoki standard oferty tych instytucji, dostępność zasobów 
sięgających ponad 135 mln jednostek, które są wzbogacane dzięki dotacjom 
celowym państwa dla samodzielnych instytucji kultury, grantom, programom 
unijnym. Ostatnie lata to także inwestycje związane z unowocześnieniem in-
frastruktury, dotacjami na rozwój technologiczny, wyposażenie w komputery, 
dostęp do szerokopasmowego Internetu. Ten pozytywny, intensywny okres 
w pracy bibliotek, może zostać zakłócony poprzez ograniczenie swobody 
działania (bo tak należy nazwać włączenie biblioteki w struktury każdej 
instytucji) i ograniczenia charakteru ich uniwersalności, cechy ukształto-
wanej w wieloletniej tradycji. Nie wydaje się, by nowa ustawa, która daje 
władzom samorządowym możliwość łączenia na różne sposoby instytucji 
kultury, pozwoliła na zachowanie spoistości systemu bibliotecznego. Istnieje 
poważna obawa, że wraz z utratą samodzielności organizacyjnej biblioteki, 
osłabi się jej więź merytoryczna z pozostałymi bibliotekami publicznymi. 
Takie biblioteki, oprócz utraty możliwości korzystania z grantów i programów 
przeznaczonych dla samodzielnych instytucji kultury, narażone zostaną na 
utratę kontaktów i zanik wymiany doświadczeń, co doprowadzi w szybkim 
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tempie do degradacji biblioteki i zmniejszenia jej roli w środowisku, wraz 
z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego faktu. Wprowadzone do 
projektu ustawy mechanizmy, które mają zabezpieczać biblioteki przed 
utratą tożsamości, ograniczeniem prestiżu i spadkiem społecznej akceptacji, 
mogą się okazać niewystarczające, głównie poprzez ogólnikowość propo-
nowanego zapisu mówiącego, iż połączenie jest możliwe przy spełnieniu 
takich warunków, jak: „– brak uszczerbku dla dotychczas realizowanych 
zadań”. Ponadto wydaje się, że nadzór Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego nad jednostkowymi łączeniami jest iluzoryczny i niemożliwy do 
zrealizowania, choćby z punktu widzenia technicznego. Problem dotyczyć 
bowiem może nie jednej, kilku, czy kilkunastu, ale setek bibliotek. Sprawia 
to, że organizator uzyskałby od ustawodawcy de facto nieograniczoną moż-
liwość występowania z wnioskami o łączenie bibliotek z innymi instytucjami 
bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w przypadku, gdy nie zostaną 
osiągnięte deklarowane cele projektu.

2. Art. 7 ust. 3 dotyczy zatrudniania dyrektorów instytucji kultury. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża sprzeciw wobec zapisów  
w projekcie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
oraz niektórych innych ustaw powodujących, że dotychczasowe umowy na 
czas nieokreślony z dyrektorami instytucji kultury wygasają w ciągu roku 
od daty wejścia w życie ustaw i proponuje, wyłączenie dyrektorów bibliotek 
będących instytucjami kultury z zapisu art. 7 ust.3 przywoływanej ustawy. 
Nie odrzucając, co do zasady, powierzania stanowiska dyrektora biblioteki 
publicznej osobie wyłonionej w drodze konkursu otwartego, uważamy, że 
reguła ta powinna być stosowana wobec osób, które stanowisko dyrektora 
obejmowałyby po wejściu w życie proponowanej ustawy. Jesteśmy bowiem 
zdania, że przyjęty w projekcie ustawy zapis o rozwiązaniu umów na czas 
nieokreślony z dyrektorami instytucji kultury w ciągu roku od wejścia w życie 
ustawy, kłóci się z zasadą ochrony praw nabytych i zaufania obywatela do 
prawa. Nie sposób ustalić, ratio legis wprowadzenia odstępstwa od zasady, 
że prawo nie działa wstecz i zasady ochrony praw nabytych tym bardziej, 
że w projektowanej ustawie odmiennie zostali potraktowani pracownicy 
artystyczni instytucji kultury. Na stronie 19 (Druk 3786) uzasadnienia do 
projektu ustawy wskazuje się, iż „Nowe projektowane zasady zatrudniania 
pracowników artystycznych będą stosowane do umów zawieranych po wej-
ściu w życie przepisów ustawy. Ze względów gwarancyjnych i zachowania 
zasady niedziałania prawa wstecz, umowy o pracę na czas nieokreślony 
zawarte przez pracowników artystycznych przed dniem wejścia w życie 
ustawy będą nadal obowiązywały”. Poza racjami natury prawnej chcieli- 
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byśmy zwrócić uwagę także na fakt, że przeprowadzenie tego zamierzenia 
nieomal w jednym czasie w odniesieniu do tak wielu bibliotek grozi poważ-
nymi zakłóceniami w ciągłości i jakości pracy bibliotek.

3. Art. 1 ust. 12 – dotyczy zarządzania instytucją kultury przez osobę 
prawną. Wyrażamy swoje zaniepokojenie przyjętymi w projekcie ustawy 
rozwiązaniami dopuszczającymi do zarządzania biblioteką przez osoby 
prawne. Obawiamy się, że osoby, które podejmą się tego zadania, nie 
mogąc uzyskiwać bezpośrednich dochodów z usług bibliotecznych, bo ich 
bezpłatność gwarantuje obowiązująca ustawa o bibliotekach, będą szu-
kały zysku w zadaniach komercyjnych kosztem obniżenia jakości usług 
bibliotecznych.

4. Art. 1 ust. 13 – dotyczy powołania na stanowisko dyrektora. Pro-
ponujemy rozszerzyć treść tego artykułu o zapis mówiący, że organizator 
występując do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego o zgodę na powołanie kandydata na stanowisko dyrektora bez 
przeprowadzania konkursu, dołącza do swego wniosku opinię związków 
zawodowych i organizacji branżowych.

5. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury – 
dotyczy minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego. Proponowane  
w Rozporządzeniu minimalne stawki zaszeregowania, jak również ich zróż-
nicowanie o 20-50 zł uznajemy za zaniżone i krzywdzące pracowników 
bibliotek, od których wymaga się wykształcenia wyższego i coraz wyższych 
kwalifikacji i kompetencji. Propozycja wynagrodzenia zasadniczego z za-
stosowaniem stawek miesięcznych, nawet, jeżeli dotyczy wynagrodzenia 
minimalnego, nie może dla większości kategorii zaszeregowania przewi-
dywać stawek poniżej minimalnej płacy. Proponujemy wpisanie do art. 1. 
ust. 22. punktu, który daje jednoznacznie dyrektorowi biblioteki możliwość 
wypracowania własnego regulaminu wynagrodzeń, własnej polityki płaco-
wej, tj. ustanawiania korzystniejszych warunków płac i innych świadczeń 
związanych z pracą, niż te ustawowe. Przedstawiając powyższe stanowisko 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wyraża nadzieję, 
że zostanie ono uwzględnione w dalszych pracach nad projektem ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych 
innych ustaw.

*   *   *
Stanowisko Zarządu Głównego SBP zostało przesłane do ministra kultu-

ry i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, oraz do Prezydenta 
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RP, przedstawicieli parlamentu, także do różnych instytucji kulturalnych, 
organizacji związkowych itp. W portalu sbp.pl opublikowano również stano-
wiska zarządów okręgów SBP,  Krajowej Rady Bibliotecznej oraz protesty 
różnych organizacji w sprawie proponowanych zapisów nowelizacji ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych  
innych ustaw. 

W okresie sprawozdawczym trwały intensywne przygotowania do VII 
Forum SBP. Ustalono, że obrady odbędą się w dn. 2-3 września w Kie-
krzu k. Poznania. Współorganizatorem Forum, obok Zarządu Głównego, 
jest Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu. Członkowie Zarządu tego okręgu 
weszli do Komitetu Programowo-Organizacyjnego Forum. Przyjęto hasło 
Forum: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie 
Czytelnictwa. 

Uczestnicy Forum dyskutować będą m.in. nad ministerialnym projektem 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i udziałem SBP w jego reali-
zacji. Przedstawione będą również zadania wykonywane w ramach Strategii 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, ze szczególnym 
uwzględnieniem prac dotyczących najistotniejszych problemów bibliotekar-
stwa polskiego, w tym: nowelizacji ustawy o bibliotekach, badania efek-
tywności bibliotek publicznych, pedagogicznych, priorytetów kształcenia  
i pragmatyki zawodu bibliotekarza. Planowany jest również panel dysku-
syjny na temat kreowania atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia.   

Dokonane zostanie także podsumowanie realizacji „Programu działania 
SBP na lata 2009-2013” na półmetku kadencji Zarządu Głównego. Zada-
nia ujęte w programie wpisują się w zainicjowany przez MKiDN w grudniu  
2010 r., program zwiększenia poziomu czytelnictwa w kraju i działania Repu-
bliki Książki, której partnerem jest nasze Stowarzyszenie. Do udziału w Forum 
zaproszeni zostali oprócz członków SBP, nasi partnerzy i goście z administracji 
państwowej, Instytutu Książki, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego, bibliotek, organizacji związanych z sektorem książki i upowszechniania 
czytelnictwa oraz promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

X. PRZYGOTOWANIA DO VII FORUM SBP
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PROGRAM
  

2 września
 

13.00-14.00 – rejestracja uczestników, obiad.
14.00-16.00 – Sesja I (ogólna).

1. Uroczyste otwarcie Forum (Elżbieta Stefańczyk).
2. „Ci, którzy odeszli”.
3. Powołanie Prezydium Forum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wystąpienie przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk.
6. Narodowy Program Czytelnictwa (Bogdan Zdrojewski, Minister Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego).
7. Dekoracje odznaczeniami zasłużonych bibliotekarzy i działaczy SBP.
8. Wręczenie nagród w konkursach SBP: Nagroda Naukowa im. Adama 

Łysakowskiego, Nagroda Młodych im. Prof. Marii Dembowskiej, Bibliote-
karz Roku.

     
16.00-16.30 – przerwa kawowa.
16.30-17.30 –  Sesja II: Ocena działalności SBP od KZD do VII Forum.

1. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Realizacja „Programu działania SBP na lata 2009-2013”. Sprawoz-

danie z działalności Stowarzyszenia w okresie 31 maja 2009 – 2 września 
2011 (M. Przybysz).

3. Wystąpienie przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej Elżbiety 
Zaborowskiej.

4. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania z działalności SBP.
                            

17.30-17.45 – przerwa kawowa.
17.45 – 20.00 – Sesja III: Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich na lata 2010-2021.

1. Realizacja Strategii SBP… Etap I – 2010-2011 (Maria Burchard).
2. Panele dyskusyjne dot. realizacji Strategii SBP.
3. Ustawa o bibliotekach. Projekt SBP (prezentacja: Andrzej Tyws; mo-

derator Jolanta Stępniak).
 

20.00-20.30 – Dyskusja.
20.30 – kolacja.
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3 września
 

9.00-11.30 c.d. Sesji III. Panele dyskusyjne:
2.2. Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych 

(prezentacje: prof. Ewa Głowacka, Marek Jurowski; moderator Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska).

2.3. Priorytety kształcenia i pragmatyka zawodu bibliotekarza (prezen-
tacje: prof. Maria Próchnicka, Danuta Konieczna; moderator Ewa Kobier-
ska-Maciuszko).

2.4. Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku SBP (prezentacje: Agata 
Szczotka-Sarna, Joanna Chapska; moderator Piotr Marcinkowski).

 
11.30-12.00 – przerwa kawowa.
12.00 -13.00 – dyskusja, podsumowanie Forum, przyjęcie uchwał i wniosków. 
13.00 – obiad.

Forum towarzyszyć będzie konferencja pt. „Biblioteka XXI wieku, no-
woczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. 
Trzy lata po Kielcach – najnowsze realizacje”. Konferencja odbędzie się  
w dniach 1-2 września w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej, która 
jest współorganizatorem konferencji. Będzie to kontynuacja cyklu konferen-
cji zainicjowanych przez SBP w 2008 r. na temat nowoczesnych obiektów 
bibliotecznych.

Program konferencji obejmuje trzy sesje poświęcone: bibliotekom 
akademickim, publicznym, pedagogicznym i szkolnym. Problemy kształto- 
wania przestrzeni bibliotecznych zaprezentują bibliotekarze oraz architekci 
biorący udział w realizacjach tego typu projektów. Oprócz pogłębienia 
wiedzy na temat najnowszych realizacji budownictwa bibliotecznego, 
konferencja służyć będzie inspirowaniu do działania, by biblioteki stawały 
się coraz bardziej otwarte, atrakcyjne, wielofunkcyjne, wygodne, o wyższym 
standardzie obsługi czytelniczej. Uczestnicy znajdą odpowiedzi na pytania:

l Jak znaleźć najlepsze pomysły dla konkretnego typu biblioteki?
l Jak osiągnąć zaplanowany efekt?
l Jak sprawnie przeprowadzić zmiany, które spełnią oczekiwania bi-

bliotekarzy, architektów, czytelników?
l Jak szacować koszty i zmieścić się w budżecie oraz jak postępować 

podczas realizacji?  
Zaprezentowane zostaną również przykłady nowoczesnych aranżacji 

i wyposażenia wnętrz bibliotecznych. 



83Nr 1/2011BIULETYN ZG SBP

l W dn. 28 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Wy-
dawnictwa SBP. Otwierając posiedzenie przewodnicząca SBP wręczyła 
prof. Dariuszowi Kuźminie nominację na przewodniczącego Rady Progra-
mowej Wydawnictwa. Następnie przedstawiła Radzie nowego dyrektora 
Wydawnictwa SBP Dariusza Kozłowskiego oraz poinformowała, że dotych-
czasowy dyrektor Janusz Nowicki będzie konsultantem ds. wydawniczych. 
W dalszej części programu Janusz Nowicki przedstawił dorobek wydaw-
niczy w 2010 r., podkreślając przy tym, że był to dobry, choć trudny rok 
dla Wydawnictwa. Wydano 17 tytułów, wszystkie czasopisma ukazywały 
się regularnie. Niepokojący jest w dalszym ciągu fakt spadku nakładów 
w odniesieniu do czasopism fachowych – „Bibliotekarza” i „Poradnika Bi-
bliotekarza”. W dyskusji zwracano uwagę, że pewną szansą na poprawę 
sytuacji w zakresie nakładów jest zainteresowanie publikowaniem mate-
riałów w miesięcznikach przez osoby spoza środowiska bibliotekarskiego. 
Nowy przewodniczący Rady zaproponował również poszukiwanie spon-
sora strategicznego dla danego tytułu czasopisma. Jan Wołosz, red. nacz. 
„Bibliotekarza” zasugerował wydawanie przez Wydawnictwo poradników 
dla bibliotek. Pomysł ten poparła również Danuta Brzezińska z Towarzy-
stwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, która podkreśliła, że tego 
typu materiały praktyczne są oczekiwane przez środowisko bibliotekarzy 
szkolnych. W dalszej części programu D. Kozłowski przedstawił propozy-
cje planu wydawniczego na 2011 rok. Szczególną uwagę zwrócił na nową 
serię wydawniczą „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”, którą otwiera książka 
Grażyny Lewandowicz-Nosal pt. „Książki dla najmłodszych. Od zera do 
trzech. Poradnik”. Opiekę nad serią przyjęła prof. Joanna Papuzińska. 
Wydawnictwo zamierza również promować tę serię w księgarniach.  
W trakcie dyskusji padały różne propozycje poprawy kondycji Wydawnictwa. 
Omawiana była również koncepcja zmiany formatu „Poradnika Bibliote-
karza”. 

l Członkowie ZG Elżbieta Stefańczyk i Krzysztof Marcinowski wzię-
li udział w konsultacjach w Sejmie (16 marca) i Senacie (18 marca) nt. 
rządowego projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Przewodnicząca SBP Elżbieta 

XI. SPRAWY RÓŻNE



84 Nr 1/2011 BIULETYN ZG SBP

Stafańczyk przedstawiając stanowisko Stowarzyszenia w kwestii nowelizacji 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wyraziła 
sprzeciw wobec zapisu umożliwiającego łączenie bibliotek publicznych  
z innymi instytucjami kultury. Zwróciła uwagę, że stosowane w przeszłości 
takie rozwiązanie (np. w latach 1997-2001) zostało bardzo negatywnie 
ocenione przez samych bibliotekarzy i doprowadziło do  likwidacji wielu 
bibliotek. Obecnie istnieje realna obawa, że biblioteki będą wchłaniane 
przez inne instytucje, co może spowodować  destabilizację sieci bibliotek, 
zwłaszcza publicznych. Odnosząc się do kwestii powoływania dyrektorów 
instytucji kultury w drodze konkursów stwierdziła, że taka praktyka powinna 
być stosowana wobec nowo powoływanych dyrektorów. Wyraziła również  
uznanie dla faktu, że w ustawie została potwierdzona konieczność posia-
dania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodu bibliotekarza.  
Z drugiej jednak strony podkreśliła, że proponowane stawki wynagrodze-
nia nie odpowiadają  wysokim oczekiwaniom w stosunku do bibliotekarzy  
i postulowała, aby pozwolić dyrektorom na tworzenie własnych regulaminów 
płacowych. Zaproponowała  też przeniesienie wszystkich uregulowań doty-
czących bibliotekarzy do nowej ustawy o bibliotekach, którą przygotowuje 
zespół powołany przez Zarząd Główny SBP.

l W dn. 27 kwietnia br. odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej  
w Warszawie konferencja prasowa Porozumienia Bibliotekarzy, Księga-
rzy i Wydawców z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.  
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Porozumienia Bibliotekarzy, 
Księgarzy i Wydawców: Rafał Skąpski – prezes PTWK, Tadeusz Górny 
wiceprezes PTWK, Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu Książki, Elż-
bieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP oraz zaproszeni goście: Beata 
Stawińska – przedstawicielka Ruchu Obywateli Kultury, Marcin Beme –  
realizator akcji „Ania z Zielonego Wzgórza w autobusach”, Sławomir Krem- 
pe – inicjator akcji „Czytam, bo lubię to”. Omówiono obywatelskie inicjaty-
wy na rzecz kreowania kultury i czytelnictwa. To właśnie one decydować 
będą o przemianach mentalnych Polaków i kreowaniu mody na czytanie.  
W ramach akcji „Ania z Zielonego Wzgórza w autobusach”, w 300 autobusach 
komunikacji miejskiej w Warszawie pasażerowie mieli okazję wysłuchać frag-
mentów tej popularnej książki. Interesująco przedstawia się także inicjatywa 
mającą na celu promowanie czytelnictwa wśród polityków pt. „Książki dla  
Tuska”. W szeroko zakrojonej akcji internetowej mógł wziąć udział każdy  
obywatel, proponując własny katalog książek dla premiera. Finalnym  
elementem tego przedsięwzięcia będzie wybór dziesięciu książek, które uro-
czyście zostaną wręczone Donaldowi Tuskowi. Na łamach blogu „czytam, bo 
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lubię to” prowadzona jest debata nt. problemów związanych z czytelnictwem. 
Znajdzie ona swoje miejsce w programie Warszawskich Targów Książki 
(12-15.05.br.). Barbara Stasińska z Ruchu Obywatelskiego Kultury mówiła  
z kolei o odbywającym się w maju Kongresie Obywateli Kultury, podczas 
którego przedstawiony będzie raport nt. stanu czytelnictwa w Polsce, kom-
petencji językowych Polaków i  kształtowania społeczeństwa informacyj-
nego. Ważną rolę powinna pełnić polityka wyrównywania szans – poprzez 
realizację programu alfabetyzacji i wychowania do książki dzieci do 3 roku 
życia, „uwolnienie”  podręczników szkolnych, czyli możliwość  bezpłatnego 
ściągnięcia ich z Internetu, budowanie nowoczesnych bibliotek, stworzenie 
pakietu pomocy dla małych księgarń, systemu zakupu książek do bibliotek 
bezpośrednio od wydawcy, a także wdrożenie programów promujących 
czytelnictwo.

Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu Książki mówił o realizacji progra-
mu Biblioteka+ oraz o potrzebie zmiany mentalności władz samorządowych  
w stosunku do bibliotek i czytelnictwa. Elżbieta Stefańczyk natomiast  przed-
stawiła dorobek ogólnopolskiej, majowej akcji Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich „Tydzień Bibliotek”, organizowanej od 2004 r. – związanej  
z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, w której uczestniczy coraz większa liczba 
bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych naukowych, a przede 
wszystkim mieszkańców, nie tylko czytelników bibliotek. Tydzień Bibliotek 
(8-15 maja) jest wielką promocją bibliotek i czytelnictwa, cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Podczas spotkania  
Elżbieta Stefańczyk wręczyła nagrody w konkursach organizowanych przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010 
i Tydzień Bibliotek 2010.

W I półroczu 2011 r. nastąpiły rozstrzygnięcia w aplikacjach do progra-
mów operacyjnych. SBP uzyskało dofinansowanie na realizację następu-
jących zadań:

1. Organizacja obchodów ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
2011. Program MKiDN – Wydarzenia artystyczne, Priorytet Literatura.

2. Rozwój czasopisma „Poradnik Bibliotekarza” poprzez wydawanie 
dodatku „Świat książki dziecięcej” oraz wkładki tematycznej. Program 
MKiDN – Wydarzenia artystyczne, Priorytet Czasopisma.

3. Wydawanie kwartalnika „Przegląd Biblioteczny” w 2011 r. Program 
MKiDN – Wydarzenia artystyczne, Priorytet Czasopisma.

4. Kształtowanie nowego wizerunku Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich formą rozwoju potencjału organizacji wolontariackiej. Program 
Operacyjny MPiPS – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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5. Spacerownik po Europie; SBP było partnerem w projekcie realizo-
wanym przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka. 
Program Fundacji Orange – Akademia Orange.

Biuro ZG SBP złożyło także wnioski do: Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego na: wydawanie czasopism „Przegląd Biblioteczny”  
i „Zagadnienia Informacji Naukowej” w 2011 r., opracowanie angielskojęzycz- 
nej wersji numeru specjalnego „Przeglądu Bibliotecznego”, Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego na digitalizację serii wydawniczej „Nauka – Dy-
daktyka – Praktyka”.

l Okręg Zachodniopomorski SBP przeprowadził akcję „Pociąg do książ-
ki – książka do pociągu”. 10 maja na dworcach kolejowych w Szczecinie, 
Stargardzie Szczecińskim, Białogardzie, Gryfinie, Chojnie, Świnoujściu  
i w Choszcznie stały stoiska z używanymi książkami obsługiwane przez 
bibliotekarzy, członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Każda oso-
ba planująca w tym dniu podróż pociągiem miała możliwość uprzyjemnienia 
sobie czasu interesującą lekturą. Każda książka kosztowała złotówkę. Za 
wszystkie złotówki zostaną kupione nowe książki do bibliotek.

l WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi i Sekcja Edukacji Młode-
go Czytelnika Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP zorganizowały w dniu 19 maja 
imprezę czytelniczą dla dzieci pod hasłem „Za mundurem książki sznurem – 
czytanie jest ok!”. Impreza odbyła się w ramach ogólnopolskiej akcji głośnego 
czytania dzieciom. Tym razem dzieciom czytali pracownicy służb munduro-
wych, m.in. przedstawiciele: Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Izby Celnej, 
Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, Woj-
ska, Służby Więziennej i Policji. Czytane teksty były tematycznie związane  
z pracą służb mundurowych.

l 2 czerwca  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Nor- 
wida w Zielonej Górze odbyło się spotkanie członków lubuskiego okręgu 
SBP z przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich Elżbietą Stefańczyk, która w tym dniu uczestniczyła także w kon-
ferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. W spotkaniu  
z przedstawicielami Zarządu Okręgu, Zarządach Oddziałów w Gorzowie 
Wlkp. i w Zielonej Górze, a także członkami Kół SBP w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Grzegorzewskiej, Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Zielonej Górze oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Zielonej Górze Elżbieta Stefańczyk przedstawiła zadania realizo-
wane aktualnie przez Stowarzyszenie w zakresie promocji czytelnictwa, 
realizacji strategii rozwoju SBP, a także prace dot. nowelizacji ustawy  
o bibliotekach. Zapraszała też do aktywnego włączenia się środowiska 
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bibliotekarskiego w aktywizację nowych form obchodów Dnia Bibliotekarza  
i Bibliotek. Zachęcała także do zorganizowania w Zielonej Górze warsztatów 
dotyczących komunikacji wewnątrz organizacji i zmian wizerunkowych Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a także warsztatów na temat prawnych 
aspektów funkcjonowania bibliotek. Spotkanie, które przebiegało w meryto-
rycznej i bardzo sympatycznej atmosferze zakończyło się uhonorowaniem 
koleżanki Małgorzaty Janickiej, wiceprzewodniczącej Zarządu Oddziału 
SBP w Zielonej Górze medalem SBP „W dowód uznania”.

l 14 czerwca Instytut Informacji Naukowej i Bibliologicznej Uniwersy-
tetu Warszawskiego obchodził sześćdziesięciolecie swojej działalności. 
Obchody jubileuszowe powiązano ze zjazdem absolwentów. Konferencję 
jubileuszową poprzedziły wystąpienia dyrektora Instytutu prof. dr hab. Dariu-
sza Kuźminy i zaproszonych gości. W imieniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polski gratulacje złożyła kol. Elżbieta Stefańczyk.

l W czerwcu Sekcja Bibliotek Pedagogicznych ZG SBP zamieściła na 
portalu ankietę nt. potrzeb szkoleniowych nauczycieli – bibliotekarzy, która 
ma pomóc w przygotowaniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej.

l 28.06 br. w BN odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głów-
nego SBP (Elżbiety Stefańczyk, Marzeny Przybysz) z grupą ukraińskich 
bibliotekarzy, wśród których byli przedstawiciele Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Ukraińskich (SBU). Bibliotekarze z Ukrainy byli zwycięzcami konkursu 
dotyczącego innowacyjności w bibliotekach, realizowanego przez amery-
kańską organizację International Research and Exchange Board IREX.  
W trakcie spotkania rozmawiano o sytuacji bibliotek w Polsce i na Ukrainie 
oraz możliwościach podjęcia współpracy, m.in. poprzez portale obu Sto-
warzyszeń (www.sbp.pl oraz www.uba.org.ua).

l 29.06 br. Kol. Kol. Elżbieta Stefańczyk i Marzena Przybysz spotkały 
się z Aldoną Salską, prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy (Polish American Librarians Association). Od poprzedniego 
spotkania minął rok. Rozmawiano o tym, co udało się dokonać w minionym 
okresie. Aldona Salska wspominała pierwsze walne zgromadzenie PALA, 
które odbyło się w lutym br. Mówiono także o randze i prestiżu zawodu bi-
bliotekarza oraz pozycji stowarzyszeń bibliotekarskich w Polsce i w Stanach 
Zjednoczonych, jak również o nawiązaniu ciągłych kontaktów pomiędzy 
bibliotekarzami polskimi za granicą.

l 29 czerwca WiMBP w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Książki byli 
organizatorami spotkania wspomnieniowego o Andrzeju Kempie, członku 
honorowym SBP. W trakcie spotkania prezentowano publikacje tego ce-
nionego bibliotekarza, bibliofila, regionalisty.
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l 29 czerwca 2011 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odby-
ło się zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP. Przedmiotem 
obrad były m.in.:

– podsumowanie prac związanych z wydaniem kolejnego tomu Biblio-
teki Muzycznej 2007-2009.

– stan prac nad organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Aka-
demii i Uniwersytetów Muzycznych. Konferencja odbędzie się 25-26 paź-
dziernika 2011 r., a organizatorami będą: Akademia Muzyczna w Katowi-
cach i Sekcja Bibliotek Muzycznych ZG SBP. Wstępny program konferencji 
zostanie opublikowany na stronach internetowych Akademii Muzycznej w 
Katowicach i Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP,

– przygotowania do udziału w konferencji IAML w Dublinie, 24-29.07. 
2011 r. Stanisław Hrabia weźmie udział w pracach organizacyjnych Konfe-
rencji IAM, jako przewodniczący Komitetu Programowego. W tegorocznej 
konferencji będzie uczestniczyło 6 osób z Polski; 

– działalność Polskiej Grupy Narodowej IAML. Od ubiegłego roku do 
IAML dołączyły: Biblioteka Akademii Muzycznej z Krakowa oraz Biblioteka 
Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego,

– podsumowano działalność Polskiego Komitetu RILM. Podkreślono 
zaangażowanie w prace nad projektem RILM Abstracts of Music Literature 
bibliotek akademii muzycznych z Katowic, Bydgoszczy, Wrocławia i Krakowa,

– plany organizacji wspólnej konferencji Sekcji Bibliotek Muzycznych 
z bibliotekami kościelnymi.
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