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I. SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za rok 20111
Informacje organizacyjne ZG SBP
Zarząd Główny SBP realizował w 2011 r. zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie SBP oraz w Programie działania SBP na lata
2009-2013. Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na 2011 rok terminarzem
Zarząd spotkał się na pięciu posiedzeniach (09.02, 24.03, 9-10.06, 2.09,
8-9.12), a Prezydium Zarządu na sześciu (31.01, 24.03, 30.03, 10.08,
26.10, 8.12). Szczegółowe informacje o spotkaniach są dostępne w protokołach, publikowanych w „Biuletynie ZG SBP” oraz na portalu www.sbp.pl
i w newsletterze.
W sierpniu 2011 r. zmarł członek ZG SBP Stanisław Turek; uzupełniono
skład ZG – nowym członkiem została Elżbieta Budnik, dyrektor Biblioteki
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.
W okresie sprawozdawczym ZG SBP podjął 17 uchwał; m.in. powołał
nowy skład Zarządu Komisji Automatyzacji ZG SBP, dokonał zmiany nazwy Komisji na Komisję Nowych Technologii ZG SBP, powołał Komisję ds.
Edukacji Informacyjnej, przyjął regulaminy Sekcji Bibliotek Muzycznych,
Komisji Nowych Technologii, a także zwołał VII Forum SBP, na którym
przyjęto 4 uchwały.
Działalność merytoryczna ZG SBP
CEL I. Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego
wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce.
CEL SZCZEGÓŁOWY I.1. Zwiększenie roli SBP w tworzeniu uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu
bibliotekarza.
1
Niniejsze sprawozdanie stanowi kompilację sprawozdań z działalności ZG SBP i jego
sekcji, komisji oraz struktur terenowych Stowarzyszenia, zgodnych z pięcioma celami strategicznymi, zawartymi w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021.
Pełne teksty sprawozdań dostępne są na portalu sbp.pl.
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Promocja projektu nowej ustawy o bibliotekach
W okresie sprawozdawczym zespół ds. opracowania projektu ustawy
o bibliotekach przygotował tekst nowej ustawy wraz z uzasadnieniem.
Opracowaniem prawnym poszczególnych artykułów ustawy zajęła się kancelaria prawna. Wyniki prac zespołu były prezentowane na posiedzeniach
ZG SBP, na warsztatach nt. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek
w Okręgach SBP oraz na VII Forum SBP. Projekt ustawy został również
zaprezentowany przedstawicielom: Zarządów Okręgów SBP, Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz uczestnikom: Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich
Bibliotek Publicznych. Proces konsultacji społecznych w 2011 r. zakończyła
prezentacja projektu w zespole pracowników Departamentu Mecenatu
Państwa MKiDN.
Zwiększenie świadomości prawnej wśród członków SBP
poprzez zorganizowanie warsztatów nt. aspektów prawnych
funkcjonowania bibliotek
Zorganizowano 6 warsztatów dla okręgów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego,
podlaskiego, w których, oprócz członków struktur terenowych SBP, uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Program obejmował zagadnienia prawno-organizacyjne i finansowe działalności bibliotek, prawa
autorskiego, aspekty informacyjne funkcjonowania bibliotek itp.
CEL SZCZEGÓŁOWY I.3. Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa.
Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych
Powołany przez ZG SBP zespół zapoznał się z opracowaniami zawierającymi specyfikację wymagań programu do gromadzenia, analizy i prezentacji statystyki bibliotecznej oraz wskaźników funkcjonalności. Zespół
przyjął końcową wersję opracowania Zestaw wskaźników funkcjonalności
dla bibliotek publicznych w Polsce. Zakończono prace nad projektem roboczym normy PN – ISO 11620. Informacja i dokumentacja – Wskaźniki
funkcjonalności bibliotek.
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CEL II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym)
partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
CEL SZCZEGÓŁOWY II.2. Rozwijanie współpracy z organizacjami
krajowymi związanymi z sektorem książki i informacji.
Udział w pracach Konwentu Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców oraz środowisk bibliotekarskich (Krajowej Rady
Bibliotecznej, Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych,
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych) w zakresie m.in. prezentowania
wspólnych stanowisk wobec władz. Konsultacje dotyczyły nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, informowania
o projekcie ustawy o bibliotekach, stosowania wskaźników funkcjonalności
w bibliotekach publicznych i pedagogicznych oraz systemu wypożyczeń
międzybibliotecznych.
Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w obszarze książki,
czytelnictwa i informacji
Współpraca obejmowała wspólne działania wraz z: Biblioteką Narodową, Instytutem Książki („Biblioteka+”), Porozumieniem Wydawców Książki
Historycznej, Fundacją Historia i Kultura (XX Targi Książki Historycznej),
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (realizacja grantu dot.
wzmocnienia potencjału instytucjonalnego SBP, rozwój portalu sbp.pl, tworzenie bazy bibliotek, Kongres bibliotek „Biblioteka – więcej niż myślisz”),
Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, Goethe Institut, Fundacją Orange (projekt „Spacerownik po Europie”), Ogólnopolskim Forum
Integracji Społecznej (konferencja „Edukacja informacyjna bibliotekarzy
w zakresie działań na rzecz integracji społecznej”), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych, Muratorem EXPO (Warszawskie Targi Książki)
oraz wybranymi bibliotekami publicznymi i naukowymi.
Promocja koncepcji krajowego zautomatyzowanego
systemu wypożyczeń międzybibliotecznych
Opracowany i przyjęty przez Prezydium ZG SBP projekt został przekazany Radzie Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich
Szkół Polskich. Działania promocyjne projektu w bibliotekach publicznych
i pedagogicznych przełożono na 2012 r.
Dialog i współpraca z jednostkami administracji centralnej i samorządami
realizującymi zadania w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego.
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W 2011 r. ZG SBP podejmował szereg interwencji w sprawach istotnych
dla środowiska bibliotekarskiego oraz działania rzecznicze w MKiDN, MEN,
MNiSW, MSWiA, MF; opiniował rządowe projekty rozwoju kultury, nauki
i edukacji. Działania te obejmowały m.in.:
– konsultacje w Sejmie i Senacie nt. rządowego projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych
ustaw, a także opracowanie stanowiska SBP w tej sprawie;
– przedstawienie stanowiska w kwestii rozporządzenia MKiDN dot.
zaliczania niektórych bibliotek do bibliotek naukowych;
– interwencję do Głównego Inspektora Pracy w sprawie długości urlopu
wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustoszy
i bibliotekarzy na podstawie mianowania;
– opinię w sprawie projektu rozporządzenia MKiDN dotyczącego organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej;
– apel o ustanowienie wieloletniego programu narodowego dotyczącego modernizacji infrastruktury miejskich, powiatowych i wojewódzkich
bibliotek publicznych;
– apel o wzmocnienie udziału bibliotek w Narodowym Programie Czytelnictwa.
Realizacja VIII edycji „Tygodnia Bibliotek”
W roku sprawozdawczym kontynuowano realizację ogólnopolskiego
programu „Tydzień Bibliotek”, promującego czytelnictwo oraz służącego
umacnianiu pozytywnego wizerunku bibliotekarza w świadomości społecznej. Obchody „Tygodnia Bibliotek” pod hasłem Biblioteka zawsze po
drodze, nie mijam – wchodzę odbyły się w dniach 8-15 maja. Uroczystość
wręczenia nagród w konkursie na najlepszy program „TB” odbyła się 13
października w Warszawie, podczas kongresu bibliotek publicznych Biblioteka: więcej niż myślisz!”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze
środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Realizacja III edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010”
Konkurs ma na celu popularyzację działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz
aktywizację bibliotek w promowaniu dobrej książki. Finał III edycji konkursu
odbył się w BUW podczas konferencji prasowej inaugurującej obchody
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Informacje o zwycięzcach są
na stronie sbp.pl.
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CEL SZCZEGÓŁOWY II.3. Zwiększenie udziału i znaczenia SBP w bibliotecznych organizacjach międzynarodowych:
– uczestnictwo członka ZG SBP, Sylwii Błaszczyk w 77. Kongresie
IFLA (sierpień, Portoryko);
– zorganizowanie w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży
„Nautilus” w Warszawie kolejnych warsztatów polsko-niemieckich dot.
niekonwencjonalnych metod wspierania czytelnictwa (we współpracy
z Goethe Institut);
– uczestnictwo przewodniczącego Sekcji Bibliotek Muzycznych, Stanisława Hrabiego w Międzynarodowej Konferencji IAML (lipiec, Dublin);
– udział członka ZG SBP, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej w 19. posiedzeniu Rady EBLIDA i międzynarodowej konferencji pt. One profession,
one future? (maj, Hiszpania, Malaga);
– spotkanie z bibliotekarzami ukraińskimi, zwycięzcami konkursu dot.
innowacyjności w bibliotekach (czerwiec, Warszawa);
– spotkanie z Aldoną Skalską, prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (czerwiec, Warszawa).
CEL SZCZEGÓŁOWY II.4. Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach  poprzez inicjowanie i realizację wspólnych działań oraz wyróżnienie bibliotek medalami i odznaczeniami SBP.
W 2011 r. zorganizowano wspólnie z bibliotekami publicznymi i naukowymi wiele konferencji, seminariów i warsztatów (wykaz w dalszej części
sprawozdania).
W 2011 r. przyznano 95 medali „W dowód uznania” oraz 30 Honorowych Odznaczeń SBP. Za wybitne osiągnięcia uhonorowano 4 biblioteki medalem „Bibliotheca Magna Perennisque”. Medale otrzymały: MBP
w Opolu, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, Sądecka
Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu, a także Biblioteka
Główna Politechniki Śląskiej w Katowicach.
CEL SZCZEGÓŁOWY II.5. Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie kształcenia bibliotekarzy.
Przedstawiciele SBP uczestniczyli w konferencji Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? Programy studiów a rynek
pracy i rozwój nauki zorganizowanej przez IBiIN Uniwersytetu Jagiellońskiego i SBP w dniach 6-7.06.2011 r. w Krakowie, gdzie wygłoszono referat nt. udziału Stowarzyszenia w kształceniu bibliotekarzy i pracowników
informacji. Równolegle, w ramach grantu FRSI, przystąpiono do badań
potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia
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i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej. Przedstawiono
wstępną listę priorytetów obejmujących zagadnienia, które powinny być
uwzględnione w procesie kształcenia bibliotekarzy, m.in. dotyczące wprowadzenia do programów zagadnień przygotowania studentów do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji informacyjnej (ang. information literacy).
CEL III. Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środowiska.
CEL SZCZEGÓŁOWY III.1. Doskonalenie form komunikacji ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii.
W  2011 r. opracowano nową koncepcję  strony głównej portalu sbp.pl.
Wprowadzono nowe elementy. Nawiązano kontakty z przedstawicielami
różnych struktur SBP, przeprowadzono dla nich szkolenia umożliwiające
samodzielne wprowadzanie treści dot. działalności okręgów i oddziałów
SBP, pomagano w tworzeniu podstron sekcji i komisji ZG. Umożliwiono
internetowe głosowanie  w konkursach na plakat „Tygodnia Bibliotek 2011”
oraz „Bibliotekarza Roku”. W dziale czasopisma zamieszczono angielskie abstrakty poszczególnych numerów „Zeszytów Informacji Naukowej”
i „Przeglądu Bibliotecznego”. Rozpoczęto wydawanie newslettera, który
zastąpił „Ekspress ZG SBP”. Opracowano angielską wersję portalu, zamieszczano także wiadomości z zagranicznych portali bibliotekarskich.
Wprowadzono internetowe zapisy na konferencje, seminaria i warsztaty
organizowane przez SBP.
CEL SZCZEGÓŁOWY III.2. Zintensyfikowanie współpracy SBP ze
środowiskiem bibliotekarzy bibliotek naukowych, szkolnych, publicznych,
pedagogicznych i organizacjami bibliotekarskimi.
Zwiększenie oferty na platformie cyfrowej SBP dla bibliotekarzy z bibliotek naukowych, szkolnych, publicznych, pedagogicznych i organizacji
bibliotekarskich – baza danych bibliotek, porady prawne na portalu, dostęp
do archiwum cyfrowego, e-sklep, nowa baza wiedzy (Biblioteka w filmie/
Film w bibliotece).
CEL SZCZEGÓŁOWY III.3. Zwiększenie liczby osób działających
w SBP.
Opracowanie i wdrożenie programu ofert i ulg dla członków SBP
W 2011 r. zorganizowano warsztaty wizerunkowe oraz prawne, dla
członków SBP,  za udział w szkoleniach, wprowadzono opłaty zniżkowe.
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Aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja VI Forum
Młodych Bibliotekarzy
VI Forum Młodych Bibliotekarzy (15-16.09.) odbyło się w Poznaniu
pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Współorganizatorami byli: Okręg
Wielkopolski SBP oraz biblioteki poznańskie. Udział w nim wzięło ok. 220
osób. Wydarzenia można było śledzić za pośrednictwem: portalu sbp.pl,
profilu SBP na Facebooku oraz kanału na Twitterze.
CEL IV. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza.
CEL SZCZEGÓŁOWY IV.1. Monitorowanie potrzeb i możliwości kształcenia oraz doskonalenia zawodowego bibliotekarzy:
–  powstała grupa inicjatywna, która ma przedstawić w 2012 r. założenia
i program działania sekcji zawodu bibliotekarza,
–  wzbogacono ofertę szkoleniową o warsztaty prawne i z  komunikacji
wewnątrz organizacji.
CEL SZCZEGÓŁOWY IV.2.  Zwiększenie możliwości podnoszenia
poziomu wiedzy przez bibliotekarzy.
Utworzono katalog bibliotek oferujących miejsca praktyk i staży dla
wolontariuszy, w którym wg stanu na dzień 31.12. zarejestrowane były
104 biblioteki. Utworzenie bazy, jako otwartego aktualizowanego katalogu
ułatwi wolontariuszom, w tym studentom bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej, nawiązanie kontaktów, poznanie w praktyce specyfiki pracy
bibliotekarza, realizację nowych wyzwań.
CEL SZCZEGÓŁOWY IV.3. Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy.
Przygotowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw metodycznych
i dydaktycznych (np. instrukcji) w formie drukowanej i/lub elektronicznej.
W okresie sprawozdawczym wydano po 11 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza” (wzbogaconego o dodatki tematyczne), 4 zeszyty
„Przeglądu Bibliotecznego”, 2 zeszyty „Zagadnień Informacji Naukowej”.
Kontynuowano  digitalizację czasopism, oprócz „Poradnika Bibliotekarza”
i „Bibliotekarza” udało się, dzięki grantowi MKiDN i współpracy z IINiSB
UW, zdigitalizować „Przegląd Biblioteczny” oraz „Zagadnienia Informacji
Naukowej”. Zeszyty czasopism są dostępne pod adresem www.bbc.uw.
edu.pl oraz z portalu sbp.pl.
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Ogółem ukazało się 16 publikacji zwartych:
Seria „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”
   1. Pr. zb. – Podręczny słownik bibliotekarza
   2. T. Szmigielska – Standardy oceny bibliotek akademickich
   3. R. Piotrowska – Edukacja informacyjna w polskiej szkole
   4. D. Kuźmina (red.) – Bibliologia polityczna
   5. J. Woźniak-Kasperek – Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym
   6. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król – Zarządzanie kadrami w bibliotece. Wyd. 2 popr.
  7. A. Łakomy – Polska książka na obczyźnie
Seria „Propozycje i Materiały”
  9. A. Kalińska – Informacja biznesowa w internecie
10. K. Materska (red.) – Regionalne sieci współpracy: strategia, narzędzia, realizacja
11. B. Boryczka (red.) – E-learning – nowe aspekty
Seria „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”
12. G. Bilska (red.) – Ściąga dla bibliotekarzy
Seria „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”
13. G. Lewandowicz-Nosal – Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech
14. A. Ungeheuer-Gołąb – Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą
Poza seriami:
15. K. Janczewska-Sołomko, M. Kozłowska (red.) – Chrońmy dziedzictwo fonograficzne
16. J. Chapska, G. Figiel (red.) – Jakość bibliotek w naszych rękach
Wydano ponadto: Spacerownik po Europie; Katalog bibliotek publikacji
historycznych; Kalendarz SBP na 2012 rok; Ofertę wydawniczą; plakat
„Tygodnia Bibliotek”.
Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów
Podstawowymi formami działalności edukacyjnej i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej były konferencje, seminaria, warsztaty, które ZG SBP organizował we współpracy
z sekcjami, komisjami, strukturami terenowymi SBP, bibliotekami wszyst-
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kich rodzajów, uczelniami, fundacjami, placówkami opiniotwórczymi. Tematyka dotyczyła najistotniejszych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa:
– Wykorzystanie live@edu w pracy bibliotekarzy, warsztaty dla członków redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (10.03.);
– „Między dzieciństwem a dorosłością, czyli młodzież w bibliotece”,
konferencja (28-29.03.);
– Metody komunikacji wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia, warsztaty dla Okręgów SBP (11-12.04.);
– Badanie efektywności bibliotek, warsztaty dla instruktorów z bibliotek
objętych badaniem pilotażowym (18-19.04.);
– Zagadnienia opracowania bibliografii regionalnej, warsztaty (15.04.);
– Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek, warsztaty w trzech okręgach (maj, czerwiec, wrzesień);
– Dziecko w bibliotece, seminarium (14.05.);
– Nowe media w bibliotece dla młodzieży (15.06., Warszawa, 16.06.,
Kraków);
– Biblioteka XXI w., nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje, konferencja (1-2.09.);
– warsztaty information literacy dla bibliotekarzy akademickich
(7-8.09.);
– Dziś i jutro bibliotek niepaństwowych szkół wyższych, konferencja
(22-23.09.);
– warsztaty dla okręgowych współpracowników portalu sbp.pl (26.09.);
– Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego „Digitalizacja i co dalej”,
konferencja (27.09.);
– Bibliografia regionalna, warsztaty (4-5.10.);
– Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych (25-27.10.);
– Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek, seminarium (24-27.11.);
– warsztaty komunikacyjne Cała naprzód! (29-30.11.).
CEL V. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
CEL SZCZEGÓŁOWY V.1. Działania na rzecz upowszechnienia nowego wizerunku zawodu bibliotekarza.
W 2011 r. zrealizowano cykl szkoleń dla członków struktur Stowarzyszenia, w których wzięło udział ok. 100 osób. Uczestnicy poszerzyli swoją
wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji do budowania pozytywnego wizerunku organizacji, prowadzenia kampanii na rzecz

12

Nr 1/2012

BIULETYN ZG SBP

pozyskiwania nowych członków i instytucji wspierających, opracowania
założeń programu ofert i ulg dla członków SBP itp.
Opracowano dokument zawierający najważniejsze ustalenia ze spotkań 4
grup tematycznych: I – Zalecenia dot. upowszechniania informacji o SBP i jego
działalności, do stosowania w pracy zarządów okręgów; II – Wykorzystanie
e-narzędzi w komunikacji, III – Baza członków SBP, IV – Program ulg i bonusów dla członków SBP.
W trakcie warsztatów przedstawiono nowe logotypy SBP oraz inne
elementy identyfikacji wizualnej. Powstał dokument pt.: Działania wizerunkowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w trzech perspektywach
czasowych – propozycje i rekomendacje, który następnie stał się podstawą do opracowania Programu działań wizerunkowych SBP na lata 2011,
2012-2013. Kontynuowane były prace wizerunkowe dot.:
– kampanii 1% na rzecz SBP (pod hasłem 1% dla SBP to kaPITalny
wybór);
– nowej identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia (projekty logotypów SBP
i Wydawnictwa SBP, wzory papieru firmowego, wizytówek, etykiet itp.);
– przygotowania Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej, która oprócz
nowych logotypów zawiera zasady ich stosowania, przykłady wykorzystania;
– opracowania tekstów informacyjnych o SBP do wykorzystania podczas komunikacji z czterema grupami odbiorców (studenci, bibliotekarze,
władze samorządowe, sponsorzy) oraz do kontaktów z mediami;
– produkcji toreb reklamowych, opracowania ulotek o SBP (ogólnej
i dla młodych bibliotekarzy), rollupów dla SBP i Wydawnictwa SBP, gadżetów reklamowych.
Istotnym elementem poprawy komunikacji wewnętrznej i działań integracyjnych było rozpoczęcie procesu unifikacji adresów mailowych. Z adresów z końcówką sbp.pl mogą korzystać członkowie ZG SBP, szefowie komisji, sekcji
i zespołów ZG. Swoje adresy otrzymały także okręgi.
Rozpoczęto prace nad budową bazy członków SBP. Projekt struktury
bazy i działań związanych z jej budową był konsultowany na posiedzeniu
Zarządu Głównego w dn. 9.06. Wyłoniono 25 administratorów okręgowych,
powołano administratora centralnego. Opracowano Zasady tworzenia
i przechowywania dokumentacji członków SBP (w postaci kartotek i bazy
danych), który został zaakceptowany przez ZG SBP. Organizacją prac
nad aktualizacją i uzupełnianiem bazy oraz wdrażaniem w strukturach
jednolitych Zasad zajęły się okręgi. We wrześniu zorganizowano dla administratorów okręgowych specjalistyczne szkolenie z udziałem eksperta
ochrony danych osobowych. Administrator centralny uczestniczył ponadto
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w szkoleniu z zakresu ochrony danych w jednym z wyspecjalizowanych
ośrodków edukacji. ZG w dn. 8.12 przyjął dokumenty: Polityka ochrony
danych osobowych bazy członków SBP wraz z Instrukcją zarządzania bazą
członków SBP. Do końca roku w bazie zarejestrowano ok. 7 tys. członków.
Nową formą działań integracyjnych ZG było zorganizowanie w 2011 r.
po raz pierwszy ogólnopolskiego konkursu na najbardziej cenionego bibliotekarza – „Bibliotekarz Roku 2010”.
Konkurs przebiegał dwuetapowo: etap I – wybory „Bibliotekarza Roku”
w poszczególnych okręgach, etap II – głosowanie na portalu sbp.pl.
W głosowaniu internetowym zwyciężyła, uzyskując zaszczytny tytuł „Bibliotekarza Roku 2010”, Barbara Kuprel, kierownik Oddziału dla Dzieci
i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach.
Istotnym elementem działań integracyjnych są przyznawane nagrody.
Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego rekomendowała Zarządowi Głównemu SBP łącznie 7 prac, którym po zatwierdzeniu
przez ZG SBP przyznano nagrody w kategoriach: prace o charakterze
teoretycznym, metodologicznym, źródłowym (Jacek Tomaszczyk – Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Hanna
Batorowska – Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji,
Wiesław Babik – Słowa kluczowe); prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym (Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek Puchalski,
Agata Bastrzyk – Współczesne księgozbiory polskie za granicą: 1. Polskie
i polonijne księgozbiory instytucji, Andrzej Mężyński – Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945); podręczniki akademickie (Jacek Wojciechowski
– Biblioteka w komunikacji publicznej); prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym (Małgorzata Fedorowicz – Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej).
W konkursie na najlepszą pracę magisterską – Nagroda Młodych SBP
im. prof. Marii Dembowskiej za rok 2010 r. nagrodę zdobyła Anna Kalińska
z Wrocławia, za pracę pt.: Informacja biznesowa w internecie w świetle
analiz stron WWW bibliotek szkół wyższych o kierunku ekonomicznym.
Sprawy różne
– zawarto porozumienia o współpracy i wymianie informacji z PS IBBY,  
Biblioteką Analiz, Muratorem Expo oraz firmą UMIT;
– przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk została powołana przez
ministra kultury i dziedzictwa narodowego na członka Komitetu Społecznego do spraw Paktu dla Kultury;
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– zawarto umowy na sprzedaż książek z AZYMUTEM, umowę licencyjną
z EBSCO Publishing Inc. na umieszczenie w światowej bazie „Poradnika
Bibliotekarza”, a także umowę z nowym partnerem wspierającym SBP –
firmą MPLC;
– przygotowano 10 aplikacji do programów operacyjnych MKiDN,
Instytutu Książki na realizację działań w 2012 r. W ramach swoich zadań Biuro ZG SBP prowadziło obsługę administracyjną władz SBP,
zarządów okręgów i oddziałów, sekcji, komisji; obsługę finansowo-księgową działalności statutowej; organizację konferencji, seminariów,
warsztatów afiliowanych przez ZG oraz jego ogniwa; przygotowania
i obsługę portalu sbp.pl. W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności Stowarzyszenia, Biuro zredagowało 2 numery „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” oraz Newsletter. Dbało o regularną dystrybucję książek
i czasopism, prowadziło kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) oraz plakatów Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich;
– na portalu sbp.pl umieszczono ankietę ewaluacyjną do członków SBP
dot. Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021.
Autorem ankiety była firma LEM, prowadząca ewaluację na zlecenie FRSI;
– Sekretarz Generalny SBP, Marzena Przybysz uczestniczyła w zajęciach Szkoły Reprezentacji NGO.
Działalność sekcji, komisji, zespołów Zarządu Głównego SBP
W 2011 r. działało 15 sekcji, komisji i zespołów ZG SBP, które poprzez
różne formy działalności, włączyły się w realizację celów strategii Stowarzyszenia.
CEL I. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki
i praktyki bibliotecznej.
Komisja Zarządzania i Marketingu
– zorganizowanie V Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja
Bibliotek pod hasłem „Nowoczesne koncepcje organizacji bibliotek” oraz
wydanie publikacji pokonferencyjnej;
– przygotowanie nr 3. czasopisma „Zarządzanie biblioteką”;
– uruchomienie stron sekcji oraz czasopisma „Zarządzanie biblioteką”
na portalu sbp.pl.
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CEL II. SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
Komisja ds. Edukacji Informacyjnej
– przygotowano polską wersję publikacji IFLA pt. Guidlines on Information Literacy for Lifelong Learning (Kompetencje informacyjne w procesie
uczenia się przez całe życie. Wytyczne), Jesus Lau (Ed.);
– opracowano raport o stanie information literacy w Polsce;
– wprowadzono polskie ekwiwalenty terminu „information literacy”:
„edukacja informacyjna” oraz „kompetencje informacyjne”;
– przygotowano polskie wersje loga information literacy.
Komisja Nowych Technologii
– opracowanie stanowiska dot. publikacji Komisji Europejskiej Zalecenia w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego
oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.
Komisja Opracowania Rzeczowego
– II spotkanie bibliotekarzy opracowujących rzeczowo materiały biblioteczne nazywane regionaliami;
– spotkanie warsztatowe Język haseł przedmiotowych. Porządkowanie,
tworzenie nowych haseł z dziedziny edukacji, zorganizowane we współpracy z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Sekcja Bibliotek Muzycznych
– V Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, 3031.05. (wraz z Sekcją Fonotek SBP i Centrum NUKAT);
– Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych w Katowicach, 25-26.10 (wraz z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach);
– kontynuacja prac nad informatorem Biblioteki muzyczne w Polsce,
dostępnym na stronie Sekcji Bibliotek Muzycznych (http://www.iaml.pl/
informator/).
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Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
– szkolenie (Live@edu w pracy nauczyciela bibliotekarza, Team Building), warsztaty (Narzędzia Web 2.0 do tworzenia komiksów internetowych,
Praca nad filmem – opis poszczególnych etapów, Niezbędnik nowoczesnego bibliotekarza) i minikonferencje Konektywizm oraz Zabójczo skuteczne
treści internetowe (we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie).
Sekcja Fonotek
– przygotowanie do druku materiałów z II i III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek;
– nawiązanie kontaktów z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
CEL III. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska.
Komisja ds. Edukacji Informacyjnej
– współpraca z: Fundacją Nowe Media oraz Krajową Radą Radiofonii
i Telewizji (organizatorami Olimpiady Medialnej 2012), sekcją IFLA ds.
Information Literacy, Biblioteką Pedagogiczną w Trzebnicy w zakresie
realizacji cyklu spotkań poświęconych edukacji informacyjnej.
Komisja Nowych Technologii
– organizacja, we współpracy z Książnicą Pomorską i Stowarzyszeniem
MWI, debaty poświęconej wykluczeniu cyfrowemu dojrzałych mieszkańców miast oraz gmin i sposobach wprowadzania ich w świat internetu,
komunikacji elektronicznej;
– udział w 15. konferencji Miasta w internecie.
Sekcja Bibliotek Muzycznych
– udział w konferencji IAML w Dublinie (6 uczestników z Polski; prezentacja referatu, udział w sesji posterowej i targach wydawniczych, prowadzenie obrad Komitetu Programowego IAML, udział w obradach Zarządu
Głównego IAML, przedstawienie sprawozdania z prac Polskiego Komitetu
RILM Abstracts of Music Literature);
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– działalność w Komitecie Programowym konferencji IAML w Montrealu
w 2012 r. (organizacja procedury zgłaszania i przyjmowania referatów oraz
prezentacji posterowych, opracowanie programu konferencji).
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
– wydawanie ISBNiK-a oraz Komunikatu Konfraterni Turystycznej SBP;
– blogi i artykuły poruszające sprawy zawodowe bibliotekarzy (autorzy:
Stefan Kubów, Wojciech Rozwadowski, Henryk Hollender);
– utworzenie na Facebooku profili poszczególnych bibliotek.
Tradycyjnie prowadzono działalność na rzecz społeczności lokalnej
i bibliotek w całej Polsce, m.in. w Łodzi rajd rowerowy, spotkania pod
hasłem Dobre praktyki, we Wrocławiu, akcje: bookcrossing oraz I Turniej
gry w kręgle dla bibliotekarzy.
CEL IV. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Komisja ds. Edukacji Informacyjnej
– warsztaty „Training the Trainers in Information Literacy”;
– organizacja badań dot. określenia widoczności edukacji informacyjnej
w programach kształcenia bibliotekarzy.
Komisja Nowych Technologii
– przygotowano materiał i strukturę podstron na portalu SBP;
– założono blog komisji: http://knt-sbp.blogspot.com/ oraz profil na
Facebooku;
– udostępniono na portalu SBP raporty o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych;
– opracowano i udostępniono w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej materiały z konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych”.
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
– przygotowanie ankiety online określającej potrzeby szkoleniowe nauczycieli bibliotekarzy.
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CEL V. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie wnioski do następujących odznaczeń:
– Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” (Miejskia Biblioteka Publiczna w Opolu, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, Sądecka
Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu, Biblioteka Główna
Politechniki Śląskiej w Katowicach);
– Honorowa Odznaka SBP – przyznano ją 30 osobom;
– Medal „W dowód uznania” – przyznano go 83 osobom oraz 12 instytucjom.
– Komisja rozpatrzyła i poparła wnioski (20) do odznaczeń resortowych.
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
– współpraca z WBPiCAK w Poznaniu i Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym w zakresie organizacji kursów biblioterapii III stopnia
(30 godz.; udział 20 bibliotekarzy) oraz warsztatów „Sztuką jest dobre
wspieranie”.
Działalność ogniw terenowych (okręgów, oddziałów i kół)
Na koniec 2011 r. SBP liczyło 7517 członków, o 570 osób mniej niż
w roku 2010 (-7%). Różnica wynika m.in. z przeprowadzonych we wszystkich okręgach weryfikacji liczby członków, w związku z pracami nad tworzeniem komputerowej bazy danych. Członkowie zrzeszeni byli w 306
kołach (+3) i 58 oddziałach (+1). Nowy oddział powołano w okręgu warmińsko-mazurskim. Podobnie jak w latach poprzednich największa liczba
członków pracuje w bibliotekach publicznych – 4891 osób (65%), 567
osób w bibliotekach naukowych (7,5%), 183 w szkolnych,159 w pedagogicznych, 158 w bibliotekach szkół wyższych. Okręgi, oddziały i koła
prowadziły różnorodną działalność statutową, związaną z następującymi
celami realizacji długofalowej strategii Stowarzyszenia.
CEL I: Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki
i praktyki bibliotecznej.
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Okręg podlaski
– warsztaty Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek zorganizowane
wspólnie z ZG SBP, w których uczestniczyło 25 członków Stowarzyszenia
(20-21.06.);
– wydanie przez białostocki Oddział SBP Bibliografii woj. podlaskiego
za lata 2005-2006;
– suwalski Oddział SBP współorganizował w Suwałkach warsztaty
dotyczące MAK-a+;
– koło SBP w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej zorganizowało wystawę upamiętniającą suwalską bibliotekarkę Jadwigę Towarnicką
w 25. rocznicę śmierci.
Okręg pomorski
– warsztaty dla bibliotekarzy pod hasłem Negocjacje i mediacje na
różnych poziomach wzajemnej zależności, organizator: Oddział SBP
w Słupsku;
– spotkanie informacyjne oraz szkolenie „Awans zawodowy nauczycieli”, organizator: Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie (Oddział
SBP w Gdańsku).  
Zarząd Okręgu poparł petycję pracowników MBP w Słupsku, skierowaną
do prezydenta miasta w sprawie cięć budżetowych w placówce, planowanych
na 2012 r. Opiniował również kandydaturę na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewinie. Zarząd Oddziału w Gdyni wydał
opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.
Okręg śląski
– konsultacje w terenie propozycji zmian w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej;
– udział przewodniczącej Zarządu Okręgu w posiedzeniu Komitetu
Redakcyjnego „Bibliotekarza”.
Zarząd Okręgu opiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju, MBP w Katowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach, MBP w Cieszynie. Zwrócił się też o opinię
prawną  nt. organizowanych wyjazdów zagranicznych dla bibliotekarzy.
Okręg małopolski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w pracach komisji
konkursowych na stanowiska dyrektorów: MBP w Andrychowie, WBP
w Krakowie. Zarząd Okręgu sporządził ponadto opinie na temat nowe-
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go Regulaminu Organizacyjnego WBP. Przewodniczący Oddziału SBP
w Krakowie, Jerzy Krawczyk reprezentował SBP w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów: WBP w Krakowie oraz MBP w Tarnowie,
zaś przedstawicielki Oddziału SBP w Tarnowie w komisji konkursowej
wybierającej dyrektora MBP w Tarnowie.
Okręg łódzki
– przygotowanie opinii nt. nowych projektów legislacyjnych z zakresu
prawa bibliotecznego;
– opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów: Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu, MBP w Wolborzu.
Okręg warmińsko-mazurski
W ciągu całego roku sprawozdawczego przekazywano bibliotekarzom z bibliotek publicznych informacje na temat stanu zaawansowania
prac legislacyjnych nad nową ustawą dotyczącą działalności kulturalnej.
Zarząd Okręgu zajmował stanowiska w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w gminie Purda oraz w sprawie osób ubiegających się o stanowiska kierownicze w bibliotekach. Opiniowano ponadto różnego rodzaju dokumenty dotyczące zmian organizacyjnych w bibliotekach, w tym
pedagogicznych i szkolnych. Przygotowano uwagi odnośnie działalności
bibliotek, zawodu bibliotekarza (dla BN, UM, FRSI, IK). Przedstawiciele
Zarządu Okręgu wzięli aktywny udział w pracach zespołu ds. budowania
strategii WBP w Olsztynie, przyjętej do realizacji na lata 2011-2015.
Zarząd Oddziału w Olsztynie udzielił rekomendacji w sprawie dalszego zatrudnienia Danuty Pol-Czajkowskiej na stanowisku dyrektora MBP
w  Olsztynie.
Elbląski Oddział otrzymał dotacje na warsztaty, spotkania autorskie,
koncerty oraz konkursy w ramach projektu „Edukacja kulturalna”.  
Okręg opolski
– spotkanie z przewodniczącą SBP z okazji otwarcia nowej siedziby MBP
w Opolu;
– szkolenie dla przedstawicieli kół nt. komunikacji wewnętrznej.
Okręg wielkopolski
– współorganizacja VII Forum SBP;
– opiniowanie kandydatów na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dusznikach i Książu Wlkp.
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Okręg kujawsko-pomorski
– konsultacje środowiskowe nt. łączenia bibliotek z innymi instytucjami
kultury, a także oceny programu „Biblioteka+”;
– opinie nt. ankiety dot. badania potrzeb organizacji pozarządowych
w zakresie polityki lokalowej miasta Torunia;
– organizacja I etapu ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku”;
– wystosowanie przez Zarząd Oddziału we Włocławku pisma do prezydenta i Rady Miasta Włocławek o zwiększenie dotacji dla MBP we Włocławku i podwyżki płac dla bibliotekarzy.
Okręg dolnośląski
– współorganizacja warsztatów poświęconych kwestiom prawnym
działalności bibliotek;
– poparcie stanowiska ZG SBP w sprawie projektu nowelizacji ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
– wystąpienie przewodniczącej Oddziału SBP w Jeleniej Górze do
nowego starosty lwóweckiego z prośbą o usamodzielnienie Biblioteki Pedagogicznej;
– wystosowanie do władz gminy Nowa Ruda stanowiska Zarządu Oddziału SBP w Kłodzku w sprawie planów reorganizacji struktury Centrum
Kultury Gminy Nowa Ruda oraz wchodzącej w jego skład Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda (podkreślono zasadność rozdziału obu instytucji);
– wydanie opinii przez Zarząd Oddziału w sprawie regulaminu organizacyjnego PiMBP w Kłodzku, powołania dyrektora MBP w Polanicy Zdroju, MBP
w Dzierżoniowie oraz odwołania dyrektora PiMBP w Kłodzku;
– opiniowanie przez Koło SBP w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej
zmian w Regulaminie organizacyjnym biblioteki.
Okręg lubuski
Zarządy Okręgu oraz Oddziałów SBP w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze
przesłały na adres posła Jerzego Fedorowicza pisma dot. poparcia działań ZG
w sprawie projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze zwrócił się z prośbą do wójta gminy
Trzebiechów o rozpatrzenie możliwości powierzenia Jolancie Kaczorowskiej stanowiska dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie.
Okręg podkarpacki
Zarządy Okręgu w Rzeszowie i Oddziału w Tarnobrzegu wystosowały
protesty przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o organizowaniu i pro-
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wadzeniu działalności kulturalnej w kształcie proponowanym przez rząd,  
popierając równocześnie stanowisko ZG SBP.    
Okręg mazowiecki
Przewodnicząca Zarządu Okręgu J. Pasztaleniec-Jarzyńska opiniowała
dokument opracowany na zlecenie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy pt.
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
Etap I. W opinii zwróciła uwagę na większe wykorzystanie potencjału bibliotek
i bibliotekarzy w programie. Zarząd Okręgu, we współpracy z ZG SBP
zorganizował w dniach 20-21.09. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Warszawie dwudniowe warsztaty „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek”. Wzięło w nich udział 20 bibliotekarzy z województwa mazowieckiego, reprezentujących wszystkie typy bibliotek. Oddział
w Ostrołęce opiniował kandydata na kierownika GBP w Rzekuniu, a Oddział w Płocku na stanowisko dyrektora Książnicy Płockiej.
Okręg zachodniopomorski
Przedstawiciele Zarządu Okręgu wzięli udział w konsultacjach społecznych „Plan Działań na rok 2012 w ramach Priorytetów VI-IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Okręg lubelski
– Zarząd Okręgu wspólnie z WBP w Lublinie zorganizował II Lubelskie
Forum Bibliotekarzy;
– promocja IV edycji wojewódzkiego konkursu „Książka Roku” – na piękną
i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.
CEL II.  SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
Okręg podlaski
– Białostocki Oddział SBP był partnerem w projekcie „Biblioteka –
Informacja – Terapia” realizowanym wspólnie z Książnicą Podlaską im.
Łukasza Górnickiego oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Okręg pomorski
– współpraca z samorządem lokalnym, instytucjami państwowymi, kulturalnymi i organizacjami pozarządowymi, m.in. w wydaniu przez Oddział SBP
w Słupsku publikacji Książk@ elektroniczna: przyszłość czy przeszłość?
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– zorganizowanie przez Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie
spotkania dla bibliotekarzy szkolnych powiatu wejherowskiego w celu
przedstawienia m.in. projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Okręg śląski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w centralnej inauguracji
X Ogólnopolskiego i I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom
(Cieszyn, 1.06). Zarząd Oddziału w Częstochowie współorganizował VIII
Regionalne Forum Bibliotekarzy: Biblioteki mobilne, biblioteki otwarte;
przygotowano m.in. prezentację: Kultura i edukacja w bibliotece publicznej. Członkowie Koła SBP w Raciborzu  zorganizowali w bibliotece Dzień
Czeski. Koło przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach było organizatorem III konferencji regionalnej pt.: „Śląsko-kaszubskie klimaty regionalnej kultury i literatury”. Przedstawiciel Zarządu Oddziału wziął udział
w IX Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych.
Okręg łódzki
– popularyzacja w środowisku regionalnym ankiety dotyczącej postulowanych kierunków doskonalenia bibliotekarzy;
– Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych zorganizowała
drugą edycję rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”, w której wzięło
udział 738 osób. Rajd popularyzowano w mediach elektronicznych (m.in.
portal sbp.pl, bibliosfera.net.pl, EBIB, ISBNik, Moje Miasto Łódź, Moje
Miasto Lublin, Plaster Łódzki, blogi biblioteczne i strony wielu bibliotek),
lokalnych gazetach i radiostacji;
– Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych zrealizowała m.in.
projekty skierowane do pensjonariuszy DPS Włókniarz: XIII edycję konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam”, we współpracy z Regionalnym
Centrum Polityki Społecznej i Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych,
spotkanie autorskie z niewidomą pisarką Hanną Pasterny;
– Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika zorganizowała: konkurs „New
Look na Druk” w ramach projektu WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego „Dni Gutenberga” (3-4.06.); głośne czytanie pt. Za mundurem książki
sznurem – czytanie jest OK; pomagała w organizacji spotkań autorskich
z Joanną Olech i Marcinem Pałaszem; brała udział w projekcie „Łódzkie
Biblioparty. 90. urodziny bibliotek dla dzieci”;
– Oddział Łódzki był współorganizatorem następujących szkoleń:
„Wykorzystanie form teatralnych w pracy z dziećmi w wieku szkolnym
i przedszkolnym”, „Zastosowanie elementów dramy i techniki teatru cieni
w procesie aktywizacji grupy”;
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– Koło SBP w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej było współorganizatorem  spotkania dla nauczycieli „Trudne tematy, czyli o terapeutycznej
roli książki”;
– Zarząd Oddziału w Sieradzu we współpracy z Powiatową Biblioteką
Publiczną oraz Urzędem Miasta Sieradza, realizował zadanie „W poszukiwaniu wartościowej literatury współczesnej”;
– Koło SBP w Łasku od lat ściśle współpracuje z Muzeum Historii
Łaska przy wystawach, wernisażach i konkursach, organizują wyjazdy do
łódzkich teatrów, kin i filharmonii;
– Koło SBP w Zduńskiej Woli zorganizowało wystawę prac przedszkolaków oraz spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego pod
hasłem Język polski łatwy czy trudny.
Okręg warmińsko-mazurski
– prezentacja dokonań SBP na Warmii i Mazurach w wydawnictwie
jubileuszowym pt.: 60 lat Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie;
– współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w zakresie publikacji w kolejnych numerach „Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego”
artykułów dot. zawodu bibliotekarza;
– Zarząd Oddziału w Olsztynie był organizatorem m.in. wykładu dr
Anity Frankowiak z cyklu „Rola kobiety w społeczeństwie” pt. Savoir-vivre
w pracy i kontaktach służbowych w ramach współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie; spotkania poświęconego bibliotekom naukowym w Olsztynie,
promocji książki, której współautorką jest Elżbieta Borajkiewicz, długoletni
członek Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego;
– członkowie Oddziału Ostródzkiego włączali się w sporządzanie zestawień bibliograficznych i wystaw tematycznych skierowanych do członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Okręg opolski
– organizacja wystawy „Zabytki regionu w twoim obiektywie”, warsztatów dla nauczycieli „Rusz głową zmierz się z mową” – warsztat profilaktyki
logopedycznej, lekcji bibliotecznych dla dzieci (Koło SBP w Głubczycach
przy Filii Biblioteki Pedagogicznej);
– wieczory poetyckie, instruktaż komputerowy dla seniorów, spotkania
z podróżnikami, spotkanie dla osób niepełnosprawnych „Okaż serce innym”, zajęcia z języka niemieckiego (Koło SBP w Gogolinie).
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Okręg kujawsko-pomorski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w VIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych. Na zaproszenie Starosty Toruńskiego
brała udział w spotkaniu Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego
(14.05). Podczas seminarium dla bibliotekarzy powiatu toruńskiego przedstawiła strategię SBP oraz nowy wizerunek Stowarzyszenia.
Członkowie SBP z oddziałów i kół uczestniczyli w warsztatach nt. usług
dla seniorów i osób niepełnosprawnych, technologii komunikacyjnych i informacyjnych, kursie internetowym „Zakładamy Młodzieżowe Kluby Filmowe” (Koło SBP w Sępólnie Krajeńskim), szkoleniach: „Komunikacja
wewnętrzna w SBP” (Koła SBP w Nakle, Barcinie, Szubinie), „Zintegrowany
system zarządzania bibliotek SOWA 2” (Koło w Tucholi).
Okręg lubuski
– w ramach współpracy z WiMBP w Zielonej Górze zorganizowano
w dn. 6-8.12 „Porę poetów”, trzydniowe święto poezji, podczas którego
odbyły się spotkania autorskie, widowiska poświęcone poetom: Bohdanowi
Zadurze, Marcinowi Świetlickiemu, Tadeuszowi Różewiczowi, promocję
Antologii dramatu lubuskiego – publikacji prezentującej stan lubuskiej
dramaturgii;
– Zarząd Okręgu składał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego wnioski o dofinansowanie imprez organizowanych wspólnie
z zielonogórską WiMBP;
– Koło w Dębnie współpracowało z Urzędem Gminy w wydawaniu
biuletynu „Merkuriusz Dębnowski”;
– Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. zorganizował spotkanie z dr
Leszkiem Kanią, autorem powieści Na odsiecz Lwowa (24.11) oraz z autorami i wydawcą książki Od Moczarowskiego do Sładkowskiego. Gabinet
Polski Odrodzonej 1918-1939, skierował także wniosek do Urzędu Miasta
o uhonorowanie Witolda Karpyzy (pedagoga, długoletniego pracownika Biblioteki Pedagogicznej) poprzez nadanie jego imieniem nazwy jednej z ulic;
– członkowie Koła SBP w Dębnie uczestniczyli w Międzynarodowym
Plenerze Malarskim, współtworząc wydawnictwo stanowiące jego część,
a także w projekcie historycznym polsko-niemiecko-czesko-ukraińskim
„Kozaki – Pyrzany. Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we
wspomnieniach Polaków, Niemców i Ukraińców”;
– Koło w Bieniowie zorganizowało Gminny Konkurs Recytatorski oraz
konkurs Mały Talent, Turniej Wiedzy o Julianie Tuwimie.
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Okręg świętokrzyski
– w ramach obchodów „Tygodnia z Internetem” zorganizowano w dn.
4.02. wspólnie z WBP warsztaty dla seniorów pt. „Pomyszkuj w bibliotece”;
– Koło w Końskich współorganizowało z PiMBP w Końskich szkolenie
dla bibliotekarzy powiatu koneckiego pt. „Opis bibliograficzny artykułów
w formacie MARC 21” na potrzeby bibliografii regionalnej;
– Koło SBP w Starachowicach zorganizowało cykl wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku nt. „Wykus – serce wolnej Polski”, Twórczość
Czesława Miłosza.
Okręg zachodniopomorski
– udział C. Judek i L. Marcinkiewicz w debacie i warsztatach oraz
konferencji dotyczącej Zachodniopomorskiego Programu Edukacji Cyfrowej dla Pokolenia 50+, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie”, w ramach Zachodniopomorskiego partnerstwa na rzecz
edukacji cyfrowej;
– członkowie Okręgu oraz Oddziału SBP w Słupsku brali udział
w warsztatach nt. kreowania wizerunku organizacji (Koszalin, 30.09.);
– Zarząd Okręgu zorganizował I Forum Bibliotekarzy Województwa
Zachodniopomorskiego pt.: Jak pozyskać, jak nie stracić czytelnika. Strategie pracy z użytkownikiem w bibliotece publicznej.
Okręg mazowiecki
– przewodnicząca Okręgu była koordynatorem przedsięwzięcia I Salon Bibliotek, podczas XX Targów Książki Historycznej, które odbyły się
w dniach 24-27 listopada 2011 r. w Warszawie. W seminarium „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa bibliotek” prezentowane były: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Podkowie Leśnej. Na stoisku I Salonu Bibliotek swoje publikacje prezentowały m.in. PBP w Ciechanowie, Książnica Płocka, MBP
w Radomiu;
– „Biblioteki kulturalną wizytówką Mazowsza”, spotkanie wyjazdowe
Zarządu Okręgu Mazowieckiego odbyło się w Płocku. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Zarządem Oddziału w Płocku oraz kołem SBP
w Książnicy Płockiej miało charakter integracyjny i szkoleniowy. Główny
referat wygłosił mec. R. Golat (Własność intelektualna w praktyce bibliotek
w świetle przepisów prawa autorskiego). W części drugiej przedstawicielka
Książnicy Płockiej przedstawiła sytuację bibliotek płockich (Książnica Płocka i biblioteki powiatu płockiego dziś). Z kolei J. Pasztaleniec-Jarzyńska
przybliżyła działalność SBP, przewodnicząca Oddziału Płockiego Bogu-
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miła Tobota omówiła wyniki badania ankietowego mieszkańców Płocka
nt. wizerunku bibliotekarza;
– Oddział w Ciechanowie zorganizował cykl imprez „Z bibliotecznej
półki” poświęconych  historii Ziemi Cieszyńskiej, Oddział w Płocku – seminarium „Biblioteki kulturalną wizytówką Mazowsza”, Oddział w Ostrołęce
– debatę literacką Poeci małych ojczyzn, Koło SBP w Iłży – cykl działań
z młodzieżą „Tradycja duszą narodu” oraz projekt „Zabawa kluczem do
wiedzy”, Oddział w Siedlcach i Koło w MBP w Mińsku Mazowieckim – różnorodne wystawy i konkursy w ramach „Tygodnia Bibliotek”.
Okręg lubelski
– uruchomienie strony WWW okręgu http://hl.wbp.lublin.pl/sbp/;
– zorganizowanie wyjazdowego seminarium szkoleniowego dla kadry kierowniczej bibliotek województwa lubelskiego „Szlakiem Miłosza”
(28.06 – 2.07.);
– udział przedstawicieli Zarządu Oddziału w Zamościu w szkoleniach
dla organizacji pozarządowych prowadzonych przez Zamojskie Forum
Inicjatyw Społecznych;
– współpraca Zarządu Oddziału w Białej Podlaskiej z Klastrem Bibliotek
Bialskich m.in. przy organizacji „Tygodnia Bibliotek”.
Okręg dolnośląski
– udział przewodniczącej Oddziału Jeleniogórskiego w pracach komisji
tworzącej Strategię Rozwoju Jeleniej Góry (w części dotyczącej kultury,
sportu i turystyki);
– udział członków Koła Lwóweckiego w przygotowaniach do otwarcia
Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego w Gryfowie Śląskim;
– objęcie przez Oddział SBP w Kłodzku patronatu nad imprezą „Bieguny Kultury”, organizowaną przez MBP oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Nowej Rudzie;
– Koło Nauczycieli Bibliotekarzy wspólnie z Zarządem Oddziału we Wrocławiu i Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną zorganizowali konferencję
naukową z cyklu „Szkolne Centra Multimedialne – nowoczesne technologie
w bibliotekach, zastosowanie nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych”.
Okręg małopolski
– Oddział w Nowym Sączu: współudział w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych, typu: spotkania autorskie, wieczory poetyckie, wystawy, konkursy np. „Nowy Sącz w obiektywie”, „O Wawrzyn Sądecczyzny”,
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„Sądeckie Duety Literackie”, „Zaduszki literackie”, „Moja recenzja książki
(Gorlice)”, „Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka Pogórza” (Stary
Sącz), „Teatr a literatura” (Limanowa);
– współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Tarnowie w projekcie „Otwieramy drzwi”, warsztaty terapii zajęciowej,
współpraca z Zakładem Karnym, Tarnowskim Oddziałem Polskiego Związku Niewidomych, Tarnowskim Oddziałem Polskiego Związku Głuchych,
Wojewódzkim Szpitalem im. św. Łukasza, Specjalistycznym Szpitalem
im. T. Szczeklika, Klubem Inteligencji Katolickiej (Koło SBP w Tarnowie
przy MBP);  
– współpraca z władzami samorządowymi w zakresie przygotowania
projektów związanych z jubileuszem 65-lecia Biblioteki, udział w akcji „Cała
Polska czyta dzieciom, cała Bochnia czyta dzieciom”, wakacyjne akcje
plastyczne („Zostań grafikiem...”), udział w jury konkursów recytatorskich,
teatralnych, plastycznych (Koło SBP w Bochni);  
– udział w organizacji warsztatów dziennikarskich dla młodzieży „Media
bez tajemnic”, organizacja kursów komputerowych dla seniorów, warsztatów językowych, wystawy „Bóg bogaty w miłosierdzie” (poświęcona III
Pielgrzymce Jana Pawła II), spotkań autorskich z okazji Międzynarodowej
Literackiej Jesieni Galicyjskiej (Koło SBP w Brzesku).
Okręg podkarpacki
– Koło SBP w Kolbuszowej było współorganizatorem spotkań z pisarzami, oraz imprez literackich (XXI Międzynarodowa Galicyjska Jesień
Literacka);
– członkowie SBP w Krośnie zorganizowali XII edycję Krośnieńskiego
Konkursu Literackiego, zaś Koło w Tarnobrzegu seminarium Łamiąc milczenie – emocje dobre, emocje złe.
CEL III. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska.
Okręg podlaski
– warsztaty „Trening twórczego rozwoju i poprawy pamięci”, zorganizowane wspólnie z Kołem SBP w Białymstoku;
– rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz w Suwałkach”;
– wyjazdy integracyjne bibliotekarzy z Oddziałów Białystok i Suwałki.

BIULETYN ZG SBP

Nr 1/2012

29

Okręg pomorski
Największą imprezą integracyjną w regionie był Pomorski Dzień Bibliotekarza, zorganizowany wspólnie przez Okręg oraz Oddziały w Gdyni i Słupsku. Uroczystość odbyła się 21 maja w Zespole Szkół Leśnych
w Warcinie. Wzięło w niej udział ok. 100 bibliotekarzy. Z tej okazji wręczono
zasłużonym bibliotekarzom odznaczenia Wojewody Pomorskiego, Zarządu
Głównego SBP, a także Prezydenta Miasta Słupska.
Okręg Pomorski aktywnie włączył się ponadto w obchody Miesiąca
Godności Osób Niepełnosprawnych w Słupsku. Podczas pikniku miejskiego zorganizowano stoisko SBP z książką dla niewidomych oraz wystawę
rękodzieła podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej PZN pt. „Ich Prace”, która została wyeksponowana w MBP w Słupsku.
Aktywność oddziałów i kół:
– dyktando „Bibliotekarz mistrz ortografii” (Oddział Słupski);
– praca metodą projektu w bibliotece szkolnej, szkolenie dla polonistów i kaszubistów oraz innych nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną
i międzykulturową (Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie);
– zabawy stare i nowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, warsztaty (Koło
SBP w Lęborku, Oddział Słupski);
– warsztaty „Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej
zależności” (Oddział Słupski).
Okręg śląski
– wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (26.05. w MBP
w Mikołowie);
– wyjazdy integracyjne dla członków SBP, emerytów i innych osób
(m.in.: Koła w Bytomiu, Chorzowie, Czeladzi, Piekarach Śląskich i Rudzie
Śląskiej, Sosnowcu);
– prelekcje, akcja „głośne czytanie”, spotkania muzyczne oraz literacko-filmowe dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej (Koło SBP
w Sosnowcu, Koło SBP w Bytomiu);
– współpraca ze Strażą Miejską, Komendą Policji oraz Stowarzyszeniem „Persona” na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego
w Raciborzu, organizacja spotkań poetyckich, przedstawień teatralnych,
itp. (Koło SBP w Raciborzu);
– projekt „Komputer bez barier wiekowych”, adresowany do osób 50+,
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (Koło SBP w Czeladzi);
– wycieczki do Tyńca i Krakowa, do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (Zarząd Oddziału w Częstochowie).
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Okręg małopolski
Zarząd Okręgu zorganizował wycieczkę do MBP w Chrzanowie (październik). Przewodnicząca Zarządu uczestniczyła w uroczystościach związanych z jubileuszami 65-lecia bibliotek: PiMBP w Bochni (maj), Dąbrowie
Tarnowskiej (październik), MBP w Chrzanowie (grudzień) oraz oddaniem
do użytku nowego budynku PiMBP w Brzesku (czerwiec), wzięła też udział
w seminarium dla bibliotekarzy powiatu tarnowskiego (28.05.2011 – prelekcja: „Rola SBP w promowaniu zawodu bibliotekarza”).
Okręg łódzki
– powołano administratora bazy danych członków okręgu, który zebrał od przewodniczących oddziałów informacje i opracował je, zgodnie
z wytycznymi ZG SBP;
– na stronie okręgu oraz w odpowiednich działach ogólnopolskiego
portalu SBP propagowano inicjatywy i aktualne informacje dotyczące działalności okręgu, oddziałów i kół.
Okręg warmińsko-mazurski
– Zarząd Okręgu przygotował ankietę skierowaną do bibliotekarzy
pracujących 5 lat w zawodzie;
– obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza w Leśniczówce Pranie (Koło
w Działdowie);
– cykliczne spotkania Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy i Koła SBP w celu integrowania środowiska bibliotekarskiego
gminy Morąg i Miłakowo (Oddział w Ostródzie).
Okręg opolski
Zarząd Okręgu przygotował wyjazd na Targi Książki do Krakowa, w którym uczestniczyli także młodzi pracownicy bibliotek opolszczyzny. Przedstawiciele Zarządu Okręgu włączyli się w przedsięwzięcia organizowane
przez Koła SBP, m.in. wyjazd integracyjny do Brzegu, brali również udział
w uroczystościach jubileuszowych opolskich bibliotek (w tym Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej).
Okręg wielkopolski
– współorganizacja VIII Patronalnego Święta Wielkopolskich Bibliotekarzy (17.09);
– pomoc w organizacji VI Forum Młodych Bibliotekarzy OtwarciBibliotekarze.eu;
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– wyjazd szkoleniowy „Głogów – Zielona Góra jako przykład miast
rewitalizujących obiekty kultury materialnej”, wyjazd integracyjny do Leśniczówki Błotkowo, XXXIV Międzynarodowy Listopad Poetycki – XVII
Dzień Leszczyński (Oddział w Lesznie).
Okręg zachodniopomorski
– organizacja spotkań i warsztatów w ramach integracji z osobami
niepełnosprawnymi, II spotkanie kulturalno-oświatowe dla bibliotekarzy
bibliotek publicznych i szkolnych z gminy i powiatu polickiego (Koło SBP
w Policach);
– organizacja Wojewódzkiego Święta Bibliotekarzy (Oddział w Koszalinie).
Okręg kujawsko-pomorski
– organizacja spotkań z okazji Dni Bibliotekarza i Bibliotek, uczestnictwo w jubileuszach: 50-lecia GBP w Radziejowie z/s w Płowcach, 90-lecia
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, 65-lecia MBP w Lipnie;
– współorganizacja szkolenia „Między nami”, poświęconego komunikacji społecznej, w którym uczestniczyli przewodniczący kół i członkowie
oddziałów SBP;
– centralne obchody z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Ośrodku
Chopinowskim w Szafarni (Oddział w Bydgoszczy);
– festyn „Na Wyspie” zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łabiszynie oraz Łabiszyński Dom
Kultury (Koło SBP w Barcinie);
– „Noc Kupały – wirtualny koncert życzeń” (Koło SBP w Bydgoszczy);
– „Czwartkowe biesiady kulturalne – zrozumieć artystę, pokochać sztukę” –
cykl imprez promujących dziedzictwo kulturowe regionu, „Noc Kupały”
(Koło SBP w Nakle);
– wyjazd do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, zwiedzanie Biblioteki UMK w Toruniu, szkoleniowa wycieczka do MBP im.
S. Żeromskiego na Helu (Koło SBP w Brodnicy);
– wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Lublina,
Sandomierza i Zamościa (Koło w Grudziądzu).
Okręg lubuski
– spotkanie w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. poświęcone legendarnemu gorzowskiemu pedagogowi oraz bibliotekarzowi
Witoldowi Karpyzie (Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wlkp.);
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– turnieje bibliotekarskie zorganizowane na kręgielni (Koło SBP przy
WiMBP w Zielonej Górze);
– przedstawienie „Mole książkowe” (Koło SBP w Dębnie).
Okręg świętokrzyski
– organizacja seminarium dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, podczas którego ogłoszono wyniki VI edycji konkursu wojewódzkiego na „Bibliotekarza oraz Bibliotekę Roku”, wycieczka do Biblioteki
Jagiellońskiej oraz WBP w Krakowie;
– organizacja Dni Końskich, konkurs fotograficzny, bajkowe poranki
dla dzieci, głośne czytanie bajek (Koło SBP w Końskich);
– organizacja II edycji konkursu „Najlepszy czytelnik biblioteki”, obchody patrona PiMBP ks. prof. W. Sedlaka oraz przygotowanie wystawy
„Biblioteka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (Koło SBP w Skarżysku-Kamiennej).
Okręg mazowiecki
Zarząd Okręgu przekazywał informacje do zamieszczenia na portalu
www.sbp.pl., zachęcał także wszystkie struktury Stowarzyszenia działające
na terenie Mazowsza oraz biblioteki do promowania swojej działalności
na portalu:
– udział w warsztatach poświęconych poprawie wizerunku SBP i lepszej komunikacji wewnętrznej wśród członków Stowarzyszenia. Przewodnicząca ZO rozesłała do oddziałów przygotowane podręczniki i szablony
oraz informacje o stosowaniu nowego logo w wydawnictwach lokalnych
SBP oraz w materiałach informacyjnych o imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie (plakaty, zaproszenia);
– przewodnicząca ZO oraz członkowie Zarządu brali udział w imprezach organizowanych w całym województwie z okazji „Tygodnia Bibliotek” i Dnia Bibliotekarza (w Mińsku, Chudku, gminie Kadzidło i Warszawie), w otwarciu siedziby MBP w Siedlcach po remoncie, w spotkaniu
opłatkowym zorganizowanym przez Oddział Warszawski SBP w CBW;
– Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska w maju wzięła udział w spotkaniu
na żywo w „Radiu dla Ciebie”, podczas którego wypowiadała się na temat
problemów bibliotek i czytelnictwa w województwie mazowieckim. Redakcji
tego regionalnego radia przekazywała też informacje o ciekawszych wydarzeniach związanych z bibliotekarstwem na Mazowszu i działalnością
SBP;
– z okazji XX Targów Książki Historycznej ukazał się specjalny dodatek
do „Gazety Wyborczej” informujący o imprezach towarzyszących targom.
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J. Pasztaleniec-Jarzyńska przygotowała informacje o I Salonie Bibliotek
i imprezach towarzyszących (seminarium, spotkaniach z autorami);
– Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, wyjazd studyjny do Transylwanii, w tym
zwiedzanie biblioteki w mieście Alba, oraz trzydniowy wyjazd do Sandomierza, Kozłówki, Kazimierza Dolnego (Oddział w Ostrołęce);
– uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, dwie wystawy („Znakomite płocczanki” oraz „Marie jego życia” z okazji 95. rocznicy śmierci
i 165. urodzin Henryka Sienkiewicza), spotkania autorskie, spotkanie dla
dzieci „Co Unia Europejska robi, aby…”, rodzinne warsztaty plastyczne
„Chwila na wypranie motyla” i in., cykl „Muzyka terapią dla każdego” (adresowany głównie do pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
Szpitala św. Trójcy w Płocku oraz do członków Stowarzyszenia Przeciwdziałania Patologii Społecznej „Między ludźmi” w Płocku), spotkania
„W kręgu dziewięciu muz” adresowane do osób starszych, niepełnosprawnych  (Oddział w Płocku);
– konkursy dla młodzieży, spotkania z młodymi czytelnikami, inscenizacje bajek, występy bibliotecznego teatrzyku „Nastolatki z F-16”, spotkania
z pisarzami, lekcje biblioteczne (Oddział w Radomiu);
– imprezy tematyczne dla dzieci, m.in.: „Dzień piracki w bibliotece”, „Dzień
indiański”, „Dzień z dinozaurami”, „Dzień ze skrzatami”, czytanie książek, spotkania z pisarzami, kiermasze książek, konkursy „Wydajemy własną książkę”
oraz „Historie rodzinne – Jesteśmy twórcami książki elektronicznej” (Oddział
w Siedlcach);
– tematyczne spacery po Warszawie, wyjazd edukacyjny połączony ze
zwiedzaniem bibliotek kieleckich, zwiedzanie z przewodnikiem Cmentarza
Żydowskiego w Warszawie (Oddział w Warszawie).
Okręg lubelski
– podjęcie inicjatywy regionalnego konkursu „Bibliotekarz Roku”;
– promocja konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa” wśród bibliotek
województwa;
– współorganizacja konkursu wojewódzkiego na najlepszą bibliotekarkę
pracującą z dziećmi – Nagroda im. Anny Platto;
– współpraca przy ocenie bibliotek w ramach wojewódzkiego programu
„Wzorowa Biblioteka”;
– „Kulig bibliotekarski w roztoczańskich lasach” (Oddział w Zamościu).
Okręg dolnośląski
– wycieczka dla członków kół z Jeleniej Góry i Lwówka Śląskiego oraz
bibliotekarzy powiatu zgorzeleckiego do Goerlitz  (Oddział Jeleniogórski);
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– wycieczka do Opola, Mosznej i Rogowa. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Oddział Rękopisów i Starodruków WBP w Opolu z siedzibą w Rogowie
oraz zamek w Mosznej (Koło SBP przy MBP we Wrocławiu);
– szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie wspierania edukacji wczesnoszkolnej (Koło SBP przy GBP Długołęka);
– prezentacje o różnorodnej tematyce, m.in. „Fora Młodych Bibliotekarzy, jako narzędzie budowania tożsamości zawodowej” (Koło SBP Bibliotek
Niepublicznych Szkół Wyższych);
– szkolenia dla bibliotekarzy powiatu pod hasłem „Budowanie relacji
z czytelnikiem” (Koło SBP przy PiMBP w Oleśnicy).
			
CEL IV. Zwiększanie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Okręg pomorski
– „Negocjacje i mediacje na różnych poziomach wzajemnej zależności”
(14.12, Słupsk), szkolenie w formie warsztatów metodycznych (Oddział
w Słupsku).
Okręg zachodniopomorski
– cykliczne wykłady otwarte dla bibliotekarzy i pracowników informacji
naukowej przygotowujące do zawodu bibliotekarza (Koło SBP w Szczecinie);
– I Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem
„Jak pozyskać, jak nie stracić czytelnika? Strategie pracy z użytkownikiem w bibliotece publicznej” (Oddział w Szczecinie).
Okręg śląski
Członkowie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych uczestniczyli w redagowaniu czasopisma recenzowanego „Bibliotheca Nostra”, wydawanego przez
AWF w Katowicach pod patronatem Zarządu Okręgu w Katowicach oraz
zorganizowali wyjazdy studyjne dla bibliotekarzy do bibliotek rumuńskich
i duńskich;
– warsztaty dla bibliotekarzy z MBP w Zabrzu „Nocne imprezy w bibliotece”, formy pracy z dziećmi w bibliotece (Koło SBP w Chorzowie);
– współtworzenie bibliotecznego kwartalnika online „BiblioFan” (Koło
SBP przy MBP w Piekarach Śląskich).
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Okręg łódzki
– warsztaty „Komunikacja z trudnym klientem biblioteki”, panel dyskusyjny „Tworzenie materiałów promocyjnych w instytucjach non profit”
(Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych);
– szkolenie „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” (Zarząd Oddziału
w Sieradzu).
Okręg warmińsko-mazurski
– warsztaty dla grupy bibliotekarzy „Komunikacja  zewnętrzna, wewnętrzna,  
komunikowanie zmian i kształtowanie wizerunku organizacji poprzez elementy wizualne” w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej oraz w MBP
w Bartoszycach;
– współpraca przy organizacji konferencji jubileuszowej 60-lecia WBP
w Olsztynie.
Okręg opolski
– udział w warsztatach „Komunikacja wewnętrzna w organizacji”, „Cała
naprzód”, „Gdzie jesteś czytelniku?”, „Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”.
Okręg wielkopolski
– szkolenie z zakresu rozwoju osobistego dla członków SBP ze wszystkich oddziałów;
– udział w: VIII Forum Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego, II Forum
Bibliotekarzy Powiatu Chodzieskiego, III Forum Bibliotekarzy Regionu
Pilskiego (Oddział w Pile);
– publikacja Biblioteki Leszna cz. I (Oddział w Lesznie).
Okręg małopolski
– cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych powiatu limanowskiego, prezentacje/warsztaty dotyczące programu bibliotecznego MAK+,
wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Koło SBP w Limanowej);
– wyjazdy studyjne oraz na targi książki dla bibliotekarzy z powiatu
nowosądeckiego (Koło SBP w Sądeckiej Bibliotece Publicznej).
Okręg kujawsko-pomorski
– udział w szkoleniach: przewodniczących okręgów SBP w Warszawie,
administratorów okręgowych bazy członków SBP „Cała naprzód”;
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– wyjazdy studyjne do warszawskich bibliotek (członkowie z Kół SBP
w Barcinie, Mogilnie, Nakle, Szubinie);
– wydanie pozycji: Tuchola. Od pradziejów do współczesności, Komu słowo, a komu ciszę? – almanach poetów Borów Tucholskich, „Zapiski Tucholskie”
2009-2010 nr 5/6 (Koło SBP w Tucholi), „Nie czas żałować róż, gdy płoną
lasy…” (Koło SBP w Sępólnie Krajeńskim), Baśnie legendy regionu bydgoskiego (Koło SBP w Bydgoszczy);
– wyjazd studyjny do Płocka, zapoznanie z działalnością Biblioteki Towarzystwa Naukowego, zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego (członkowie
Koła SBP przy UMK, Oddział w Toruniu).
Okręg dolnośląski
– warsztaty pod hasłem „Między nami – szkolenie poświęcone komunikacji wewnętrznej w organizacji” dla członków okręgu oraz przewodniczących oddziałów.
Okręg lubuski
– konferencja „Biblioteka multimedialnym oknem na świat” (WiMBP
w Zielonej Górze);
– wydanie jednego numeru „Bibliotekarza Lubuskiego”, w elektronicznej
wersji czasopisma prezentowane były książki publikowane m.in. przez
Wydawnictwo SBP.
Okręg świętokrzyski
– współorganizacja przez Zarząd Okręgu wystawy fotografii A. Załęskiego „Ostaszków, Twer, Miednoje – Na nieludzkiej ziemi” oraz wystawy
„W rocznicę Solidarności”, dwóch spotkań z cyklu „Podróże bez paszportu” (marzec i wrzesień), spotkania autorskiego z poetą księdzem prof.
B. Miązkiem.
Okręg mazowiecki
– współorganizacja seminarium w Książnicy Płockiej „Biblioteki kulturalną wizytówką Mazowsza” oraz dwudniowych warsztatów „Aspekty
prawne funkcjonowania bibliotek”;
– przygotowanie przez Ewę Stachowską-Musiał konspektu warsztatów
w zakresie profilaktyki ochrony zbiorów i przeprowadzenie dwóch szkoleń
w tym zakresie;
– seminaria szkoleniowe i narady dla kierowników bibliotek publicznych z powiatu ciechanowskiego oraz ostrołęckiego;

BIULETYN ZG SBP

Nr 1/2012

37

– szkolenia: „Konserwacja zbiorów w bibliotece” i „Prawo autorskie w bibliotece” (Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach);
– warsztaty na temat literatury dla młodzieży, szkolenie „Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece”, warsztaty na temat asertywności i pracy
z tzw. trudnym czytelnikiem, wykład poety i literaturoznawcy D. T. Lebiody
Miłosz i rzeka Heraklita, spotkania Klubu pod Otwartą Księgą, spotkania
Biblioteki muzyczne, Czesław Miłosz, Biblioteka jutra w projektach ACADEMICA i SYNAT/PASSIM (Oddział w Warszawie);
– wydawanie czasopisma fachowego „Bibliotekarz Płocki” (Zarząd
Oddziału w Płocku);
– wydawanie kwartalnika „Bibliotekarz Radomski” (Oddział w Radomiu).
		
Okręg podkarpacki
– opracowanie prezentacji „Internet źródłem wiedzy bibliotekarza” (Koło
SBP w Przemyślu);
– wyjazdy edukacyjne m.in. do: Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
(Koło SBP w Rzeszowie), PiMBP w Kolbuszowej (Koło SBP w  Łańcucie), Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Koło SBP Biblioteki Politechniki Rzeszowskiej);
– szkolenie z programu ALEPH.
Okręg podlaski
– szkolenia w ramach programu „Biblioteka+” (Oddział w Łomży);
– promowanie działalności zawodowej w „Bibliotekarzu Podlaskim” –
6 artykułów, „Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego” – 53 artykuły,
„Poradniku Bibliotekarza” – 2 artykuły (Oddział w Białymstoku).
Okręg lubelski
– wyjazdy szkoleniowe do Chełma i Krasnegostawu oraz Saksonii, do BUW
i Centrum Nauki Kopernik, na 15. Targi Książki w Krakowie i do Galerii
Książki w Oświęcimiu (Oddział w Lublinie), Sandomierza (Koło SBP Radzyń Podlaski), Mediateki we Wrocławiu i Biblioteki Miejskiej w Pradze
(Koło Puławy);
– współudział w organizacji seminarium „Działalność Książnicy Zamojskiej
w zakresie animacji i upowszechniania czytelnictwa w Zamościu i powiecie
zamojskim w 2010 r.” oraz  ogólnopolskiej konferencji „Biblioteka skarbnicą
wiedzy o regionie”, seminarium wyjazdowego do największych bibliotek
Warszawy i na XX Targi Książki Historycznej (Oddział w Zamościu).
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CEL V. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
Okręg podlaski
– przeprowadzenie konkursu na „Bibliotekarza Roku” województwa
podlaskiego.
Okręg pomorski
– działania promujące biblioteki w ramach „Tygodnia Bibliotek”, w tym
kiermasze książek, wystawy, konkursy, wykłady i inne. Uroczyste obchody
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, połączone z uhonorowaniem zasłużonych
bibliotekarzy odznaczeniami SBP oraz Wojewody Pomorskiego.
Okręg zachodniopomorski
– przeprowadzenie konkursu na „Bibliotekarza Roku” w regionie.
Okręg śląski
– przeprowadzenie etapu okręgowego I edycji  Konkursu SBP „Bibliotekarz Roku”;
– obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Wilamowicach (Oddział
w Bielsku-Białej) oraz w Mikołowie, podczas uroczystości wręczono medale Stowarzyszenia;
– zgłoszenie MBP w Dąbrowie Górniczej do konkursu o zagłębiowską
Nagrodę „Humanitas” (wniosek Koła SBP przy MBP w Dąbrowie Górniczej);
– uczestnictwo przewodniczącej Zarządu Okręgu w III powiatowej konferencji regionalnej dla bibliotekarzy, w trakcie której wręczyła ona Krystynie
Wołoch honorową odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”;
– wnioski w sprawie odznaczeń MKiDN „Zasłużony dla kultury polskiej”,
medali SBP.
Okręg małopolski
– konkurs na „Bibliotekarza Roku” stał się okazją do nawiązania kontaktów
z władzami samorządowymi różnych szczebli. Uroczystość wręczenia
medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” w dn. 7 czerwca
przyczyniła się do zwiększenia prestiżu zawodu i wypromowania bibliotekarzy, którzy w konkursie wzięli udział.
Okręg łódzki
– udział w organizacji konkursu na „Bibliotekarza Roku” na terenie
województwa.
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Okręg warmińsko-mazurski
– podejmowano działania zachęcające biblioteki do obchodów „Tygodnia Bibliotek”, szczególnie wyjazdy i udział członków Zarządu Okręgu
w oficjalnych uroczystościach odbywających się w siedzibach bibliotek;
– współpraca z grupą literacką UTW i Dyskusyjnym Klubem Książki,
wspólnie przeprowadzono 6 przeglądów i 17 prezentacji książek oraz
spotkania autorskie (Zarząd Oddziału Ostródzkiego).
Okręg opolski
– informacje w mediach o imprezach „Tygodnia Bibliotek”, konkursie
„Bibliotekarz Roku”, kampanii na rzecz pozyskiwania nowych członków
Stowarzyszenia;
– konkurs „Photo Day” w MBP w Opolu.
Okręg wielkopolski
– konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego, Zarząd Okręgu wystąpił też
z wnioskami o odznaczenia dla wyróżniających się członków okręgu;
– opracowanie artykułu na temat SBP do kolejnych numerów „Panoramy Wielkopolskiej Kultury” wydawanej przez WBPiCAK w Poznaniu.
W 2011 r. ukazało się 6 numerów, na bieżąco przesyłane do wszystkich
oddziałów i kół SBP oraz bibliotek publicznych w Wielkopolsce;
– kontynuacja prac nad dodatkiem do Słownika bibliotekarzy wielkopolskich 1918-2000;
– wręczenie corocznej Nagrody im. Heleny Śmigielskiej, którą otrzymała Halina Radoła z biblioteki publicznej z Gostynia. Nagroda przyznawana
jest bibliotekarzom wyróżniającym się w pracy zawodowej i za współpracę
ze środowiskiem (Oddział Leszno);
– Nagrodą im. Zofii Narkiewicz uhonorowano Bogusławę Dembińską
z biblioteki publicznej z Trzcianki (Oddział w Pile).
Okręg kujawsko-pomorski
– organizacja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w którym uczestniczyły
władze miasta, instytucje kultury, bibliotekarze i przedstawiciele struktur;
– przeprowadzenie okręgowego etapu konkursu „Bibliotekarz Roku”;  
– uhonorowanie zasłużonych bibliotekarzy odznaczeniami SBP.
Okręg dolnośląski
– uroczyste obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w siedzibie MBP w Nowej Rudzie, honorowy patronat nad obchodami objął
burmistrz miasta Nowa Ruda.
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Okręg lubuski
– spotkanie członków lubuskiego okręgu SBP z przewodniczącą Zarządu
Głównego SBP Elżbietą Stefańczyk, w trakcie którego uhonorowano Małgorzatę Janicką, wiceprzewodniczącą Zarządu Oddziału w Zielonej Górze medalem
„W dowód uznania”.
Okręg podkarpacki
Po raz szósty zorganizowano konkurs na najlepiej zrealizowany „Tydzień Bibliotek”. Zarząd Okręgu doceniając stały, wysoki poziom merytoryczny pracy z czytelnikiem, postanowił przyznać honorowe dyplomy dla
bibliotek zajmujących od lat czołowe miejsca w konkursie.
Okręg mazowiecki
– realizacja konkursu „Bibliotekarz Roku Województwa Mazowieckiego”;
– cykl „Sylwetki ludzi książki”; w dn. 27.10 w Bibliotece na Koszykowej odbyło się spotkanie z Janem Wołoszem, byłym przewodniczącym SBP i wieloletnim redaktorem naczelnym „Bibliotekarza”, zatytułowane „Dwadzieścia lat
z «Bibliotekarzem» wśród bibliotekarzy”.

* * *

Analiza działań podjętych przez struktury SBP pozwala stwierdzić,
że cała organizacja realizuje przyjętą na Krajowym Zjeździe Delegatów
w 2009 r. Strategię rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021. W 2011 r. jednym z najtrudniejszych zadań było rozpoczęcie
prac nad komputerową bazą danych członków oraz kontynuacja zadań
w ramach grantów FRSI i programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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II. PLAN PRACY ZG SBP NA 2012 R.
Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2012 obejmuje zadania statutowe 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
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (Konstancin-Jeziorna 2009) oraz VII
Forum SBP (Kiekrz k. Poznania 2011).
Rok 2012 jest trzecim rokiem realizacji Strategii SBP..., część zadań
stanowi kontynuację prac podjętych w ub. roku. Ukierunkowane są one
przede wszystkim na: działania rzecznicze projektu nowej ustawy o bibliotekach, wzmacnianie pozycji bibliotek i zawodu bibliotekarza, badania efektywności bibliotek, aktywizację młodych bibliotekarzy, dbałość
o poziom kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, rozwój
narzędzi interaktywnej komunikacji, dalszą budowę bazy członków SBP,
umacnianie nowego wizerunku organizacji oraz wzmacnianie jej rangi
na arenie międzynarodowej. W 2012 r. obchodzić będziemy jubileusze:
95-lecia SBP, 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego” i 50-lecia „Zagadnień
Informacji Naukowej”. Rozpoczniemy również przygotowania do Krajowego
Zjazdu Delegatów SBP 2013.
Plan pracy ZG SBP obejmuje zadania realizowane w ramach następujących celów strategicznych i szczegółowych Strategii SBP... finansowanych z grantów oraz realizowanych na zasadach wolontariatu:
Cel strategiczny I: Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce:
Cel szczegółowy I.1. Zwiększenie wpływu Stowarzyszenia na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję
zawodu bibliotekarza:
1. Prace nad projektem ustawy o bibliotekach: działania promocyjne
oraz rzecznicze.
2. Zwiększenie świadomości prawnej wśród członków Stowarzyszenia
poprzez zorganizowanie warsztatów nt. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek,  prawa autorskiego i  kontroli zarządczej (zob. IV.3.2).
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Cel szczegółowy I.2. Zwiększony i bezpośredni udział Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i realizowaniu strategicznych programów rozwoju bibliotek:
1. Opracowanie założeń programowych rozwoju bibliotekarstwa polskiego – w zależności od uzyskania grantu.
2. Działania na rzecz zwiększenia oddziaływania SBP na rozwój bibliotek i czytelnictwa – pozyskiwanie partnerów działających w sektorze
książki i bibliotek do wspólnych inicjatyw.
Cel szczegółowy I.3. Inicjowanie opracowania i upowszechniania
istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa:
1. Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych: analizowanie danych statystycznych  bibliotek publicznych,  testowanie wskaźników w bibliotekach pedagogicznych, działania rzecznicze, w tym prezentacja normy (Zob. IV.3.2).
Cel strategiczny II: SBP ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy:
Cel szczegółowy II.2. Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi  związanymi z sektorem książki i informacji:
1. Udział przedstawicieli ZG SBP w spotkaniach roboczych przedstawicieli Konwentu, Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy
i Wydawców oraz środowisk bibliotekarskich (Krajowej Rady Bibliotecznej,
Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Pedagogicznych).
2. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w obszarze książki,
czytelnictwa i informacji, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki (Biblioteka+), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (PRB), Koalicją
Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, Motion Picture Licensing Company,
Instytutem Goethe, Fundacją Nowe Media.
3. Wspólne działania z bibliotekami publicznymi, pedagogicznymi, akademickimi,  szkolnymi, uczelniami kształcącymi bibliotekarzy i pracowników
informacji naukowej.
4. Kontynuacja dialogu i współpracy ze wszystkimi jednostkami administracji centralnej i samorządami realizującymi zadania w zakresie budowy
społeczeństwa informacyjnego.
5. Udział w debatach, interwencje w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego oraz działania rzecznicze w Ministerstwie Kultury
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i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwie Finansów; opiniowanie rządowych projektów
rozwoju kultury, nauki i edukacji, udział w posiedzeniach sejmowych i senackich komisjach kultury.
6. Promocja koncepcji krajowego zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych.
7. Udział SBP w targach książki: III Warszawskich Targach Książki, Targach ACADEMIA, XXI Targach Książki Historycznej (organizacja II
Salonu Bibliotek).
8. Realizacja  IX ogólnopolskiej edycji „Tygodnia Bibliotek” (8-15.05.
2012 r.) pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!”.
9. Realizcja IV edycji ogólnopolskiego konkursu na najaktywniejszą
bibliotekę „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011”.
10. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (patronaty SBP w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach
społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające
w obszarze kultury).
Cel szczegółowy II.3. Zwiększenie udziału i znaczenia Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w bibliotecznych organizacjach międzynarodowych:
1. Udział przedstawicieli SBP w konferencjach i seminariach międzynarodowych organizowanych przez IFLA, LIBER, EBLIDA, IAML oraz innych.
Cel szczegółowy II.4. Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach macierzystych poprzez inicjowanie i realizację wspólnych działań
oraz wyróżnienie bibliotek medalami i odznaczeniami SBP:
1. Działania na rzecz zwiększenia współpracy struktur SBP z bibliotekami, w tym kampania 1%.
2. Organizowanie przez struktury terenowe SBP seminariów, warsztatów doskonalących dla bibliotekarzy, wspólnie z macierzystymi bibliotekami.
Cel szczegółowy II.5. Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie
kształcenia bibliotekarzy:
1. Podjęcie wspólnych działań dla opracowania  systemu akredytacji
profesjonalnej dla różnych form kształcenia bibliotekarzy i pracowników
informacji naukowej.
2. Spotkania robocze przedstawicieli SBP z przedstawicielami ośrodków kształcenia bibliotekarzy.
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Cel strategiczny III: Zwiększenie znaczenia SBP w działaniu na rzecz
środowiska:
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii:
1. Rozwój platformy cyfrowej SBP, w tym m.in.: aktualizacja i rozbudowa treści w polskiej i angielskiej wersji serwisu; rozbudowa archiwum
cyfrowego; doskonalenie współpracy pomiędzy redakcją a regionalnymi
strukturami SBP oraz sekcjami, komisjami i zespołami problemowymi ZG
SBP; wykorzystanie serwisu do wzbogacania formuły edukacyjnej SBP;
rozbudowa bazy członków; rozbudowa bazy bibliotek; opracowanie strategii sprzedaży elektronicznej; opracowanie podportalu sbp.pl/eDostepnosc – baza wiedzy dla czytelników niepełnosprawnych i bibliotekarzy
z nimi pracujących – pod warunkiem uzyskania grantu; rozwój profilu na
Facebooku oraz Twitterze; wydawanie Newslettera.
Cel szczegółowy III.2. Zintensyfikowanie współpracy SBP ze środowiskiem bibliotekarzy bibliotek naukowych, szkolnych, publicznych, pedagogicznych i innymi organizacjami bibliotekarskimi:
1. Zwiększenie oferty na platformie cyfrowej SBP dla bibliotekarzy z bibliotek naukowych, szkolnych, publicznych, pedagogicznych i innymi organizacjami bibliotekarskimi – baza danych bibliotek, porady prawne na
portalu, dostęp do archiwum cyfrowego, e-sklep, nowa baza wiedzy (Biblioteka w filmie/Film w bibliotece).
Cel szczegółowy III.3.  Zwiększenie liczby osób działających w SBP:
1. Opracowanie i wdrożenie programu ofert i ulg dla członków SBP.
2. Aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja VII Forum Młodych
Bibliotekarzy w Łodzi.
Cel strategiczny IV: Działania na rzecz zwiększenia dostępu dla różnych form nowoczesnego kształcenia i doskonalenia zawodowego dla
każdego bibliotekarza:
Cel szczegółowy IV.1. Monitorowanie potrzeb i możliwości kształcenia
oraz doskonalenia zawodowego bibliotekarzy:
1. Zaprezentowanie przez grupę  inicjatywną założeń i programu działania zespołu zawodu bibliotekarza z możliwością utworzenia doraźnych
grup eksperckich.

BIULETYN ZG SBP

Nr 1/2012

45

2. Monitoring stanu kwalifikacji pracowników bibliotek oraz potrzeb
dotyczących ich podnoszenia i uzupełniania – wzbogacanie oferty szkoleniowej w formie warsztatów (zob.IV.3.2).
Cel szczegółowy IV.2. Zwiększenie możliwości podnoszenia poziomu
wiedzy przez bibliotekarzy:
1. Utworzenie sieci bibliotek uczestniczących w wymianie praktyk i staży zawodowych – kontynuacja prac nad Katalogiem bibliotek oferujących
staże i praktyki dla wolontariuszy.
Cel szczegółowy IV.3. Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji
bibliotekarzy:
1. Przygotowanie i rozpowszechnianie wydawnictw metodycznych i dydaktycznych w formie drukowanej i/lub elektronicznej (digitalizacja publikacji, rozbudowa archiwum cyfrowego).
1. Wydawnictwo SBP planuje wydanie następujących pozycji:
1.1. Czasopism: 11 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”, 4 numerów oraz numeru specjalnego (wersja angielska) „Przeglądu
Bibliotecznego”, 2 numerów „Zagadnień Informacji Naukowej”, 2 numerów
„Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” (wersja elektroniczna), „Newsletter”.
1.2. Książek: w serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” 12 pozycji, w serii „Biblioteki – Dzieci – Młodzież” 6 pozycji, w serii „Propozycje i Materiały” 1 pozycja, w serii „FO-KA” 2 pozycje, w serii „Biblioteczka Poradnika
Bibliotekarza” 5 pozycji, w serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach
Współczesnych” 1 pozycja, poza seriami 3 pozycje.
„Nauka – Dydaktyka – Praktyka”:
1. Howorka B. – Prawo autorskie dla bibliotekarzy
2. Staniów B. – Biblioteka szkolna – dzisiaj
3. Woźniczka-Paruzel B. – Bibliotekarstwo specjalne
4. Sadowska J. – Bibliografia w Polsce 1945-2010
5. Sosińska-Kalata B. – Społeczeństwo i sieć informacyjna (Miscellanea)
6. Buchwald-Pelcowa P. – Cenzura w dawnej Polsce
7. Zybert E. B. (red.) – Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej
8. Tokarska A. (red.) – Nowe bibliotekarstwo. Podręcznik
9. Batorowska H. – Dojrzałość informacyjna
10. Leszczyński G. – Książki pierwsze. Książki ostatnie?
11. M. Próchnicka (red.) – Biblioteki cyfrowe
12. Malak P. – Indeksowanie treści
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„Biblioteki – Dzieci – Młodzież”:
13. Lewandowicz-Nosal G. – Książki dla przedszkolaka. Poradnik
14. Ungeheuer-Gołąb A. – Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą (4-6).
15. Grabowska D. – Metody i techniki pracy bibliotecznej z najmłodszymi czytelnikami
16. Zając M. – Czy to odpowiednie dla dzieci?
17. Papuzińska J. – Poczyta mi mama
18. Krajewska A. (red.) – Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież
w bibliotece
„Propozycje i Materiały”:
19. Ciechorski J. – Ustawa o bibliotekach – komentarz
„Fo-Ka” (w nowej formule wydawniczej):
20. Grzędzińska K. (red.) – Format MARC 21 rekordu bibliograficznego
dla książki
21. Grzędzińska K. (red.) – Format MARC 21 dla dokumentu ciągłego
„Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”:
22. Bilska G. – Ściąga dla bibliotekarzy 2012. Strony www bibliotek,
instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych
23. Dobrowolska M. – Biblioteka dla seniorów
24. Bit L. – Asertywny bibliotekarz
25. Cimoch U., Rozkosz E. G. – Biblioteka w środowisku społecznościowym Internetu
26. Dobrowolski Z. – Biblioteki cyfrowe. Poradnik użytkownika
„Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”:
27. Lenartowicz M. (red.) – Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa
Publikacje poza seriami:
28. Wołosz J. – Wspomnienia z teraźniejszości
29. Wojciechowski J. – O bibliotekach po mojemu
30. Katalog publikacji historycznych bibliotek (2 edycja)
1.3. Elektroniczna seria „Biblioteka w Filmie / Film w Bibliotece”.
1.4. Plakat na „Tydzień Bibliotek 2012”.
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1.5. Inne materiały promocyjne (oferta wydawnicza, zakładki 1% podatku PIT, kalendarz na 2013).  
W 2012 r. zostaną przygotowane założenia i wytyczne do wdrożenia
strategii sprzedaży elektronicznej.
2. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów:
– Ocena realizacji Strategii SBP – warsztaty (1-2 marca, Warszawa),
– Ochrona danych osobowych w bibliotece (28 marca, Instytut Książki,
Warszawa, współorg. Instytut Książki),
– Metody komunikacji wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia (cykl 3 warsztatów dla okręgów i kół SBP),
– Badanie efektywności bibliotek; warsztaty dla instruktorów z bibliotek
publicznych i pedagogicznych objętych badaniem pilotażowym nt. satysfakcji użytkowników (2-4 kwietnia, Sulejówek),
– VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek” (17-18
maja Gdańsk); Komisja Zarządzania i Marketingu,
– Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek – kontynuacja warsztatów
dla członków SBP (2 warsztaty, II połowa roku),
– Aspekty prawne – prawo autorskie (cykl warsztatów),
– Aspekty prawne – kontrola zarządcza (ogólnopolskie seminarium),
– Seminarium + warsztaty „Nowa rola działów instrukcyjno-metodycznych wbp”, maj, Warszawa,
– Facebook, Twitter – warsztaty; (październik, Warszawa); współorg.
Instytut Goethego,
– VI Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia (Warszawa, Centrum NUKAT, BUW); Konferencja „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich” (26-28 września Gniezno); Sekcja Bibliotek
Muzycznych,
– VII Forum Młodych Bibliotekarzy: „Biblioteka to marka” (11-12 września, Łódź, współorg. WBP Łódź),
– XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół  
Wyższych, 13-14 września, Łódź), Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół
Wyższych, współorg. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi,
– Seminarium z zakresu integracji społecznej: Na sukces nigdy nie
jest za późno (14-15 października, Zakopane),
– Edukacja informacyjna, konferencja ogólnopolska towarzysząca Jubileuszowi 95-lecia SBP (4-5 października, Warszawa, BUW),
– Opracowanie bibliografii regionalnej – warsztaty, Zespół ds. Bibliografii Regionalnej, współorg.: Książnica Beskidzka (wiosna, Bielsko-Biała);
WBP Lublin (październik),  
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– IV Ogólnopolska Konferencja Fonotek na temat dokumentowania
zbiorów fonograficznych (katalogowanie, udostępnianie danych, informacja, kopiowanie, udostępnianie nagrań; roboczy tytuł „Gromadzenie nagrań
i co dalej…”) – jesień; Sekcja Fonotek,
– X Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych” (7-8
listopada, Warszawa, BN); Komisja ds. Technologii Informacyjnych,
– Metody badania rzeczywistych potrzeb odbiorców bibliotek pedagogicznych i szkolnych – warsztaty; Komisja Edukacji Informacyjnej,
– II Salon Bibliotek + seminarium towarzyszące XXI TKH, 22-25 listopada; Warszawa, współorganizator: Wydawnictwo BELLONA.
Cel strategiczny V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza:
Cel strategiczny V.1. Upowszechnienie wizerunku bibliotekarza jako
postaci o znaczącej pozycji w społeczeństwie (działania na rzecz upowszechnienia nowego wizerunku bibliotekarza).
1. Kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP dla dotychczasowych i potencjalnych członków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji: popularyzacja przedsięwzięć bibliotek na portalu sbp.pl, w wydawnictwach
SBP, na konferencjach prasowych oraz inne działania marketingowe
i integracyjne; organizacja II edycji konkursu „Bibliotekarz Roku”; popularyzacja działalności Stowarzyszenia w internecie oraz innych mediach,
na konferencjach, warsztatach, w wydawnictwach, itp.; organizacja cyklu
warsztatów, spotkania z zakresu komunikacji wewnątrz organizacji na
poziomie okręg – koło – oddział w zakresie realizacji Strategii (Zob. IV.3.2).
2. Organizacja jubileuszów: 95-lecia SBP, 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, 50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”.
3. Przeprowadzenie konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego.
4. Ogłoszenie konkursu Nagroda Młodych SBP im. Prof. Marii Dembowskiej za lata akad. 2010/11 i 2011/12.
5. Honorowanie zasług i dorobku członków SBP (medale i odznaki
stowarzyszeniowe, występowanie o odznaczenia państwowe).
Inne działania: pozyskiwanie grantów i dotacji na działalność statutową
Stowarzyszenia (programy operacyjne, sponsoring, kampania 1%) oraz
poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności SBP.
Załącznik nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP.
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Posiedzenia Prezydium ZG SBP
3 lutego 2012
1. Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021.
2. Projekt Planu pracy ZG SBP na 2012 r.
3. Baza członków SBP – podsumowanie i określenie kierunków dalszych prac.
4. Sprawozdania 2011 – wytyczne do opracowania oraz informacje
o działalności struktur SBP.
5. Katalog bibliotek oferujących miejsca praktyk i staży – określenie
kierunków dalszych prac.
6. Sytuacja finansowa SBP.
7. Jubileusze: 95-lecia SBP, 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”,
50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”.
8. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w 2013 r.
9. Sprawy organizacyjne dot. struktur SBP.
10. Sprawy różne.
29 marca 2012
1. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP.
2. Przygotowania do KZD i towarzyszącej mu konferencji.
3. Omówienie wyników ewaluacji Strategii.
4. IX edycja „Tygodnia Bibliotek”, rozstrzygnięcie konkursu na plakat;
IV edycja konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz Promocji Czytelnictwa”; II edycja konkursu „Bibliotekarz Roku”.
5. Sprawy bieżące.
7 maja 2012
1. Inauguracja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
2. Stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP i uroczystości jubileuszowych.
3. Sprawy bieżące.
31 maja 2012
1. Przyjęcie materiałów na posiedzenie ZG SBP.
2. Ocena realizacji Strategii SBP… w pierwszym półroczu 2012 r.
3. Jubileusze SBP i stan prac.
4. Sprawy bieżące.
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4 października 2012
1. KZD 2013 – projekty dokumentów.
2. Prace nad realizacją Strategii SBP na lata 2010-2021.
3. Omówienie stopnia realizacji Programu działania SBP na lata 20092013.
4. XXI Targi Książki Historycznej.
5. Sprawy bieżące.
13 grudnia 2012
1. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP.
2. Ocena działalności Stowarzyszenia w 2012 r.
3. Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2013 r.
4. Stan prac przygotowawczych do KZD 2013.
5. Sprawy bieżące.
Posiedzenia Zarządu Głównego SBP
29-30 marca 2012
1. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, ZO
SBP, Skarbnika SBP, Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, Wydawnictwa SBP,
opiekunów okręgów ze współpracy z okręgami w 2011 r.
2. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu Głównego SBP na 2012 r.
3. Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021. Propozycje wynikające
z warsztatów ewaluacyjnych.
4. IX edycja „Tygodnia Bibliotek” – przebieg przygotowań; Realizacja
konkursów na najaktywniejszą bibliotekę – IV edycji „Mistrz Promocji Czytelnictwa” i II edycji „Bibliotekarz Roku”.
5. Przygotowania do przebiegu jubileuszów: SBP, „Przeglądu Bibliotecznego” i „ZIN-u” – powołanie Komitetu programowo-organizacyjnego;
uroczystości 95-lecia SBP w strukturach SBP.
6. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 2013 i towarzyszącej mu konferencji.
7. Stan przygotowań do VII Forum Młodych Bibliotekarzy.
8. Omówienie sytuacji finansowej.
9. Sprawy bieżące.  
31 maja – 1 czerwca 2012
1. Harmonogram przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
2013 i określenie trybu wyboru delegatów.
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2. Powołanie Komitetu Programowego i Organizacyjnego konferencji
jubileuszowej.
3. Informacja o przebiegu Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, IX edycji „Tygodnia Bibliotek”, IV edycji „Mistrza Promocji Czytelnictwa”, II edycji „Bibliotekarza Roku” oraz Jubileuszu SBP.
4. Podsumowanie działalności ZG SBP w I półroczu 2012 r.
5. Sprawy bieżące (przygotowania do XXI Targów Książki Historycznej,
II Salon Bibliotek).
13-14 grudnia 2012
1.Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w 2012 r.
2. Przygotowania do KZD 2013 – Okręgowe i Oddziałowe Zjazdy Delegatów SBP – stan na połowę grudnia br.; informacja Komisji: Statutowej
oraz Wniosków i Uchwał o stanie prac.
3. Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021.
4. Realizacja Programu działania SBP na lata 2009-2013.
5. Propozycje do Planu pracy ZG SBP na 2013 r.
6. Informacja o pracy Zarządów Okręgów i Oddziałów SBP, opiekunów
okręgów.
7. Informacja o pracy Zarządów Sekcji, Komisji i Zespołu SBP.  
8. Sytuacja finansowa SBP w 2012 r.
9. Sprawy bieżące.

III. POSIEDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH SBP
1. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP
3 luty 2012
W dniu 3 lutego  2012 r. w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie
Prezydium Zarządu Głównego SBP. Obecni byli: M. Burchard, E. Kobierska-Maciuszko, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, M. Przybysz, S. Błaszczyk,
K. Marcinowski, E. Stefańczyk, honorowy przewodniczący SBP, S. Czajka,
dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska, konsultant dyrektora Biura ds.
wydawnictw, J. Nowicki, Ł. Stochniał.
Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP E. Stefańczyk, która uzupełniła porządek obrad o sprawę powołania redaktora naczelnego czaso-
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pisma „Bibliotekarz”. Program posiedzenia obejmował następujące punkty
porządku obrad:
1. Przyjęcie protokołu Prezydium ZG SBP z dn. 8 grudnia 2011 r.;
protokół został przyjęty.
2. Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021 – E. Stefańczyk przypomniała, że w dniach 1-2 marca 2012 r.
odbędą się warsztaty ewaluacyjne nt. realizacji I etapu strategii. Trzy fundamenty strategii w 2011 r. to grant FRSI, środki z programu operacyjnego FIO oraz prace zespołów powołanych przez ZG (m.in. na zasadach
wolontariatu). Wszystkie założone zadania I etapu zostały zrealizowane.
Dotyczyły one m.in.:
– projektu ustawy o bibliotekach; projekt prezentowany był m.in. na VII
Forum SBP oraz na spotkaniach Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. Był również
konsultowany z członkami stowarzyszenia podczas warsztatów prawnych,
rozpoczęto także działania rzecznicze w MKiDN. Do projektu wniesiono
zgłaszane uwagi i przekazano do konsultacji prawnych,
– badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych,
– badania potrzeb pracowników bibliotek publicznych, pedagogicznych
i naukowych w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz
integracji zawodowej,
– budowy atrakcyjnego wizerunku SBP; opracowanie programu budowania relacji z grupami otoczenia, kampania 1%, ulotki o SBP w j. pol.
i ang.,
– zwiększania świadomości prawnej członków SBP,
– promocji koncepcji zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych,
– współpracy z uczelniami w zakresie kształcenia bibliotekarzy.
Ważną kwestią, poruszaną w dyskusji jest zastanowienie się nad opracowaniem ulg i bonusów dla członków Stowarzyszenia. A. Grzecznowska
zaproponowała, aby pomyśleć nad prezentacją Strategii SBP w konkursie
organizowanym przez IFLA w 2013 r.
3. Projekt planu pracy ZG SBP na 2012 r.; projekt omówili M. Przybysz i J. Nowicki. Dotychczasowe zadania są kontynuowane. M. Przybysz
podkreśliła nową formułę opracowania planu (adekwatną do opisu zadań
ujętych w Strategii), zwracając przy tym szczególną uwagę na konferencje
i warsztaty. A. Grzecznowska zaproponowała, aby pomyśleć nad spotkaniami, które przyniosą SBP realny dochód. E. Kobierska-Maciuszko
zaproponowała kontynuację warsztatów prawnych oraz warsztaty psycho-
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logiczne nt. relacji w zespole, kontaktu z trudnym klientem, itp., na które
jest duże zapotrzebowanie w bibliotekach. J. Nowicki podkreślił, że w planie pracy należy wyraźnie wzmocnić znaczenie wydawnictwa i jego rolę
w utrzymaniu SBP. Omawiając plan wydawniczy przywołał kilka pozycji,
które powinny znacząco wpłynąć na wzrost przychodów Stowarzyszenia,
np. prace dot. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek. W dyskusji
S. Czajka zaznaczył, że plan pracy ZG jest bardzo ambitny i zastanawiał
się, czy nie należałoby go zweryfikować, biorąc pod uwagę koszty i realnie
dostępne na daną chwilę środki pieniężne.
E. Kobierska-Maciuszko i M. Burchard podjęły się przygotowania informacji nt. narzędzi e-learningu do uruchomienia warsztatów. Warsztaty
e-learningowe są szansą dla małych placówek, których pracownicy nie
mają możliwości wyjazdu na podobne zajęcia w terenie.
4. Sytuacja finansowa SBP; omówiła ją A. Grzecznowska. Uzyskano
dodatni wynik finansowy, wzrosła sprzedaż książek i czasopism, mimo
spadających nakładów tych ostatnich. Niewątpliwym sukcesem było uzyskanie kilkunastu grantów, które wzmocniły potencjał Stowarzyszenia.
5. Opracowanie strategii rozwoju bibliotekarstwa polskiego w społeczeństwie wiedzy; dyskutowano o powołaniu zespołu pod przewodnictwem
prof. dr hab. B. Sosińskiej-Kalaty, szczegółowe ustalenia w tym zakresie
podjęte będą na marcowym posiedzeniu ZG.
6. Wspólne działania w zakresie ustalenia zasad akredytacji różnych
form kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej (omówiła E. Stefańczyk); Prezydium ZG powołało zespół (uchwała nr 1) w następującym składzie: dr hab. M. Próchnicka (przewodnicząca, IINiB UJ
Kraków), E. Stefańczyk (SBP), Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce), dr Bożena Hojka (IINiB UWroc.), Bożena Jackowska (Biblioteka Uniwersytetu
Rzeszowskiego), dr hab. Anna Kamler (IINiSB UW), Maja Kimnes (WiMBP
Zielona Góra), dr hab. Jadwiga Sadowska (UwB). W pracach zespołu
uczestniczyć będzie również student bibliotekoznawstwa.
7. Baza członków SBP; administrator centralny Ł. Stochniał zaprezentował najnowsze dane na temat bazy. W chwili obecnej zarejestrowanych jest
6961 członków. Dostępne są różne formy filtrowania – okręg, koło, rodzaj
biblioteki, posiadanie konkretnego odznaczenia SBP, itp. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaproponowała stworzenie wytycznych dla okręgów dotyczących
zbierania danych uzupełniających. Powinny one być jednolite dla wszystkich. Ustalono, że do końca marca administratorzy okręgowi mogą jeszcze
uzupełniać dane podstawowe członków. Do końca czerwca powinny być
wprowadzone dane uzupełniające. W dyskusji zastanawiano się nad wykorzystaniem bazy m.in. do opracowania oferty ulg i bonusów dla członków SBP.
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8. Katalog bibliotek oferujących miejsca praktyk i staży – obecnie
jest ponad sto takich placówek. A. Grzecznowska odczytała 9 punktów
opisujących sposoby promowania katalogu w środowisku, opracowane
przez M. Bochan, koordynatorkę zadania.
9. Jubileusze w SBP – w 2012 r. obchodzone będzie 95-lecie Stowarzyszenia, 85-lecie „Przeglądu Bibliotecznego” i 50-lecie „Zagadnień
Informacji Naukowej”. Rozważano propozycję terminu i miejsca obchodów
jubileuszowych (proponowany termin 4-5.X, BUW). Planuje się, że obchodom towarzyszyć będzie konferencja nt. edukacji informacyjnej.
10. Sprawozdania 2011; J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała
o opracowaniu wytycznych do sprawozdania merytorycznego i finansowego. Do 15 lutego sprawozdania z okręgów wpływają do Biura ZG
SBP.
11. Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2013; dyskutowano termin, miejsce
spotkania oraz harmonogram przygotowań. Szczegóły podane będą na
posiedzeniu ZG SBP w marcu.
12. Zatwierdzenie Regulaminu szczegółowego prac Komisji Nagrody
Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego; wprowadzono zapisy regulujące tryb i zasady głosowania.
13. Manifest IFLA o statystyce bibliotecznej; Prezydium ZG po zapoznaniu się z dokumentem podjęło uchwałę (nr 2) o przyjęciu Manifestu
do stosowania; w dokumencie wskazano rolę statystyki bibliotecznej jako
narzędzia ukazującego znaczenie bibliotek zarówno dla użytkowników,
jak i całego społeczeństwa.
14. Sprawy organizacyjne – zaaprobowano rozwiązanie Oddziału SBP
w Iławie i założenie Oddziału w Bartoszycach (uchwały nr 3 i 4).
15. Powołanie nowego redaktora naczelnego „Bibliotekarza”; nowym
redaktorem, począwszy od nr 2 czasopisma, została E. Stefańczyk (uchwała nr 5). Planowane jest również powołanie zastępcy redaktora naczelnego.
Pełny skład redakcji zostanie podany na marcowym posiedzeniu ZG.
16. Sprawy różne; ogłoszono konkurs „Bibliotekarz Roku”, jak również
konkurs na plakat promujący „Tydzień Bibliotek 2012”. W kwestii zmian
kadrowych w biurze – A. Grzecznowska poinformowała, że nie przedłużono
umowy z dotychczasowym zastępcą dyrektora ds. Wydawnictw SBP i poszukiwany jest kandydat na to stanowisko. E. Stefańczyk przekazała informację o opinii SBP w sprawie uchylenia art. 117 w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym. SBP jest przeciwne uchyleniu wyżej wymienionego artykułu, którego konsekwencją będzie brak klarowności ścieżki awansu
zawodowego bibliotekarzy, co w dalszej perspektywie spowoduje obniżenie
prestiżu zawodu bibliotekarza. Ostatni punkt obrad dotyczył kontrowersji
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wokół podpisania przez polski rząd dokumentu ACTA nt. praw autorskich.
W kwestii ACTA SBP popiera stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji.
29 marca
Obecni: Elżbieta Stefańczyk, Sylwia Błaszczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, Stanisław Czajka, Marzena Przybysz,
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Janusz Nowicki, Anna Grzecznowska.
Spotkanie prowadziła Elżbieta Stefańczyk. Po zatwierdzeniu protokołu
Prezydium ZG SBP z dnia 3.02.2012 r., przewodnicząca SBP omówiła
propozycje zmian do porządku obrad Zarządu Głównego (m.in. uzupełnienie składu ZG, zmiany w składzie redakcji i Komitetu Redakcyjnego
„Bibliotekarza”). Przedstawiła ponadto materiały, które prezentowane będą
na posiedzeniu ZG. Dotyczyły one m.in. przygotowań do „Tygodnia Bibliotek”, Forum Młodych Bibliotekarzy, stanu realizacji konkursów „Mistrz
Promocji Czytelnictwa” oraz „Bibliotekarz Roku”, propozycji obchodów
jubileuszów: 95-lecia SBP, 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, 50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”, rezultatów aplikacji do programów
operacyjnych w 2012 r. Prezydium podjęło decyzję o przyznaniu medalu
„Bibliotheca Magna Perennisque” Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Krakowie im. Hugona Kołłątaja.
29-30 marca
Obecni na zebraniu ZG SBP: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Sylwia Błaszczyk, Krzysztof Marcinowski, Stanisław Czajka,
Marzena Przybysz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ewa Chrzan, Joanna
Chapska, Jerzy Krawczyk, Halina Ganińska, Lena Bednarska, Maria Bochan, Janusz Nowicki, Elżbieta Górska, Anna Grzecznowska, Małgorzata
Szmigielska, Barbara Budyńska.
Spotkanie prowadziła Elżbieta Stefańczyk, która na wstępie zaproponowała w związku z rezygnacją Piotra Marcinkowskiego uzupełnienie
porządku obrad m.in. o powołanie do składu ZG nowego członka oraz
o zmiany w składzie redakcji i Komitetu Redakcyjnego „Bibliotekarza”.
Kol. Sylwia Błaszczyk zaproponowała także dodanie do obrad punktu na
temat łączenia bibliotek (w sprawach różnych).
W pierwszym dniu obrad Zarząd Główny przyjął 2 protokoły – Zarządu
Głównego z 8-9.12.2011 r. oraz Prezydium ZG z 3.02.2012 r. Zarząd zatwierdził podjęte przez Prezydium ZG uchwały oraz decyzję o przyznaniu
medalu „Bibliotheca Magna Perennisque” Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie im. Hugona Kołłątaja. Następnie E. Stefańczyk
omówiła najważniejsze działania SBP od stycznia do marca 2012 r., zwra-
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cając przy tym szczególną uwagę na konferencje i warsztaty, ewaluację
Strategii SBP (badania ankietowe, warsztaty), sporne kwestie dotyczące
rozstrzygnięcia konkursu na plakat „Tygodnia Bibliotek” (wobec stwierdzenia naruszenia praw autorskich przez autora plakatu, który uzyskał największą liczbę głosów internautów, zwycięzcą konkursu został plakat drugi
w kolejności, autorstwa Joanny Latały, studentki Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa UJ). W dalszych punktach porządku obrad:
 Omówiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności SBP w 2011r.:
– sprawozdanie z działalności ZG (przedstawiła Marzena Przybysz),
– sprawozdanie z działalności okręgów (Sylwia Błaszczyk),
– sprawozdanie z działalności sekcji, komisji SBP (Ewa Chrzan),
– sprawozdanie skarbnika ZG (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska).
 Dokonano oceny i zatwierdzono sprawozdanie finansowe SBP za
rok 2011 (uchwała nr 1); rok 2011 zakończono pozytywnym wynikiem
finansowym. Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z pozyskania
dotacji z FRSI, FIO (MPiPS) oraz MKiDN. Odnotowano ponadto wzrost
sprzedaży książek i czasopism w stosunku do poprzedniego roku. Pozytywny skutek przyniosło gospodarowanie funduszem przeznaczonym na
publikacje czasopism SBP, pozyskiwanie sponsorów, reklam oraz środków
na dofinansowanie książek i czasopism.
 Zaprezentowano rezultaty realizacji I etapu Strategii Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 oraz jej ewaluacji przeprowadzonej przez firmę LEM (badania ankietowe, wywiady, warsztaty 1-2.03.2012);
głos w tej sprawie zabrali opiekunowie poszczególnych celów strategicznych (E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, J. Chapska, H. Ganińska).
Podjęto uchwały w sprawie powołania zespołu ds. nowelizacji strategii
(E. Stefańczyk – przewodnicząca, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, J. Chapska,
H. Ganińska, E. Kobierska-Maciuszko; uchwała nr 2) oraz w sprawie zespołu ds. ulg i bonusów (J. Krawczyk – przewodniczący, K. Marcinowski,
M. Przybysz; uchwała nr 3).
Prace nad umocnieniem potencjału i wizerunku SBP zreferowała
E. Górska:
– ustawa o bibliotekach (opracowanie projektu i lobbing),
– warsztaty nt. zwiększenia świadomości prawnej bibliotekarzy,
– pragmatyka zawodu,
– badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych,
– zakładki 1%,
– ulotka elektroniczna na sbp.pl dla studentów,
– ulotka o SBP po angielsku.
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W trakcie dyskusji zgłoszono postulat, aby wszystkie materiały na temat
strategii były rozsyłane do przewodniczących okręgów i członków ZG.
Pierwszy dzień obrad zakończyła prezentacja Barbary Budyńskiej nt.
badań potrzeb pracowników bibliotek naukowych, publicznych i pedagogicznych w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, wykorzystania wydawnictw SBP oraz platformy cyfrowej.
W drugim dniu obrad Marzena Przybysz, sekretarz generalny SBP
omówiła Plan pracy na rok 2012, w tym konferencje, konkursy, targi oraz
inne przedsięwzięcia. Janusz Nowicki przedstawił projekt planu wydawniczego. Zarząd Główny przyjął do realizacji Plan pracy ZG na rok 2012.
Następnie dyskutowano na temat:
 Konkursów SBP:
– „Tydzień Bibliotek”; inauguracja powiązana z obchodami Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Warszawskimi Targami Książki, na których SBP organizować będzie seminarium nt. książki dziecięcej (11 maja),  
– „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011”; trwają zgłoszenia. Nagrody
rozdane zostaną na WTK,
– „Bibliotekarz Roku”; trwają wybory w regionach, rezultaty publikowane
są systematycznie na portalu sbp.pl.
 Obchodów jubileuszów: 95-lecia SBP, 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, 50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”.
Uzgodniono, że jubileusze odbędą się w dniach 4-5 października
w BUW, towarzyszyć im będzie konferencja nt. edukacji informacyjnej,
organizowana we współpracy z Komisją Edukacji Informacyjnej. W dniu
10 kwietnia planowane jest spotkanie z członkami KEI celem ustalenia
szczegółów programowych, organizacyjnych i finansowych.
Powołano Komitet Programowo-Organizacyjny Jubileuszu 95-lecia
SBP (uchwała nr 4) w składzie: Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca
komitetu, Lena Bednarska, Bożenna Bojar, Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska, Stanisław Hrabia, Janina Jagielska, Ewa Kobierska-Maciuszko,
Dariusz Kuźmina, Ewa Rozkosz, Barbara Sosińska-Kalata, Jan Wołosz.
Pierwsze spotkanie komitetu ma się odbyć po świętach wielkanocnych.
 Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 2013; omówiła
E. Stefańczyk.
Zarząd Główny przyjął wstępnie propozycję, by zjazd odbył się 7-8.
06.2013 r., w Warszawie, a towarzysząca mu konferencja w dniach 6-7.
06.2013 r. Proponowany temat konferencji – modernizacja obiektów bibliotecznych.
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Zarząd Główny powołał: Komitet Programowo-Organizacyjny KZD
(uchwała nr 5) w składzie: Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca, Anna
Grzecznowska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna  Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz. Komisję ds. Statutu SBP (uchwała nr 6) w składzie:
Sylwia Błaszczyk – przewodnicząca, Anna Grzecznowska, Bolesław Howorka, Jerzy Krawczyk, Krzysztof Marcinowski, Ewa Stachowska-Musiał.
Zarząd zwrócił uwagę, że do prac komisji można dobierać ekspertów
w tej dziedzinie, pomagających formułować statuty typowe dla NGO. Komisję ds. wniosków (uchwała nr 7) w składzie: Maria Bochan – przewodnicząca, Joanna Chapska, Elżbieta Grzelakowska, Marzena Przybysz,
Katarzyna Regulska, Anna Wołodko.
 Przygotowania do VII Forum Młodych Bibliotekarzy, Łódź 11-12.09.
2012 r.; przedstawiła E. Stefańczyk. Trwają rozmowy z Instytutem Książki
na temat wsparcia merytorycznego i finansowego Forum, w przedsięwzięcie zaangażowane będzie również FRSI, szczegółowy program Forum
będzie ustalony do końca kwietnia br.
 Dyskusja nad zasadnością powołania Sekcji Zawodu Bibliotekarza
ZG SBP; prace w tym zakresie przedstawiła Halina Ganińska:
– analiza statusu zawodu,
– jak zarządzać zadaniami współczesnego bibliotekarza,
– specyfikacja usług biblioteczno-informacyjnych,
– odróżnienie bibliotek akademickich od naukowych,
– analiza zmian w systemie kształcenia do zawodu bibliotekarza,
– etyka zawodowa zawodu bibliotekarza.
Powstanie Sekcji jest nie do realizacji – H. Ganińska. Kwestią zawodu bibliotekarza zajmuje się całe Stowarzyszenie. Zarząd postanowił, że
będzie się tym dalej zajmował, ale tylko doraźnie.
 Uzupełnienie składu Zarządu Głównego SBP; Elżbieta Stefańczyk
poinformowała, że do biura ZG SBP wpłynęło zawiadomienie o rezygnacji
kol. Piotra Marcinkowskiego z członkostwa w ZG, w związku z podjęciem nowej pracy. W tej sytuacji przeanalizowano listę kandydatów do ZG
zgłoszonych przez KZD 2009. Kolejnymi osobami na liście była Jolanta
Słowik, Henryk Hollender oraz Sabina Malinowska. Wobec rezygnacji
dwóch pierwszych kandydatów, nowym członkiem ZG SBP została Sabina
Malinowska (uchwała nr 8).
 Sprawy różne:
– Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury (np. domy kultury).
S. Błaszczyk podkreśliła, że biblioteki w terenie widzą w tej kwestii większą aktywność Polskiego Związku Bibliotek, niż SBP. Zalecenie – monitoring sytuacji, systematyczne zamieszczanie na portalu informacji,
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przesyłanie ich także szczególnie do dyrektorów bibliotek powiatowych.
W komunikatach powinno się przypominać wcześniejsze stanowisko SBP
w tej sprawie. Zdecydowano, że kol.kol J. Pasztaleniec-Jarzyńska i K. Marcinowski przygotują list do przekazania do okręgów, oddziałów i kół SBP,
– Zmiany i uzupełnienia w redakcji i Komitecie Redakcyjnym „Bibliotekarza”; ZG powołał Barbarę Budyńską na zastępcę redaktora naczelnego „Bibliotekarza”. Sekretarzem redakcji pozostaje Marzena Przybysz.
Red. naczelna E. Stefańczyk zgłosiła propozycję wprowadzenia zmian
w składzie Komitetu Redakcyjnego. W związku ze śmiercią prof. M. Drzewieckiego i rezygnacją B. Howorki zgłosiła kandydaturę Andrzeja Dąbrowskiego (WBP Kielce) na członka Komitetu, zaś prof. Jadwigę Konieczną na
przewodniczącą Komitetu. ZG zaakceptował propozycje (uchwała nr 9).
Przedstawiono również propozycje zmiany szaty graficznej czasopisma,
– Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej; ustalono termin 19-20
kwietnia,
– Projekt sprzedaży elektronicznej wydawnictw SBP; propozycje w tej
sprawie przedstawiła A. Grzecznowska i M. Szmigielska; planowane są
dalsze spotkania robocze z wydawnictwem SBP. Pierwszą publikacją
w formie e-booka będą materiały z konferencji „Biblioteka XXI w.” z Poznania (wrzesień, 2011),
– Omówiono wyniki aplikacji do programów operacyjnych; w I kwartale 2012 r. złożono wnioski do: MNiSW (na konferencję „Automatyzacja
bibliotek publicznych” oraz na wydanie angielskiej wersji numeru specjalnego ZIN), FIO (kontynuacja poprzedniego projektu), przygotowywany jest
wniosek do FRSI, w planach również aplikacje do II naboru w projekcie
Literatura (MKiDN).
31 maja
Zebranie Prezydium ZG, obecni: E.Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, K. Marcinowski, M. Przybysz, H. Bednarska, E. Kobierska-Maciuszko, S. Czajka, A. Grzecznowska, J. Nowicki, M. Szmigielska. Spotkanie
prowadziła E. Stefańczyk, która przedstawiła materiały do zatwierdzenia
przez ZG. Prezydium podjęło 2 decyzje:
– o powołaniu grupy roboczej ds. opracowania regulaminu i procedur
wdrażania programu ulg i bonusów dla członków SBP w składzie: Katarzyna Dyła (Koło SBP Bielany), Piotr Dobrowolski (CBW), Ewa Stachowska-Musiał (członek honorowy SBP), Anna Wołodko (Koło SBP w BUW),
Marian Butkiewicz (Akademickie Koło SBP w Lublinie),
– o uzupełnienie składu Zespołu ds. badań efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych o Joannę Burską (WBP Olsztyn).
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31 maja – 1 czerwca
Posiedzenie ZG prowadziła E. Stefańczyk, obecni byli również J. Pasztaleniec-Jarzyńska, K. Marcinowski, M. Przybysz, H. Bednarska, E. Kobierska-Maciuszko, M. Burchard, M. Bochan, H. Ganińska, J. Chapska,
J. Krawczyk, E. Budnik, S. Malinowska, E. Zaborowska, S. Czajka,
A. Grzecznowska, J. Nowicki, M. Szmigielska.
Po przyjęciu protokołu z dnia 29/30 marca 2012 r., E. Stefańczyk przedstawiła informacje o najważniejszych działaniach ZG w okresie kwiecień-maj br., zwracając szczególną uwagę na rozstrzygnięcie konkursu „Mistrz
Promocji Czytelnictwa” (nagrody wręczono podczas WTK w maju), szeroką
działalność wydawniczą (m.in. dwie pozycje w serii „Biblioteki – Dzieci –
Młodzież”), spotkanie Komitetu Redakcyjnego „Bibliotekarza”, posiedzenie
Głównej Komisji Rewizyjnej, opinie SBP w sprawach rozporządzeń MKiDN
dotyczących: Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wynagradzania pracowników instytucji kultury, organizacji i trybu przeprowadzania konkursu
na stanowisku dyrektora instytucji kultury. Działania w zakresie rozwoju
portalu omówiła redaktor naczelna, Małgorzata Szmigielska, prezentując
m.in. założenia realizacji polityki sprzedaży elektronicznej publikacji SBP
w 2012 r.
Następnie opiekunowie poszczególnych okręgów poinformowali o przebiegu Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, „Tygodnia Bibliotek 2012”. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła stan realizacji konkursu „Bibliotekarz Roku
2011” (zakończył się I etap – wybory w okręgach, trwa II etap – głosowanie
internetowe).
Stan realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021 przedstawiła Elżbieta Górska, koordynator grantu FRSI. Propozycje zmian w dokumencie, opracowane na podstawie prac zespołów
podczas warsztatów nt. ewaluacji Strategii, zaproponowała J. Pasztaleniec-Jarzyńska.
ZG zapoznał się również z wynikami kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia w 2011 r.
Sytuację finansową Stowarzyszenia omówiła A. Grzecznowska; uzyskano pozytywny wynik finansowy za okres styczeń-kwiecień 2012, znacząco wzrosła sprzedaż książek w porównaniu do analogicznego okresu
z 2011 r., zwiększyło się również dofinansowanie książek i czasopism.
Drugi dzień obrad poświęcony był przygotowaniu do Krajowego Zjazdu
Delegatów w 2013 r. Zarząd przyjął uchwały w sprawie zwołania Krajowego
Zjazdu Delegatów w dniach 7-8 czerwca 2013 r. w Warszawie (uchwała
nr 9) oraz zasad wyboru delegatów na KZD (uchwała nr 10). Zarząd zatwierdził też harmonogram przygotowań do KZD (por. rozdz. VIII) i wniósł
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uwagi do projektów regulaminów: Obrad KZD, Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji
Statutowej.
Przedstawiono stan prac nad nowym Statutem SBP (A. Grzecznowska), uzgodniono, że należałoby skonsultować się w tej sprawie z prawnikiem specjalizującym się w opracowywaniu dokumentów dla organizacji
pozarządowych.
Przewodnicząca SBP omówiła również przygotowania do konferencji
towarzyszącej Zjazdowi. Zastanawiano się nad propozycją konferencji
z cyklu „Biblioteka XXI wieku…”, jednakże postanowiono rozważyć także
inne pomysły. Członkowie ZG mają przesłać swoje przemyślenia na ten
temat do końca czerwca.

UCHWAŁA Nr 1/2012
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
dotycząca powołania Zespołu ds. akredytacji prowadzonej przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
w zakresie programów kształcenia
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
mając na uwadze podniesienie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy, powołuje Zespół ds. akredytacji w następującym składzie: prof. Maria Próchnicka – przewodnicząca, IINiB UJ, Elżbieta Stefańczyk – SBP, Andrzej
Dąbrowski – WBP Kielce, Bożena Hojka – IINiB UWr., Bożena Jaskowska
– Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Anna Kamler – IINiSB
UW, Maja Kimnes – WiMBP Zielona Góra, Jadwiga Sadowska – UwB.
Zespół podejmuje prace z dniem powołania.
                                                            Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3.02.2012 r.
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UCHWAŁA Nr 2/2012
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia „Manifestu IFLA o statystyce bibliotecznej”
Prezydium ZG po zapoznaniu się z dokumentem IFLA i propozycją
jego akceptacji – uważa, że wartość informacyjna danych statystycznych,
jak i badania statystyczne we wszystkich rodzajach bibliotek, odgrywają
ogromną rolę w promocji usług bibliotecznych, jak i tworzeniu dla nich
planów strategicznych.
Prezydium ZG postanawia podjąć uchwałę o przyjęciu „Manifestu IFLA
o statystyce bibliotecznej” i rozpowszechnieniu go we wszystkich czasopismach SBP, portalu SBP oraz przekazaniu jego treści do struktur SBP.
                                                 Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3.02.2012 r.
UCHWAŁA Nr 3/2012
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Iławie
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
podczas posiedzenia w dniu 3 lutego br., postanawia przyjąć do wiadomości informację o likwidacji Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Iławie.
Podstawa: uchwała Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie oraz wniosek
i uchwała Zarządu Oddziału SBP w Iławie.
                                                       Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3.02.2012 r.
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UCHWAŁA Nr 4/2012
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w sprawie powołania Oddziału SBP w Bartoszycach
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
podczas posiedzenia w dniu 3 lutego 2012 r. przyjęło do wiadomości informację o powołaniu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Bartoszycach (siedziba Oddziału: 11-200 Bartoszyce, ul. gen. Józefa
Bema 23).
Podstawa: uchwała Zarządu Okręgu w Olsztynie
                                                       Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3.02.2012 r.

UCHWAŁA Nr 5/2012
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie powołania redaktora naczelnego „Bibliotekarza”
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
postanawia powołać p. Elżbietę Stefańczyk na stanowisko redaktora naczelnego „Bibliotekarza” – miesięcznika SBP.
                                                             Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3.02.2012 r.
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UCHWAŁA Nr 1/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
za rok 2011
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na posiedzeniu
w dniu 29 marca 2012 r. przyjął i zatwierdził Sprawozdanie Finansowe za
rok 2011.
                                                    Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 29.03.2012 r.

UCHWAŁA Nr 2/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 29 marca 2012 r.
dotycząca powołania Zespołu ds. nowelizacji Strategii
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mając na
względzie wyniki ewaluacji okresowej Strategii SBP na lata 2010-2021
i dostosowania ich do prac na dalsze lata, powołuje Zespół ds. nowelizacji
Strategii SBP na lata 2010-2021,  w następującym składzie: Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Zespołu, Maria Burchard, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna Chapska, Halina Ganińska, Ewa Kobierska-Maciuszko.
                                                     Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 29.03.2012 r.                                                                   
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UCHWAŁA Nr 3/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowań ulg i bonusów SBP
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mając na uwadze realizację zaleceń  wynikających z przeprowadzonej  analizy wdrażania  
zadań i działań ujętych w Strategii SBP na lata 2010-2021, powołuje Zespół
ds. opracowań ulg i bonusów dla członków SBP.
W skład Zespołu wchodzą: Jerzy Krawczyk – przewodniczący Zespołu,
Krzysztof Marcinowski, Marzena Przybysz.
                                                    Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 29.03.2012 r.                                  
UCHWAŁA Nr 4/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego
Jubileuszu 95-lecia SBP
oraz Jubileuszu 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mając na
względzie dobrą organizację – zgodną z tradycją Stowarzyszenia oraz
dla podkreślenia rangi Jubileuszu  95-lecia SBP oraz  85-lecia „Przeglądu
Bibliotecznego”, postanawia powołać Komitet programowo-organizacyjny  
w następującym składzie: Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Komitetu,
Helena Bednarska, Bożenna Bojar, Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska,
Stanisław Hrabia, Janina Jagielska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Dariusz
Kuźmina, Ewa Rozkosz, Barbara Sosińska-Kalata, Jan Wołosz.
                                                       Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 29.03.2012 r.                                 
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UCHWAŁA Nr 5/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 30.03.2012 r.
w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mając na uwadze właściwe, sprawne i zgodne ze Statutem SBP oraz Regulaminem
Zjazdu podjęcie prac przygotowawczych do KZD 2013, postanawia  powołać Komitet Programowo-Organizacyjny Krajowego Zjazdu Delegatów
SBP w 2013 r.
Skład Komitetu: Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca, Anna Grzecznowska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz.
                                                       Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 30.03.2012 r.

UCHWAŁA Nr 6/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji ds Statutu
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, podczas posiedzenia w dniu 30 marca br. postanowił powołać Komisję do spraw Statutu
SBP. Komisja przygotuje projekt nowego Statutu SBP.
Komisja w składzie: Sylwia Błaszczyk – przewodnicząca, Anna Grzecznowska, Bolesław Howorka, Jerzy Krawczyk, Krzysztof Marcinowski, Ewa
Stachowska-Musiał.
                                                        Zarząd Główny                          
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 30.03.2012 r.
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UCHWAŁA Nr 7/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 30 marca 2012 r.
dotycząca powołania
Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków
Członkowie Zarządu Głównego SBP, mając na uwadze sprawne przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Delegatów w 2013 r.  postanawiają powołać Komisję ds. gromadzenia i analizowania wniosków.
Skład Komisji: Maria Bochan – przewodnicząca, Joanna Chapska,
Elżbieta Grzelakowska, Marzena Przybysz, Katarzyna Regulska, Anna
Wołodko.
                                                      Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 30.03.2012 r.

UCHWAŁA Nr 8/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 30 marca 2012 r.
dotycząca uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego SBP
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działając zgodnie ze Statutem SBP – § 40, p.8, podczas posiedzenia w dniu 30 marca
2012 r. dokonał uzupełnienia składu Zarządu Głównego SBP, powołując
na członka kol. Sabinę Malinowską, zgłoszoną na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP w 2009 r. jako kolejnego kandydata do składu osobowego ZG
SBP. Podstawą do uzupełnienia składu ZG SBP jest rezygnacja z tej funkcji
kol. Piotra Marcinkowskiego. W załączeniu pismo z dnia 28 marca br.
                                                    Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 30.03.2012 r.
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UCHWAŁA Nr 9 /2012
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013 r.
Na podstawie § 22 p. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Główny SBP postanawia zwołać Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, w dniach 7-8 czerwca
2013 r.
                                                    Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 1 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA Nr 10/2012
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad wyboru delegatów
na Krajowy Zjazd Delegatów
SBP w 2013 r.
Zgodnie z § 40.1.1 i § 23.1 Statutu, Zarząd Główny Stowarzyszenia
ustala następujące zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
SBP w 2013 r.:
Krajowy Zjazd Delegatów SBP
– W Krajowym Zjeździe Delegatów SBP uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez Okręgowe Zjazdy SBP oraz członkowie
honorowi SBP.
– Liczbę delegatów ustala się według stanu liczby członków w Okręgu
na dzień 31 grudnia 2012 r.
– Jeden delegat reprezentuje 100 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w danym Okręgu.
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– Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat
na kolejnych co najmniej 50 członków SBP w Okręgu, np. 250 członków
– 3 delegatów; 550 członków – 6 delegatów.
– W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Okręgowe wybierają od
1 do 3 zastępców delegata. Zastępcy uczestniczą w Krajowym Zjeździe
Delegatów w 2013 r. w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu
przez któregoś z delegatów.
Okręgowe Zjazdy Delegatów SBP
– W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez Oddziałowe Zjazdy SBP oraz członkowie
honorowi SBP z danego Okręgu.
– Jeden delegat reprezentuje 10 członków zwyczajnych SBP w danym Oddziale według stanu liczby członków w Oddziale w dniu zwołania
Oddziałowego Zjazdu Delegatów SBP.
– Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat
na kolejnych 5 członków SBP w Oddziale, np. 25 członków – 3 delegatów;
55 członków – 6 delegatów.
– W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Oddziałowe wybierają od
1 do 3 zastępców delegata. Zastępcy uczestniczą w Okręgowym Zjeździe Delegatów w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu przez
któregoś z delegatów.


Oddziałowe Zjazdy Delegatów SBP
1. W Oddziałowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach Kół SBP oraz członkowie
honorowi SBP z danego Oddziału.
2. Jeden delegat reprezentuje 5 członków zwyczajnych danego Koła
na podstawie stanu faktycznego członków Koła SBP w dniu zwołania
walnego zebrania.
3. W szczególnych przypadkach proporcje określone w punkcie 2
mogą być zmienione przez Zarząd Okręgu w porozumieniu z Zarządem
Głównym SBP.
4. Zgodnie z § 33.2 Statutu SBP w Oddziałach zrzeszających do 50
członków, Zjazd może być organizowany przy bezpośrednim udziale wszystkich członków zwyczajnych oraz członków honorowych z danego Oddziału.


                                                    Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 1 czerwca 2012 r.
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1. Warsztaty nt. ewaluacji Strategii rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021.
W dniu 1-2 marca br. odbyły się warsztaty poświęcone ewaluacji Strategii rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2011 zorganizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  w Warszawie. Podstawę  
pracy stanowiła Strategia… oraz Ewaluacja okresowa Strategii… – raport
z badań przeprowadzonych na zlecenie FRSI przez LEM Projekt sp. z o.o.
z Krakowa. Raport na podstawie analizy dokumentów sprawozdawczych,
tabeli ze wskaźnikami rzeczowymi, ankiety internetowej, wywiadów indywidualnych oraz grupowych sporządziła Alina Habis. W spotkaniu wzięli
udział członkowie SBP: przedstawiciele Zarządu Głównego, okręgów, sekcji, komisji i zespołów problemowych. Spotkanie moderowała Anna Hejda.
Celem głównym ewaluacji Strategii SBP… była ocena stanu wdrażania
poszczególnych zadań i działań przyjętych do realizacji lub rozpoczęcia
w roku 2010 i 2011.  
Cele szczegółowe ewaluacji to: analiza potrzeb i oczekiwań członków SBP; weryfikacja adekwatnych sposobów realizacji Strategii SBP…;
określenia słabych i mocnych stron realizowanej strategii; identyfikacja
czynników sukcesu i porażek; ocena przydatności strategii w dłuższej
perspektywie czasowej; sformułowanie rekomendacji dotyczących działań
zmierzających do realizacji strategii. Strategię oceniano pod względem
trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności, trwałości.
Zdaniem respondentów badań najbardziej wartościowe działania związane z realizacją strategii to działania zmierzające do poprawy wizerunku
bibliotekarza oraz działalność wydawnicza i promocja czytelnictwa (w tym
współpraca z bibliotekami).
W trakcie warsztatów omówiono wnioski wynikające  z ewaluacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i podjęto prace nad wprowadzeniem zmian oraz uzupełnień wynikających zarówno z ewaluacji, jak
i pracy zespołów warsztatowych oraz planu współpracy SBP z FRSI.
Uczestnicy warsztatów wspólnie zastanawiali się nad tym co należy
zostawić, przesunąć bądź zmienić w Strategii SBP…, jak wzajemne oczekiwania przenieść do projektów w ramach celów strategicznych. Przekazano uwagi FRSI do realizacji Strategii…, w których zwraca się szczególną uwagę na trwałość realizowanych zadań i działania rzecznicze
w strukturach SBP. Praca zespołowa będzie kontynuowana. W najbliższym
czasie zostaną sformułowane projekty w ramach poszczególnych celów
strategicznych.
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2. Konferencja regionalna: „Mobilna edukacja w XXI w.” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, 7 marca 2012 r.
Zaproponowany na konferencji temat miał w sobie tajemnicę, a przygotowany w dużej ilości nowoczesny sprzęt zapowiadał wiele nowych treści
i form przekazu. Od początku było dużo pozytywnej energii i motywacji
pozwalającej łatwo pokonywać bariery i przeszkody, które na co dzień
wydają się nam nie do przełamania. Podczas trwania szkolenia zaskakiwała łatwość wykorzystywania różnych narzędzi w prezentacji tematu
i „mobilny” sposób przekazu.
Mobilna, to nie tylko mająca cechę łatwości przystosowania się do
zmian. To również język dopasowany do tego, którym posługują się uczniowie, przy pomocy dostępnych im narzędzi. Również koniecznie z wykorzystaniem dostępu do sieci społecznościowych i wszystkiego tego, co internet
może zaoferować, szczególnie popularnego wśród młodych odbiorców.
Edukacja w XXI w. nie oznacza tej odległej, w bliżej niesprecyzowanej
przyszłości, to edukacja tu i teraz, która powinna doganiać współczesność.
Można tego dokonać przez dostosowanie języka i sposobu przekazu do
narzędzi, którymi posługuje się uczeń, przez wnikliwe poznawanie ucznia
i jego metod percepcji rzeczywistości. Niezbędna jest refleksja nad tym, czy
nasze działania są interesujące, przejrzyste, kompletne, poprawne i skuteczne w konkretnej sytuacji i dla narzędzia, którego chcemy i staramy się
używać w procesie edukacji. Powinno nas interesować, jak uczeń funkcjonuje, jakie są sposoby jego komunikacji (także poza szkołą), jakiego
języka używa, na czym skupia swoją uwagę i jak wykorzystać to, co go
pasjonuje, więc powinniśmy wnikać w cały jego świat.
3. Warsztaty „Ochrona Danych Osobowych”, 28 marca i 16 maja
2012 r.; współorganizator Instytut Książki; poświęcone wymaganiom i obowiązkom nakładanym na biblioteki przez ustawę o ochronie danych osobowych. W każdej edycji wzięło udział 30 uczestników.
4. Warsztaty „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”, 23-25 kwietnia, Warszawa, prowadzenie FRSI oraz Idea Zmiany;
warsztaty dla członków SBP.
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V. REALIZACJA STRATEGII SBP NA LATA 2010-2021
Działania w 2012 r.

Działania w ramach grantu FRSI: Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego SBP.
Cel szczegółowy przekrojowy: Zwiększenie znaczenia SBP w działaniu na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji
zawodu bibliotekarza.
Zadanie 1: Kreowanie atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla dotychczasowych i potencjalnych członków organizacji
oraz bibliotek i innych instytucji.
Działanie 1.1: Opracowanie programu pakietu ulg/bonusów dla członków SBP. Opracowanie programu zostanie poprzedzone badaniem ankietowym wśród członków naszej organizacji. Projekt ankiety, wraz z informacją o opiniach członków SBP nt. programu bonusów/ulg zebranych
w latach 2010-2011 w czasie działań wizerunkowych, został w czerwcu
br. przesłany do zaopiniowania członkom powołanej przez Prezydium ZG
SBP grupy roboczej i do zespołu reprezentującego ZG SBP. Stosownie
do przyjętego harmonogramu badania ankietowe zaplanowano na lipiec-sierpień br.
Zadanie 2: Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty realizowane przez struktury SBP.
Działanie 2: Poszukiwanie różnych form finansowania.
Pracownik Biura ZG SBP p. Małgorzata Woźniak w czerwcu 2012 r.
została zgłoszona do udziału w szkoleniu dla profesjonalnych fundraiserów,
organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, pod auspicjami European Fundraising Association. Absolwenci uzyskują Europejski
Certyfikat Fundraisingu. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu br. i obejmują cykl 6 zajęć dwudniowych zakończonych egzaminem.
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Cel szczegółowy I.1: Zwiększenie wpływu Stowarzyszenia na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek
i pozycję zawodu bibliotekarza.
Zadanie I.1.1.1: Promocja projektu nowej ustawy o bibliotekach
oraz działania rzecznicze.
Projekt ustawy prezentowany był przez Elżbietę Stefańczyk w czasie
spotkań środowiskowych w Okręgach SBP: dolnośląskim (Żary – Wrocław,
8-9 maja); lubuskim (Zielona Góra, 17 maja i Gorzów Wielkopolski, 22
czerwca); podkarpackim (Jasło ,12-13 czerwca).
Cel szczegółowy I.3: Inicjowanie opracowania i upowszechniania
istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa.
Zadanie I.3.1.2: Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych.
Zadanie realizuje zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf (Biblioteka
Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy). Podjęte  z inicjatywy zespołu prace nad ustanowieniem normy ISO zostały zakończone
opublikowaniem w marcu br. normy PN-ISO 11620:2012: Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.
W dniach 3-4 kwietnia 2012 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyły się seminarium i warsztaty „Badanie
efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych”, które były podsumowaniem pierwszego etapu prac zespołu. Głównym celem seminarium
było przekazanie informacji o realizacji zadań przyjętych w Strategii SBP
na lata 2010-2021 oraz wprowadzenie w tematykę prac nad badaniem
efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. W seminarium wzięli
udział dyrektorzy bibliotek pedagogicznych, bibliotekarze z bibliotek publicznych i pedagogicznych, członkowie zespołu prowadzącego prace oraz
przedstawiciele SBP (łącznie 63 osoby).
Warsztaty przeznaczone były dla przedstawicieli bibliotek publicznych
prowadzących badania pilotażowe w roku 2011 oraz przedstawicieli bibliotek pedagogicznych podejmujących pilotaż w roku 2012. W części warsztatowej wzięło udział, obok członków zespołu i zaproszonego eksperta,
12 przedstawicieli bibliotek publicznych i 9 przedstawicieli bibliotek pedagogicznych. Zespół kontynuuje prace nad opracowaniem standardowego
kwestionariusza badania satysfakcji użytkowników. Ekspertem zespołu
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w tym zakresie będzie prof. Dariusz Wojakowski z Wydziału Humanistycznego AGH.
Podjęto działania promujące efekty prac zespołu:
– opublikowano omówienie prac zespołu w artykule Małgorzaty Jezierskiej: Badanie efektywności  bibliotek publicznych i pedagogicznych
– projekt SBP. Biuletyn EBIB nr 1/2012 http://www.nowyebib.info/images/
stories/numery/128/128_jezierska.pdf,
– Agnieszka Pietryka, Lidia Derfert-Wolf  prezentowały prace zespołu
w czasie V Konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Znaczenie i badanie
jakości w bibliotekach”,
– artykuł Danuty Kaczmarek na temat prac zespołu został skierowany
do redakcji „Bibliotekarza”.
Cel szczegółowy II.5: Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy.
Zadanie II.5.1.1. Podjęcie wspólnych działań dla opracowania systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia
bibliotekarzy.
Zadanie realizuje zespół powołany uchwałą nr 1 Prezydium ZG SBP
z dnia 3 lutego 2012 r., pod kierunkiem prof. Marii Próchnickiej (IINiB  UJ).
W czasie pierwszego spotkania, w dniu 8 marca br., ustalono obszar działania zespołu i przyjęto harmonogram prac. W okresie sprawozdawczym
zostały przygotowane:
– raport „Akredytacja profesjonalna programów kształcenia w zakresie
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na przykładzie Wielkiej Brytanii,
Stanów Zjednoczonych i Australii”, opracowała Katarzyna Seroka. Raport
zawiera tłumaczenia fragmentów dokumentów CILIP, ALA, ALIA. Wobec
planów umieszczenia go na portalu sbp.pl, Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich uzyskało zgodę właścicieli praw autorskich dokumentów na ich
wykorzystanie,
– projekt dokumentu „Standardy akredytacji profesjonalnej SBP”, opracowali Andrzej Dąbrowski, Maria Próchnicka.
Obydwa opracowania będą przedmiotem dyskusji w trakcie kolejnego
spotkania zespołu w lipcu br.
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VI. KONKURSY SBP

Tydzień Bibliotek 2012 – Konkurs na plakat (ogłoszenie, przeprowadzenie I i II etapu, zwycięzca Joanna Latała, studentka UJ); ogłoszenie
konkursu i przyjmowanie prac na najlepszy program Tygodnia Bibliotek
2012. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011 – rozstrzygnięcie konkursu.
I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. W 2011 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie (woj. małopolskie) obchodziła
65-lecie działalności i rozpoczęła pracę w nowej siedzibie po gruntownym
remoncie. Te dwa wydarzenia biblioteka wykorzystała do różnorodnych
działań marketingowych na rzecz upowszechniania atrakcyjnego wizerunku biblioteki w nowej siedzibie oraz promocji czytelnictwa skierowanej do
wszystkich grup wiekowych. Otwarcie biblioteki w nowej siedzibie uświetnił
oryginalny happening w postaci ulicznego korowodu bajkowych postaci
literackich symbolizujący przeniesienie książek do nowej siedziby.
Biblioteka opracowała i wydała wiele oryginalnych w formie i treści
publikacji ukazujących w sposób niekonwencjonalny działalność biblioteki,
np. książka dla najmłodszych ABC małego czytelnika czy nowe czasopismo „KątemOka”. Oprócz licznych form promujących czytelnictwo jak
spotkania z autorami, działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania
literacko-muzyczne, konkursy czytelnicze, wystawy, biblioteka prowadziła
nowe formy popularyzacji czytelnictwa, a zwłaszcza historii i kultury regionu poprzez spotkania w ramach Wszechnicy Chrzanowskiej, utworzenie
Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej we współpracy z Ośrodkiem Karta, cykl warsztatów w Klubie pod Muzami pod hasłem „Czytam i tworzę”
dla dorosłych i dzieci, projekt „Twoje strony – mocne strony. Przystanek
– Ziemia Chrzanowska”. Konsekwencja, ciągłość i cykliczność działań,
obecność biblioteki w przestrzeni miejskiej, zaangażowanie czytelników
to charakterystyczne cechy wyróżniające chrzanowską bibliotekę.
II nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszynie. Biblioteka cieszyńska od lat wyróżnia się różnorodnością form promocji czytelnictwa,
a zwłaszcza wiedzy o kulturze i historii Ziemi Cieszyńskiej. W uznaniu jej
dotychczasowych zasług w 2011 r. biblioteka (we współpracy z Fundacją ABCXXI) zainicjowała europejski program promujący głośne czytanie
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dzieciom w ramach „Cała Europa czyta dzieciom” z udziałem ponad 2 tys.
uczestników, z happeningami, paradami, imprezami plenerowymi. Liczba różnorodnych oryginalnych akcji jest imponująca: „Cała polska czyta
dzieciom i bawi się bezpiecznie”, warsztaty „Technika w służbie książki”,
warsztaty biblioterapeutyczne z dziećmi, międzynarodowe konkursy literackie, wydawanie czasopisma dla dzieci „Czytelniczek”, zajęcia teatralne
w ramach cyklu „Nasz Teatrzyk”, „Noc z Andersenem”, cykl „By historia
była sprzymierzeńcem rodziców”, kiermasze książki, debaty o przyszłości
czytelnictwa, konferencje dla bibliotekarzy podnoszące ich kompetencje
zawodowe w promowaniu czytelnictwa. Wiele akcji ma charakter transgraniczny, we współpracy z bibliotekami czeskimi graniczącymi z Cieszynem.
III nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu. Biblioteka organizuje wiele atrakcyjnych form popularyzacji czytelnictwa wśród wszystkich
grup wiekowych: spotkania autorskie, lekcje multimedialne poświęcone
historii, spotkania z poetami (cykl Seryjni Poeci). Szczególnie dużo ciekawych zajęć przeznaczonych jest dla najmłodszych (głośne czytanie,
przedszkolaki w bibliotece, teatrzyki kukiełkowe, bajki w przychodniach
dla dzieci). Organizowane są konkursy („Mistrz Recytacji”, „Z książką jak
w niebie” – fotografie czytelników, Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania, Wągrowieckie Dyktando, konkurs afiszy „W kręgu arcydzieł literatury
polskiej”). Biblioteka prowadzi akcję dzielenia się książką w urzędach,
przychodniach, bankach, kinach, stacjach PKP i PKS. Realizuje projekt
„Czytelnik XXI w.” motywujący do samokształcenia, skierowany m.in. do
bezrobotnych, seniorów. Organizuje imprezy podczas „Święta Pieczonej
Pyry” oraz międzynarodowe spotkania esperantystów w ramach „Wielkopolskiego Esperanckiego Lata”.
III nagroda: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie. Biblioteka od lat w atrakcyjny sposób promuje czytelnictwo, a szczególnie historię i kulturę regionu oraz język kaszubski.
Oprócz typowych dla bibliotek akcji czytelniczych książnicę kaszubską
wyróżnia liczba konkursów (np. Gryf Literacki, wejherowski konkurs literacki „Powiew Weny”, recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” i „Ars Poetica”,
powiatowy konkurs czytelniczy „My i nasza rodzina – sięgnijmy do swoich
korzeni”, internetowy konkurs wiedzy o teatrze). Przy bibliotece działają
Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.Oryginalną inicjatywą był „Tydzień Zakazanych Książek”. Realizowane są liczne projekty
popularyzujące kulturę kaszubską: np. Cyfrowe Kaszuby, Cyfrowa Nutka
Pomorza, Kaszubska e-Kapsuła Pamięci, Wejherowska Biblioteka Cyfro-
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wa, wydanie audiobooka w języku kaszubskim w ramach projektu „Nowe
spojrzenie na stare słowa”. W ramach projektu „Na Południe” promującego
wielokulturowość biblioteka zorganizowała międzynarodową konferencję
poświęconą kulturze słowackiej. Bibliotekę wyróżnia różnorodność działań
skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Wyróżnienia: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły
w Elblągu, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle zs. w Szebniach, Miejska
Biblioteka Publiczna w Jaśle, Krośnieńska Biblioteka Publiczna.
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2011 –
Komisja Nagrody Naukowej SBP, na posiedzeniu w dniu 26 marca br.,
nominowała do nagrody następujące publikacje: Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym.
1. Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych /
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk. Kielce: Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011, 301 s.  
2. Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce / Małgorzata Korczyńska-Derkacz. – Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 352 s.  
3. Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950) /
Agnieszka Łakomy. – Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich; Uniwersytet Śląski, 2011, 195 s.
4. Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu
kultury książki (1815-1915) / Bożena Koredczuk. – Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 370 s.
5. Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym / Jadwiga
Woźniak-Kasperek. – Warszawa: Wydaw. SBP, 2011, 220 s.
Kategoria: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym.
6. Cyfrowy świat dokumentu. Wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa
/ Pr. zbior. pod  red. Henryka Hollendra. – Warszawa: Centrum Promocji
Informatyki, 2011, 274 s.
7. System informacji archiwalnej w Polsce. Historia, infrastruktura,
standardy i metody / Justyna Adamus-Kowalska. – Katowice: Wydaw.
Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 188 s.
Komisja rekomendowała Zarządowi Głównemu uhonorowanie nagrodą
naukową książki dr Małgorzaty Korczyńskiej-Derkacz z Instytutu Infor-
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macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pt.
Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii,
bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2011, 352 s. Książka jest rozprawą habilitacyjną autorki.
ZG zatwierdził nagrodę na posiedzeniu 31 maja – 1 czerwca br.
Bibliotekarz Roku 2011 –  zwycięzcą konkursu została Małgorzata
Kępka z okręgu śląskiego, st. kustosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie. W finałowej rozgrywce pokonała, głosami internautów, 13 konkurentów (zwycięzców konkursu na szczeblu wojewódzkim),
z następujących okręgów: lubelskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego,
mazowieckiego, wielopolskiego, małopolskiego, pomorskiego, opolskiego,
lubuskiego oraz łódzkiego.  

VII. PORTAL SBP
promocja działań SBP w innych portalach,
wprowadzenie zabezpieczeń do konkursu na plakat „Tygodnia Bibliotek”,
 stworzenie formularza służącego do samodzielnego dodawania wiadomości dla użytkowników serwisu,
 poprawienie szybkości działania serwisu poprzez optymalizację
skryptów oraz porządki na hostingu,
 wprowadzenie zabezpieczeń w wyszukiwarce bazy bibliotek w celu
uniemożliwienia hurtowego pobierania danych,
 poprawki w eksporcie wyników ankiet prowadzonych w serwisie,
 dostosowanie serwisu do nowej wersji języka PHP – 5.3, wykonanie
podyktowane zmianami warunków technicznych hostingu,
 dodanie miesięczników w Archiwum Cyfrowym,
 przebudowa modułu pokazującego dyskusje w portalu,
 stworzenie serwisu „Tygodnia Bibliotek”,
 utworzenie nowej strony głównej sklepu internetowego,
 założenie profili dla bibliotek,
 udostępnienie formularza zamawiania bezpłatnego oprogramowania
dla małych bibliotek,
 pozyskanie nowych reklamodawców – umowa stała impuls, bonito.
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VIII. PRZYGOTOWANIA DO KRAJOWEGO
ZJAZDU DELEGATÓW SBP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
W dniach 7-8 czerwca 2013 r., w Warszawie, odbędzie się Krajowy
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, podczas którego
dokonamy podsumowania kadencji 2009-2013, a także określenia kierunków rozwoju organizacji i wyboru nowych władz na następne cztery lata.
Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie
tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie
pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. W mijającej kadencji misję tę realizowaliśmy poprzez różnorodne działania wzmacniające
potencjał Stowarzyszenia, jego znaczenie w tworzeniu warunków rozwoju
polskiego bibliotekarstwa i podnoszeniu kompetencji bibliotekarzy. Wśród
nich warto wymienić przede wszystkim: przygotowanie projektu nowej
ustawy o bibliotekach, opracowanie priorytetów kształcenia bibliotekarzy
i pracowników informacji naukowej, badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, poprawę komunikacji wewnętrznej, uruchomienie
portalu sbp.pl, atrakcyjną działalność wydawniczą i edukacyjną. Aktywności
te wpisują się w cele Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, którą przyjęliśmy na poprzednim KZD. Na ile udało
się nam je osiągnąć i sprostać oczekiwaniom środowiska, ocenimy podczas
Krajowego Zjazdu Delegatów w 2013 r., na który serdecznie zapraszam.
Wybierzemy wówczas nowe władze, które wprowadzą Stowarzyszenie
w drugie stulecie istnienia i będą odpowiedzialne za rozwój nowoczesnej
organizacji, sprawnie działającej w XXI w. Będziemy też dyskutować o przyszłości naszej organizacji, sprostaniu nowym wyzwaniom.
Wszystkich członków Stowarzyszenia zachęcam do włączenia się
w kształtowanie polityki rozwoju SBP, którą przyjmiemy na Krajowym
Zjeździe Delegatów. Niech nasze wspólne inicjatywy służą realizacji wizji
Stowarzyszenia – tworzeniu przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek
w społeczeństwie wiedzy.  
Z koleżeńskim pozdrowieniem
                                                                                 Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca SBP
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Zarząd Główny, na posiedzeniu w dniu 1 czerwca br., ustalił zasady
wyboru delegatów na KZD (uchwała nr 10) oraz zatwierdził następujący
harmonogram przygotowań zawierający procedury wyborcze w kołach,
oddziałach i okręgach. Informujemy ponadto, że pracują już komisje ds.
Statutu oraz ds. gromadzenia i analizowania wniosków, do których prosimy
zgłaszać swoje propozycje i uwagi.    
Harmonogram przygotowań
do Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa 7-8 czerwca 2013 r.,
Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Powołanie Komisji
30 marca 2012 r.
– ds. Statutu
– ds. gromadzenia i analizowania wniosków

ZG SBP

2.

Powołanie Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu
Delegatów SBP

30 marca 2012 r.

ZG SBP

3.

Określenie daty i miejsca oraz zasad
wyboru delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów SBP

1 czerwca 2012 r.

ZG SBP

4.

Przyjęcie harmonogramu przygotowań do
KZD 2013

1 czerwca 2012 r.

ZG SBP

5.

Zatwierdzenie materiałów wzorcowych oraz 10 września 2012 r.
regulaminów zjazdowych dla okręgów i oddziałów

Prezydium
ZG SBP

6.

Zebranie Komisji Odznaczeń i Wyróżnień:
5 września 2012 r.
dyskusja nad regulaminem o nadanie godności Członka Honorowego SBP oraz wnioskami na odznaczenia (głównie resortowe
i państwowe)

przewodnicząca
KOiW

7.

Zatwierdzenie Regulaminu o nadanie
godności Członka Honorowego SBP

13 grudnia 2012 r.

ZG SBP

8.

Zatwierdzenie preliminarza kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem KZD

14 grudnia 2012 r.

ZG SBP
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9. Przeprowadzenie wyborów:
● Walne zebrania kół: wybór władz, wybór do 30 listopada
delegatów na oddziałowe zjazdy, przeka- 2012 r.
zanie dokumentacji sprawozdawczo-wyborczej do oddziałów,
● Oddziałowe zjazdy SBP: wybór władz,
do 8 lutego 2013 r.
wybór delegatów na okręgowe zjazdy,
przekazanie dokumentacji sprawozdawczo-wyborczej do okręgów,
● Okręgowe zjazdy SBP: wybór władz, wy- do 29 marca 2013 r.
bór delegatów na KZD, przekazanie dokumentacji sprawozdawczo-wyborczej do
ZG SBP, wraz z biogramami delegatów
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przewodniczący kół

przewodniczący
oddziałów
przewodniczący
okręgów

10. Opracowanie projektów dokumentów zjaz- 19 kwietnia 2013 r.
dowych i zatwierdzenie ich przez ZG SBP:
● nowelizacja Strategii SBP na lata
2010-2021
● program działania SBP na lata
2013-2017
● projekt zmian w Statucie SBP
● projekt uchwał i wniosków

ZG SBP
Koordynator
Strategii SBP
przewodniczący
Komitetów:
Programowo-Organizacyjnego,
ds. Statutu SBP,
ds. gromadzenia
i analizowania
wniosków

11. Opracowanie i zatwierdzenie przez ZG SBP 19 kwietnia 2013 r.
sprawozdań za kadencję 2009-2013 z działalności: ZG SBP, skarbnika SBP, działalności Okręgów, Sekcji, Komisji, Zespołów
problemowych

ZG SBP

12. Udostępnienie delegatom dokumentów zjazdowych (projekty) na platformie cyfrowej
SBP: program i porządek obrad; Regulamin
obrad; Regulaminy Komisji Zjazdowych; Regulaminy działania: Zarządu Głównego SBP;
Głównej Komisji Rewizyjnej SBP; Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP.
Nowelizacja Strategii SBP na l. 2010-2021;
Program działania SBP na lata 2013-2017;
zmiany w Statucie; uchwały i wnioski. Sprawozdania z działalności: Zarządu Głównego SBP; Głównej Komisji Rewizyjnej SBP;
Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP za lata 2009-2013.

ZG SBP
Biuro ZG SBP

30 kwietnia 2013 r.
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13. Przesłanie do Biura ZG SBP biogramów
30 kwietnia 2013 r.
członków SBP zmarłych w ostatniej kadencji

przewodniczący
Okręgów

14. Opracowanie i wydanie „Biuletynu
Informacyjnego” na KZD

Biuro ZG SBP
Wydawnictwo SBP

15 maja 2013 r.

15. Przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Dele- 7-8 czerwca 2013 r.
gatów SBP. Uchwalenie:
– nowelizacji Strategii SBP na lata
2010-2021;
– Programu działania na lata 2013-2017;
– Statutu SBP;
– nadania godności Członków Honorowych
SBP;
– regulaminów działania Zarządu Głównego
SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej SBP,
Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP

ZG SBP

16. Ukonstytuowanie się nowych władz SBP

28 czerwca 2013 r.

przewodniczący SBP

17. Opracowanie dokumentacji Zjazdu

30 sierpnia 2013 r.

Biuro ZG SBP

18. Rejestracja nowych władz SBP w Krajowym lipiec – 2013 r.
Rejestrze Sądowym
19. Wybory Zarządów Sekcji, Komisji i Zespołów ZG SBP

Biuro ZG SBP
Sekretarz Generalny
SBP

wrzesień/październik przewodniczący
2013 r.
Sekcji, Komisji
i Zespołów

20. Wydanie:
● materiałów zjazdowych („Biuletyn”),
31 grudnia 2013 r.
● Informatora organizacyjnego SBP na lata
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IX. STANOWISKA, OPINIE, APELE, INTERWENCJE

W okresie styczeń-czerwiec ZG SBP sformułował uwagi dotyczące:
 funkcji Krajowej Rady Bibliotecznej,
 urlopów dla bibliotekarzy; odpowiadając na interwencję SBP, Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy poinformował nas, że zwrócił
się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustoszy i bibliotekarzy na podstawie mianowania przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.),
 uchylenia art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; SBP wyraziło swój sprzeciw, argumentując, iż nie służy to tworzeniu elit zawodu
i pozostaje w sprzeczności ze staraniami podejmowanymi przez bibliotekarzy i biblioteki o umacnianie rangi tego zawodu w świadomości społecznej,
 ACTA; SBP poparło stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji, która
wskazywała na sprzeczność ACTA z przyjętą Strategią Rozwoju Kapitału
Społecznego. Podpisanie ACTA w praktyce uniemożliwi dyskusję, zapowiadaną w podpisanym przez premiera Pakcie dla Kultury, na temat rewizji
praw własności intelektualnej, w tym szczególnie ważnego dla internetu
prawa autorskiego,
 projektu wprowadzenia wyjątków i ograniczeń w stosowaniu prawa
autorskiego w bibliotekach i archiwach; SBP przeanalizowało 6 zagadnień,
co do których zgłosiło drobne uwagi,
 projektu ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów; SBP wyraziło sprzeciw
wobec zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym dotyczących
zasad powoływania na stanowisko bibliotekarzy dyplomowanych, w tym
likwidacji Komisji ds. bibliotekarzy dyplomowanych przy Ministrze Nauki
i Szkolnictwie Wyższego,
 projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego; zdaniem SBP
w obecnej postaci projekt zawiera nieprecyzyjne sformułowania oraz
propozycje działań kosztownych, lecz nieefektywnych i nierealnych do
wykonania w określonych w rozporządzeniu ramach czasowych. Brakuje
też określenia zasad (choćby najogólniejszych) regulujących włączanie
zbiorów bibliotek lub ich części do NZB,
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 projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystania utworów osieroconych;
zaproponowane przez Parlament Europejski rozwiązania w zakresie
ograniczenia powstawania w przyszłości dzieł osieroconych uważamy za
niewystarczające,
 projektu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji
kultury; zwrócono uwagę, że rozporządzenie powinno dać podstawę do
tworzenia przejrzystej (w miarę ujednoliconej) struktury stanowisk w bibliotekach publicznych, łącznie z przypisaną im siatką płac oraz przyczyniać się do uporządkowania sytuacji kadrowej i finansowej w bibliotekach.
Proponowany projekt nie spełnia tych oczekiwań,
 projektu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach; naszym zdaniem projekt jest niespójny z ustawą o bibliotekach oraz z rozporządzeniem dotyczącym zawodów i specjalności na
rynku pracy. Zaproponowana nowelizacja rozporządzenia utrzymuje „resortowość” zawodu bibliotekarza i pozostawia poza wspólną regulacją sieć bibliotek szkół wyższych, szkolnych i pedagogicznych pozostawiając wymogi
kwalifikacyjne dla tych sieci w gestii odpowiednich resortów. Dopuszcza
zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich osób bez przygotowania
zawodowego, bez kwalifikacji bibliotekarskich. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zwraca się o ponowne przeanalizowanie projektu Rozporządzenia i przygotowanie go we współpracy ze środowiskiem. W stanowisku SBP uwzględniono opinie napływające z różnych bibliotek w całym
kraju oraz struktur organizacji,
 projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury,
 projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich; SBP
nie zgłosiło zastrzeżeń,
 projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, w sprawie
sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych,
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz współdziałania bibliotek
publicznych w wykonywaniu tej obsługi,
 projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz współdziałania bibliotek publicznych
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w wykonywaniu tej obsługi; SBP zauważyło kilka braków w zapisach i niejednoznaczne sformułowania,
 interwencji w sprawie ciężkiej sytuacji finansowej Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej. Pismo wysłano do Adama Struzika, Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Ludwika Rakowskiego, Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiesławy Krawczyk, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauk i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Karola Semika, Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
 interwencji w sprawie włączenia Ośrodka Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Pełne teksty
stanowisk SBP dostępne są na portalu sbp.pl.

X. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

CZASOPISMA: 6 numerów „Bibliotekarza”; 6 numerów „Poradnika
Bibliotekarza”; 1 numer „Zagadnień Informacji Naukowej”; 2 numery „Przeglądu Bibliotecznego”.
Warto zauważyć, że od nr 5 wprowadziliśmy nową szatę graficzną
„Bibliotekarza”, autorstwa Tomasza Kasperczyka, od lat współpracującego
z Wydawnictwem SBP. Zwiększyła się również redakcja „Bibliotekarza” –
zastępcą redaktora naczelnego została dr Barbara Budyńska, pracownik
Instytutu Książki i Czytelnictwa BN.
KSIĄŻKI:
z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”
1. B. Howorka – Prawo autorskie w pracy bibliotekarza
2. B. Staniów – Biblioteka szkolna dzisiaj
3. B. Sosińska-Kalata – Społeczeństwo i sieć informacyjna
4. E. B. Zybert (red.) – Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej
5. P. Malak – Indeksowanie treści
6. G. Leszczyński – Książki pierwsze. Książki ostatnie?
7. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka (red.) – Biblioteki cyfrowe
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z serii „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”
1.  A. Krajewska (red.) – Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież
w bibliotece
2. G. Lewandowicz-Nosal – Od czterech do sześciu. Książki dla przedszkolaka
z serii „Propozycje i Materiały”
1. Jan Ciechorski – Ustawa o bibliotekach – komentarz
z serii „FO-KA”
1. K. Grzędzińska (red.) – Format MARC 21 rekordu bibliograficznego
dla książki
z serii „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”
1. A. Żukowska – Audiobooki w bibliotece
2. G. Bilska – Ściąga dla bibliotekarzy 2012. Wyd. II uzupełnione
z serii „Bibliotekarze Warszawscy we Wspomnieniach Współczesnych”
1. M. Lenartowicz (red.) – Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa
poza seriami
1. J. Wojciechowski – O bibliotekach po mojemu
Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP
Porządek obrad posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 25 stycznia,
obejmował:
1. Prezentację i informację o działalności portalu sbp.pl.
2. Ocenę działalności wydawniczej w 2011 r.
3. Projekt  planu wydawniczego na 2012 r.
4. Dyskusję.
Małgorzata Szmigielska kierująca portalem sbp.pl zaprezentowała  dotychczasowy kształt portalu, omówiła problemy związane z jego budowaniem
i funkcjonowaniem. Skupiła się na współpracy w 2011 r. z Wydawnictwem
SBP wskazując na dalsze kierunki działania (m.in. uruchomienie sprzedaży
elektronicznej, publikacja zapowiedzi wydawniczych oraz recenzji).
Dorobek wydawniczy w 2011 r. przedstawił Janusz Nowicki. Niestety
mimo wysokiej oceny poziomu czasopism SBP, w przypadku niektórych
tytułów spada ich nakład, co obrazuje poniższe zestawienie.
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Nakłady czasopism
„Bibliotekarz”

Nr 1/2011
1800

Nr 12/2011
1800

Nr 1/2012
1700
Nr 2/2012
1500

„Poradnik Bibliotekarza”

Nr 1/2011
4300

Nr 12/2011
4300

Nr 1/2012
4100
Nr 2/2012
3700

„Przegląd Biblioteczny”

Nr 1/2011
Nr 2/2011
650

Nr 3/2011
Nr 4/2011
600

bz.

„Zagadnienia Informacji
Naukowej”

350

350

bz.

Istotnym problemem jest utrzymanie 2 tytułów naukowych na liście
czasopism punktowanych MNiSW, co zgodnie z nowymi wymogami łączy
się z koniecznością podjęcia dodatkowych działań (np. rozszerzenia składu
rad redakcyjnych o zagranicznych specjalistów).
Jeśli chodzi o książki, to w 2011 r. wydaliśmy 17 tytułów. Nakłady
oscylowały w granicach 300-600 egz. Wyjątkiem był Podręczny słownik
bibliotekarza (1000 egz.). Warto wymienić działania, które przyniosły poprawę sytuacji:
– stale udoskonalana oferta wydawnicza umieszczana na portalu,
– utworzono nową serię wydawniczą „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”,
– wprowadzono nowe kolorowe okładki do serii „Nauka – Dydaktyka –
Praktyka”,
– zweryfikowano bazy adresowe odbiorców naszych książek,
– nastąpił rozwój sklepu internetowego (tą drogą przychodzi 80% zamówień),
– 9 książek miało dodruki, co daje efekt ekonomiczny.
Plan na 2012 r. zapowiada się bardzo interesująco. Hitami wydawniczymi powinny być książki B. Howorki Prawo autorskie dla bibliotekarzy,
B. Staniów Biblioteka szkolna dzisiaj, praca zb. pod red. Anny Tokarskiej
Nowe bibliotekarstwo, a także nadal Podręczny słownik bibliotekarza.
J. Nowicki zwrócił uwagę, że w ostatnich latach – wskutek współpracy
Wydawnictwa z ośrodkami akademickimi w Polsce – zmienił się radykalnie
zestaw autorów publikacji. W 2011 r. autorami książek byli pracownicy
instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z Warszawy, Wrocła-
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wia, Katowic, Łodzi oraz z BUW, Biblioteki Sejmowej, BN, Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Dyskusję nad działalnością wydawniczą rozpoczął prof.
D. Kuźmina stwierdzając, że nakład wszystkich czasopism naukowych
i fachowych spada i jest to tendencja stała. Prof. D. Kuźmina sugeruje
sprzedaż naszych czasopism i artykułów poprzez portal sbp.pl, który winien promować nasze wydawnictwa nie tylko w środowisku bibliotekarskim. Poinformował o utworzeniu, wspólnie z Wydziałem Filologicznym
Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych dla nauczycieli
bibliotekarzy. W tym kontekście zaproponował pomoc w upowszechnianiu
publikacji SBP.
St. Czajka ocenił projekt planu na 2012 r. jako bardzo dobry. Podniósł
problem zmiany redaktora naczelnego „Bibliotekarza”, stwierdzając, że
praca J. Wołosza na tym stanowisku to cała epoka bibliotekarstwa. Życzył
nowej Redaktor Naczelnej, E. Stefańczyk, kontynuacji sukcesów czasopisma i umocnienia jego pozycji na rynku.
Prof. B. Sosińska-Kalata podniosła problem sprzedaży elektronicznej
oraz nowych projektów dot. zmian na listach preferencyjnych czasopism
naukowych dofinansowywanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
J. Jagielska apelowała, by Wydawnictwo, pomimo finansowych trudności, nie przerywało edycji kolejnych tomów serii „pamiętnikarskiej” SBP.

XI. SPRAWY RÓŻNE
 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniu 9 lutego 2011 r. zorganizowało spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń twórczych oraz instytucji, które zajmują się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją,
informacją i udostępnianiem zbiorów, stanowiących ważny element polskiej
kultury. Poświęcone ono było współpracy tych podmiotów z Narodowym
Instytutem Audiowizualnym, a odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie. Wśród zaproszonych gości była Zina Jarmoszuk, dyrektor Departamentu Mecenatu
Państwa MKiDN oraz zastępca dyrektora NINA, Jarosław Czuba.
 Pozyskanie nowych grantów z MKiDN na: serwis Bibliofilm, dodatek
Świat Książki Dziecięcej w „Poradniku Bibliotekarza”.
 Grant z FRSI – podpisanie kolejnej umowy na realizację działań
zwiększających potencjał Stowarzyszenia.
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 Złożenie wniosku na książkę prof. Joanny Papuzińskiej w II naborze
do programu „Promocja Literatury i Czytelnictwa”, priorytet: „Literatura”.
 Uzyskanie środków z MKiDN na: XXI Targi Książki Historycznej,
Jubileusz 95-lecia SBP oraz na nagrody w konkursie „Bibliotekarz Roku”.
 Referat A. Szczotki-Sarny dotyczący działań Wydawnictwa SBP,
wygłoszony na konferencji w Łodzi, poświęconej książce dziecięcej.
 Referat E. Stefańczyk „Smak radości, smak współpracy, smak sukcesu – pyszna wizja SBP z dominującą nutą zmian i rozwoju” na III Konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych w Jaśle.
 Rozmowy z Instytutem Książki nt. wsparcia finansowego i rzeczowego działań statutowych Stowarzyszenia (konkursy „Mistrz Promocji
Czytelnictwa”, „Tydzień Bibliotek”, Forum Młodych Bibliotekarzy).
 Spotkanie z przedstawicielami bibliotekarzy z Gruzji.
 Przygotowania do VII FMB pt. „Biblioteka to marka”.
 Podpisanie umów partnerskich z firmami Aleph, Sokrates i MPLC.
 Współpraca z wydawnictwem Bajka (40% zniżki dla bibliotek).
 Opracowanie nowej szaty graficznej czasopisma „Bibliotekarz”.
Rozmowy nt. udziału SBP w Ogólnopolskim Forum Integracji Społecznej w Zakopanem.
 Rozmowy z Instytutem Goethego w sprawie wspólnych przedsięwzięć (warsztaty nt. Facebooka, Program Kultura – projekt z Niemcami
i Szwecją, we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Szwedzkich).
 Udział E. Stefańczyk w różnych spotkaniach, m.in. w MKiDN nt. standardów usług oferowanych przez biblioteki i domy kultury; w posiedzeniu
Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury.
 Zamieszczenie na portalu sbp.pl ankiety dla wbp, dotyczącej danych
na temat komputeryzacji bibliotek.
 W czasie III Warszawskich Targów Książki przyznano nagrody sezonu
wydawniczo-księgarskiego Ikar 2012. W kategorii bibliotekarz/bibliotekarka
nominację otrzymała Elżbieta Stefańczyk.
 Partnerstwo SBP w projekcie „Biblioteka na to czeka” – przekazanie książek z IPN do bibliotek publicznych, we współpracy z bibliotekami
wojewódzkimi.
 11 maja 2012 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej odbyło się spotkanie
przedstawicieli SBP z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego oraz Fundacji Billa i Melindy Gatesów; dyskutowano o kierunkach dalszej współpracy i możliwościach dofinansowania polskich bibliotek.
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 Polska wersja językowa manifestu o statystyce bibliotecznej została udostępniona w portalu IFLA. Dokument przetłumaczono z inicjatywy
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 Patronaty SBP: III Warszawskie Targi Książki, II Targi Książki w Katowicach, VI Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy organizowana
przez Instytut Badań w Oświacie, seminarium „Informacja w świecie cyfrowym” organizowane przez Bibliotekę Główną Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej; międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci
i młodzieży „Słoneczna Zakładka 2012 – Moja ulubiona książka”, ogólnopolska konferencja naukowa „Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej”; międzynarodowa konferencja
„Dziecko w świecie książki i mediów”.
 Patronaty portalu sbp.pl: „52 książki” inicjatywa czytelnicza; warsztaty
„Bibliotekarka nowoczesną kobietą dla kobiet pracujących w zawodzie
bibliotekarza”; czasopismo „Ibinacja”; „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Żywa
biblioteka Wrocław 2012”.
 Udział członków ZG w uroczystościach związanych z TB oraz jubileuszowych (m.in. Żary, Grudziądz, Katowice, Wrocław, Zielona Góra,
Gorzów Wlkp.).

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej
zapraszają do udziału w II Salonie Bibliotek
II Salon Bibliotek będzie zorganizowany podczas XXI Targów Książki
Historycznej w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2012 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.
Ideą Salonu jest promocja bibliotek, które wydają publikacje o tematyce
historycznej oraz w różnych formach upowszechniają wiedzę historyczną,
szczególnie o regionach i wybitnych postaciach zasłużonych dla lokalnej
społeczności.
Podobnie jak w roku poprzednim, Stowarzyszenie wyda „Katalog
publikacji historycznych bibliotek”. Druga edycja „Katalogu” będzie zawierać publikacje z ostatnich trzech lat (styczeń 2010 – czerwiec 2012),
a w przypadku dzieł o wyjątkowym znaczeniu, również te wydane w ciągu
ostatnich pięciu lat.
Więcej informacji: www.sbp.pl
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XII. Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 marca 2012 r.
w wieku 63 lat zmarł
Prof. dr hab. Marcin Drzewiecki
Ceniony pedagog, wybitny uczony z ogromnym dorobkiem naukowo-dydaktycznym, obejmującym studia, rozprawy, artykuły i recenzje w  kraju i poza jego granicami z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wieloletni dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa w Bibliotece
Narodowej. Przewodniczył Radzie Naukowej Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Członek
Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego w MKiDN, Członek Krajowej Rady
Bibliotecznej. Nieocenione zasługi, poprzez fachowe doradztwo i pomoc,
wniósł do polityki wydawniczej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
gdzie przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Wydawniczej SBP, oraz Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego czasopisma
„Bibliotekarz”.
Za swoją działalność społeczną i zawodową został uhonorowany wieloma nagrodami i medalami państwowymi, resortowymi, organizacyjnymi,
stowarzyszeniowymi oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.
Odszedł od nas wspaniały Człowiek, pełen życzliwości Kolega
Cześć Jego pamięci
W imieniu całej społeczności stowarzyszeniowej
                                    Zarząd Główny
                                        Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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