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I. POSIEDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH SBP

1. VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
W dniach 2-3 września w Kiekrzu k. Poznania obradowało VII Forum
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, odbywające się pod hasłem: „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa”.
Organizatorami Forum byli Zarząd Główny oraz Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP. W Forum wzięło udział ponad 150 przedstawicieli środowiska
bibliotekarskiego – członków ZG, okręgów i oddziałów Stowarzyszenia
oraz gości z administracji państwowej, Instytutu Książki, organizacji pozarządowych i innych, związanych z sektorem książki, upowszechnianiem
czytelnictwa oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego reprezentowała
Zina Jarmoszuk – dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN.
Obecni byli m.in.: przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej, dyrektor
BN – dr Tomasz Makowski, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Jacek Wojnarowski, członek Prezydium Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Kultury – Piotr Szczechowiak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – Olcha Sikorska,
prezes Polskiego Związku Bibliotek – Jan Krajewski, honorowy przew.
SBP – dr Stanisław Czajka, członkowie honorowi SBP: Marian Filipkowski,
Bolesław Howorka, Janina Jagielska, Stanisław Krzywicki, Franciszek
Łozowski, Elżbieta Pawlicka, Marian Skomro, Ewa Stachowska-Musiał,
Maria Wasik, Jan Wołosz.
Program Forum obejmował:
1. Uroczyste otwarcie Forum, powitanie uczestników i gości.
2. „Ci, którzy odeszli” – odczytanie listy zmarłych członków SBP w okresie od Krajowego Zjazdu Delegatów do VII Forum.
3. Powołanie Prezydium Forum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wystąpienie programowe przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk.
6. Narodowy Program Czytelnictwa (wystąpienie przedstawiciela MKiDN).
7. Dekoracje odznaczeniami zasłużonych bibliotekarzy i działaczy SBP.
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8. Wręczenie nagród w konkursach SBP – Nagroda Naukowa im.
Adama Łysakowskiego, Nagroda Młodych im. Prof. Marii Dembowskiej,
Bibliotekarz Roku.
9. Ocenę działalności SBP od KZD do VII Forum, w tym:
– powołanie Komisji Uchwał i Wniosków VII Forum,
– realizacja „Programu działania SBP na lata 2009-2013”. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie 31 maja 2009 – 2 września
2011 (M. Przybysz, sekretarz generalny),
– wystąpienie przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej, Elżbiety
Zaborowskiej,
– dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania z działalności SBP.
10. Realizację Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021:
– realizacja Strategii SBP… Etap I – 2010-2011 (Maria Burchard),
– panele dyskusyjne dot. realizacji Strategii SBP...,
– ustawa o bibliotekach. Projekt SBP (prezentacja: Andrzej Tyws, moderator: Jolanta Stępniak).
11. Panele dyskusyjne:
– badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych (prezentacje: prof. Ewa Głowacka, Elżbieta Górska, moderator: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska),
– priorytety kształcenia i pragmatyka zawodu bibliotekarza (prezentacje: prof. Maria Próchnicka, dr Danuta Konieczna, moderator: Ewa Kobierska-Maciuszko),
– kształtowanie atrakcyjnego wizerunku SBP (prezentacje: Agata
Szczotka-Sarna, Joanna Chapska, moderator: Piotr Marcinkowski).
12. Dyskusja i podsumowanie Forum, przyjęcie uchwał i wniosków.
Po uroczystym otwarciu Forum, któremu towarzyszył poczet sztandarowy SBP i uczczeniu pamięci członków Stowarzyszenia, zmarłych
w okresie 2009-2011 oraz odczytaniu listu ministra Bogdana Zdrojewskiego
do uczestników Forum (list odczytała Pani Zina Jarmoszuk), przystąpiono
do prac merytorycznych.
Zadania programowe podejmowane w latach 2009-2011, z uwzględnieniem środków finansowych pozyskanych na ich realizację, rozwoju
współpracy międzynarodowej, budowy nowoczesnych narzędzi komunikacji przedstawiła Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP, w prezentacji
„Przesiadka na ekspres – zmiany, rozwój, sukcesy SBP, czerwiec 2009
– wrzesień 2011”. Przedstawiając dorobek organizacji w latach 2009-2011
do najważniejszych dokonań zaliczyła:
 przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach,
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 przystąpienie do EBLIDA (European Bureau of Library, Information
and Documentation Associations) oraz nawiązanie współpracy z PALA
(Polish – American Librarians Association),
 uruchomienie internetowej platformy www.sbp.pl, która już stała się
narzędziem promocji i komunikacji organizacji ze środowiskiem,
 uaktywnienie młodych pracowników bibliotek i informacji naukowej
oraz studentów, poprzez organizowane Fora Młodych (od Zielonej Góry
do Poznania),
 przeprowadzenie kampanii wizerunkowej, w wyniku której środowisko
bibliotekarzy i członków zdecydowało o zmianie logo SBP i uatrakcyjnieniu
form promocji organizacji,
 kontynuowanie znanych w środowisku konkursów, w tym o „Nagrodę
Naukową im. A. Łysakowskiego”, czy w ramach „Tygodnia Bibliotek” – na
plakat (po raz pierwszy w formie plebiscytu internetowego) i na najciekawszy program obchodów,
 zorganizowanie konkursu na „Bibliotekarza Roku”, jako sposobu
upowszechnienia najaktywniejszych bibliotekarzy w poszczególnych regionach i całej Polsce,
 powołanie przy ZG Komisji ds. Edukacji Informacyjnej oraz przekształcenie dotychczasowej Komisji Automatyzacji w Komisję Nowych
Technologii, jako wyraz podążania za zmianami zachodzącymi w bibliotekarstwie, nie tylko polskim,
 zorganizowanie ponad 40 konferencji, seminariów i warsztatów, z których skorzystało ok. 3500 uczestników,
 utworzenie nowej serii „Biblioteki-Dzieci-Młodzież” jako wyraz rozwoju
dotychczasowej działalności Wydawnictwa SBP,
 digitalizację czasopism SBP i udostępnienie ich w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w Bibliotece Cyfrowej Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliologicznej Studiów Bibliologicznych UW,
 uruchomienie e-sklepu, oferującego publikacje Wydawnictwa SBP.
Przedstawione dokonania możliwe były, między innymi, dzięki środkom
finansowym pochodzącym ze sprzedaży wydawnictw, programów operacyjnych MKiDN (z dotacji i programów operacyjnych w latach 2009-2011
pozyskano 1,7 mln zł ) oraz sponsoringowi i niewielkiemu wsparciu z 1%
odpisu podatkowego. Partnerami SBP w tym czasie były m.in.: Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Orange, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), uczelnie,
biblioteki, wydawcy, księgarze, związki zawodowe i inne organizacje z obszaru czytelnictwa. Spośród sponsorów wymienić należy firmy ALEPH
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Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Bibliotekarz Roku” 2010

i „Sokrates Software”. Tegoroczne statutowe spotkanie, odbywające się
w połowie kadencji władz Stowarzyszenia, miało na celu przede wszystkim przedstawienie efektów wdrożenia „Programu działania SBP na lata
2009-2013”, dotychczasowych osiągnięć w zakresie realizacji Strategii
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, ze szczególnym
uwzględnieniem prac dotyczących najistotniejszych problemów bibliotekarstwa polskiego, w tym: ustawy o bibliotekach, badania efektywności
bibliotek publicznych, pedagogicznych, priorytetów kształcenia i pragmatyki
zawodu bibliotekarza oraz kierunków działania, planów i zamierzeń władz
SBP na drugą część kadencji.
Była to również okazja do zapoznania się z zamierzeniami Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opracowania Narodowego
Programu Czytelnictwa – program przedstawiła Pani Zina Jarmoszuk. Celem NPC ma być rozwój czytelnictwa w oparciu o sieć bibliotek publicznych
i szkolnych, z wykorzystaniem nowych technologii, poprzez współpracę
poszczególnych składników rynku książki. Obejmować ma m.in. zakupy
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nowości książkowych i licencji na e-booki dla bibliotek publicznych i szkolnych, a także zakup tabletów dla bibliotek szkolnych i dofinansowanie
działalności edukacyjnej tych instytucji. Przy realizacji programu, MKiDN
współpracować będzie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, bo nawiązuje
on do programów strategicznych rządu w zakresie edukacji (m.in. zachęcenie do czytania poprzez zakup tabletów i e-booków).
Dodatkowo MKiDN proponuje działania pod nazwą „Pierwsza Książka
Małego Dziecka”, polegające na wyprodukowaniu książek dla noworodków
i dystrybucji ich w ramach kampanii społecznej, skierowanej do rodziców,
mającej na celu promowanie czytelnictwa od najwcześniejszych lat życia.
Takie działania podejmowane są z sukcesem np. w Skandynawii.
Komentując nowelizację Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Zina Jarmoszuk stwierdziła, że po szerokiej dyskusji
środowiskowej i koniecznych modyfikacjach, jest to najlepsze z możliwych
rozwiązań. Zdaniem Z. Jarmoszuk, „Biblioteki [w ustawie] są zabezpieczone przed bezzasadnymi łączeniami”.
W trakcie Forum uhonorowano odznaczeniami resortowymi i organizacyjnymi wyróżniających się członków Stowarzyszenia. Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali: Elżbieta Budnik, Jadwiga
Chruścińska, Jerzy Krawczyk, Wojciech Rozwadowski, Stanisław Turek
(odznaczenie pośmiertne), Krystyna Wołoch. Odznaczenia resortowe wręczyła Zina Jarmoszuk.
Odznaczenia Stowarzyszeniowe z kolei wręczyli Elżbieta Stefańczyk,
przewodnicząca SBP i Stanisław Czajka, honorowy przewodniczący SBP.
Odznaczenia te otrzymali:
 Odznaka Honorowa SBP – Helena Bednarska, Marzena Przybysz,
Elżbieta Zaborowska,
 Medal „W dowód uznania” – Wiesława Budrowska, Dorota Rzeszutek,
Elżbieta Skubała.
Zebrani na Forum poznali również laureatów konkursów, organizowanych przez Zarząd Główny. Wręczono Nagrodę Naukową SBP im. Adama
Łysakowskiego za rok 2010, którą otrzymali: prof. dr hab. Wiesław Babik,
dr Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. dr hab. Andrzej Mężyński,
prof. dr hab. Jacek Wojciechowski. Laureatką Nagrody Młodych im. Prof.
Marii Dembowskiej została Anna Kalińska. W tym roku po raz pierwszy
wybrano w internetowym, ogólnopolskim plebiscycie Bibliotekarza Roku,
którym została Barbara Kuprel. Finalistami tego konkursu byli również:
Barbara Bielasta, Maria Czarnecka, Błażej Feret, Bożena Jaskowska,
Elżbieta Kampa, Lucyna Kumala, Anita Romulewicz, Danuta Szlendak,
Małgorzata Wojtaluk.
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W części sprawozdawczej Forum przedstawiono:
 sprawozdanie Zarządu Głównego od KZD 2009 do VII Forum
(M. Przybysz, sekretarz generalny SBP),
 sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej (Elżbieta Zaborowska,
przewodnicząca GKR), GKR nie wnosi uwag do dotychczasowej działalności merytorycznej, jak i finansowej, podkreślając duże zaangażowanie
wszystkich ogniw i Biura ZG SBP,
 realizację Strategii SBP... Etap I – 2010-2011 (Maria Burchard, koordynator Strategii...).
Zebrani na Forum przyjęli jednogłośnie uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań.
Wielkie zainteresowanie i bardzo ożywioną dyskusję wywołały panele
poświęcone wynikom prac zespołów powołanych przez ZG SBP do: opracowania nowelizacji Ustawy o bibliotekach; badania efektywności bibliotek
publicznych i pedagogicznych; priorytetów kształcenia i pragmatyki zawodu
bibliotekarza; kształtowania atrakcyjnego wizerunku SBP.
Projekt nowej ustawy o bibliotekach szczegółowo omówił Andrzej Tyws,
przewodniczący zespołu powołanego przez Zarząd Główny SBP. Od 1997 r.
środowisko bibliotekarzy próbuje poprawić przyjętą wówczas ustawę. Zdaniem Zespołu w ustawie o bibliotekach konieczne jest powołanie koordynatora dla usprawnienia współpracy bibliotek różnych sieci; utworzenia
koszyka usług gwarantowanych; doprecyzowanie typów bibliotek i ich
zadań; lepsze umocowanie Krajowej Rady Bibliotecznej (m.in. poprzez
możliwość dysponowania środkami finansowymi). Opracowany projekt
jest po konsultacji w kancelarii prawnej i został zaopiniowany przez część
środowiska bibliotekarskiego. Żywe przyjęcie i dyskusja w trakcie Forum
dają nadzieję na przygotowanie projektu ustawy odpowiadającego potrzebom całego środowiska bibliotekarskiego w Polsce.
Duże zainteresowanie uczestników Forum wzbudziły pozostałe merytoryczne punkty programu, w tym panel poświęcony priorytetom kształcenia i pragmatyki zawodowej. Zagadnienie podejmowane wielokrotnie
przez SBP, ostatnio w czasie prac nad Strategią. Zadaniem zespołu pod
kierunkiem Danuty Koniecznej, dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, było przyjrzenie się jakości programów kształcenia
bibliotekarzy w Polsce, znalezienie wspólnych elementów i przygotowanie
do opracowania w przyszłości standardów awansu zawodowego, w różnych typach bibliotek. Zagadnienie jest bardzo złożone i będzie wymagało
dalszej pracy pod kierunkiem, być może, powołanej Komisji ZG SBP.
Złożoność zagadnienia standaryzacji programów kształcenia przedstawiła prof. Maria Próchnicka, podkreślając konieczność uwzględnie-
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nia w dalszych pracach nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym
i wchodzących w życie Polskich Ram Kwalifikacji, które umożliwiają
m.in. kontynuowanie kształcenia na kolejnych poziomach w innym kraju.
Polska jako członek UE musi takie ramy kwalifikacji opracować, a dyplomy polskich uczelni należy dostosować do poziomu europejskich
ram kwalifikacji. Zawód bibliotekarza znajduje się na liście zawodów
i kwalifikacji regulowanych (MPiPS), nie są tam jednak określone kwalifikacje, jakie osoba musi spełnić, aby ten zawód wykonywać. Zdaniem
M. Próchnickiej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich powinno włączyć
się w opracowanie tych kryteriów.
Stworzenie standardów umożliwiających dokonanie oceny pracy biblioteki i dających możliwość porównania pracy kilku bibliotek, było postulowane na wielu zjazdach i konferencjach organizowanych przez SBP.
Zagadnienie to znalazło się również w Strategii SBP na lata 2010-2012,
dlatego w trakcie Forum przedstawiono uczestnikom omówienie dotychczasowych dokonań powołanego zespołu pod kierunkiem Lidii Derfert-Wolff i apelowano do struktur SBP o lobbing w zakresie stosowania tych
wskaźników w bibliotekach publicznych i pedagogicznych. Biblioteki akademickie już w 2001 r. rozpoczęły prace nad takimi wskaźnikami, a aktualnie w ofercie Wydawnictwa SBP jest opracowanie autorstwa Teresy
Szmigielskiej: Standardy oceny bibliotek akademickich (Warszawa 2011).
Pozostałe biblioteki mają do dyspozycji m.in. normy ISO 11620 „Badanie
funkcjonalności bibliotek” (Information and Documentation – Library performance indicators).
VII Forum SBP zakończyła dyskusja dotycząca działań podejmowanych przez Zarząd Główny w zakresie zmiany wizerunku organizacji. W ramach tych działań w okręgach przeprowadzono kilka warsztatów pod kierunkiem specjalisty PR, Agaty Szczotki-Sarny. Nowe logo i przyjęcie tzw.
„księgi znaku” to początek zmian oczekiwanych przez wielu członków,
w tym młodych, którzy będą działać w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich w przyszłości.
Z sali zgłaszano wnioski, które w końcowej części spotkania przedstawiła zebranym Komisja Uchwał i Wniosków.
Uczestnicy Forum wystosowali ponadto apele o:
1. Ustanowienie wieloletniego programu rządowego modernizacji infrastruktury miejskich, powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych.
2. Wzmocnienie udziału bibliotek w Narodowym Programie Czytelnictwa.
Organizację Forum dofinansowano ze środków MPiPS, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wsparcia organi-
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zacyjnego udzieliła również Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu.
Tegoroczne Forum SBP poprzedziła konferencja poświecona budownictwu bibliotecznemu „Biblioteka XXI w., nowoczesna architektura,
funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach –
najnowsze realizacje”. Współorganizatorem konferencji była Biblioteka Politechniki Poznańskiej, która gościła uczestników w swojej nowej siedzibie.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Poznań-Kiekrz, 2-3 września 2011 r.
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Ewa Kobierska-Maciuszko –
przewodnicząca, Maria Bochan, Janina Małgorzata Halec, Maja Kimnes,
proponuje do przyjęcia następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
z 2 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w okresie 31 maja 2009 – 2 września 2011 r.” (Załącznik 1).
2. Uchwała nr 2 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
z 3 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Strategii
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2010-2011” (Załącznik 2).
3. Uchwała nr 3 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z 3
września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich o ustanowienie wieloletniego programu rządowego modernizacji
infrastruktury miejskich, powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych”
(Załącznik 3).
4. Uchwała nr 4 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
z 3 września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o wzmocnienie udziału bibliotek w „Narodowym Programie
Czytelnictwa” (Załącznik 4).
oraz wnioski z dyskusji:
1. „Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w okresie 31 maja 2009 – 2 września 2011 r.”, w części opisującej
działalność ogniw terenowych winno ujmować przede wszystkim sprawy
najistotniejsze dla danego środowiska.
2. Forum zobowiązuje Zarząd Główny do upublicznienia i poddania
społecznej konsultacji, opracowywany przez Stowarzyszenie, nowy projekt
Ustawy o bibliotekach.
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Wystąpienie Mai Kimnes, sekretarza Zarządu Oddziału SBP w Zielonej Górze

3. Rozważyć możliwość powołania przez Zarząd Główny SBP, Komisji
ds. Akredytacji Kształcenia Zawodowego Bibliotekarzy, której przedmiotem działania byłyby różne formy kształcenia, realizowane przez ośrodki
kształcenia bibliotekarzy oraz ośrodki szkoleń i kursów dla bibliotekarzy.
4. Zarząd Główny SBP winien rozważyć podjęcie współpracy z Państwową Komisją Akredytacyjną w zakresie ustalenia wskaźników funkcjonalności bibliotek akademickich.
5. Stowarzyszenie będzie promować w bibliotekach publicznych, pedagogicznych i naukowych stosowanie wskaźników funkcjonalności bibliotek,
opracowane przez zespół powołany przez Zarząd Główny SBP.
6. Uczestnicy Forum zobowiązują zarządy okręgów, oddziałów i kół
SBP do współtworzenia komputerowej Bazy Członków Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Pierwszy etap prac winien zakończyć się 30 listopada 2011 r.
7. Uczestnicy VII Forum proponują, aby organizatorzy Forum Młodych Bibliotekarzy skierowali oferty uczestnictwa w kolejnych Forach
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Młodych Bibliotekarzy m.in. do studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Załącznik 1.
Uchwała nr 1/2011 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z 2 września w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności ZG SBP
w okresie 31 maja 2009 – 2 września 2011 r.
Zgodnie z § 43.5.1 Statutu, VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obradujące w Kiekrzu k. Poznania przyjmuje „Sprawozdanie z działalności ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w okresie 31 maja 2009
– 2 września 2011 r.”.
VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w okresie od 31maja 2009 do 2 września 2011 r.
1. Działania organizacyjne
W dniach 30-31 maja 2009 r. obradował w Konstancinie-Jeziornie
Krajowy Zjazd Delegatów SBP, na którym dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2009-2013. Uczestnicy Zjazdu przyjęli 5 uchwał
w następujących sprawach: realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021; zatwierdzenia Programu działania SBP
na lata 2009-2013, wprowadzenia zmian w Statucie SBP; nadania ośmiu
członkom stowarzyszenia godności honorowego członka SBP [godność tę
otrzymali: Marian Filipkowski (okręg warmińsko-mazurski), Regina Korczak
(okręg wielkopolski), Alina Matylda Misiowa (okręg małopolski), Elżbieta
Pawlicka (okręg łódzki), Regina Sakrajda (okręg kujawsko-pomorski), Marian Skomro (okręg pomorski), Ewa Stachowska-Musiał (okręg mazowiecki), Maria Wasik (okręg lubuski)]; wystosowania Apelu do ministra Bogdana
Zdrojewskiego w sprawie poziomu finansowania programu „Biblioteka+”
oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
KZD sformułował ponadto 9 wniosków formalnych i 18 merytorycznych, które zostały przyjęte do realizacji na pierwszym posiedzeniu nowo
wybranego Zarządu Głównego SBP w dn. 19 czerwca 2011 r.
Rozpoczynając kadencję 2009-2013 władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, organizacja liczyła 8456 członków zrzeszonych w 16
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okręgach, 57 oddziałach i 307 kołach SBP. Najliczniejszą grupę członków
stanowili pracownicy bibliotek publicznych (ponad 70%) oraz emeryci
(ok. 14%).
Zarząd Główny SBP, wybrany na KZD, realizował zadania w ramach
kompetencji określonych w Statucie SBP, na podstawie zatwierdzonego
w czerwcu 2009 r. Regulaminu działania ZG oraz Prezydium ZG. W okresie
sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń ZG i 16 Prezydium ZG. Zarząd
Główny i Prezydium przyjęło łącznie 32 uchwały, z tego w 2009 r. – 11
uchwał, w 2010 r. – 9, w 2011 r. – 12.
Zarząd Główny przeprowadził kilka zmian w strukturach Stowarzyszenia; w 2009 r. powołał dwa nowe oddziały SBP w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej, rozwiązał natomiast oddział w Hrubieszowie; w 2010 r. rozwiązał
Komisję Wydawnictw Elektronicznych ZG SBP, przyjął Regulamin organizacyjny Biura ZG SBP; w 2011 r. powołał nowy skład Zarządu Komisji
Automatyzacji ZG oraz dokonał zmiany nazwy Komisji na: Komisja Nowych
Technologii ZG SBP, powołał także Komisję ds. Edukacji Informacyjnej.
W odniesieniu do realizacji Strategii SBP... ustalono, że koordynatorem
działań będzie członek ZG – Maria Burchard. W sumie przewidzianych jest
do realizacji 25 projektów ujętych w 5 celach strategicznych i 15 szczegółowych. W poszczególnych celach rozwoju Stowarzyszenia osobami
odpowiedzialnymi za ich realizację zostały:
1. Cel I: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
– Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.
2. Cel II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy – Sylwia Błaszczyk.
3. Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środowiska – Elżbieta Stefańczyk.
4. Cel IV: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza – Halina
Ganińska.
5. Cel lV: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza –
Maria Burchard.
Przystępując do realizacji Strategii zorganizowano warsztaty z okręgami (7-8.10.2009 r.) oraz sekcjami i komisjami ZG (17-18.12.2009 r.),
w wyniku których sformułowane zostały zadania szczegółowe. Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przekazała w 2010 i 2011 r. granty na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego SBP, które obejmowały
niektóre zadania ujęte w Strategii. Zarząd Główny powierzył kierowanie
tymi projektami kol. Elżbiecie Górskiej. Do realizacji poszczególnych zadań
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szczegółowych, finansowanych przez FRSI, powołane zostały przez ZG
następujące zespoły problemowe:
1) Zespół ds. nowelizacji ustawy o bibliotekach (Uchwała nr 11/2009):
Andrzej Tyws (Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, przewodniczący Zespołu), Barbara Budyńska (Biblioteka Narodowa), Jolanta Stępniak (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej), Elżbieta Stefańczyk
(przewodnicząca SBP), Elżbieta Wykrzykowska (Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna w Toruniu).
2) Zespół ds. opracowania koncepcji zautomatyzowanego systemu
wypożyczeń międzybibliotecznych (Uchwała nr 3/2010): Maria Burchard
(ZG SBP, przewodnicząca Zespołu), Ewa Chrzan (ZG SBP), Tomasz Cieślik (Instytut Książki), Piotr Janczura (Biblioteka Collegium Medicum UJ
w Krakowie), Agnieszka Kasprzyk (Centrum Nukat BUW), Teresa Kosik
(Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy), Monika Niewalda (Biblioteka Collegium Medicum UJ w Krakowie), Wojciech Sachwanowicz (Biblioteka Główna UMK w Toruniu), Lucjan Stalmach (Biblioteka
Collegium Medicum UJ w Krakowie), Izabela Toczko (Biblioteka Główna
UMK w Toruniu).
3) Zespół ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych (Uchwała nr 4/2010): Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
kierownik zadania), Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu),
Małgorzata Jezierska (Biblioteka Narodowa), Marek Jurowski (Książnica
Kopernikańska w Toruniu), Danuta Kaczmarek (WiMBP w Bydgoszczy),
Grażyna Leonowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
w Warszawie), Agnieszka Pietryka (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie), Teresa Szmigielska (Biblioteka Sejmowa), Aldona Zawałkiewicz
(Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu),
4) Zespół bibliotekarzy-praktyków uczestniczących w realizacji zadania: „Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie
kształcenia bibliotekarzy” (Uchwała nr 5/2010): Halina Ganińska (Biblioteka
Politechniki Poznańskiej, przewodnicząca Zespołu), Marek Górski (Biblioteka Politechniki Krakowskiej), Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka
w Poznaniu), Danuta Konieczna (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik zadania), Mirosława Majewska (Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy), Iwona Wolniewicz-Pujanek
(Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu).
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2. Działania programowe
Działalność Zarządu Głównego, ukierunkowana na realizację celów
ujętych w „Programie działania SBP na lata 2009-2013”, spójnych z długofalową strategią rozwoju SBP, koncentrowała się na następujących
zadaniach:
 stymulowanie tworzenia uregulowań prawnych determinujących rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza,
 opracowanie i upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa,
 poprawa komunikacji zewnętrznej (środowiskowej) i wewnętrznej,
 inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć oraz lobbing na rzecz
rozwoju czytelnictwa,
 integracja środowiska bibliotekarskiego,
 wspieranie edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej,
 umacnianie pozycji Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej,
 udział w programach edukacji kulturalnej i zachowania dziedzictwa
kulturowego oraz innych przedsięwzięciach służących upowszechnianiu
kulturotwórczej roli bibliotek.
Źródła finansowania wymienionych działań obejmowały: dochody ze
sprzedaży wydawnictw, granty, środki pozyskane na dofinansowanie książek i czasopism, sponsoring, sprzedaż reklam itp.
2.1. Prace legislacyjne zwiększające świadomość prawną
członków SBP
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace dot. opracowania projektu ustawy o bibliotekach. Członkowie Zespołu powołanego
w 2009 r. zapoznali się z wynikami prac poprzedniego zespołu, powołanego przez ZG w 2007 r., przygotowali tekst nowej ustawy wraz z uzasadnieniem. Zapisy konsultowano z ekspertem – mecenasem Janem
Ciechorskim, specjalistą w zakresie prawa kultury. Projekt ustawy został
przekazany kancelarii prawnej, której powierzono opracowanie prawne poszczególnych artykułów ustawy, potwierdzenie zgodności projektu ustawy
z innymi aktami normatywnymi itp. Po kolejnych konsultacjach i uzgodnieniach wyniki prac zespołu były prezentowane na posiedzeniach ZG
w marcu i czerwcu 2011 r. oraz na warsztatach prawnych w okręgach SBP.
Drugim podstawowym zagadnieniem legislacyjnym, podjętym przez
ZG w okresie sprawozdawczym, była nowelizacja ustawy o egzemplarzu
obowiązkowym (eo). W dn.1 lutego 2010 r. w Bibliotece Narodowej odbyło
się kolejne spotkanie grupy roboczej, w skład której weszli przedstawiciele
środowisk wydawców i bibliotekarzy. Bibliotekarze postulowali pozosta-
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wienie, do czasu zatwierdzenia nowego projektu ustawy o e.o., status
quo w zakresie liczby przekazywanych egzemplarzy obowiązkowych. Na
następnym spotkaniu (15 marca 2010 r.) swoje stanowiska prezentowali
przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego. Ustalono, że warunkiem
dalszych prac nad e.o. grupy roboczej wydawców i bibliotekarzy jest przedstawienie stanowiska wydawców w tej kwestii.
W ramach zwiększania świadomości prawnej członków SBP zorganizowane zostały w 2010 r. (22-23.09) i 2011 r. (21-22.06) warsztaty nt.
aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek, które prowadził Rafał Golat radca prawny MKiDN. W trakcie tych spotkań omawiane były m.in.
zagadnienia: prawa autorskiego, ochrony baz danych, zabezpieczenia
stron internetowych, regulaminów bibliotek, zasad gospodarki finansowej
w bibliotekach, uwarunkowań wynikających z prawa zamówień publicznych
itp. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele samorządów.
2.2. Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych
W okresie sprawozdawczym prace w tym zakresie prowadził zespół
kierowany przez Lidię Derfert-Wolf, który spotykał się wielokrotnie (2-3.09.
2010 r. Konstancin-Jeziorna, 25-26.10.2010 r. Warszawa, 2-3.12.2010 r.,
Toruń, 3.02.2011 r. Warszawa, 5-6.07.2011 r., Bydgoszcz). W spotkaniach
uczestniczyli też eksperci oraz przedstawiciel Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Określono metodologię badań i wyboru wskaźników efektywności bibliotek. Za podstawowe cele opracowania krajowego
zestawu wskaźników funkcjonalności bibliotek przyjęto m.in. dostarczenie
kadrze kierowniczej bibliotek narzędzi do zarządzania, monitoringu postępów działania, oceny wykonania zadań oraz wsparcie tworzenia strategicznych planów rozwojowych bibliotek. Ustalono, że wskaźniki dobierane
z punktu widzenia organizatora, kadry zarządzającej, bibliotekarzy oraz
użytkowników muszą być zgodne z projektami krajowymi i zagranicznymi
normami oraz zaleceniami międzynarodowymi. W wyniku prac Zespołu
powstał zestaw 28 wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych,
który został przekazany ekspertom do zaopiniowania. Zespół przyjął także
projekt badania pilotażowego, które przeprowadzane jest w 2011 r. w dwóch
bibliotekach publicznych miejskich (Wrocław, Szczecin), dwóch bibliotekach wojewódzkich (Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Książnica Pomorska) oraz pięciu bibliotekach pełniących rolę wojewódzkich i miejskich
(Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów, Toruń).
W dniach 18-19 kwietnia 2011 r. zorganizowano w Warszawie – Falenicy seminarium skierowane głównie do przedstawicieli bibliotek testujących
wskaźniki funkcjonalności, w którym wzięły udział 23 osoby. W trakcie
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Wręczenie odznaczeń resortowych dla członków SBP. Od prawej: Zina Jarmoszuk (MKiDN),
Sylwia Błaszczyk, Dorota Rzeszutek (odbierała odznaczenie pośmiertne przyznane Stanisławowi Turkowi), Jerzy Krawczyk, Jadwiga Chruścińska, Elżbieta Budnik

spotkania omówiono szczegółowo 28 wskaźników wybranych dla polskich
bibliotek publicznych, w tym definicje oraz cele i metody obliczania, przeanalizowano także 29 danych statystycznych wymaganych do obliczania
wskaźników. W wyniku dyskusji zmodyfikowano i/lub zmieniono definicje
niektórych danych statystycznych.
W maju 2011 r. podjęto rozmowy z przedstawicielem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie ustanowienia normy ISO:11620 oraz
przekazano opracowany w 2010 r. projekt roboczy normy. W dniu 30.06.
2011 r. podpisano umowę pomiędzy SBP a PKN w sprawie przeprowadzenia przez Komitet formalnej procedury uzgodnienia i zatwierdzenia normy.
2.3. Badanie stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza
oraz pragmatyki zawodowej
Celem badań było ustalenie praktyk związanych ze stosowaniem pragmatyki zawodowej bibliotekarzy w warunkach zróżnicowania i niespójności,
obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. Badanie bibliotekarzy
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dotyczyło: stażu pracy w danej bibliotece, w tym na określonym stanowisku,
posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, struktury stanowisk w bibliotece
i systemu awansowania (warunki, wysokość podwyżek wynagrodzenia,
dodatkowe formy gratyfikacji), retencji zasobów ludzkich w bibliotece. Zebrano opinie bibliotekarzy dotyczące kierunków zmian w pragmatyce zawodowej bibliotekarzy. Wyniki badań przeprowadzonych w województwach:
małopolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim pomiędzy 15
lipca a 15 września 2010 r., zaprezentowano w raporcie „Stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych, których
organizatorami są wyższe uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk
oraz jednostki badawczo-rozwojowe”, opracowanym przez dr hab. Marię
Próchnicką (IINiB UJ), we współpracy z Zespołem ZG ds. opracowania
założeń jednolitej pragmatyki zawodowej, kierowanym przez Jerzego Krawczyka (członkowie: Piotr Bierczyński, Artur Jazdon, Anna Wiśniewska).
Tekst raportu został udostępniony zespołom realizującym zadania dot.
przygotowania nowej ustawy o bibliotekach oraz opracowania modelowej
listy wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu.
Zespół ZG ds. opracowania założeń jednolitej pragmatyki zawodowej
przygotował „Założenia modelowej listy wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu bibliotekarza”. Materiał ten ma charakter wstępny, będzie
stanowił podstawę dalszych prac nad tym zagadnieniem.
2.4. Kierunki kształcenia bibliotekarzy oraz badanie ich potrzeb
w tym zakresie
Zespół bibliotekarzy-praktyków, pod kierunkiem Danuty Koniecznej
z Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, prowadził szerokie konsultacje z przedstawicielami uczelni kształcących bibliotekarzy. Odbyły się
one dwukrotnie w Warszawie (27.09. i 29.11.2010 r.). Efektem współpracy
było opracowanie wstępnej listy priorytetów w zakresie kształcenia bibliotekarzy, która została udostępniona na portalu sbp.pl. Przedstawiciele
SBP uczestniczyli też w konferencji „Jak kształcić studentów informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)? Programy studiów a rynek pracy
i rozwój nauki” zorganizowanej przez IBIN Uniwersytetu Jagiellońskiego
i SBP w dniach 6-7 czerwca 2011 r. w Krakowie, gdzie D. Konieczna wygłosiła 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 i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej. Badanie wykonał
w 2010 r. zespół ekspertów z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN w skła-
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dzie: dr Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, dr Adam Rusek. Badanie prowadzono w bibliotekach publicznych, w trzech województwach.
Opracowany w I kwartale 2011 r. raport z badań został umieszczony na
portalu sbp.pl.
W 2011 r. rozpoczęto część II. zadania, tj. badanie potrzeb pracowników
bibliotek pedagogicznych i naukowych. Podstawą badania w bibliotekach
pedagogicznych była ankieta zastosowana w bibliotekach publicznych, do
której wprowadzono modyfikacje uwzględniające specyfikę tych instytucji.
Ustalono że dla uzyskania porównywalnych grup badawczych badanie
obejmie wszystkie biblioteki pedagogiczne (ok.331 placówek). Badania
zrealizowano w czerwcu, we współpracy z Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP. Badanie bibliotek naukowych planowane jest
w październiku br.
2.5. Opracowanie koncepcji zautomatyzowanego systemu
wypożyczeń międzybibliotecznych
Powołany przez ZG SBP zespół spotykał się kilkakrotnie. W czasie
spotkań w 2010 r. ustalono listę problemów do rozwiązania i harmonogram
prac oraz kluczowe zagadnienia koncepcji projektu, które powinny znaleźć
się w dokumencie końcowym opisującym projekt.
Zadaniem kieruje Maria Burchard, która na podstawie opracowań
cząstkowych członków zespołu przygotowała projekt koncepcji Narodowego Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Międzybibliotecznych.
Materiał rozesłany do członków zespołu, był przedmiotem dyskusji w czasie spotkania zespołu 17 lutego br. z udziałem eksperta – Jolanty Stępniak – dyrektor Biblioteki Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy spotkania
zgłosili uwagi do przedstawionego dokumentu i zasugerowali niezbędne
uzupełnienia. Nad końcowym tekstem dokumentu pt.: „Koncepcja Krajowego Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Międzybibliotecznych”
pracowali: Maria Burchard, Agnieszka Kasprzyk, Izabela Toczko, Elżbieta
Górska. Eksperta, Jolantę Stępniak poproszono o przedstawienie pisemnej opinii nt. proponowanej koncepcji i warunków jej realizacji. Zebrany
w trakcie prac zespołu wykaz literatury na temat wypożyczeń międzybibliotecznych został uzupełniony i przekazany do zaprezentowania w portalu sbp.pl jako dodatkowy wynik prac zespołu. Wykaz ten pozwoli na
porównanie zainteresowania tematem wypożyczeń międzybibliotecznych
w Polsce i innych krajach. W sierpniu 2011 r. koncepcja ta została przedstawiona na posiedzeniu Prezydium ZG SBP, które ją zatwierdziło i określiło
dalszy program działań.
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2.6. Budowa nowego portalu SBP
W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace nad uruchomieniem nowego portalu Stowarzyszenia (www.sbp.pl), który ma być platformą
współpracy wszystkich typów bibliotek w Polsce oraz ważnym narzędziem
integracji środowiskowej i poprawy komunikacji wewnątrz organizacji.
Środki finansowe na realizację projektu zapewnił grant Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. W marcu 2010 r. rozpoczął pracę zespół
redakcyjny portalu w składzie: Wioletta Lipińska – redaktor naczelny, Małgorzata Szmigielska – sekretarz redakcji, Konrad Stepanajtys – redaktor
webmaster, Marek Słowiński – ekspert ds. informatycznych. Prace dotyczyły głównie projektowania poszczególnych modułów serwisu, wdrożenia
technicznego i organizacyjnego, w tym uruchomienia sklepu internetowego
oraz promocji serwisu. Wystąpiły liczne kłopoty z wykonawcą serwisu,
które spowodowały opóźnienie uruchomienia portalu. Start serwisu odbył
się 20 grudnia 2010 r.
Przeprowadzono ponadto dodatkową rekrutację na stanowisko redaktora naczelnego portalu, po rezygnacji W. Lipińskiej. Funkcję p.o. redaktora
naczelnego powierzono Małgorzacie Szmigielskiej, w wyniku postępowania
wybrano także nowego sekretarza portalu, którym został Łukasz Stochniał
– absolwent IINiSB UW.
Mając na uwadze zwiększenie zaangażowania struktur Stowarzyszenia
w kształtowanie wizerunku organizacji na portalu, zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli okręgów, dotyczące Systemu CMS (16.07.2010 r.),
który służy do zarządzania portalem.
W I półroczu 2011 r. opracowano koncepcje nowych elementów strony
głównej. Prowadzono na bieżąco aktualizację treści w zakładce „wiadomości”, stopniowo poszerzano zawartość danych o Stowarzyszeniu w innych
zakładkach. Wprowadzono elementy graficzne promujące wydarzenia,
organizowane przez Stowarzyszenie (bandery, buttony, ikony). Nawiązano kontakty ze strukturami SBP, przeprowadzono dla nich szkolenia
umożliwiające samodzielne wprowadzanie treści dot. działalności okręgów
i oddziałów SBP, pomagano w tworzeniu podstron sekcji i komisji ZG.
Rozwijano współpracę z bibliotekami celem uzyskania od nich materiałów
na portal.
Uruchomiono głosowanie internetowe w konkursach na plakat Tygodnia
Bibliotek 2011 oraz Bibliotekarza Roku, co zintensyfikowało liczbę wejść
na stronę i rozpoznawalność serwisu. Wprowadzono zakładkę „porady
prawne”, gdzie współpracujący z portalem prawnik odpowiada na pytania
bibliotekarzy. Nawiązano współpracę z innymi portalami społecznościowymi celem wymiany informacji (np. ngo.pl, nowyebib.info, Biblioteka+,
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Rynek-Książka, biblioteki.org, ikp.org.pl, ibby.pl). Rozpoczęto wydawanie
newslettera, który zastąpił Ekspress ZG SBP. Przeprowadzono szeroką
akcję mailingową nt. nowego portalu. Opracowano m.in. materiały reklamowe (ulotki), które umieszczano w teczkach dla uczestników konferencji
i seminariów organizowanych przez SBP lub partnerów Stowarzyszenia,
a także rozdawano na targach książki. Przygotowano ofertę dla reklamodawców. Portal prezentowano na różnych spotkaniach ze strukturami SBP
oraz innych (konferencje, szkolenia itp.). Pozyskano współpracowników
przygotowujących relacje, wiadomości zamieszczane na portalu.
Uruchomienie sprzedaży internetowej naszych publikacji oraz plakatu
na Tydzień Bibliotek spowodowało wzrost dochodów z ich sprzedaży.
Opracowano ponadto angielską wersję portalu, zamieszczano także wiadomości z zagranicznych portali bibliotekarskich. Wprowadzono
internetowe zapisy na konferencje, seminaria i warsztaty, organizowane
przez SBP.
Dzięki podejmowanym działaniom portal w krótkim czasie stał się
rozpoznawalny i dobrze oceniany, co potwierdzają prowadzone statystyki. W okresie kwiecień – czerwiec 2011 r. uzyskano następujące wyniki:
58 082 odwiedzin, 28 424 unikalnych użytkowników, 5300 zarejestrowanych użytkowników, 329 195 odsłon, 211 zamówień w sklepie; 450 odbiorców newslettera.
2.7. Kształtowanie nowoczesnego wizerunku SBP
Zarząd Główny poświęcił wiele uwagi kreowaniu atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia dla dotychczasowych i potencjalnych członków
organizacji oraz bibliotek i innych instytucji. Grant FRSI na wzmocnienie
potencjału SBP umożliwił zaangażowanie w poprawę wizerunku specjalistów public relations oraz grafików. W 2010 r. (25.08., 31.08., 7.10) i 2011 r.
(11-12.04. oraz 9.06.) zrealizowano cykl szkoleń dla struktur Stowarzyszenia (wzięło w nich udział łącznie ok. 100 członków SBP – przedstawicieli
ZG, sekcji i komisji ZG, okręgów). Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę nt.
wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji do budowania pozytywnego wizerunku organizacji, prowadzenia kampanii na rzecz pozyskiwania nowych członków i instytucji wspierających, opracowania założeń
programu ofert i ulg dla członków SBP itp. Po spotkaniu w kwietniu 2011 r.,
na którym prezentowano m.in. wyniki badania potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej, opracowany został dokument pt.
Ustalenia ze spotkania z przewodniczącymi okręgów SBP 11-12 kwietnia
2011 r. Zawiera on najważniejsze ustalenia w 4 grupach tematycznych:
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I – Zalecenia do zastosowania w pracy zarządów okręgów w 2011 r.
w upowszechnianiu informacji o SBP i jego działalności; II – Wykorzystanie
e-narzędzi w komunikacji, III – Baza członków SBP, IV – Program ulg dla
członków SBP.
W trakcie warsztatów przedstawiono informacje o przyczynach i procesie powstawania nowego logotypu SBP oraz innych elementów identyfikacji
wizualnej. Nowe logotypy SBP i Wydawnictwa SBP zostały pozytywnie
zaopiniowane przez uczestników.
We współpracy z firmą PR PARTNER, zaangażowaną w realizację
projektu, powstał dokument pt.: „Działania wizerunkowe Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w trzech perspektywach czasowych – propozycje
i rekomendacje”, który następnie stał się podstawą do opracowania „Programu działań wizerunkowych SBP na lata 2011, 2012-2013”. Kontynuowane były prace wizerunkowe dot.:
 kampanii 1% na rzecz SBP (opracowano hasło kampanii: „1% dla
SBP to kaPITalny wybór”, banner portalowy, prowadzono akcje mailingowe,
reklamę w miesięcznikach),
 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 komunikacji z czterema grupami odbiorców (studenci, bibliotekarze, władze samorządowe,
sponsorzy) oraz do kontaktów z mediami,
 zaprojektowania nadruku na torbę płócienną i produkcji toreb reklamowych, opracowania ulotek o SBP (ogólnej i dla młodych bibliotekarzy),
roll-up-ów dla SBP i Wydawnictwa SBP, gadżetów reklamowych.
Istotnym elementem poprawy komunikacji wewnętrznej i działań integracyjnych było rozpoczęcie procesu unifikacji adresów mailowych. W tej
chwili z adresów z końcówką sbp.pl mogą korzystać członkowie Zarządu
Głównego, szefowie komisji, sekcji i zespołów ZG. Swoje adresy otrzymały także okręgi. Adresy imienne zbudowane są według tego samego
schematu: inicjał imienia, kropka, nazwisko. Okręgi mają przed „małpką”
swoją lokalną nazwę np.: mazowiecki@sbp.pl.
Wykonane w ramach umowy prace stanowią I etap ujednolicenia i uporządkowania informacji wizualnej Stowarzyszenia oraz przygotowania profesjonalnych materiałów promocyjnych. Zarząd Główny SBP ustalił na
posiedzeniu w dn. 9 czerwca 2011 r. termin 1 lipca, jako datę rozpoczęcia
wdrażania Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej.
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Dyskusja podczas VII Forum. Głos zabiera Małgorzata Halec,
przewodnicząca okręgu wielkopolskiego SBP

Jedną z form aktywizacji członków Stowarzyszenia, zwłaszcza osób
przed 35 rokiem życia, stała się organizacja ogólnopolskiego zjazdu młodych bibliotekarzy (Forum Młodych Bibliotekarzy). W 2009 r. IV FMB odbyło
się w Krakowie (5-6.11.) ph.: „Inicjatywy młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie”, zakres tematyczny obejmował tworzenie środowiska cyfrowego, trening interpersonalny, wzmocnienie wizerunku
bibliotekarza; w 2010 r. V FMB pt.: „Jakość bibliotek w naszych rękach”
obradowało w Lublinie (tematyka obejmowała komunikację interpersonalną
oraz rozwój zawodowy w bibliotece). Obecnie trwają przygotowania do
VI FMB, które zaplanowano w dn. 15-16.09. w Poznaniu, hasło spotkania
brzmi „OtwarciBibliotekarze.eu”.
Poprawie komunikacji wewnątrz organizacji służą rozpoczęte w 2011 r.
prace nad budową bazy członków SBP, realizowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zarządzanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

24

Nr 2/2011

BIULETYN ZG SBP

2.8. Promocja czytelnictwa i upowszechnianie dobrych praktyk
bibliotecznych
Tydzień Bibliotek
W latach 2010-2011 kontynuowano realizację ogólnopolskiego programu SBP Tydzień Bibliotek (VII i VIII edycja), promującego czytelnictwo,
służącego umacnianiu pozytywnego wizerunku bibliotekarza w świadomości społecznej, upowszechnianiu dobrych praktyk bibliotecznych. Obchody
Tygodnia Bibliotek 2010 odbywające się pod hasłem „Biblioteka – słowa,
dźwięki, obrazy”, w ramach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, objęte zostały patronatem ministrów: kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki
i szkolnictwa wyższego. Hasłem VIII edycji programu, która miała miejsce
w dniach 8-15 maja 2011 r. był dwuwiersz: ”Biblioteka zawsze po drodze
– nie mijam, wchodzę”.
W całym kraju wiele małych i dużych bibliotek włączyło się aktywnie
w popularyzację czytania oraz książek, organizując lekcje biblioteczne
dla uczniów, konkursy recytatorskie, malarskie, przedstawienia, spotkania
autorskie, koncerty, wykłady czy wystawy. Na portalu sbp.pl uruchomiono serwis zawierający informacje z bibliotek na temat wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek (wpłynęło ponad 80 relacji). Po
zakończeniu akcji opracowano i opublikowano podsumowanie, w którym
zaprezentowano najciekawsze wydarzenia z całego kraju.
Zarząd Główny SBP ogłosił tradycyjnie dwa konkursy: na plakat oraz
na najlepszy program działań związanych z promocją czytelnictwa i biblioteki. W regulaminach obu konkursów wprowadzono w 2011 r. kilka zmian.
W konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek ustanowiono dwa etapy.
W etapie I Jury dokonało wyboru 15 plakatów (ogółem wpłynęło 67 prac),
które przeszły do etapu drugiego. Etap II przewidywał głosowanie internautów.
W konkursie na najlepszy program działań wprowadzono nagrodę
dodatkową, ufundowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Mogą ją zdobyć biblioteki, które wyślą elektronicznie programy do
konkursu Komu po drodze?, interesujące propozycje skierowane konkretnie do dwóch grup wiekowych (starszej młodzieży 16-25 lat oraz dorosłych
25-60 lat), do odbiorców, którzy mają mniejszy kontakt z biblioteką, bądź
zupełnie z niej nie korzystają, dlatego tak istotne jest przyciągnięcie tych
osób i pokazanie im, że biblioteka może stać się atrakcyjnym miejscem
dla każdego, bez względu na wiek.
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Mistrz Promocji Czytelnictwa
Konkurs ma na celu: popularyzację działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, aktywizację bibliotek w promowaniu dobrej książki. Uzyskana dokumentacja
potwierdziła wysoki poziom realizacji programu, pomysłowość i różnorodność oferty bibliotek, szeroki zakres organizowanych imprez oraz duże
umiejętności bibliotek w pozyskiwaniu partnerów do współpracy. W 2011 r.
w konkursie wzięło udział ponad 60 bibliotek.
2.9. Działalność edukacyjno-szkoleniowa
Podstawowymi formami działalności edukacyjnej i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej, były
konferencje, seminaria, warsztaty, które Zarząd Główny organizował we
współpracy z sekcjami, komisjami, strukturami terenowymi SBP, bibliotekami wszystkich rodzajów, uczelniami, fundacjami, placówkami opiniotwórczymi. W okresie czerwiec 2009 – sierpień 2011 odbyło się 40 tego
typu przedsięwzięć (w 2009 r. – 14, w 2010 – 17, w 2011 r. – 9), których
tematyka dotyczyła najistotniejszych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa. Uwzględniając działalność edukacyjno-szkoleniową prowadzoną
w strukturach terenowych oraz w sekcjach i komisjach ZG obliczono, że
z tej formy działalności Stowarzyszenia korzysta rocznie ok. 3600 bibliotekarzy i pracowników informacji.
2.10. Działalność wydawnicza
Kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy oraz upowszechnianiu dobrych praktyk bibliotekarskich służy działalność Wydawnictwa SBP – największej w kraju oficyny wydawniczej w zakresie
bibliotekarstwa i informacji naukowej. Działalność ta jest z ramienia ZG
nadzorowana przez Radę Programową Wydawnictwa SBP, którą od 2011 r.
kieruje prof. Dariusz Kuźmina (IINiSB UW). W okresie sprawozdawczym
regularnie ukazywały się zarówno czasopisma naukowe punktowane –
kwartalnik „Przegląd Biblioteczny”, półrocznik „Zagadnienia Informacji
Naukowej” (wydawany we współpracy z instytutem Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych UW), jak i miesięczniki „Poradnik Bibliotekarza”
oraz „Bibliotekarz” (współfinansowany przez Bibliotekę Publiczną m.st.
Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego). Atrakcyjność tych ostatnich podnosiły dodatki tematyczne. W „Bibliotekarzu” ukazały się „Dobre praktyki”, poświęcone promocji oryginalnych programów
i form działalności realizowanych przez biblioteki, szczególnie publiczne.
W „Poradniku Bibliotekarza” oprócz „Świata książki dziecięcej” ukazały
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się: dodatki: „Biblioteka dla seniorów”, „Dyskusyjne kluby książki w bibliotekach”, „Młodzież w bibliotece”, „Nowe media w bibliotekach dla dzieci
i młodzieży”.
Kontynuowano procesy digitalizacyjne; oprócz „Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza” udało się dzięki grantowi MKiDN i współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW zdigitalizować
„Przegląd Biblioteczny” oraz „Zagadnienia Informacji Naukowej”. Zeszyty
czasopism są dostępne w formie cyfrowej (do roczników 2007 włącznie)
pod adresem www.bbc.uw.edu.pl oraz z portalu sbp.pl.
W analizowanym okresie ogółem ukazało się 39 publikacji zwartych.
W 2010 r. rozpoczęto publikację nowej serii wydawniczej „Biblioteki –
Dzieci – Młodzież”, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród
bibliotekarzy. Uruchomiono ponadto sprzedaż elektroniczną wydawnictw.
Dorobek Wydawnictwa i jego oferta prezentowane były na kilku konferencjach, m.in. we Wrocławiu, Krakowie, Olsztynie. Zawarto ponadto
umowy barterowe na promocję naszych książek m.in. w wydawnictwach:
Murator Expo, Wydawnictwo dr Joseph Bauer, Biblioteka Analiz.
3. Integracja środowiskowa
Zarząd Główny SBP podtrzymywał i rozwijał różne działania integracyjne. Obejmowały one m.in. uroczyste obchody w całym kraju Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) z udziałem członków ZG, omówione wcześniej
spotkania z okręgami, sekcjami i komisjami ZG SBP.
Przewodnicząca SBP oraz inni członkowie ZG uczestniczyli ponadto
w kilkunastu uroczystościach jubileuszowych bibliotek oraz innych spotkaniach zawodowych i organizacyjnych, podczas których wręczane były
medale i odznaczenia stowarzyszeniowe.
Istotnym elementem działań integracyjnych są nagrody. W latach 20102011 Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego rekomendowała Zarządowi Głównemu łącznie 7 prac, którym po zatwierdzeniu
przez ZG 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
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(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.
Nową formą działań integracyjnych ZG było zorganizowanie w 2011 r.
po raz pierwszy ogólnopolskiego konkursu na najbardziej cenionego bibliotekarza – Bibliotekarz Roku 2010.
Konkurs został wpisany do kalendarza wydarzeń związanych z obchodami „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”, programem promocji książek i czytelnictwa oraz skorelowany z regionalnymi konkursami „Bibliotekarz Roku”,
organizowanymi przez niektóre struktury terenowe SBP, czy wojewódzkie
biblioteki publiczne. Zgodnie z regulaminem konkurs przebiegał dwuetapowo: etap I – wybory „Bibliotekarza Roku” danego województwa, przeprowadzone przez zarządy okręgów, etap II – głosowanie internetowe na
portalu Stowarzyszenia. Z ramienia Zarządu Głównego koordynatorem
konkursu została Ewa Stachowska-Musiał, członek honorowy SBP. Informacje o konkursie były szeroko reklamowane zarówno na portalu sbp.pl,
jak i w naszych czasopismach.
W głosowaniu internetowym zwyciężyła, uzyskując zaszczytny tytuł „Bibliotekarza Roku 2010”, Pani Barbara Kuprel, kierownik Oddziału dla Dzieci
i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach. Przedsięwzięcie wsparły środki uzyskane z programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz z Instytutu Książki. W realizację I etapu (wybór „Bibliotekarza Roku”
na szczeblu wojewódzkim) włączyli się organizatorzy bibliotek.
Charakter integracyjny miał też wyjazd edukacyjny 25 bibliotekarzy –
członków SBP do bibliotek Saksonii i Turyngii (7-11.06.2010), zorganizowany we współpracy z Goethe Insitute, przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy. Uczestniczyli w nim bibliotekarze
z bibliotek publicznych, naukowych i pedagogicznych.
4. Współpraca międzynarodowa
Okres sprawozdawczy charakteryzował się znacznym zwiększeniem
aktywności międzynarodowej Stowarzyszenia, co wynikało przede wszystkim z pozyskania różnorodnych dotacji umożliwiających członkom SBP
wyjazdy na kongresy zagraniczne oraz zapraszanie specjalistów zagranicznych do Polski. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:
 przystąpienie SBP w 2010 r. do międzynarodowej organizacji EBLIDA
reprezentującej środowisko bibliotekarskie w Komisji Europejskiej,
 uczestnictwo w Kongresach IFLA (Mediolan, Goeteborg, Puerto Rico),
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 spotkanie członków SBP (E. Stefańczyk, J. Jagielska, E. Górska)
z przedstawicielami amerykańskiej organizacji IREX, która realizuje m.in.
na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Rumunii, Węgrzech, programy podobne do
Programu Rozwoju Bibliotek, finansowane przez Fundację Billa i Melindy
Gates (1.09.2009 r., Warszawa),
 Convening on Strenthening Library Associations, spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń bibliotekarskich oraz organizacji realizujących
program biblioteczny, finansowany przez Bill&Melinda Gates Foundation,
z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Ukrainy. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli członkowie ZG: Joanna Chapska i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (19-20.10.2009 r.),
 European Congress on e-inclusion: technology and beyond in public libraries (22-23.10.2009 r., Bruksela); SBP reprezentowała Joanna
Chapska; celem spotkania było podkreślenie roli europejskich bibliotek
publicznych, jako podstawowych komponentów rozwoju społeczeństwa
informacyjnego,
 zorganizowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (5-6.11.
2009 r.) oraz w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „Nautilus”
w Warszawie (10-11.05.2011 r.) kolejnych warsztatów polsko-niemieckich
dot. niekonwencjonalnych metod wspierania czytelnictwa (we współpracy
z Goethe Institut),
 uczestnictwo kol. Joanny Chapskiej w międzynarodowej konferencji
pt. „Metody jakościowe i ilościowe w bibliotekach” (Qualitative and Qunatitative Metods in Libraries – QQML 2010), 25-28.05.2010, Chania na Krecie,
 udział kol. Ewy Chrzan w konferencji LIBER (2010 r.),
 uczestnictwo przewodniczącego Sekcji Bibliotek Muzycznych – Stanisława Hrabiego w Międzynarodowych Konferencjach IAML (5-6.07.2009 r.,
Amsterdam, 27.06. – 2.07.2010 r. Moskwa, 24-29.07.2011 r., Dublin),
 udział sekretarza generalnego SBP – Marzeny Przybysz w Międzynarodowym Kongresie Bibliografów (22-25.09.2010 r. Sankt Petersburg)
– referat dot. bibliografii regionalnych w Polsce i działalności Zespołu ds.
bibliografii regionalnych oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Rosyjskich,
 udział członka ZG SBP Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej w 19 posiedzeniu Rady EBLIDA i towarzyszącej obradom Rady międzynarodowej
konferencji (26-27.05.2011 r., Hiszpania, Malaga). Tematyka konferencji
odbywającej się pod hasłem „One profession, one future?” koncentrowała
się wokół problemów funkcjonowania bibliotek publicznych, narodowych
i akademickich w warunkach powszechnego dostępu (nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych książnic) do bibliotek cyfrowych, e-booków i do
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innych zaawansowanych technologicznie usług elektronicznych oraz wokół
przyszłości repozytoriów open access i ich wpływu na działalność bibliotek
uczelnianych,
 spotkanie z bibliotekarzami ukraińskimi, zwycięzcami konkursu dot.
innowacyjności w bibliotekach (28.06.2011),
 spotkanie z prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (PALA), 29.06.2011 r.
5. Współpraca z władzami
Zarząd Główny aktywnie działał na rzecz zainteresowania organów
administracji państwowej sprawami istotnymi dla bibliotek i bibliotekarzy,
rozwoju czytelnictwa i budowania społeczeństwa wiedzy. W ramach tych
działań wymienić należy:
– udział w posiedzeniach: a) Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, działającej przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego;
b) Krajowej Rady Bibliotecznej; c) Sejmowej i Senackiej Komisji Kultury
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i Środków Przekazu. Tematem spotkań były: biblioteki cyfrowe, książka
elektroniczna i ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; d) Sejmowej Komisji ds. Młodzieży (6.10.2010 r., w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, który zakłada wprowadzenie zapisu o obowiązku prowadzenia przez szkołę biblioteki szkolnej);
e) Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” (9.09.2009 r.,
SBP wyraziło sprzeciw wobec propozycji łączenia bibliotek, w tym szkolnych z publicznymi);
– wyrażanie opinii środowiskowych na tematy i propozycje zawarte
w dokumentach opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (np. Raport o stanie kultury), przekazanie do MKiDN apeli
i stanowisk w sprawach: propozycji zmian w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (sprzeciw SBP wobec zamiaru likwidacji zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami); utrzymania zerowej stawki podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne;
pomocy dla bibliotek zalanych powodzią; utrzymania dotychczasowego
poziomu dotacji na zakupy biblioteczne w 2011 r.; przeznaczenia części
środków z przewidywanego do wprowadzenia od stycznia 2011 r. podatku
VAT na cele biblioteczne;
– opinię nt. propozycji zakresu ekspertyzy zamawianej przez MNiSzW
„Otwarte modele komunikacji naukowej w Polsce”; opinię dla MKiDN nt.
dokumentu „Strategia Kapitału Społecznego”; list do MNiSzW w sprawie
NUKAT z prośbą o objęcie troskliwym nadzorem rozwoju katalogu centralnego NUKAT, co powinno przełożyć się na stałe, stabilne dofinansowanie
przedsięwzięcia, gwarantujące jego płynną rozbudowę; opinię dot. dokumentu „Creative Content in European Digital Singla Market, wzywającego
do debaty nt. realizacji wyzwań, jakie stoją w związku z rozpowszechnianiem twórczości w formie cyfrowej itp.;
– konsultacje w Sejmie i Senacie (marzec 2011) nt. rządowego projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
niektórych innych ustaw; przewodnicząca SBP wyraziła sprzeciw wobec
zapisu umożliwiającego łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury.
Zarząd Główny podejmował także w urzędach centralnych i organach
samorządowych interwencje w sprawach lokali bibliotecznych, a także
opiniował i rekomendował kandydatów na stanowiska biblioteczne.
6. Współpraca z instytucjami z obszaru książki i czytelnictwa
Doceniając wagę współpracy z organizacjami i instytucjami z obszaru
książki i czytelnictwa Stowarzyszenie podtrzymywało wszystkie wcześniej
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wypracowane formy współpracy oraz włączyło się w nowe formy działania,
obejmujące m.in.:
– aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Porozumiewawczego
Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców, powołanego w celu integracji przedsięwzięć promujących czytelnictwo, podejmowanych przez poszczególne
grupy środowiskowe oraz inicjowanie nowych, wspólnych akcji związanych
z upowszechnianiem książki. SBP włączyło się w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, objęło patronatem Warszawskie Targi
Książki,
– współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie krajowego partnerstwa na rzecz Programu Rozwoju Bibliotek, realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-21,
budowy ogólnopolskiej platformy cyfrowej, udziału w Kongresie bibliotek:
„Biblioteka – lubię to” (listopad 2010),
– stałą współpracę z Krajową Radą Biblioteczną, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek
Pedagogicznych (w zakresie m.in. prezentowania wspólnych stanowisk
wobec władz), Instytutem Książki (m.in. opiniowanie zasad przyznawania
Certyfikatu Biblioteki+),
– współpracę z organizatorami Targów Książki Akademickiej ATENA
oraz Muratorem EXPO, realizującym Warszawskie Targi Książki,
– organizację spotkania tzw. konwentu – placówek działających w obszarze bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Tematami spotkań było
przyjęcie wspólnego stanowiska (protestu) w sprawie utrzymania zerowej
stawki podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne,
– współpracę z Koalicją na rzecz promocji czytelnictwa i bibliotek w Polsce – Republiką Książki. Inauguracja Republiki odbyła się podczas kongresu „Czytanie włącza” (8 grudnia 2010 r., BN), w trakcie którego został
podpisany manifest Republiki Książki,
– współpracę przy konferencjach i warsztatach, m.in. z: Biblioteką
Narodową, Centralną Biblioteką Wojskową, Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego, WBP w Rzeszowie, WBP w Krakowie, WBP w Kielcach, Biblioteką UMK w Toruniu, Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Białołęka „Nautilus”
(wspólny grant „Spacerownik po Europie” otrzymany z Fundacji Orange),
Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu, Ośrodkiem
Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Elblągu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
Biblioteką Politechniki Poznańskiej, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
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– umowę z Wydawnictwem Świat Książki, na mocy której Wydawnictwo przekazało SBP darowiznę w postaci książek o wartości ponad
1 mln zł. Stowarzyszenie przekazało książki bibliotekom, które ucierpiały
w powodziach w 2010 r. oraz innym, najbardziej potrzebującym bibliotekom w kraju. Koordynatorami akcji były wojewódzkie biblioteki publiczne.
7. Biuro ZG SBP
W ramach swoich zadań Biuro prowadziło: obsługę administracyjną
władz SBP, zarządów okręgów i oddziałów, sekcji, komisji; obsługę finansowo-księgową działalności statutowej i gospodarczej SBP; organizację
konferencji, seminariów, warsztatów afiliowanych przez ZG oraz poszczególne jego ogniwa; przygotowania i obsługę portalu sbp.pl. W zakresie
upowszechniania wiedzy o działalności Stowarzyszenia Biuro redagowało
„Biuletyn Informacyjny ZG SBP” oraz „Ekspres ZG SBP”, który w 2011 r.
zastąpiono Newsletterem. Dbało ponadto o regularną dystrybucję książek
i czasopism, prowadziło kolportaż materiałów informacyjnych SBP (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) oraz plakatów Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich.
W okresie sprawozdawczym Biuro przygotowało ponad 20 aplikacji
do programów operacyjnych, prowadziło rozliczenia uzyskanych dotacji,
dostosowało organizację finansowania do wymogów grantodawców. Prowadziło negocjacje z partnerami strategicznym i współpracującymi dot.
form wsparcia SBP.
Poszukiwało (z sukcesem) sponsorów i reklamodawców na konferencje wśród firm związanych z sektorem książki i wyposażeniem bibliotek.
W grudniu 2010 r. ZG zatwierdził nową strukturę organizacyjną Biura.
Od 2011 r. szefem Wydawnictwa SBP został pan Dariusz Kozłowski.
Załącznik 2.
Uchwała nr 2/2011 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
z 3 września 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2010-2011.
Zgodnie z § 43.5.1 Statutu, VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich obradujące w Kiekrzu k. Poznania, po przedstawieniu „Sprawozdania z realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w latach 2010-2011”, przyjmuje dokument jednomyślnie, bez poprawek.
VII Forum SBP z uznaniem ocenia pracę Zarządu Głównego SBP przy
realizacji Strategii i wyraża podziękowanie Koleżankom i Kolegom, dzięki
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którym zrealizowanych zostało wiele przedsięwzięć ważnych dla rozwoju
Stowarzyszenia.
			

VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Prezentacje E. Stefańczyk (działania programowe w okresie od KZD
do VII Forum) oraz M. Burchard (dot. realizacji Strategii) są na płycie
dołączonej do protokołu z Forum.
Załącznik 3.
Uchwała nr 3 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z 3
września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich o ustanowienie wieloletniego programu rządowego modernizacji
infrastruktury miejskich, powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych”.
W trosce o kondycję bibliotek publicznych wszystkich szczebli, które
winny być wizytówką polityki kulturalnej i edukacyjnej państwa oraz lokalnych samorządów, VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
przyjmuje „ Apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o ustanowienie
wieloletniego programu rządowego modernizacji infrastruktury miejskich,
powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych” (tekst Apelu w załączeniu).
Poznań-Kiekrz
VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
o ustanowienie wieloletniego programu rządowego
modernizacji infrastruktury miejskich, powiatowych
i wojewódzkich bibliotek publicznych
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z uznaniem przyjęło ustanowienie wieloletniego programu rządowego na lata 2011-2015 Kultura+, w ramach którego wyodrębniono priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.
Beneficjentami tego programu są gminne biblioteki publiczne, które dzięki
milionowym środkom na inwestycje i szkolenia bibliotekarzy przekształcają
się w nowoczesne instytucje dostępu do informacji, wiedzy i kultury oraz
stają się ośrodkami lokalnego życia społecznego.
Rządowy program Biblioteka+ oraz Program Rozwoju Bibliotek realizowany w latach 2009-2013 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa

34

Nr 2/2011

BIULETYN ZG SBP

Informacyjnego są skierowane do gminnych bibliotek publicznych. W tym
samym okresie modernizacja i rozwój publicznych bibliotek powiatowych,
wojewódzkich oraz miejskich w średniej wielkości i w dużych miastach zależy wyłącznie od finansowych możliwości władz samorządowych. Fakt ten
powoduje coraz większą dysproporcję warunków funkcjonowania i rozwoju
bibliotek publicznych w miastach i małych gminach. W szczególnie trudnej
sytuacji znajdują się powiatowe biblioteki publiczne, które na mocy Ustawy
o bibliotekach mają obowiązek nadzoru merytorycznego nad bibliotekami
publicznymi w danym powiecie.
Kondycja bibliotek publicznych wszystkich szczebli jest wizytówką polityki kulturalnej i edukacyjnej państwa i lokalnych samorządów. Uczestnicy
konferencji „Biblioteka XXI wieku: nowoczesna architektura, funkcjonalne
wyposażenie, pomysłowe aranżacje” apelują o ustanowienie wieloletniego
programu rządowego modernizacji infrastruktury lokalowej i technologicznej
publicznych bibliotek powiatowych, wojewódzkich oraz miejskich w średniej wielkości i w dużych miastach, który uzupełni obecnie realizowany
program Biblioteka+.
Zrównoważony rozwój wszystkich typów bibliotek publicznych – zarówno gminnych działających na obszarach wiejskich, dotąd najbardziej
zaniedbanych, jak i bibliotek miejskich – stanowi podstawę sieciowej
współpracy bibliotek i rozwoju na zasadzie synergii nowoczesnych usług
bibliotecznych. Sieć bibliotek publicznych – najliczniejszej grupy instytucji
użyteczności publicznej dostępnych dla każdego – stanowi ważny czynnik budowy społeczeństwa informacyjnego i stwarzania równych szans
edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.
Załącznik 4.
Uchwała nr 4 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z 3
września 2011 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o wzmocnienie udziału bibliotek w „Narodowym Programie
Czytelnictwa”.
Uczestnicy VII Forum stwierdzają, że w dotychczasowym programie
rozwoju czytelnictwa nie w pełni doceniany i wykorzystany jest potencjał
polskich bibliotek, i postanawiają przyjąć „Apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o wzmocnienie udziału bibliotek w Narodowym Programie
Czytelnictwa” (tekst Apelu w załączeniu).
						
Poznań-Kiekrz
VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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Apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
o wzmocnienie udziału bibliotek
w Narodowym Programie Czytelnictwa
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z uznaniem i nadzieją obserwuje coraz liczniejsze, długofalowe programy i akcje na rzecz rozwoju
czytelnictwa i dostępności książki realizowane przez rząd, samorządy,
organizacje pozarządowe, wybitne i znane osobistości oraz wpływowe
środowiska społeczne. Wiele z tych akcji odniosło sukces i przyczyniło
się do zmiany świadomości znaczenia czytelnictwa dla rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego kraju.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zwraca uwagę, że w dotychczasowych programach czytelnictwa nie jest w pełni doceniony i wykorzystany potencjał bibliotek. Współczesna biblioteka to ważna instytucja
kultury i edukacji. Propaguje literaturę, uczy umiejętności informacyjnych
i oceny źródeł wiedzy, promuje twórcze sposoby spędzania wolnego czasu.
Współczesna biblioteka to nie tylko zbiornica tradycyjnych dokumentów
wytworzonych na papierze. W świecie cyfrowym biblioteka nadal zachowuje swoją tożsamość i znaczenie.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich apeluje, aby w przygotowywanym Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa efektywniej wykorzystać
instytucjonalne i kadrowe możliwości bibliotek publicznych, szkolnych,
pedagogicznych, a także akademickich.
1. Podstawową sprawą dla skutecznej promocji czytelnictwa jest
atrakcyjny i aktualny księgozbiór dostępny w bibliotekach publicznych,
uwzględniający różne potrzeby czytelnicze. Dotychczasowa skala dofinansowania zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego okazała się niewystarczająca,
gdyż nadal wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców
należy do najniższych w Europie, tj. w roku 2010 wyniósł 7,1 wol. SBP
apeluje o zwiększenie nakładów MKiDN na zakupy nowości tak, aby do
roku 2016 wskaźnik zakupu nowości wydawniczych osiągnął 20-25 wol.
na 100 mieszkańców.
2. Nowoczesna biblioteka powinna umożliwiać dostęp do cyfrowych
książek i elektronicznych zasobów informacyjnych. W programach rozwoju
czytelnictwa należy wypracować wspólnie z polskimi wydawcami system
niekomercyjnego udostępniania książki elektronicznej w bibliotekach, na
zasadzie wypożyczeń i dostosować odpowiednio przepisy prawa autorskiego w zakresie dozwolonego użytku dla bibliotek.
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3. W programach na rzecz rozwoju czytelnictwa należy wspierać sieciową współpracę bibliotek, która w efektywniejszy sposób zaspokaja potrzeby czytelnicze i informacyjne społeczeństwa. Uczestnicy VII Forum
SBP apelują o podjęcie prac nad utworzeniem ogólnopolskiego systemu
wypożyczeń międzybibliotecznych i dostępu do elektronicznych zasobów,
z wykorzystaniem koncepcji przygotowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
4. Uczestnicy VII Forum SBP apelują o przyspieszenie modernizacji
infrastruktury technologicznej i lokalowej bibliotek, tworzenie finansowych
i organizacyjnych warunków poszerzania i unowocześnienia oferty usług
bibliotecznych, wspieranie ponad resortowych i regionalnych projektów
współpracy bibliotek tworzących nowe usługi oraz zwiększających dostęp
do informacji i zasobów wiedzy i kultury.
Uczestnicy VII Forum SBP wyrażają przekonanie, że przedstawiony
Narodowy Program Czytelnictwa, powinien stanowić element krajowej
polityki bibliotecznej, wyznaczającej strategiczne kierunki rozwoju działalności bibliotek.
Kiekrz, 2-3 września 2011 r.
Uczestnicy VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

2. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego
10.08.2011 r.
W dniu 10 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP (grupy warszawskiej). Uczestniczyli w nim: Elżbieta
Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
Marzena Przybysz, Maria Burchard, a także Anna Grzecznowska i Elżbieta Górska. Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP – Elżbieta
Stefańczyk. Minutą ciszy uczestnicy spotkania uczcili pamięć zmarłego
Stanisława Turka, członka ZG SBP.
Przewodnicząca E. Stefańczyk poinformowała o przygotowaniach do
VII Forum SBP oraz towarzyszącej mu konferencji. Uczestnicy spotkania
omawiali kwestie organizacyjne, a także projekty dwóch Apeli w sprawie
czytelnictwa oraz infrastruktury bibliotek.
W dalszej części spotkania została przedstawiona Koncepcja Krajowego Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Międzybibliotecznych.
Uczestnicy spotkania otrzymali drogą elektroniczną szczegółowy materiał.
M. Burchard przedstawiła główny cel i założenia systemu. Po omówieniu
dotychczasowych starań w zakresie zautomatyzowania systemu wypo-
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życzeń międzybibliotecznych Prezydium ZG SBP zaakceptowało przedstawione prace, zatwierdziło Uchwałą koncepcję i określiło dalsze etapy
prac wdrożeniowych, w tym działania rzecznicze.
W sprawach różnych dyskutowano na temat realizacji dotacji FRSI
(strategia polityki rozwoju bibliotekarstwa) oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
2.09.2011 r.
W dniu 2 września 2011 r. w Kiekrzu k. Poznania, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uczestniczyli: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Lena Bednarska,
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Maria Burchard,
Halina Ganińska, Maria Bochan, Jerzy Krawczyk, Krzysztof Marcinowski, Sylwia Błaszczyk, Joanna Chapska, Piotr Marcinkowski. Zaproszeni:
przew. GKR – Elżbieta Zaborowska; Honorowy Przew. SBP – Stanisław
Czajka, członek honorowy SBP – Bolesław Howorka. Spotkanie prowadziła
przewodnicząca SBP – Elżbieta Stefańczyk.
Przedmiotem obrad było:
1) podsumowanie konferencji poprzedzającej VII Forum SBP; konferencja pt: „Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne
wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach – najnowsze
realizacje” w opinii uczestników była bardzo udana, planuje się wydanie
publikacji elektronicznej z materiałów pokonferencyjnych, opracowaniem
publikacji zajmie się kol. Ewa Kobierska-Maciuszko;
2) sprawy organizacyjne VII Forum SBP w tym omówiono projekty
apeli Forum dot.:
a) ustanowienia wieloletniego programu rządowego modernizacji
infrastruktury miejskich, powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych,
b) wzmocnienia udziału bibliotek w Narodowym Programie Czytelnictwa.
Apele skierowano do Anny Komorowskiej (kancelaria Prezydenta RP),
Bogdana Zdrojewskiego (MKiDN), Michała Boniego (kancelaria Prezesa
Rady Ministrów), Ziny Jarmoszuk (MKiDN).
3) akceptacja zmiany siedzib Zarządu Okręgu SBP w Warszawie i Oddziału SBP w Siedlcach, Uchwała nr 14/2011.
4) uzupełnienie składu Zarządu Głównego SBP po śmierci członka
ZG – Stanisława Turka o kol. Elżbietę Budnik, dyr. Biblioteki Olsztyńskiej
Szkoły Wyższej – Uchwała nr 15/2011.
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26.10.2011 r.
W dniu 26 października 2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie
Prezydium Zarządu Głównego SBP (tzw. grupy warszawskiej). Obecni
byli: M. Burchard, E. Kobierska-Maciuszko, J. Pasztaleniec-Jarzyńska,
M. Przybysz, E. Stefańczyk, a także honorowy przewodniczący SBP,
S. Czajka, dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska, konsultant dyrektora
Biura ds. wydawnictw, J. Nowicki, koordynator realizacji Strategii SBP,
E. Górska. Gościem spotkania był M. Słowiński, administrator portalu
sbp.pl.
Program spotkania prowadzonego przez przewodniczącą SBP, E. Stefańczyk obejmował następujące zagadnienia:
1. Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021; bieżące prace w tym zakresie omówiła E. Górska zwracając
szczególną uwagę na sprawę wypożyczeń międzybibliotecznych i zbierania
opinii środowiskowych na temat opracowanego projektu.
2. Budowa bazy członków SBP; założenia bazy, etapy jej powstawania, przewidywane efekty oraz występujące obecnie trudności omówiła
J. Pasztaleniec-Jarzyńska, która koordynuje prace w tym zakresie. Zarządy
okręgów Stowarzyszenia wskazały administratorów regionalnych bazy.
W Warszawie odbyło się dla nich szkolenie w zakresie wprowadzania
danych do bazy, zgodnie z Zasadami tworzenia i przechowywania dokumentacji członków SBP (w postaci kartotek i bazy danych), ochrony danych
osobowych, a także współpracy z redakcją portalu i obsługi systemu cms.
Do końca 2011 r. wprowadzone zostaną dane podstawowe, następne,
bardziej szczegółowe w przyszłym roku. Baza powstaje w ramach grantu
przyznanego z MPiPS. W dyskusji S. Czajka podkreślił, że zbudowanie
tej bazy przyniesie wiele korzyści Stowarzyszeniu. Baza – na bieżąco
uzupełniana – usprawni komunikację wewnętrzną organizacji, pozwoli
lepiej wykorzystać doświadczenie zarówno w pracy zawodowej, jak i społecznej członków. Posiada również wartość dokumentalną, może być wykorzystana do analiz statystycznych oraz zbudowania programu ofert i ulg
dla członków SBP.
3. Digitalizacji czasopism oraz budowy archiwum cyfrowego SBP;
Stowarzyszenie rozważa możliwość realizacji projektu – Cyfrowe Archiwum
SBP, którego celem jest wdrożenie rozwiązania umożliwiającego przeszukiwanie i dostęp do cyfrowych wersji wydawnictw SBP, bezpośrednio z portalu sbp.pl. Założenia w tym zakresie omówił M. Słowiński. Wydawnictwa
te, w postaci cyfrowej, są zgromadzone obecnie w dwóch miejscach: Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej, prowadzonej przez IINSB UW oraz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Planowane jest wprowadzenie od-
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płatnego udostępnienia na portalu SBP wybranych artykułów z bieżących
numerów czasopism i innych publikacji, stopniowe rozszerzanie oferty
sprzedaży elektronicznej na serie wydawnicze. W dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność opracowania strategii wprowadzania
sprzedaży elektronicznej (Wydawnictwo przedstawić ma jej projekt do 8
grudnia br.) poprzedzonej rozeznaniem, jak zagadnienie to jest rozwiązane
w innych wydawnictwach o podobnym profilu. Nie wyklucza się również
przeprowadzenia ankiety na ten temat wśród czytelników.
4. Działalność wydawnicza; realizację planu wydawniczego przedstawił J. Nowicki. Dodatkowo omówił założenia planu na 2012 r. Wśród
planowanych pozycji są poradniki, publikacje o charakterze teoretycznym,
wspomnieniowym oraz o tematyce prawnej. Planowane są także kolejne
pozycje (5) nowej serii „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”. W dyskusji S. Czajka
podkreślił, że plan jest ambitny, ale wymaga pełnej stabilizacji, zarówno
finansowej, jak i kadrowej, w tym dot. redakcji czasopism.
5. Przygotowania do XX Targów Książki Historycznej; stan prac omówiły A. Grzecznowska i J. Pasztaleniec-Jarzyńska. W targach po raz pierwszy
weźmie udział Stowarzyszenie, które zorganizuje I Salon Bibliotek oraz
imprezy towarzyszące, m.in. seminarium „Małe ojczyzny – historyczne
wydawnictwa regionalne bibliotek”, spotkania z autorami, konkursy itp.
Wydany zostanie „Katalog publikacji historycznych bibliotek”.
6. Sytuacja finansowa SBP; sprawozdanie w tym zakresie przedstawiła A. Grzecznowska. W roku bieżącym Stowarzyszenie aplikowało o 10
dotacji i wszystkie otrzymało. Nakłady publikacji Wydawnictwa SBP sprzedają się nieźle, niektóre pozycje były dodrukowywane. Wzrosła sprzedaż
druków i czasopism.
7. Jubileusze w SBP; w 2012 r. obchodzić będziemy 95-lecie Stowarzyszenia, 85-lecie „Przeglądu Bibliotecznego” i 50-lecie „Zagadnień
Informacji Naukowej”. Propozycje uczczenia jubileuszu przedstawiła przew.
E. Stefańczyk. Z tej to okazji planowane są m.in.: opublikowanie suplementu do Kroniki SBP... obejmującej lata 2007-2012, opracowanie jubileuszowego logo, przygotowanie okolicznościowego kalendarza oraz
nowe konkursy SBP. Ukaże się też angielska wersja numeru specjalnego
„Przeglądu Bibliotecznego” zawierająca wybrane artykuły prezentujące
osiągnięcia polskiego bibliotekarstwa. Przewodnicząca SBP zwróciła się
do uczestników z prośbą o propozycje konferencji i seminariów, które
zwykle towarzyszyły obchodom jubileuszy.
8. Sprawy różne; A. Grzecznowska przybliżyła zebranym istotę, powstającego w SBP, katalogu bibliotek oferujących miejsca staży i praktyk
dla wolontariuszy, w tym studentów. E. Stefańczyk z kolei zaapelowała

40

Nr 2/2011

BIULETYN ZG SBP

o zgłaszanie propozycji haseł na Tydzień Bibliotek 2012. Poinformowała
również o rezygnacji Pana Jana Wołosza z funkcji redaktora naczelnego „Bibliotekarza”. Od pewnego już czasu trwają poszukiwania nowego
redaktora. Powinna to być osoba znająca problematykę bibliotekarstwa
publicznego i specyfikę prac redakcyjnych przy miesięczniku. Prezydium
powierzyło tę funkcję E. Stefańczyk, od numeru 2/2012 „Bibliotekarza”.
8-9.12.2011 r.
W dniach 8-9 grudnia 2011 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie
odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, poprzedzone zebraniem Prezydium, na którym omówiono
działania i dokumenty przedstawiane na ZG. Uczestniczyli: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Maria Burchard, Halina Ganińska, Maria Bochan, Sylwia
Błaszczyk, Joanna Chapska, Elżbieta Budnik. Zaproszeni: przew. Głównej
Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Zaborowska; dyr. Biura ZG SBP – dr Anna
Grzecznowska, doradca ds. wydawnictw SBP – Janusz Nowicki, koordynator realizacji grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału SBP – Elżbieta
Górska, z-ca dyr. Biura ZG SBP ds. wydawnictw – Dariusz Kozłowski,
sekretarz konkursu „Bibliotekarz Roku” – Ewa Stachowska-Musiał, red.
portalu sbp.pl. – Małgorzata Szmigielska.
Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk, która
na wstępie powitała w sposób szczególny nowego członka Zarządu Głównego, kol. Elżbietę Budnik, dyrektor Biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie. Przejęła ona zakres obowiązków
zmarłego kol. Stanisława Turka.
Członkowie ZG jednogłośnie zaakceptowali wniosek zgłoszony przez
kol. Sylwię Błaszczyk o nadanie medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”
Bibliotece Politechniki Śląskiej. Następnie Zarząd przyjął protokoły wraz
z informacjami z poprzedniego posiedzenia ZG (2.09.) oraz Prezydium
ZG (26.10.).
Przystępując do realizacji zasadniczego programu obrad w pierwszym
dniu przedstawiono:
 Sprawozdanie z działań Zarządu Głównego SBP w 2011 r. – najważniejsze przedsięwzięcia omówiła przew. Elżbieta Stefańczyk, zwracając
szczególną uwagę na organizację VII Forum SBP oraz VI Forum Młodych
Bibliotekarzy, realizację grantów FRSI i FIO, a także liczne konferencje,
seminaria i warsztaty, działania w ramach Tygodnia Bibliotek, konkursy
(w tym nowe – „Bibliotekarz Roku” oraz fotograficzny konkurs portalowy
„Z książką w plecaku”, a także Dni Książki Historycznej), nagrody SBP,
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działania wizerunkowe (nowe logo, foldery, ulotki informacyjne o Stowarzyszeniu, informacje dla prasy, produkcja gadżetów, opracowanie i wydanie
kalendarza SBP-owskiego na 2012 r.), rozwój portalu. Dużym wydarzeniem
była też organizacja I Salonu Bibliotek podczas Targów Książki Historycznej, któremu towarzyszyło wydanie Katalogu publikacji historycznych
bibliotek. Janusz Nowicki zreferował działania wydawnicze SBP w 2011 r.
oraz wstępne zamierzenia w 2012 r. (powstanie nowej serii „ABC Bibliotekarza”, budowa archiwum cyfrowego wydawnictw). A. Grzecznowska
zwróciła uwagę na konieczność opracowania w najbliższym czasie przez
Wydawnictwo strategii sprzedaży elektronicznej, która powinna być przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZG.
 Stan realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021. Podstawowe działania w zakresie realizacji celów strategicznych i szczegółowych, podjęte
w ramach grantu FRSI, omówiła kol. Elżbieta Górska. Obejmowały one:
1) konsultacje środowiskowe dot. projektu nowej ustawy o bibliotekach,
m.in. na spotkaniu z przewodniczącymi okręgów SBP, podczas VII Forum
SBP w Kiekrzu oraz Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych (5.X.). Na 15 i 16 grudnia zaplanowano w Warszawie konsultacje w środowisku bibliotekarzy bibliotek akademickich, pedagogicznych
i szkolnych;
2) zwiększenie świadomości prawnej wśród członków Stowarzyszenia
poprzez zorganizowanie w całej Polsce kilku serii warsztatów nt. aspektów
prawnych funkcjonowania bibliotek, które zostały bardzo wysoko ocenione
przez uczestników,
3) przygotowania do opracowania założeń strategii rozwoju bibliotekarstwa polskiego w społeczeństwie wiedzy (pracom przewodniczyć będzie
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata),
4) badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, których efektem było opracowanie zestawu wskaźników dla bibliotek, szeroko
konsultowane w środowisku,
5) opracowanie koncepcji systemu wypożyczeń międzybibliotecznych
– koncepcja została przedstawiona na konferencji bibliotek szkół wyższych
z prośbą o opinię,
6) współpraca w zakresie kształcenia bibliotekarzy; ustalenie zagadnień
priorytetowych i wspólnych działań, współpraca z instytutami bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
7) aktywizacja młodych bibliotekarzy – realizacja VI Forum Młodych
Bibliotekarzy w Poznaniu (wrzesień, 2011),
8) zwiększenie znaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniu na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji
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zawodu bibliotekarza – badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji
naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej (badania dotyczyły potrzeb pracowników z bibliotek pedagogicznych i naukowych). Dyskutowano również o propozycji powołania
w strukturach ZG sekcji zawodu bibliotekarza; na następnym Prezydium
ZG grupa inicjatywna powinna przedstawić program działania tej sekcji.
W ramach działań ewaluacyjnych, którą prowadzić będzie firma wynajęta przez FRSI została przygotowana ankieta dotycząca oceny realizacji
Strategii SBP…, opublikowana na portalu sbp.pl. W marcu 2012 r. zaplanowano warsztaty ewaluacyjne z udziałem autorów i realizatorów Strategii.
 Podsumowanie realizacji grantu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
przeznaczonego na kształtowanie wizerunku SBP, jako organizacji wolontariackiej. Zadania zrealizowane w ramach grantu przedstawiła ogólnie
A. Grzecznowska, następnie koordynatorzy poszczególnych zadań
(J. Pasztaleniec-Jarzyńska, E. Stefańczyk, E. Górska, M. Szmigielska,
M. Bochan, E. Stachowska-Musiał, E. Kobierska-Maciuszko) omówili osiągnięte rezultaty. Jednym z głównych sukcesów było zbudowanie bazy
członków, która umożliwia opracowanie wiarygodnych statystyk Stowarzyszenia i wzmocnienie kontaktów z członkami. Bardzo ważne było też
opracowanie na portalu sbp.pl bazy bibliotek oferujących staże i praktyki
dla wolontariuszy oraz podjęcie działań rzeczniczych dot. ustawodawstwa
bibliotecznego i pragmatyki zawodu bibliotekarza. Podkreślono również,
że prowadzony w ramach grantu konkurs na „Bibliotekarza Roku” bardzo
uaktywnił społeczność internetową i zwiększył zainteresowanie portalem
oraz zainicjował dyskusję wokół promowania osobowości bibliotekarskich.
Dotacja FIO umożliwiła też organizację szeregu warsztatów podnoszących
poziom wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia (m.in. w zakresie
edukacji informacyjnej oraz samodzielnego zamieszczania informacji na
portalu przez członków sekcji), a także prezentację dorobku organizacji
na forum krajowym i międzynarodowym (kongres IFLA). Z dużym zadowoleniem spotkał się projekt kalendarza SBP-owskiego, nawiązującego zarówno do tradycji Stowarzyszenia, jak i promującego nowoczesne
rozwiązania technologiczne, ukierunkowanie na młodych bibliotekarzy,
kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP dla dotychczasowych i nowych
członków organizacji. Zebrani zastanawiali się nad sposobem opracowania
wniosków i sprawozdania końcowego, które będzie składane w styczniu
2012 r. Ustalono, że A. Grzecznowska, która uczestniczyła w szkoleniu
nt. rozliczenia grantu FIO, roześle do poszczególnych koordynatorów niezbędne wymagania.

BIULETYN ZG SBP

Nr 2/2011

43

 Projekt polityki bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych
w SBP; założenia projektu dot. ochrony danych gromadzonych w bazie
członków omówiła M. Szmigielska (w zastępstwie głównego administratora
bazy Łukasza Stochniała). Przedstawiony dokument określa zasady i tryb
postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w bazie i został
przygotowany na podstawie specjalistycznego szkolenia w tym zakresie,
w którym wziął udział Ł. Stochniał. Omówiono również instrukcję zarządzania systemem informatycznym dot. bazy członków. Zebrani zgłosili
kilka uwag do tych dokumentów. Zarząd Główny przyjął uchwałą nr 16 oba
dokumenty, z uwzględnieniem zaproponowanych poprawek. Dokumenty
zostaną w styczniu 2012 r. przekazane do okręgów.
 Rozwój portalu sbp,pl; podstawowe statystyki i działania prowadzone
na portalu omówiła redaktor naczelna Małgorzata Szmigielska. Podkreśliła
bardzo dobry odbiór funkcjonowania portalu, zarówno w opinii FRSI, jak
i samych bibliotekarzy. Równocześnie zwróciła uwagę na wciąż niedoskonałą współpracę ze strukturami terenowymi Stowarzyszenia, które zasilać
powinny portal. Omówiła także propozycję budowy na portalu archiwum
cyfrowego wydawnictw SBP i zaapelowała o rozważenie przyspieszenia
wprowadzenia sprzedaży elektronicznej wybranych artykułów z czasopism
oraz materiałów pokonferencyjnych.
Drugiego dnia posiedzenia członkowie ZG analizowali przede wszystkim propozycje Planu pracy Zarządu Głównego SBP w 2012 r.; wstępny
plan przedstawiła Marzena Przybysz oraz w zakresie działalności wydawniczej – Dariusz Kozłowski. O propozycjach kontynuacji prac nad bazą
członków mówiła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Ewa Stachowska-Musiał
– sekretarz konkursu „Bibliotekarz Roku” przedstawiła z kolei proponowane zmiany w regulaminie i postępowaniu odnośnie do przyszłorocznego
konkursu.
Wspólnie analizowano również cele i zdania w ramach Strategii SBP…,
które powinny znaleźć się w Planie pracy na 2012 rok.
Na koniec spotkania kol. E. Stefańczyk podziękowała wszystkim zebranym za intensywny rok pracy i złożyła życzenia świąteczne.
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Załącznik: Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP.
UCHWAŁA Nr 13/2011
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Koncepcji
Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Miedzybibliotecznych
Prezydium Zarządu Głównego SBP podczas posiedzenia w dniu 10
sierpnia br. zaakceptowało przedstawione cele i założenia oraz dotychczasowe prace nad zautomatyzowanym systemem wypożyczeń międzybibliotecznych, zatwierdzając uchwałą jego koncepcję i określając dalsze
etapy prac wdrożeniowych, w tym działania rzecznicze.
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
UCHWAŁA Nr 14/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Warszawie,
oraz adresu siedziby Oddziału SBP w Siedlcach
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, kierując się
motywacją przedstawioną przez kol. przewodniczącą Zarządu Okręgu SBP
w Warszawie i kol. przewodniczącą Zarządu Oddziału SBP w Siedlcach,
na podstawie przedstawionych dokumentów akceptuje dokonanie zmian
ww. siedzib zarządów.
Dotychczasowy adres: Zarządu Okręgu SBP, 00-312 Warszawa,
ul. Dobra 56/66 zmieniając na Zarząd Okręgu SBP, 00-950 Warszawa,
ul. Koszykowa 26/28 oraz dotychczasowy adres: Oddział SBP 08-110
Siedlce, ul. 3 Maja 44 zmieniając na Oddział SBP, 08-110 Siedlce, ul.
Piłsudskiego 5.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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UCHWAŁA Nr 15/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego SBP
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działając zgodnie ze Statutem SBP – § 40, p. 8, podczas posiedzenia w dniu 2 września
2011 r. dokonał uzupełnienia składu Zarządu Głównego SBP o nowego
członka kol. Elżbietę Budnik – delegata na Krajowym Zjeździe Delegatów
w maju 2009 r.(dyr. Biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej), jednocześnie
przydzielając koleżance zakres kompetencji i obowiązków dotyczący między innymi zagadnień legislacyjnych oraz spraw związanych z ustawodawstwem bibliotecznym.
Podstawą do uzupełnienia składu Zarządu Głównego SBP o kol. Elżbietę Budnik, była przedwczesna śmierć kol. Stanisława Turka – członka
ZG SBP.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
UCHWAŁA Nr 16/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
gromadzonych w bazie członków SBP
Zarząd Główny SBP w związku z tworzoną komputerową bazą członków Stowarzyszenia oraz dbając o politykę bezpieczeństwa danych osobowych, przyjmuje następujące dokumenty określające zasady zabezpieczenia danych osobowych, trybu postępowania przy ich przetwarzaniu
w bazie oraz obowiązki administratora: „Polityka bezpieczeństwa dla Bazy
Członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Baza Członków SBP”.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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II. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY

1. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek
Muzycznych IAML
W dniach 24-29 lipca 2011 r. w Trinity College w Dublinie odbyła się
Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych
IAML (www.iaml.info). Uczestniczyło w niej 6 osób z Polski: Hanna Bias,
Iwona Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach), Jolanta Byczkowska-Sztaba (Biblioteka Narodowa,
Zakład Zbiorów Muzycznych), Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Muzykologii), Piotr Maculewicz (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Zbiorów Muzycznych), Mariusz Wrona (Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina).
Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML od wielu
lat aktywnie uczestniczy w pracach IAML. W tym roku polscy bibliotekarze
muzyczni brali udział w różnorodnych sesjach tematycznych i posterowych,
spotkaniach roboczych, targach wydawniczych, obradach Zarządu i Rady
IAML oraz w pracach organizacyjnych związanych z przygotowaniem programu konferencji.
W czasie sesji Komisji Bibliograficznej zatytułowanej „Music manuscript
research” Jolanta Byczkowska-Sztaba wygłosiła referat The music manuscripts and old-print music collection from the Archive of the Cistercian
Abbey in Mogiła near Kraków.
W programie sesji „posterowych” znalazły się dwa polskie plakaty:
Hanny Bias – Wojciech Kilar, the Silesian composer, as an example of
archive study of his film activities oraz Mariusza Wrony – Chopin-Sampler
– between tradition and modernisty.
Stanisław Hrabia prowadził dwie sesje naukowe: Sekcji Bibliotek
Naukowych – „National libraries – music collections”, oraz Komitetu Programowego – „Grainger, Strauss and Haydn: Digital and Analog Approaches”.
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2. Kongres IFLA „Libraries Beyond Libraries: Integration,
Innovation and Information for All”
W dniach 13-19 sierpnia 2011 r. odbył się w San Juan (Portoryko), 77
Kongres i Konferencja Generalna IFLA. Hasło tegorocznego Kongresu
„Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all”,
nawiązywało do przyjętych w Strategii IFLA na lata 2010-2015, tematów:
1. Zapewnienie pełnego dostępu do zasobów bibliotek (Open Access).
2. Rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie bibliotekarstwa.
3. Wzmocnienie pozycji zawodu bibliotekarza i pracownika informacji.
4. Zabezpieczenie dziedzictwa kulturalnego, także przed skutkami katastrof.
5. Otwarcie IFLA na cały świat poprzez wzmocnienie wielokulturowości
(Multilingualism Programme).
W tegorocznym Kongresie wzięło udział blisko 2000 uczestników, reprezentujących 116 krajów z całego świata. Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich reprezentowała Sylwia Błaszczyk, członek Zarządu Głównego.
Program Kongresu obejmował 219 sesji i spotkań tematycznych, przedstawiciel SBP uczestniczył w sesjach, które dotyczyły zarządzania stowarzyszeniami, wzmocnieniem roli bibliotekarzy i pracowników informacji
w dzisiejszym świecie, ochrony i konserwacji zbiorów.
W trakcie posiedzeń Komitetu Zarządzania Stowarzyszeniami (SC
Management of Library Associations) rozważano zmiany zachodzące
w działalności stowarzyszeń, wynikające z coraz powszechniejszego stosowania technologii informatycznych w kontaktach między członkami (sesje
satelitarne, e-learning jako forma prowadzonych szkoleń i warsztatów).
Podkreślano zmniejszającą się liczbę aktywnych członków poszczególnych
organizacji i mniejszą, niż w poprzednich latach, liczbę uczestników konferencji i warsztatów. Wiele narodowych stowarzyszeń nie jest w stanie,
głównie z powodów finansowych, brać udziału w konferencjach i warsztatach organizowanych przez IFLA. Zagadnienie to, coraz częściej, dotyczy także krajów uznawanych dotychczas za „bogate”. W czasie dyskusji
Sylwia Błaszczyk zaprezentowała Strategię SBP na lata 2010-2021.
Z kolei inny przedstawiciel Polski, Zuza Wiorogórska (BUW), przedstawiła
projekt szkoleń dla bibliotekarzy pedagogicznych.
Komisja BSLA (Building Strong Library Associations) zajmuje się
w IFLA wspieraniem organizacji bibliotekarskich na całym świecie, pomagając im zbudować mocne struktury miejscowe. Posiedzenie Komisji w trakcie
Kongresu poświęcone było prezentacji dokonań w ramach projektu IFLA
Development and training programme – Action for Development through
libraries programme ALP (między innymi na Ukrainie, w Botswanie, Peru
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i na Litwie). Aktualnie Sekcja prowadzi działania w Nepalu i Argentynie,
wspierając tamtejsze narodowe stowarzyszenia bibliotekarskie. W zakresie
budowania mocnych stowarzyszeń IFLA w dalszym ciągu będzie czynić
starania, aby poszukiwać liderów, którzy pomogą przeprowadzić programy
partnerskie w poszczególnych krajach. Wielkie znaczenie w tym zakresie
ma uaktywnienie „młodych” bibliotekarzy, którzy zmieniają współczesne
biblioteki i stowarzyszenia bibliotekarskie na całym świecie.
Wysłanniczka SBP wzięła również udział w sesji pt. „The important of
information literacy for multicultural population”, komisji do spraw kompetencji informacyjnych (information literacy), której moderatorem była Zuza
Wiorogórska (BUW). W kilku wystąpieniach z różnych krajów (Nowa Zelandia, Kanada, Meksyk, Bułgaria), przedstawiono działania podejmowane
przez biblioteki w zakresie tworzenia programów edukacyjnych przeznaczonych dla mniejszości kulturowych, zamieszkujących wymienione kraje.
Interesujące z punktu widzenia polskich bibliotek mogą być np. działania
edukacyjne na rzecz mniejszości cygańskiej.
Z kolei sesja Komitetu FAIFE (Committee on Freedom of Access to
Information and Freedom of Expression) poświecona była cenzurze w czasach Internetu („How to fix the world”), a zebranych poruszyły wystąpienia na temat afery Wikiliks, rewolucji w Egipcie i tragicznych wydarzeń
w Norwegii. Opowiadali o nich przedstawiciele organizacji bibliotekarskich,
przedstawiając, jak w poszczególnych przypadkach zachowały się biblioteki i organizacje zawodowe.
W trakcie posiedzenia sekcji Rozwoju Profesjonalnego (Continuing
Professional Development and Workplace Learning Section) zorganizowanego wspólnie z Sekcją Zarządzania Stowarzyszeniami (Management
of Library Association), przedstawiciele Szwecji, Jamajki, USA, Kanady
i Chin zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie permanentnego
szkolenia, doskonalenia zawodowego bibliotekarzy i struktur stowarzyszeń
bibliotekarskich. Warto przytoczyć zdanie z konkluzji – „Mocne stowarzyszenie to mocne biblioteki. To potencjał, na którym się buduje!”
W dniach 17-18 sierpnia odbyły się posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego IFLA, w trakcie których dokonano wyboru nowych władz na kadencję
2011-2013. Nową przewodniczącą została pani Ingrid Parent (Kanada).
Zmienił się również skład osobowy Rady IFLA.
Kongresowi towarzyszyła ekspozycja ok. 100 firm – wydawców, producentów wyposażenia i specjalistycznego sprzętu dla bibliotek. Uczestnicy
mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem miejscowych bibliotek
publicznych, szkolnych i uczelnianych. Wszyscy podkreślali bardzo miłą
atmosferę, gościnność i ciepłe przyjęcie. Intensywne zajęcia nie przeszko-
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dziły w odkrywaniu egzotyki miejsca. Kolejny Kongres IFLA odbędzie się
w Helsinkach w dniach 11-17 sierpnia 2012 r.

3. Konferencja „Biblioteka XXI w., nowoczesna architektura,
funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”
Ponad 150 bibliotekarzy z bibliotek akademickich, publicznych i szkolnych całego kraju uczestniczyło w Poznaniu w dwudniowej konferencji,
poświęconej budownictwu bibliotecznemu. Konferencję zorganizował
w dniach 1-2 września 2011 r. w Poznaniu Zarząd Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Biblioteką Politechniki Poznańskiej oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.
Obrady pierwszego dnia zlokalizowane były w nowo otwartym budynku
Biblioteki Politechniki Poznańskiej, gdzie miało miejsce uroczyste otwarcie
nowoczesnego i przestronnego gmachu, usytuowanego wzdłuż brzegu
Warty, z malowniczym widokiem na poznańską starówkę.
Wystąpienia prelegentów usystematyzowano w trzech sesjach dotyczących bibliotek akademickich, publicznych oraz pedagogicznych i szkolnych.
Zagadnienia architektury obiektów bibliotecznych, ich wkomponowania
w panoramę miasta, wyposażenie wnętrz przedstawiali dyrektorzy placówek oraz architekci.
Ostatnie dziesięciolecie jest korzystnym okresem dla rozwoju nowoczesnych bibliotek uczelnianych. Powstało wiele nowych, nowoczesnych
placówek bibliotecznych legitymujących się oryginalną architekturą, funkcjonalnym wyposażeniem, znakomitą aranżacją przestrzenną. Ich projektowaniem zajęli się znani i cenieni architekci, próbujący zawrzeć w projekcie filozofię biblioteki.
Środowisko akademickie Poznania na przełomie roku 2010/11 otrzymało dwa nowe obiekty bibliotekarskie: Bibliotekę Politechniki i Bibliotekę
Główną Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy konferencji mieli możliwość
poznania obiektów poprzez prezentacje multimedialne, a także zwiedzanie
obu placówek i zapoznanie się z ich organizacją, klimatem, rozwiązaniami
przestrzennymi. W trakcie przebudowy jest gmach Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu, łączący tradycje z nowoczesnością.
Wkrótce otworzy swoje podwoje Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego,
bardziej hermetyczna, wyciszona w swoim założeniu architektonicznym,
niż placówka poznańska nastawiona raczej na otwartość, relacje z otoczeniem i ze środowiskiem. W trakcie realizacji jest Biblioteka Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
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Nieco mniej, ale równie dynamicznie, rozwija się budownictwo bibliotek publicznych – wspomagane programem resortu kultury i dziedzictwa
narodowego w zakresie infrastruktury bibliotek publicznych w Polsce.
Całościowy obraz działalności bibliotek w tym zakresie przedstawiła dr
Barbara Budyńska z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.
Duże zmiany można zauważyć w grupie małych bibliotek publicznych,
pozyskujących fundusze ministerialne i wspomaganych technicznie przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
W latach 2001-2010 zmodernizowano 70% bibliotek publicznych. Fakt
ten wiąże się z nową funkcją biblioteki jako miejsca otwartego, przyjaznego
dla wszystkich mieszkańców. Małe placówki biblioteczne proponują różne
rozwiązania funkcjonalne np. MBP w Mikołowie usytuowana jest w zmodernizowanym budynku starego kina. Poprzez jego adaptację biblioteka
stała się ulubionym miejscem kulturalnych spotkań mieszkańców.
Kolejnym przykładem ciekawych rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych jest Galeria Książki w Oświęcimiu, oddana do użytku w lipcu br.
W grupie bibliotek pedagogicznych i szkolnych zaprezentowano budynek
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie oraz lokale i wyposażenie bibliotek szkolnych. Niestety budownictwo i aranżacja bibliotek
szkolnych uzależnione są od funduszy szkół. Danuta Brzezińska (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich) zaprezentowała szereg
bibliotek szkolnych na terenie kraju, spełniających unijne standardy biblioteczne. Ostatnim punktem programu były zagadnienia aranżacji przestrzeni
bibliotek dla dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla bibliotekarzy w tym
zakresie.
Pozytywnym akcentem konferencji poznańskiej była możliwość całościowego spojrzenia na problem budownictwa bibliotecznego z różnych
punktów widzenia: architekta, konstruktora, bibliotekarza i czytelnika.
Szczególnie cenne były spotkania z architektami projektującymi nowe
obiekty biblioteczne. Ich spojrzenie na bibliotekę jest dogłębne i uwzględnia
niepowtarzalną rolę tej instytucji na przestrzeni wieków.
Przemiany architektoniczne zakładają zbudowanie otwartej przeszklonej bryły budynku, wkomponowanej w otoczenie, wielofunkcyjnej (Biblioteka + Centrum Dydaktyczne; Biblioteka + Centrum Konferencyjne; Biblioteka + Kino) wyposażonej w nowoczesny sprzęt techniczny. Biblioteka to
miejsce nie tylko nauki, ale i również integracji środowiskowej i relaksu.
Ich unowocześnienie jest elementem procesu dziedzictwa kulturowego.
Poznańska konferencja poświęcona architekturze jest kontynuacją
spotkań, organizowanych przez SBP, które odbywają się co trzy lata
w nowo otwartym gmachu biblioteki, charakteryzującym się nowoczesną
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architekturą i interesującą aranżacją przestrzenną (poprzednio, w 2008 r.
w WBP w Kielcach).

4. VI Forum Młodych Bibliotekarzy
Omówienie Forum przedstawiono w rozdziale III.

5. Seminarium „Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie
działań na rzecz integracji społecznej”
W ramach tegorocznego III Forum Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało
w Zakopanem w dniach 21-22 września 2011 r. seminarium i warsztaty poświęcone roli bibliotek w integracji społecznej. W seminarium wzięło udział
ok 40. bibliotekarzy z całej Polski zajmujących się problematyką obsługi
czytelników o specjalnych potrzebach informacyjnych (seniorów, osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych, innych grup etnicznych, społecznie
wykluczonych, itp.). Dwudniowe obrady u podnóża Tatr otworzyły Elżbieta
Stefańczyk – przewodnicząca SBP i Małgorzata Domagała – wiceprezes
Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.
Biblioteki w polskim społeczeństwie, jako instytucje zaufania społecznego, pełnią istotną rolę w zakresie integracji społecznej. Głównym celem
seminarium była prezentacja wieloletniego dorobku bibliotek publicznych,
szkolnych i pedagogicznych w zakresie tej tematyki, działań samorządów
lokalnych na rzecz niepełnosprawnych oraz problemy dotyczące potrzeb
i włączenia do aktywnego życia tej populacji.
Referat wprowadzający wygłosiła prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel z UMK w Toruniu pt. „Biblioteki wobec użytkowników o specjalnych
potrzebach informacyjnych”, porządkując pojęcia: integracja, integracja
społeczna, wykluczenie społeczne, niepełnosprawność, wykluczenie cyfrowe, klasyfikacja osób narażonych na wykluczenie i ich potrzeby informacyjne. Swoją prelekcję Pani Profesor przedstawiła na tle rozwoju integracji społecznej po II wojnie światowej, podstaw prawnych (Europejska
karta osób niepełnosprawnych, Ustawa o bibliotekach, Program Rozwoju
Bibliotek) i informacji cyfrowej.
Następnie Ewa Jasiewicz-Kargól z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie zaprezentowała różnorodne formy działalności swojej placówki w zakresie integracji społecznej. Tarnowska Książnica realizuje niezwykle bogaty wachlarz inicjatyw na rzecz tej kategorii czytelników: warsztaty terapii
zajęciowej, kluby seniora, wypożyczanie książek na telefon, doradztwo
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zawodowe dla bezrobotnych, współpraca z Domem Pomocy Społecznej
(zajęcia biblioterapeutyczne), z Zakładem Karnym (organizacja i prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki wśród skazanych). MBP w Tarnowie
swoją ofertę adresuje do szerokiego odbiorcy: osób niewidomych, niesłyszących, seniorów, bezrobotnych, więźniów, pensjonariuszy domów
opieki społecznej.
Kolejna prezentacja Iwony Smarsz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu dotyczyła roli bibliotek publicznych
w edukacji czytelniczej osób wykluczonych społecznie, ze szczególnym
uwzględnieniem rejonu Wielkopolski. Autorka wystąpienia przedstawiła
akcje biblioteczne: Książka bez barier, Żywa Biblioteka, które wzbudzają
w społeczeństwie duży rezonans i znakomicie służą integracji. Omówiła
także inicjatywy podejmowane przez Wielkopolskie Centrum Kształcenia
Biblioterapeutów i Centrum Dokumentacji Romskiej w Legnicy.
O działaniach Regionalnego Centrum Integracji Społecznej, funkcjonującego przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, na rzecz
aktywizacji seniorów, w aspekcie międzynarodowym, mówiła Lidia Maria
Jedlińska. W swoim wystąpieniu poruszyła również problem pozyskiwania
funduszy na tego typu przedsięwzięcia.
Wieloaspektową działalność środowiskową w zakresie integracji społecznej prowadzi Książnica Beskidzka, a zwłaszcza Filia Integracyjna. Jej
działania adresowane są do osób niepełnosprawnych, więźniów (DKK),
osób uzależnionych, bezrobotnych. Na uwagę zasługują programy tolerancji religijnej (Tydzień Jedności Chrześcijan, Maraton Biblijny). Przewodnie
hasło Książnicy Beskidzkiej to „Jesteśmy pełni życia, dobrej energii”. Dobrze układa się współpraca biblioteki z samorządem (z Wydziałem Pomocy
Społecznej).
Aktywny udział w zakopiańskim spotkaniu bibliotekarzy wzięli eksperci
współpracujący z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM:
Małgorzata Jędrzejewska, przeprowadzając wśród uczestników seminarium warsztaty z zakresu komunikacji z czytelnikiem niepełnosprawnym
oraz Edyta Świątczak – warsztaty nt. kierunków działań, źródeł finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na zakończenie seminarium Iwona Smarsz, Lidia Maria Jedlińska oraz
Bogdan Kocurek, za swoją działalność w zakresie integracji społecznej,
otrzymali dyplomy „Lider Równych Szans”. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowano także Elżbietę Stefańczyk, za szczególną wrażliwość społeczną,
inicjowanie działań służących rozwojowi czytelnictwa osób niepełnosprawnych. W czasie wolnym od zajęć uczestnicy spotkania mieli możliwość
obejrzenia w Galerii Zakopiańskiej obrazów Jacka Malczewskiego i jego
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syna Rafała oraz wysłuchania koncertu muzycznego w Kościele św. Krzyża (utwory Szymanowskiego). W czasie wieczornej kolacji w regionalnej
restauracji „Obrochtówka” można było podsumować dwudniowe obrady,
wymienić poglądy, nawiązać kontakty towarzyskie. Z Zakopanego wyjeżdżaliśmy zadowoleni, z nową wiedzą i pomysłami, z chęcią dalszego
działania środowiskowego.

6. Konferencja „Dziś i jutro bibliotek niepaństwowych szkół wyższych”
Kolejna doroczna konferencja bibliotekarzy niepaństwowych szkół wyższych odbyła się w Łodzi 22 i 23 września 2011 r. Organizatorem spotkania była Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP. Obrady
odbywały się w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.
Przed otwarciem obrad zebrani wzięli udział w uroczystej ceremonii
przyznania znanemu księgarzowi Wiesławowi Juszczakowi medalu SBP
„W dowód uznania”, który wręczył dr Stefan Kubów (przewodniczący Sekcji).
Tematem sesji pierwszej, w której uczestniczyła poseł Iwona Katarasińska-Śledzińska, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu,
była „Rola bibliotek akademickich w upowszechnianiu kultury i informacji”. Posłanka zaakcentowała wyrównywanie szans między uczelniami
państwowymi, a niepublicznymi w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie
wyższym oraz wyliczyła możliwości pomocy ze środków publicznych dla
wszystkich szkół wyższych. Zwróciła przy tym uwagę, iż priorytetowe są
projekty łączące integrację nauki i edukacji z przemysłem. W dyskusji
poruszano zagadnienia wykorzystania podatku VAT na książki na cele
biblioteczne, praw autorskich, rolę Open Access w rozwoju społeczeństw.
W dalszej części spotkania referenci poruszali zagadnienia otwartości
bibliotek na innych użytkowników, barier w powszechnym dostępie do
korzystania z dóbr nauki, wypożyczeń międzybibliotecznych. Bogusława
Urban podzieliła się pozytywnymi wzorami współpracy regionalnej bibliotek
państwowych i niepaństwowych szkół w prowadzonej przez nią Sekcji
SBP na Górnym Śląsku i refleksjami z wizyt w bibliotekach rumuńskich,
które należałoby powielać.
Sesję drugą prowadził dr Stefan Kubów z Biblioteki Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej z Wrocławia. Referat wprowadzający przygotowała prof.
dr hab. Jadwiga Konieczna – kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Tematem wystąpienia były: „Biblioteki publiczne
i pedagogiczne w systemie nauki w Polsce”. Autorka przedstawiła wyniki
badań dot. sieci bibliotek naukowych, kryteriów, zasad zaliczania bibliotek
do tej kategorii.
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W kolejnym wystąpieniu pt. „O siedmiu grzechach głównych popełnianych przez bibliotekarzy” Aleksandra Marciniak z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi omówiła wyniki badań ankietowych w zakresie złych
nawyków bibliotekarzy. Refleksję wzbudził jej referat piętnujący uprawiany
czarny PR przez biblioteki – nieuprzejmy personel (bibliotekarz mądrala
lub odludek), utrudniony dostęp do księgozbioru, dyskomfort korzystania
ze zbiorów na miejscu, nietrafiona i nieumiejętna promocja bibliotek, obciążanie użytkowników dodatkowymi kosztami (za kartę, kaucje itp.) czy
złe wykorzystanie nowych technologii.
Sesję trzecią, w drugim dniu konferencji, otwierał referat dr Stefana
Kubowa. Przedstawione przez niego tezy wystąpienia: „Pracować u prywatnego. Bibliotekarz uczelni niepaństwowej” okazały się być ważne i inspirujące dla środowiska. Zaprezentował on ewolucję postrzegania pracy
„u prywatnego”, skojarzenia i stereotypy negatywne i pozytywne z tym
związane.
Najważniejszym wnioskiem z tej sesji stało się powołanie Konferencji
Dyrektorów i Kierowników Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych.
Jej cele:
– uświadomienie władzom uczelni obowiązku przestrzegania ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym (w tym o konieczności istnienia bibliotek
akademickich);
– umożliwianie udziału bibliotekarzom z poszczególnych uczelni niepaństwowych w integracji zawodowej środowiska przez obecność na konferencjach, szkoleniach i innych formach doskonalenia warsztatu;
– uzmysławianie wagi marketingu, public relations bibliotek akademickich niepaństwowych szkół wyższych wśród innych bibliotek;
– zwiększanie szans bibliotek niepaństwowych w ubieganiu się o dotacje dla inicjatyw wykraczających poza standardowe zadania bibliotek
uczelnianych – akademickich.
Po dyskusji o wspólnych inicjatywach głos ponownie zabrała Aleksandra Marciniak wraz z Pauliną Milewską z biblioteki łódzkiej WSP. Obie
prelegentki przedstawiły bogatą działalność sekcji bibliotek uczelni niepaństwowych przy Zarządzie Okręgu SBP w Łodzi. Zorganizowały i spopularyzowały w 2011 r. już drugą edycję ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy
Bibliotekarz”. W zeszłorocznym łódzkim rajdzie rowerowym wzięło udział
100 uczestników (30 bibliotekarzy), a w tegorocznym ogólnopolskim było
już 738 uczestników. Dla swoich członków (13 bibliotek niepublicznych
szkół wyższych i 2 biblioteki państwowe w sekcji) organizują spotkania
tematyczne (np. szkolenia: „Komunikacja z trudnym klientem” czy „Tworzenie materiałów promocyjnych w instytucjach non profit”). Prowadzą

BIULETYN ZG SBP

Nr 2/2011

55

i przygotowują wiele inicjatyw popularyzujących czytelnictwo i kulturę.
Na zakończenie ustalono, że kolejna konferencja Sekcji odbędzie się ponownie w Łodzi, a jej organizacji podjęła się biblioteka Wyższej Szkoły
Pedagogicznej.

7. Warsztaty dla okręgowych współpracowników portalu sbp.pl
W dniu 26 września 2011 r. w siedzibie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się szkolenie okręgowych administratorów bazy członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz spotkanie wolontariuszy współpracujących z portalem sbp.pl.
Program szkolenia obejmował zagadnienia ochrony danych osobowych, w kontekście budowy bazy członków i jej prezentacji na portalu
SBP (przedsięwzięcie ma związek z zadaniem współfinansowanym ze
środków MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich), rozwoju portalu sbp.pl i obsługi systemu CMS.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele okręgów Stowarzyszenia
z całego kraju, Zarządu Głównego SBP oraz redakcji portalu sbp.pl,
a także firmy opracowującej narzędzia informatyczne do bazy członków.
Spotkanie otworzyła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, członek ZG SBP,
koordynator zadania budowy bazy członków, która omówiła główne założenia powstającej bazy, strukturę i zasady jej funkcjonowania. Podkreśliła
działania, jakie zostały już wykonane i wskazała na płaszczyzny, które wymagają jeszcze pracy ze strony administratorów okręgowych i pozostałych
członków Stowarzyszenia oraz zespołu redakcyjnego portalu. Istotna jest
przy tym weryfikacja danych członków SBP w kołach i oddziałach, głównie
na podstawie posiadanych deklaracji. Zwróciła uwagę na problemy, jakie
mogą wystąpić w strukturach Stowarzyszenia, szczególnie w odniesieniu
do członków zarejestrowanych wiele lat temu, podkreśliła konieczność harmonizacji danych oraz wykorzystania szansy zbudowania profesjonalnej
bazy, która usprawni funkcjonowanie Stowarzyszenia.
Kolejnym punktem szkolenia był wykład Karola Górskiego – specjalisty
z zakresu ochrony danych osobowych, który zapoznał uczestników z tą
problematyką. Przedstawił najważniejsze akty prawne, zarówno polskie,
jak i międzynarodowe w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wykład
połączony był z quizem, dzięki któremu przyszli administratorzy mogli
zapoznać się z różnymi aspektami spornymi ochrony danych osobowych.
Prelegent omówił również konkretne wymogi i zasady, których muszą przestrzegać administratorzy okręgowi w czasie wprowadzania danych do bazy.
W kolejnym punkcie szkolenia Łukasz Stochniał, administrator centralny
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bazy członków SBP, zaprezentował interface bazy i omówił jej strukturę.
W części praktycznej uczestnicy szkolenia sami zaczęli wprowadzać dane
testowe do bazy, pod opieką zespołu redakcji portalu SBP.
Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie red. nacz. Małgorzaty
Szmigielskiej, która zaprezentowała portal sbp.pl. Omawiając poszczególne działy oraz pokazując możliwości portalu, Małgorzata Szmigielska
zachęcała do ściślejszej współpracy szczególnie przedstawicieli tych
okręgów, które nie w pełni wykorzystują dotychczas możliwości serwisu.
Dla zobrazowania ogromnego potencjału portalu przedstawione zostały
statystki, które z okresu na okres, z miesiąca na miesiąc rosną.
Zakończeniem szkolenia była prezentacja systemu CMS, umożliwiającego samodzielne modyfikowanie treści portalu. Uczestnicy przekonali
się, że jest to prosty i wygodny system, dzięki któremu biblioteki mogą
prezentować swoją działalność na ogólnopolskim portalu bibliotekarskim.

8. Ochrona narodowego zbioru bibliotecznego.
Digitalizacja i co dalej?
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowały 27 września 2011 r.
IV Ogólnopolską konferencję naukową „Ochrona Narodowego Zasobu
Bibliotecznego: Digitalizacja… i co dalej?”.
Celem konferencji było przedstawienie stanu wiedzy na temat digitalizacji zbiorów bibliotecznych oraz wymiana doświadczeń związanych
z przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów cyfrowych. Prelegenci
starali się udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zasad archiwizacji
i przechowywania zbiorów cyfrowych, tworzenia i udostępniania dokumentów cyfrowych z wykorzystaniem nowych technologii, a także przybliżyć
procedury związane z polityką kopii bezpieczeństwa i zabezpieczeniem
przez nieuprawnioną modyfikację.
Konferencja adresowana była do środowiska bibliotekarzy, głównie
z instytucji, których całość lub część zbiorów stanowi Narodowy Zasób
Biblioteczny.

9. Warsztaty Information Literacy
Przygotowanie bibliotek akademickich do budowania atrakcyjnej oferty
edukacyjnej było podstawowym celem szkolenia, jakie odbyło się 28-29
września w BUW-ie. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, zainicjowane oraz współorganizowane przez Komisję SBP ds. Edukacji Informacyjnej
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(KEI), jak również pierwsze szkolenie z zakresu information literacy w Polsce, zorganizowane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Aby zapewnić jak najwyższą jakość, KEI zaprosiła do współpracy dr Marię Carme
Torras i Calvo (Bergen University College Library), sprawującą obecnie
funkcję Przewodniczącej Sekcji ds. Information Literacy (IFLA). Znaczny
wkład w organizację szkolenia włożyły osoby z Koła SBP działającego
przy BUW. Dzięki wsparciu finansowemu, jakiego udzielił Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, możliwe było zminimalizowanie kosztów od strony
uczestników. Należy również wspomnieć o poparciu Dyrekcji BUW dla
inicjatywy KEI, dzięki któremu warsztaty mogły odbyć się w gmachu BUW.
W szkoleniu udział wzięło 29 pracowników bibliotek akademickich różnego typu z większości regionów Polski. Sesje plenarne miały charakter
otwarty. Część warsztatowa koncentrowała się na pracy w niewielkich
grupach.
Pierwszy dzień poświęcony był organizacji edukacji informacyjnej
w bibliotece akademickiej. Jako przykład posłużyły dwie norweskie biblioteki: University of Bergen Library i Bergen University College Library (w pierwszej z nich dr Torras uczestniczyła w projektach związanych
z edukacją informacyjną, w drugiej zaś pełni obecnie funkcję dyrektora).
Mówiąc o problemach związanych z wdrażaniem edukacji informacyjnej,
Maria Carme zwróciła uwagę przede wszystkim na budowę odpowiedniej
strategii. Istotną rolę w owej strategii odgrywa etap planowania, na który
składają się: rozpoznanie aktualnej sytuacji (w zakresie m.in. realizowanej
edukacji informacyjnej, przygotowania biblioteki do zadań dydaktycznych),
sformułowanie celów, określenie realnych potrzeb różnych grup użytkowników. Pomocne mogą być tutaj różne techniki analityczne, takie jak np.
SWOT. Trenerka podkreśliła olbrzymie szanse dla bibliotek, jakie niesie
ze sobą Proces Boloński. Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji do
systemu szkolnictwa wyższego to jednocześnie zobowiązanie instytucji do
rozwijania kompetencji informacyjnych swoich studentów (poszczególne
kompetencje informacyjne są literalnie wymienione w KRK).
Drugiego dnia dr Torras kontynuowała problem metodyki szkoleń bibliotecznych. Zwróciła szczególną uwagę na konieczność współpracy
bibliotekarzy z wykładowcami. Współpraca ta owocować może większą
korelacją tematyki szkoleń bibliotecznych z treściami aktualnie dostarczanymi na określonym kierunku. Wspomniała również o kompetencjach
samych bibliotekarzy, którzy nie zawsze czują się nauczycielami, mimo
realizowanych zadań dydaktycznych. Celem wsparcia ich działań w pracy
szkoleniowej z użytkownikami, przedstawiła dwa modele dydaktyczne,
które cieszą się powodzeniem w norweskich instytucjach.
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Po części teoretycznej nadszedł czas na warsztaty. Zadaniem uczestników było opracowanie scenariusza szkolenia bibliotecznego, uwzględniającego elementy wskazane w jednym z wcześniej omawianych modeli
dydaktycznych. Każda z grup pracowała nad innym tematem szkoleń.
Warsztatom towarzyszyła „mała biblioteczka”. Uczestnicy mieli okazję
do zapoznania się z wybranymi publikacjami z zakresu edukacji informacyjnej (książki z BUW, DSW oraz księgozbiorów prywatnych członkiń KEI).
Większość zaprezentowanych książek to pozycje zagraniczne. Polski rynek
księgarski nie zaspokaja w tym obszarze potrzeb bibliotekarzy-trenerów.

10. Ogólnopolska konferencja dot. bibliografii regionalnych
W dniach 5-6 października 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyła się
Ogólnopolska Konferencja Bibliograficzna – 29. Spotkanie Zespołu ds.
Bibliografii Regionalnej ZG SBP. Wzięło w niej udział około 70 przedstawicieli z wojewódzkich, powiatowych, miejskich bibliotek publicznych, a także kilku pedagogicznych oraz Biblioteki Narodowej.
Podczas obrad kontynuowano tematykę, podjętą na ubiegłorocznej
jesiennej konferencji w Kielcach – dostępu do bibliografii regionalnych na
stronie internetowej biblioteki, nazewnictwa i oferowanych użytkownikom
kryteriów wyszukiwawczych. Szczególną uwagę zwrócono na problemy
stosowania hasła geograficznego w bibliografii regionalnej. Omówiono
bibliografię regionalną województwa łódzkiego w ujęciu historycznym,
a także zagadnienia opracowania rzeczowego w Systemie Bibliografii
Regionalnej Województwa Łódzkiego, działającym od 2003 r.
Przedstawiano dokonania w zakresie bibliografii regionalnych miejskich
i powiatowych bibliotek publicznych w Zgierzu, Piotrkowie Trybunalskim,
Kutnie, Legnicy. Zaprezentowano BABIN 2.0 – serwis informujący o treści
wybranych artykułów z zagranicznych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa.
W czasie wolnym od obrad uczestnicy spotkania mieli możliwość przyjrzenia się bliżej działalności WiMBP w Łodzi (prezentacja starodruków
i kartografii, zwiedzanie Pracowni Digitalizacji i Czytelni Głównej, film promujący książnicę), a także zwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego
oraz wystawę „Artur Szyk – człowiek dialogu” w Muzeum Miasta Łodzi, na
której był prezentowany m.in. „Statut Kaliski” z ilustracjami Artura Szyka,
pochodzący ze zbiorów WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego.

BIULETYN ZG SBP

Nr 2/2011

59

11. Ogólnopolska konferencja bibliotek akademii
i uniwersytetów muzycznych
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML zorganizowały Ogólnopolską Konferencję w dniach
25-26 października 2011 r.
Zaproszenie do udziału w Konferencji zostało skierowane przede
wszystkim do bibliotekarzy z Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych. Tematyką sesji były m.in. kolekcje muzyczne bibliotek, udostępnianie
zbiorów, prawo autorskie w bibliotekach, czy komputeryzacja bibliotek
muzycznych. Obradom towarzyszył koncert poświęcony Witoldowi Szalonkowi i Aleksandrowi Glinkowskiemu w wykonaniu Kwartetu Śląskiego
oraz wystawa „Z dziejów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach”. Zaplanowano również zwiedzanie
Muzeum Organów Śląskich, po którym oprowadzał Pan Profesor Julian
Gembalski.

12. Spotkanie sprawozdawczo-szkoleniowe Sekcji Bibliotek
Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP
Spotkanie odbyło się w dniach 20 i 21 listopada 2011 r. w Warszawie.
Adresowane było do członków redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka
Pedagogiczna SBP oraz członków i sympatyków Sekcji.
W pierwszym dniu w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów spotkali się członkowie redakcji serwisu (16 osób), którzy dyskutowali na temat aktualnej sytuacji serwisu oraz możliwości dalszego rozwoju. Omawiali podejmowane przez nich działania, dzielili się pomysłami
i planami na przyszłość. Uczestniczyli także w warsztatach komputerowych
„Niezbędnik nowoczesnego bibliotekarza”. Zajęcia prowadziła Lidia Derfert-Wolf z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy. Dotyczyły one m.in. organizacji i zarządzania linkami do
fachowych zasobów internetowych, komunikacji, blogów, serwisów społecznościowych. Prowadząca wskazała ciekawe strony z anglojęzycznymi
zasobami edukacyjnymi, czy przewodnikami tematycznymi.
W dniu 21 listopada odbyło się spotkanie sprawozdawczo-szkoleniowe
członków i sympatyków Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W spotkaniu
uczestniczyły 33 osoby: Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Grażyna Gregorczyk, dyrektor Ośrodka Edu-
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kacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, dyrektorzy
bibliotek pedagogicznych: Beata Zych z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, Elżbieta Mieczkowska z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu oraz
nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych i szkolnych.
Program obejmował referat pt. „Konektywizm – model uczenia się
w epoce cyfrowej” Grażyny Gregorczyk, wystąpienie Elżbiety Stefańczyk,
w którym zwróciła uwagę na kilka istotnych działań prowadzonych przez
SBP (m.in. organizację I Salonu Bibliotek na XX Targach Książki Historycznej, rozbudowę portalu SBP, prace nad projektem Ustawy o bibliotekach,
nad katalogiem bibliotek, które obsługują czytelników niepełnosprawnych,
nad bazą członków SBP).
Kolejnym punktem był wykład i prezentacja pana Janusza Wierzbickiego pt. „Mobilna Edukacja w XXI w.” i „Zabójczo skuteczne treści internetowe”. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się m.in. jak porządkować materiały na
stronie internetowej, co tam zamieszczać, jak skonstruować komunikat,
aby zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, w jaki sposób zachęcić
odbiorcę do korzystania z tej właśnie witryny.
Ostatnim punktem spotkania była prezentacja Co nam się udało, w której przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP
omówiła działania Sekcji w 2011 r. Dotyczyły one przede wszystkim spraw
organizacyjnych Sekcji, dalszego rozwoju serwisu Elektroniczna Biblioteka
Pedagogiczna SBP, działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, aktywności członków Sekcji oraz współpracy ze środowiskiem.
Podczas dyskusji zastanawiano się nad przyszłością bibliotek pedagogicznych i wyrażano zdecydowany niepokój w związku ze zmianami,
jakie mogą nastąpić w najbliższych latach. Zgłaszano także propozycje
działań, które mogą być zrealizowane w 2012 r., m.in. przygotowanie szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy na temat skutecznej promocji bibliotek
pedagogicznych i szkolnych w środowisku lokalnym.

13. Seminarium „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa
regionalne bibliotek”
Seminarium „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne
bibliotek”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
miało miejsce w ramach I Salonu Bibliotek podczas XX Targów Książki
Historycznej. Spotkanie prowadziła pani Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP. W pierwszych słowach przywitała wszystkich słuchaczy i przedstawiła ideę Salonu Bibliotek, a następnie przybliżyła sylwetki prelegentów
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oraz biblioteki, których byli reprezentantami. Na początku głos zabrał pan
Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, opisując bogatą działalność swojej placówki. Podkreślił, że biblioteka w Cieszynie jest jedyną
na Górnym Śląsku, której zbiory zachowały się w nienaruszonym stanie
do dziś. W 1983 r. założono tam Centrum wiedzy o regionie, którego
zadaniem było pozyskiwanie i przechowywanie spuścizny pozostawionej
przez cieszyńskich regionalistów.
Pan Piotr Jankowski, dyrektor biblioteki publicznej w Ursusie, przedstawił bardzo interesującą prezentację „Ursus – mała ojczyzna niezwykłych ludzi”. Przybliżył w niej osobę patrona biblioteki – Władysława Jana
Grabskiego, pisarza, publicystę, człowieka silnie zakorzenionego w polskiej
historii. Wspomniał także m.in. o postaci Mary z Reguł, jej romantycznej
historii i dawnym obyczaju zalotów z początku XX w.
Trzecim referentem była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej, pani Dorota Skotnicka. W swoim wystąpieniu zaprezentowała projekt współtworzony z Ośrodkiem Karta pt. „Cyfrowe archiwa tradycji
lokalnej”. W ramach projektu stworzono wirtualną mapę Podkowy Leśnej,
co okazało się wielce innowacyjnym pomysłem. Biblioteka ma także inne
powody do dumy, ponieważ w niedawno ogłoszonym Rankingu Bibliotek,
zorganizowanym przez Instytut Książki, zajęła V miejsce w całej Polsce,
a I na Mazowszu.
Na zakończenie spotkania, pan Tadeusz Świątek, pisarz, varsavianista
i kolekcjoner, zabrał wszystkich obecnych na spacer po Starym Mokotowie.
Piękne zdjęcia i niezwykle ciekawa opowieść przeniosła słuchaczy w czasie
i przybliżyła tajemnice tej wyjątkowej dzielnicy Warszawy.

14. Warsztaty komunikacyjne
„Cała naprzód!” – pod tym hasłem odbyło się 29-30 listopada 2011 r.
szkolenie dla przedstawicieli okręgów SBP. Dzięki gościnności dyrekcji
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie dwudniowe
spotkanie odbyło się w komfortowych warunkach, a środki z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich pozwoliły na sfinansowanie noclegów dla uczestniczek i uczestników z całej Polski. Spotkanie połączyło dyskusje, szkolenie
i plany na przyszłość.
Pierwszym punktem programu było podsumowanie działań komunikacyjnych z poprzedzającego półrocza. Każdy z okręgów przygotował –
w nawiązaniu do ustaleń z kwietnia 2011 r. – odpowiedź na dwa pytania:
Co udało się zrealizować w naszym okręgu, z czego jesteśmy dumni?
Czego i dlaczego nie udało się zrobić?
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Wśród sukcesów uczestnicy wymieniali m.in.:
1. Doświadczenia związane z organizacją, wyborem i pozytywnym
odbiorem pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku”.
2. Uzupełnianie elektronicznej bazy członków SBP (aktualizacja danych, digitalizacja deklaracji).
3. Powstanie nowych kół, także tych skupiających bibliotekarzy
określonej specjalizacji (np.: z bibliotek pedagogicznych, czy muzealnych).
4. Realizację projektu polegającego na nagraniu relacji najstarszych
członków SBP (okręg opolski).
5. Wdrożenie nowych sposobów upowszechniania i sprzedaży wydawnictw SBP (prezentacje podczas konferencji, wykorzystanie egzemplarzy
pokazowych).
6. Produkcję materiałów z nowym logo, upowszechnienie „Księgi Znaku
i Identyfikacji Wizualnej”.
7. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i wejście w nowe sfery tematyczne (np.: powiązanie kiermaszu książki używanej z popularnym nurtem ekologicznym).
Jako obszary wymagające poprawy uczestnicy wskazali m.in.:
– stworzenie i wdrożenie strategii dotarcia do młodych bibliotekarzy i pozyskania ich jako członków SBP,
– aktywizację kół i poszczególnych członków Stowarzyszenia,
– identyfikację i niwelowanie luk w komunikacji pionowej (okręg – oddział – koło),
– czuwanie nad rozwojem stron okręgów w portalu sbp.pl.
Aby skuteczniej pracować nad obszarami wymagającymi poprawy,
uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z komunikacji wewnętrznej realizowanej wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Podczas zajęć poznali nowe
narzędzia: elektroniczną bazę członków SBP, skrypt „Relacje z mediami
– podręcznik SBP”, szablon tablicy SBP w bibliotekach.
Skrypt „Relacje z mediami – podręcznik SBP” pokazuje, jak kontaktować się z dziennikarzami, prezentuje wzory i wskazówki pomagające tworzyć profesjonalne materiały prasowe, ale też podpowiada jak wykorzystać
status organizacji pożytku publicznego w pozyskiwaniu czasu antenowego
oraz jak starać się o patronat medialny albo go udzielać.
Bodźcem do powstania szablonu i prezentacji na temat tworzenia i aktualizowania tablic SBP w bibliotekach była prośba przedstawicieli okręgów (kwiecień 2011). Dyskusja na temat możliwości upowszechniania
informacji o Stowarzyszeniu pokazała, że w wielu bibliotekach SBP dysponuje wyodrębnioną przestrzenią w postaci tablicy. Zrodził się pomysł,
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aby przygotować wzór, zasady i wytyczne, które pomogą uatrakcyjnić te
tablice. Prezentacja wykorzystana na szkoleniu pokazała:
– pomysł na wyodrębnienie działów (Witaj, Wieści, Wydarzenia,
W sieci),
– siatkę podziału arkusza wraz z propozycjami rozmieszczenia treści
w obrębie tablicy,
– skąd czerpać treści i inspirację,
– jak twórczo wykorzystać materiały papiernicze.
W drugim dniu szkolenia uczestnicy skupili się na komunikacji przez
Internet. W oparciu o studium przypadku i przykłady dobrych praktyk
omówione zostały narzędzia komunikacji internetowej wykorzystywane
przez Stowarzyszenie: portal sbp.pl i media społecznościowe. Szkolenie
uświadomiło uczestnikom relację pomiędzy atrakcyjnymi treściami, liczbą
użytkowników i marketingowym potencjałem portalu. Na przykładzie VI
Forum Młodych Bibliotekarzy zaprezentowana została możliwość połączenia kilku kanałów komunikacyjnych: strony www, bloga, aktywności
w serwisie Facebook i na Twitterze.
W przerwie zajęć uczestnicy mogli wziąć udział w mini-grze na temat
SBP. Gra powstała z myślą o wydarzeniach, podczas których można promować organizację (targi, konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty),
a szkolenie było okazją do jej przetestowania i zaprezentowania przedstawicielom okręgów. Uczestnicy otrzymali także materiały do samodzielnego
przygotowania i modyfikowania gry, zyskując tym samym kolejne narzędzie
do promocji Stowarzyszenia, jak również pomysł – podobną grę można
przygotować w dowolnym okręgu lub bibliotece.
W trakcie warsztatów dr B. Budyńska, członek zespołu, przedstawiła
projekt SBP „Ustawy o bibliotekach”. Po ożywionej i merytorycznej dyskusji przedstawiciele zarządów okręgów zaakceptowali projekt ustawy
(z udziałem E. Stefańczyk i E. Górskiej).
Podczas spotkania podsumowane zostały także szkolenia z zakresu
komunikacji, które odbyły się w wybranych okręgach w okresie od lipca do
listopada. Omówione zostały warsztaty prawne odbywające się w okręgach
oraz metody prowadzenia działań rzeczniczych propagujących ustawę.
Szkolenie zostało przez uczestników ocenione jako owocne. Część
okręgów zaplanowała nawet specjalne spotkania umożliwiające osobiste przekazanie prezentowanych treści i materiałów przedstawicielom
oddziałów oraz kół. Efekty wykorzystania nowych narzędzi powinny być
zauważalne już w pierwszym półroczu 2012 r.
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III. REALIZACJA STRATEGII SBP...

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: Badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji
zawodowej. Cz. II: badanie potrzeb pracowników z bibliotek pedagogicznych i naukowych.
Zadanie realizowane było przez zespół ekspertów w składzie: Barbara
Budyńska, Małgorzata Jezierska i Adam Rusek.
Prowadzone w 2011 r. badania potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz
integracji zawodowej były kontynuacją badań prowadzonych w 2010 r.
wśród pracowników bibliotek publicznych. W doborze grupy badanej,
zespołowi ekspertów pomocy udzielili członkowie Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz Sekcji Bibliotek Naukowych SBP.
Z wynikami badań można zapoznać się na portalu sbp.pl http://sbp.pl/
artykul/?cid=4083&prev=521; http://sbp.pl/artykul/?cid=4084&prev=521.
Zadanie 2: Kreowanie atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla dotychczasowych i potencjalnych członków organizacji
oraz bibliotek i innych instytucji.
Opracowano szereg materiałów promujących nową identyfikację wizualną SBP w tym:
– torby bawełniane z logo SBP, eko-notesy, druki firmowe, wizytówki.
Przygotowano ulotkę informacyjną o SBP skierowaną do młodych pracowników bibliotek (rozpowszechnianie ulotki powierzono poszczególnym
okręgom SBP) oraz opracowano ulotkę elektroniczną o SBP, skierowaną
do studentów, przeznaczoną do umieszczenia na stronach WWW uczelni
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kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Ulotka dostępna jest do pobrania z portalu sbp.pl. Opracowano ulotkę informacyjną
o SBP w jęz. angielskim.
Opracowano podręcznik „Relacje z mediami”, w którym omówiono tryb
tworzenia i akceptowania materiałów prasowych, zasady ich tworzenia,
omówiono sposób korzystania z wzorcowych materiałów stanowiących
część podręcznika. Podręcznik udostępniono strukturom SBP, a zawartość
i sposób wykorzystania zaprezentowano w czasie warsztatów nt. komunikacji wewnętrznej w Stowarzyszeniu zorganizowanych dniach 29-30
listopada dla przedstawicieli poszczególnych okręgów.
Przygotowano szereg materiałów zachęcających do przekazywania
1% podatku na rzecz naszej organizacji: baner internetowy, komunikaty
do prasy fachowej, plakaty do pobrania, zakładki do książek.
Cel szczegółowy I.1 Zwiększenie roli SBP w tworzeniu uregulowań
prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza
Zadanie I.1.1.1: Promocja projektu nowej ustawy o bibliotekach.
Działania promujące zapisy projektu ustawy rozpoczęto od zaprezentowania projektu w dniu 9 czerwca 2011 r. w czasie posiedzenia ZG
SBP. Kolejne omówienia projektu miały miejsce w trakcie warsztatów nt.
aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek ( 5 prezentacji). Z projektem
ustawy mieli również okazję zapoznać się uczestnicy VII Forum SBP. Projekt ustawy został również zaprezentowany przedstawicielom zarządów
okręgów SBP na spotkaniu w dniach 29-30 listopada 2011 r.
Z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich
Szkół Polskich (15.12.11), Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych (16.12.11), Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych (5.10.11) i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
(16.12.11) zorganizowano odrębne spotkania poświęcone dyskusji nad
proponowanymi zapisami projektu ustawy. W wyniku zgłoszonych przez
poszczególne gremia uwag, do projektu wprowadzono niezbędne korekty
i uściślenia. Proces konsultacji społecznych w 2011 r. zakończyła prezentacja projektu w zespole pracowników Departamentu Mecenatu Państwa
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (29.12.11).
Zadanie I.1.1.2: Zwiększenie świadomości prawnej wśród członków
Stowarzyszenia poprzez zorganizowanie warsztatów nt. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek.
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W drugim półroczu 2011 odbyło się 5 dwudniowych warsztatów dla
okręgów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele
bibliotek publicznych, pedagogicznych, naukowych, członkowie struktur
terenowych SBP. Program warsztatów obejmował zagadnienia prawno-organizacyjne i finansowe działalności bibliotek, prawa autorskiego, aspekty
informacyjne funkcjonowania bibliotek, współpracę z innymi podmiotami.
Prezentowany był również projekt stowarzyszeniowy ustawy o bibliotekach.
Cel szczegółowy I.3 Inicjowanie opracowywania i upowszechniania
istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa
Zadanie I.3.1.2 Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych.
Zadanie realizował zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf w składzie: Artur Jazdon, Małgorzata Jezierska, Marek Jurowski, Danuta Kaczmarek, Grażyna Leonowicz, Agnieszka Pietryka, Teresa Szmigielska, Aldona Zawałkiewicz. Z ramienia ZG SBP opiekę nad zadaniem sprawuje
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.
Członkowie zespołu:
– przyjęli końcową wersję opracowania „Zestaw wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych w Polsce”. Korekty do już wcześniej
publikowanego tekstu wyniknęły ze zmian terminologicznych i interpretacyjnych przyjętych w trakcie prac nad projektem roboczym normy ISO
11620:2008 – http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/SBP/realizacja_strategii/wykaz_wskaznikow_publiczne_portal_SBP_01_2012.pdf;
– przyjęli końcową wersję opracowania „Zestaw wskaźników funkcjonalności dla bibliotek pedagogicznych w Polsce” – http://www.sbp.pl/
repository/dokumenty/SBP/realizacja_strategii/Wskazniki_pedagogiczne_styczen_2012.pdf;
– omówili projekt standardowego kwestionariusza badania satysfakcji
użytkowników (metryczka, obszary usług objętych badaniem, pytania).
Planowane jest kontynuowanie prac w roku 2012;
– zapoznali się z opracowaniami zawierającymi specyfikację wymagań
programu do gromadzenia, analizy i prezentacji statystyki bibliotecznej
i wskaźników funkcjonalności uwzględniającymi wymagania użytkownika
i systemu informatycznego.
Zostały zakończone, podjęte z inicjatywy SBP, prace nad projektem
roboczym normy PN-ISO 11620 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki
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funkcjonalności bibliotek. Ustanowienie i opublikowanie tekstu normy przez
Polski Komitet Normalizacyjny zaplanowano w 2012 r.
Cel szczegółowy II.2: Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi
związanymi z sektorem książki i informacji
Zadanie II.2.1.2: Promocja koncepcji krajowego zautomatyzowanego
systemu wypożyczeń międzybibliotecznych.
Stosownie do decyzji Prezydium SBP, przygotowana do rozpowszechniania wersja opracowania została przesłana Radzie Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Rada Wykonawcza KDABSP na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród
uczestników zjazdu w Opolu, stwierdziła „że biblioteki akademickie nie
są zainteresowane projektem w proponowanej postaci, ze względu na jego
koszty oraz niską dla nich użyteczność systemu… KDABSP dostrzega
jednak potrzebę podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia zasad obsługi wypożyczeń międzybibliotecznych w kraju (…) oraz podjęcia działań
zmierzających do zakupu (pozyskania) narzędzi, które usprawniłyby wyszukiwanie dokumentów na potrzeby wypożyczeń międzybibliotecznych”.
Wobec faktu, że środowisko bibliotek akademickich było postrzegane przez autorów projektu jako jeden z głównych jego beneficjentów,
a opinia KDABSP wpłynęła pod koniec października 2011 r., Prezydium
ZG SBP podjęło decyzję o przełożeniu działań promocyjnych projektu
w bibliotekach publicznych i pedagogicznych na 2012 r.
Zadanie II.5.1.1: Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie kształcenia bibliotekarzy.
W dniu 27 października 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków kształcących bibliotekarzy z reprezentantami bibliotekarzy-praktyków
i członkami Zarządu Głównego SBP. Reprezentowane były uczelnie
z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Warszawy, Wrocławia. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Zakładu
Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).
Zaprezentowano działania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
związane z realizacją zadań podejmowanych w ramach Strategii SBP
na lata 2010-2021. Jolanta Stępniak przedstawiła projekt SBP Ustawy
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o bibliotekach, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wstępne założenia „Strategii rozwoju bibliotekarstwa polskiego”, Ewa Rozkosz zaprezentowała
działalność Komisji ds. Edukacji Informacyjnej ZG SBP. Jak podkreśliła
przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk, podjęcie przez Stowarzyszenie
tych prac było możliwe dzięki dotacji uzyskanej z FRSI na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji. Prowadząca obrady dr hab.
Maria Próchnicka omówiła przewidywane zmiany w procesie kształcenia
na poziomie wyższym, będące konsekwencją wdrożenia krajowych ram
kwalifikacji i innego spojrzenia na cele kształcenia.
Podkreśliła, że wymóg ścisłej współpracy szkoły wyższej z otoczeniem
stwarza korzystne warunki do wykorzystania dorobku Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich przez szkoły wyższe. Zaznaczyła też przydatność
dla procesu kształcenia, tworzonej przez SBP bazy bibliotek otwartych na
zatrudnianie wolontariuszy, jako źródła informacji dla studentów o możliwości odbycia praktyk i staży. Wyraziła przekonanie, że polem współpracy SBP i szkół wyższych powinno stać się zbieranie informacji o losach
absolwentów uczelni poprzez umieszczenie w portalu sbp.pl wspólnie
opracowanej ankiety. Podjęcie takiej współpracy i wykorzystanie portalu o szerokim zasięgu społecznym, znacznie ułatwiłoby uczelniom przeprowadzanie badań nt. losów absolwentów i ich opinii o procesie kształcenia.
Szczególne miejsce należy poświęcić problemowi ustalenia zasad
dokonywania akredytacji studiom, szczególnie o profilu praktycznym. Wypracowaniem standardów akredytacji zajęła się Uniwersytecka Komisja
Akredytacyjna. Problemem jest ustalenie standardów i stworzenie systemu
akredytowania kursów. Obserwowana w Polsce i na świecie tendencja
odchodzenia od długich cyklów kształcenia powoduje liczne inicjatywy
organizowania kursów o zróżnicowanym poziomie. Rolą Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, na wzór American Library Association, powinno być
dokonywanie akredytacji kursów i przyznawanie uprawnień do wydawania
certyfikatów.
Danuta Konieczna przedstawiła wstępną listę priorytetów obejmujących zagadnienia, które powinny być uwzględnione w procesie kształcenia bibliotekarzy. Lista ta powstała w wyniku opinii pracodawców, analizy
literatury zagranicznej, prowadzonych badań i konsultacji z kierownictwem
wielu bibliotek oraz kierownictwem instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Lista obejmuje 10 głównych bloków tematycznych. W toku
dyskusji postanowiono uzupełnić wykaz o zagadnienia dotyczące wprowadzenia do programów zagadnień dotyczących przygotowania studentów do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji informacyjnej (information
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literacy) – http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/SBP/realizacja_strategii/
lista_zagadnien_ksztalcenie_bibliotekarzy_2011v2.pdf.
Zwróciła uwagę na potrzebę kształcenia ustawicznego bibliotekarzy,
organizowania kursów, szkoleń, spotkań (np. Forum Młodych Bibliotekarzy)
oraz prowadzenia bazy bibliotek przyjmujących bibliotekarzy na praktyki.
Podkreślić należy również znaczenie portalu SBP, który ma istotny wpływ
na informowanie pracowników wszystkich rodzajów bibliotek o aktualnych działaniach Stowarzyszenia w zakresie m.in. zagadnień dotyczących
kształcenia ustawicznego. W dyskusji poruszono również problem współpracy pomiędzy uczelniami i bibliotekami przyjmującymi studentów na
praktyki. Podkreślono konieczność dokładniejszego precyzowania przez
uczelnie wymagań i oczekiwań w stosunku do bibliotek organizujących
praktyki. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z elektroniczną ulotką o SBP przygotowaną z myślą o studentach, ulotka jest dostępna
do pobrania na portalu sbp.pl – http://www.sbp.pl/repository//dokumenty/
SBP_ulotka_dla_studentow.pdf.
Tematy podjęte w czasie dyskusji będą przedmiotem dalszych prac w ramach zespołów i grup roboczych powoływanych przez SBP.
Cel szczegółowy III.3 Zwiększenie liczby osób działających w SBP
Projekt III.3.2: Aktywizacja młodych bibliotekarzy (do 35 roku życia)
poprzez zapoczątkowanie i wprowadzenie do tradycji SBP organizowania
ogólnopolskiego zjazdu młodych bibliotekarzy.
VI Forum Młodych Bibliotekarzy odbyło się w dniach 15-16 września
br. w Poznaniu pod hasłem „OtwarciBibliotekarze.eu”. Organizatorami był
Okręg Wielkopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz biblioteki poznańskie i wielkopolskie: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biblioteka Wyższej
Szkoły Bankowej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury, Biblioteka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, Biblioteka
Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Partnerem konferencji była Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Zarówno członkowie komitetu organizacyjnego, jak i uczestnicy Forum
to bibliotekarze, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Pracują oni w różnego
rodzaju bibliotekach: publicznych, akademickich, szkolnych i pedagogicznych. Udział w imprezie wzięło ok. 220 osób, z czego ok. 70% stanowili
pracownicy bibliotek publicznych. Około 80% stanowiły osoby, które brały
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pierwszy raz udział w tego typu imprezie. Część uczestników (ok. 30%)
brała udział w Forum prywatnie (samodzielnie opłacając przyjazd, w trakcie
urlopu wypoczynkowego), pozostali zostali delegowani przez macierzyste
biblioteki czy struktury SBP.
Celem Forum było wskazanie możliwości rozwoju i poszerzenie horyzontów zawodowych i osobistych młodych bibliotekarzy. Ów cel realizowany był poprzez udział w różnego rodzaju panelach dyskusyjnych, warsztatach i wykładach. Nie mniej istotny był aspekt integracyjny realizowany
podczas spotkań kuluarowych.

VI Forum Młodych Bibliotekarzy

Hasło VI Forum nawiązywało do idei otwartej konferencji, a więc dostępnej dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od ich miejsca pobytu m.in. poprzez relacje online. Było ono także nawiązaniem do potrzeby obecności młodych bibliotekarzy w przestrzeni internetowej. Ostatni
element jest odwołaniem do poczucia tożsamości europejskiej, co było
szczególnie istotne w trakcie pełnienia przez Polskę prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej.
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Zakres tematyczny Forum obejmował zagadnienia:
– rozwój osobisty (m.in. komunikacja interpersonalna, komunikacja
z czytelnikiem trudnym, praca w zespole),
– kulturalna biblioteka (m.in. działania animacyjne, biblioterapia, teatr,
taniec, estetyka w bibliotece),
– e-bibliotekarz (m.in. technologie informacyjne przydatne w pracy
bibliotekarza, narzędzia Google, portale społecznościowe),
– prawo i finanse (m.in. prawo autorskie, pozyskiwanie środków pozabudżetowych),
– biblioteki w Europie (m.in. organizacja, funkcjonowanie i wizerunek
bibliotek europejskich).
Wspomniany wyżej aspekt otwartości poprzez serwisy internetowe
został zrealizowany w niespotykanej dotąd skali w polskim bibliotekarstwie. Osoby zainteresowane mogły śledzić obrady, a także komentować
wydarzenia za pośrednictwem: portalu SBP http://sbp.pl/; bloga http://
vifmb.blogspot.com/; profilu SBP na Facebooku http://www.facebook.com/
StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich; dedykowanego kanału na Twitterze
http://twitter.com/#!/SBPpl.
VI Forum Młodych Bibliotekarzy spotkało się z bardzo pozytywnymi
recenzjami uczestników, z których wielu – także na fali bardzo dobrze
przyjętego wystąpienia przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk – zadeklarowało chęć współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich
w przyszłości.

IV. TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2011 I ZAŁOŻENIA EDYCJI
W 2012 r.
W 2011 r. Tydzień Bibliotek odbywał się pod hasłem „Biblioteka zawsze
po drodze, nie mijam – wchodzę” w dniach 8-15 maja. W konkursie na
najlepszy program działań wzięło udział 48 bibliotek, przede wszystkim
publicznych, ale także kilka bibliotek szkolnych czy uczelnianych. Tym
razem rywalizacja była bardzo wyrównana, dziękujemy za zaangażowanie i ciężką pracę włożoną w większość projektów. Po długich obradach
udało nam się wyłonić zwycięzców – biblioteki, które stworzyły najbardziej
oryginalne programy, obejmujące nowe pomysły na promocję czytelnictwa.
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Laureatami konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Tydzień
Bibliotek 2011” zostali:
 I nagroda (5000 zł.): Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. A.
Labudy w Bolszewie.
Najbardziej różnorodna oferta działań i imprez, wpisująca się świetnie
w hasło tegorocznego konkursu Tygodnia Bibliotek. Liczne spotkania autorskie dla czytelników w każdym wieku, nauka ilustrowania książek dla
dzieci, wieczory poezji, wernisaż wystawy na temat mitologii słowiańskiej,
połączony z występem pieśniarek wykonujących tradycyjne utwory z terenu
Suwalszczyzny, czy aukcja charytatywna, na której wystawiono obrazy
członków Koła Pasji Twórczych Bibliotekarzy, to tylko część atrakcji. Biblioteka w Bolszewie postawiła zarówno na tradycję, jak i na nowoczesność
prezentując bibliotekę, jako miejsce dla małych i dużych, tych zafascynowanych historią i tych, którzy docierają do literatury poprzez komputer.
 II nagroda (3000 zł.): Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie.
W Tarnogrodzkiej MBP zaprezentowano w Tygodniu Bibliotek bogaty i wszechstronny program kulturalny. Zorganizowano m.in. pomysłowe
spotkania związane z postaciami polskich noblistów, konkurs oratorski,
a każdy odwiedzający bibliotekę mógł wybrać sobie ulubioną piosenkę,
która towarzyszyła mu w trakcie poszukiwań wybranej książki. Uczniowie
z gimnazjum przedstawili własne prace związane z realizacją międzynarodowego projektu eTwinning, promującego czytelnictwo na świecie.
 II nagroda (2000 zł.): Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie.
Tydzień Bibliotek w Piekoszowie stał się świętem całego miasta.
Mieszkańców zaproszono na Dzień Otwarty Biblioteki, podczas którego
przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin: m.in. konkursy, wycieczki, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, kursy, szkolenia oraz pokazy
filmów. Niewątpliwym sukcesem biblioteki było zorganizowanie I Forum
na Rzecz Młodych, w którym udział wzięły władze samorządowe, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i bibliotekarze, a wszystkie
wydarzenia zostały zarejestrowane i udostępnione w nowo powstałej internetowej telewizji Piekoszów.
Wyróżnienia otrzymały:
 Biblioteka Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Stawie.
 Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 października w Warszawie, podczas Kongresu Bibliotek Publicznych „Biblioteka: więcej niż
myślisz!” Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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W 2012 r. imprezy Tygodnia Bibliotek będą poprzedzały czerwcowy
turniej piłkarski Euro, do którego od dłuższego czasu trwają intensywne
przygotowania, nie tylko sportowe, ale też inne związane z budową infrastruktury oraz zapewnieniem kibicom odwiedzającym Polskę wielu atrakcji,
również kulturalnych. W działania te niewątpliwie wpisać się mogą biblioteki. Hasło „Biblioteka ciągle w grze!” jest nie tylko aluzją i nawiązaniem
do piłkarskiego Euro, ale także pozwala uświadomić miejsce bibliotek
w społecznej infrastrukturze. Systematycznie prowadzona automatyzacja
zbiorów, wiele nowych lub zmodernizowanych budynków, wprowadzenie
do zbiorów nowych nośników treści i bogata oferta form upowszechniania
czytelnictwa powodują, że usługi naszych placówek są na coraz wyższym
poziomie i zyskują uznanie rzeszy odwiedzających je czytelników. W grze
jaka się toczy o uczestnictwo w aktywnym działaniu społecznym biblioteki
dysponują wszechstronnością udostępnianych zbiorów, skierowanych do
różnych grup odbiorców, różnorodnością form (zbiory tradycyjne, narzędzia internetowe) i coraz lepszymi warunkami lokalowymi. Prowadzone
w ostatnich kilku latach dyskusje, akcje czytelnicze czy nawet powstające
stowarzyszenia obywatelskie, fundacje wyraźnie ożywiły zainteresowanie
bibliotekami.
Hasło Tygodnia Bibliotek 2012 pozwala w różnych formach pokazać
pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Oczywiście
jest też dobrą okazją do promowania literatury o sporcie, zwłaszcza piłki
nożnej, wystaw, plakatów czy albumów dotyczących tej tematyki, a także
stosowania w życiu codziennym zasad fair play.
Jak co roku organizujemy konkursy:
 na najlepszy plakat promujący Tydzień Bibliotek,
 na najlepszy program działań realizowanych w okresie trwania Tygodnia Bibliotek.
Zapraszamy wszystkie biblioteki do udziału w Tygodniu Bibliotek 2012.
Szczegółowe informacje na temat regulaminu uczestnictwa w konkursach
zamieszczać będziemy na naszej stronie www.sbp.pl, gdzie można znaleźć
również informacje o przebiegu poprzednich edycji programu.
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V. PORTAL SBP

Opracowywano na bieżąco newslettery, banery, koncepcję nowych
działów, akcje mailingowe, pozyskiwanie reklamodawców, przeszkolenie
zespołu przygotowującego treści dot. Forum Młodych Bibliotekarzy oraz
Komisji ds. Edukacji Informacyjnej, kontakty ze strukturami SBP w sprawie
stron www i ujednolicenia informacji, spotkania w sprawie bazy bibliotek,
organizacja szkolenia dla struktur SBP, promocje portalu poprzez akcje
mailingowe, ulotki, promocje na konferencjach. Prowadzono także promocję działań SBP w innych portalach.
Szczegółowe działania:
 Utworzono i na bieżąco napełniano treściami stronę czasopisma
Komisji Marketingu i Zarządzania „Zarządzanie biblioteką” (Dział „O SBP”).
 Zmodyfikowano wygląd podstron poszczególnych okręgów.
 Utworzono nową bazę wiedzy „Pokazy filmowe w bibliotece” (Dział
„Dla bibliotekarzy”) – we współpracy z nowym partnerem wspierającym
SBP – firmą MPLC.
 Nastąpiła zmiana koncepcji strony angielskiej serwisu. Zamiast
statycznej strony głównej wprowadzono wygląd analogiczny do strony
polskiej, jest news wyróżniony (informacja o SBP) oraz aktualne newsy
(najważniejsze wiadomości o działaniach SBP). W dziale czasopisma
zamieszczono angielskie abstrakty poszczególnych numerów „ZIN-u”
i „Przeglądu Bibliotecznego”.
 Opracowano koncepcje działu dla bibliotekarzy akademickich (we
współpracy z Biblioteką UJ), którego elementami będą między innymi:
dział zawierający informacje potrzebne do zdobycia tytułu bibliotekarza
dyplomowanego oraz dział zawierający filmy instruktażowe „Jak stworzyć
bibliotekę cyfrową” – realizacja w I kwartale 2012 r.
 Zarchiwizowano treści dotyczące VI Forum Młodych Bibliotekarzy,
nawiązano kontakt z zespołem przygotowującym VII Forum pt. „Biblioteka
jako marka”, zamieszczono pierwsze informacje na ten temat.
 Nawiązano współpracę z serwisem Ryms (wortal o książkach dla dzieci i młodzieży) – wymiana banerów (grafika Ryms na stronie sklepu SBP,
reklama serii „Dzieci – Młodzież – Biblioteka” na stronie głównej portalu).
 Odbyła się telekonferencja oraz spotkanie w sprawie Bazy Bibliotek,
z udziałem przedstawicieli FRSI, redakcji portalu oraz firmy DBS, mająca
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na celu omówienie wspólnego korzystania z zaplecza administracyjnego
Bazy, działań mających umożliwić bibliotekom wykorzystywanie możliwości
jakie daje Baza.
 Latem zorganizowano konkurs fotograficzny „Z książką w plecaku”.
 Na bieżąco, za pomocą narzędzi Google Analytics monitorowano
i analizowano statystyki dotyczące serwisu. W ostatnim kwartale 2011 r.
uzyskano następujące wyniki: 46 794 odwiedzin (wzrost o 17% w stosunku
do III kwartału), 24 801 unikalnych użytkowników (wzrost o 34%), 213 196
odsłon (wzrost o 8%), 150 zamówień w sklepie (wzrost o 11%). Jest już
807 odbiorców newslettera (wzrost o 18%). Portal ma aktualnie 6030 zarejestrowanych użytkowników. Zauważalny był także wzrost aktywności użytkowników w postaci komentarzy – do tej pory jest ich 275, z czego w okresie lipiec-wrzesień dodano 78, październik-grudzień 84.

VI. BUDOWA BAZY CZŁONKÓW SBP

Jednym z najważniejszych elementów wzmocnienia identyfikacji członków Stowarzyszenia, poprawy komunikacji wewnętrznej stanowiły prace
nad budową komputerowej bazy członków SBP, które prowadzono w okresie czerwiec-listopad 2011 r.
Zasadnicze prace, realizowane w okresie wrzesień-listopad były poprzedzone rozeznaniem w kartotekach tradycyjnych, prowadzonym w najliczniejszym okręgu SBP (mazowieckim) przez jej przewodniczącą (której
powierzono koordynację budowy bazy) i wolontariuszy z oddziałów i kół.
Rezultatem tego rozeznania było opracowanie struktury (docelowej) bazy
członków, w której uwzględniono materiał dot. zabezpieczenia danych
opracowany przez kol. Sylwię Błaszczyk z okręgu śląskiego, a także uwagi
członków SBP zebrane w trakcie badania ankietowego prowadzonego
w kwietniu 2011 r. dotyczące komunikacji wewnętrznej i opracowania programu lojalnościowego dla członków Stowarzyszenia.
Projekt struktury bazy i działań związanych z jej budową był konsultowany na posiedzeniu Zarządu Głównego SBP w dn. 9 czerwca 2011 r.
Zebrane w czasie dyskusji uwagi oraz inne napływające ze struktur Stowarzyszenia (po przejrzeniu kartotek) pozwoliły na opracowanie dokumentu
pt. „Baza członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizacja
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prac i struktura danych o członkach SBP”, który wraz z pismem przewodniczącej SBP, zawierającym harmonogram prac i zachęcającym do prac nad
bazą został wysłany przewodniczącym okręgów. Dokument zawierał wykaz
informacji, które miały być wprowadzane do bazy, z zaznaczeniem pól
obowiązkowych (np. imię i nazwisko, rodzaj członkostwa, przynależność
do rodzaju struktur SBP, adres kontaktowy, status zawodowy, znajomość
języków obcych) i nieobowiązkowych (np. aktywność organizacyjna
w SBP, odznaczenia i nagrody).
Ustalono, że osobami odpowiedzialnymi za wprowadzanie danych do
bazy będą osoby zgłoszone przez okręgi (po jednej z okręgu, a w kilku przypadkach więcej). W ten sposób wyłonionych zostało 25 administratorów
okręgowych. Powołany też został administrator centralny (bibliotekoznawca-informatyk zatrudniony w Biurze ZG) odpowiedzialny za współpracę
z administratorami okręgowymi, zabezpieczenie gromadzonych danych
osobowych i kontakty z firmą zajmującą się opracowaniem narzędzi informatycznych.
Opracowany został dokument: „Zasady tworzenia i przechowywania
dokumentacji członków SBP (w postaci kartotek i bazy danych)”, który
po zaakceptowaniu przez Zarząd Główny został przesłany strukturom
Stowarzyszenia. Określono w nim zasady ogólne budowy bazy, procedury tworzenia dokumentacji członkowskiej rejestrującej historię członka
w strukturach SBP, wprowadzania i aktualizacji danych, postępowanie
z dokumentacją członkowską oraz metody ochrony danych osobowych.
Organizacją prac nad aktualizacją i uzupełnianiem bazy oraz wdrażaniem
w oddziałach i kołach jednolitych zasad zajęły się okręgi. W drugiej połowie
września zorganizowano dla administratorów okręgowych specjalistyczne
szkolenie, z udziałem eksperta ochrony danych, w zakresie wprowadzania
do bazy danych o członkach. Administrator centralny przeszedł ponadto
szkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony danych w jednym z wyspecjalizowanych ośrodków edukacji. Dla ochrony danych uzyskano certyfikat
SSL, zapewniający odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego bazy. Administrator centralny spożytkował nabytą
wiedzę opracowując następujące dokumenty, przyjęte na posiedzeniu
Zarządu Głównego SBP w dn. 8 grudnia. Dokumenty „Polityka ochrony
danych osobowych bazy członków SBP” wraz z „Instrukcją zarządzania
bazą członków SBP” zostały zatwierdzone do realizacji Uchwałą nr 16
ZG/2011.
W terminie do 30 listopada w okręgach przejrzano wszystkie kartoteki,
zweryfikowano dane i wprowadzono do bazy, za pomocą panelu administracyjnego, informacje o 6869 członkach. Warto podkreślić, że nie wszyscy
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członkowie wyrazili zgodę na umieszczenie ich danych w nowej bazie,
bądź też z różnych względów nie udało się niektórych danych osobowych
wprowadzić (szacuje się, że dotyczy to ok. 1 tys. członków), napływały też
do Biura ZG sygnały z okręgów o wątpliwościach dot. ochrony danych osobowych. W związku z powyższym wysyłane były kilkakrotnie wyjaśnienia,
w jaki sposób baza spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych,
kto i na jakich zasadach ma do niej dostęp itd.
Warto podkreślić, że budowa bazy ujawniła wielkie poczucie odpowiedzialności, jaką mają wobec organizacji jej członkowie. Ich troska o to, aby
baza spełniała wymogi bezpieczeństwa, była profesjonalna, zarządzana
przez uprawnione osoby świadczy o dużym poczuciu obowiązku. Zadanie
zaktywizowało wszystkie struktury Stowarzyszenia (czynnik integracji),
jest wola kontynuacji prac i wprowadzenia danych pomocnych w różnych
nowych działaniach.

VII. KATALOG BIBLIOTEK OFERUJĄCYCH
MIEJSCA PRAKTYK I STAŻY DLA WOLONTARIUSZY

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich stawia na młodych m.in. starając się umożliwić im zdobycie doświadczenia zawodowego, realizację
własnych pomysłów na tworzenie społeczeństwa wiedzy, promocję czytelnictwa. Temu celowi przyświecało rozpoczęcie w czerwcu 2011 r. prac
nad utworzeniem komputerowej bazy/katalogu bibliotek, w którym rejestrowane są biblioteki wszystkich typów, oferujące odbycie praktyk i staży
na zasadach wolontariatu. W listopadzie katalog wprowadzono na portal
sbp.pl. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w bazie zarejestrowane
są 104 biblioteki.
Katalog ma ułatwić nawiązanie współpracy bibliotek z wolontariuszami oferującymi swoją wiedzę, kwalifikacje, umiejętności, zaangażowanie
społeczne. Przyjęto, że korzyści ze współpracy będą obopólne. Biblioteki
zyskują możliwość:
 promocji zawodu bibliotekarza i poszerzenia oferty usług,
 rozwoju działalności edukacyjno-kulturalnej,
 podjęcia nowych inicjatyw służących promocji bibliotek w mediach
lokalnych i ogólnopolskich,
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pozyskania nowych czytelników,
doskonalenia umiejętności kadry bibliotecznej.
Utworzenie bazy, jako otwartego aktualizowanego katalogu ułatwi wolontariuszom, w tym studentom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
nawiązanie cennych kontaktów, poznanie w praktyce specyfiki pracy bibliotekarza, realizację nowych wyzwań.



VIII. STANOWISKA, OPINIE, APELE, INTERWENCJE

Stanowisko SBP w kwestii rozporządzenia MKiDN w sprawie zaliczania bibliotek do naukowych; SBP sformułowało uwagi do rozporządzenia,
w tym dotyczące nieprecyzyjności zapisów odnoszących się do: określenia specjalizacji naukowej biblioteki, wymagań kadrowych w zakresie
zatrudnienia, dostępu do najnowszych publikacji z zakresu dziedzin nauki,
które biblioteki obsługują, przedstawienia wyników prowadzonej pracy
naukowo-badawczej. Zwrócono ponadto uwagę, że rozporządzenie nie
określa zasad odwołania się od decyzji ministra właściwego ds. kultury
i dziedzictwa narodowego, jeśli ten nie uwzględni wniosku o wpisanie
biblioteki na listę bibliotek naukowych lub zdecyduje o jej wykreśleniu z listy. Zaproponowano również, aby ocenę działalności biblioteki naukowej
przeprowadzała Rada Naukowa lub inny organ o charakterze doradczym
bądź opiniodawczym, działający przy bibliotece zaliczonej do biblioteki
naukowej. Za słuszne uznano skrócenie cyklu oceny biblioteki z 5 do 3 lat.
 Interwencja skierowana do Głównego Inspektora Pracy w sprawie
długości urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustoszy i bibliotekarzy na podstawie mianowania; powołując się
na korzystne dla bibliotekarzy wyroki sądowe, opinie i ekspertyzy prawne
specjalistów z tej dziedziny oraz stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy
w Krakowie, przewodnicząca SBP poprosiła o wyjaśnienie i interwencję
w tej sprawie.
 Opinia SBP w sprawie projektu rozporządzenia MKiDN dotyczącego
organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej; SBP nie zgłosiło
zastrzeżeń.
 Apel w sprawie Bazy Członków SBP. W piśmie skierowanym do
struktur Stowarzyszenia przewodnicząca SBP zaapelowała o czynne włączenie się okręgów, oddziałów i kół do akcji budowania bazy członków.
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Podstawowe dane o członkach Stowarzyszenia wprowadzono do końca
listopada br.

IX. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W II półroczu 2011 r. wszystkie czasopisma SBP ukazały się zgodnie
z planem. Wydano ponadto następujące książki:
Seria „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”:
1. Teresa U. Szmigielska: Standardy oceny bibliotek akademickich.
2. Agnieszka Łakomy: Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie
(1945-1950).
3. Bolesław Howorka: Prawo autorskie w pracy bibliotekarza.
4. Podręczny słownik bibliotekarza.
Seria „Propozycje i Materiały”:
Regionalne sieci współpracy.
Seria „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”:
5. Aldona Żukowska: Audiobooki w bibliotece.
Poza seriami:
6. Chrońmy dziedzictwo fonograficzne.
Rozpoczęto również wydawanie na portalu sbp.pl nowej serii w formie
elektronicznej – „Biblioteka w filmie / film w bibliotece”.
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X. MEDALE I ODZNACZENIA

Medal „Bibliotheca Magna Perennisque”
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
2. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
3. Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu
4. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Katowicach
Medal „W dowód uznania”
1. Teresa Basińska – Łódź
2. Teresa Bernatowicz – Kłodzko
3. Maria Bielecka – Ostrołęka
4. Wiesława Budrowska – Toruń
5. Katarzyna Budzicka – Warszawa
6. Ewa Charyton – Toruń
7. Beata Czekaj-Wiśniewska – Warszawa
8. Renata Dziepak – Rzeszów
9. Elżbieta Fiałkowska – Wrocław
10. Elżbieta Gawron – Siedlce
11. Barbara Gieryk – Ostrołęka
12. Zofia Górna – Katowice
13. Anna Grabska – Łódź
14. Zofia Jajkiewicz – Rzeszów
15. Małgorzata Janicka – Zielona Góra
16. Maria Jarczyńska – Zielona Góra
17. Małgorzata Jeżykowska – Zielona Góra
18. Wiesław Juszczak – Wrocław
19. Małgorzata Kacprzak – Kalisz
20. Alina Kajewska – Kalisz
21. Maja Kimnes – Zielona Góra
22. Lucyna Kiwior – Kraków
23. Władysław Kobiałka – Wrocław
24. Lilia Kołodziejczyk – Warszawa
25. Dawid Kotlarek – Zielona Góra

BIULETYN ZG SBP

Nr 2/2011

26. Małgorzata Kozioł – Bielsko-Biała
27. Czesław Kruk – Radom
28. Wojciech Kudelski – Siedlce
29. Jadwiga Kusior – Kraków
30. Jolanta Łupińska-Olbryś – Ciechanów
31. Monika Machowicz – Jasło
32. Krystyna Magdalińska – Wrocław
33. Bożena Maksymowicz – Zielona Góra
34. Dorota Malczewska-Stus – Bielsko-Biała
35. Genowefa Mandau – Bielsko-Biała
36. Piotr Mańka – Słupsk
37. Maria Mazur – Wrocław
38. Ilona Michalska-Masiarz – Radom
39. Grażyna Mistkiewicz – Gdańsk
40. Halina Mościcka – Warszawa
41. Aleksandra Motała – Zielona Góra
42. Elżbieta Nakielska – Ostrołęka
43. Anna Nowak – Wrocław
44. Elżbieta Orzechowska – Wrocław
45. Małgorzata Osiewicz – Łódź
46. Małgorzata Pacholczyk – Poznań
47. Wioletta Paszkowska – Wrocław
48. Barbara Pawlik – Nowy Sącz
49. Katarzyna Pawluk – Opole
50. Krystyna Piwowarska – Warszawa
51. Stanisław Początek – Kraków
52. Krystyna Radzikowska – Warszawa
53. Małgorzata Rokicka-Szymańska – Białystok
54. Adam Rosa – Zielona Góra
55. Marzena Rosiak – Łódź
56. Teresa Sadowska – Ciechanów
57. Irena Sawicka – Warszawa
58. Aleksandra Skrabacz – Warszawa
59. Elżbieta Skubała – Łódź
60. Urszula Słota – Wrocław
61. Wiesława Sobiech – Ostrołęka
62. Małgorzata Sońska – Rzeszów
63. Elżbieta Sosnowska – Wrocław
64. Elżbieta Stachurska-Dobek – Zielona Góra
65. Jolanta Stadnik – Zielona Góra
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66. Elżbieta Stasinowska – Skierniewice
67. Maria Stolnicka – Słupsk
68. Maria Szczeciak – Wrocław
69. Wiesław Szeląg – Słupsk
70. Małgorzata Śluzek – Siedlce
71. Krystyna Talaga – Kalisz
72. Wiesław Tobiasz – Nowy Sącz
73. Anna Urbaniak – Zielona Góra
74. Beata Waleńska – Kalisz
75. Ewa Walków – Kalisz
76. Wiesława Warchoł – Radom
77. Katarzyna Winogrodzka – Warszawa
78. Irena Wojsz – Warszawa
79. Danuta Zając – Katowice
80. Danuta Zarzycka – Gdańsk
81. Elżbieta Zdun – Skierniewice
82. Grażyna Ziembicka – Jasło
83. Małgorzata Zonik – Warszawa
84. Biblioteka Publiczna w Bardzie – Filia w Brzeźnicy
85. Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z s. w Płowcach
86. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z s. w Szebniach
87. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
88. Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP w Słupsku
89. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie
90. Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
91. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży
92. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu
93. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich w Warszawie
94. Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie
95. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Honorowa Odznaka SBP
1. Marzena Andruchowicz – Opole
2. Helena Bednarska – Poznań
3. Urszula Bzdawka – Poznań
4. Maria Chamer-Gliszczyńska – Słupsk
5. Krystyna Dąbrowska – Poznań
6. Władysława Gałuszka – Jasło
7. Irena Gapińska – Opole
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8. Maria Giemza-Żurawska – Poznań
9. Barbara Hetmańska – Opole
10. Barbara Jurek – Nowy Sącz
11. Beata Kowalska – Zielona Góra
12. Dorota Kucharska – Wrocław
13. Barbara Lijana – Nowy Sącz
14. Halina Paczkowska – Toruń
15. Jolanta Pawlak – Wrocław
16. Dorota Pietrzkowicz – Skierniewice
17. Barbara Piotrowska – Opole
18. Marzena Przybysz – Warszawa
19. Zofia Przystalska – Opole
20. Joanna Raczyńska-Parys – Opole
21. Wiesława Rejmer-Zaklekta – Warszawa
22. Beata Rybitw – Gdańsk
23. Dorota Rzeszutek – Rzeszów
24. Ewa Salamaga – Rzeszów
25. Krystyna Sandomierska – Rzeszów
26. Mariola Urbaniak – Opole
27. Elżbieta Wisławska – Słupsk
28. Anna Włodyka-Milczek – Nowy Sącz
29. Ewa Wójcik-Ledwoń – Opole
30. Elżbieta Zaborowska – Włocławek

XI. SPRAWY RÓŻNE

 Zarząd Główny na posiedzeniu w czerwcu 2011 r. zaakceptował
podpisanie listu intencyjnego przez SBP z BN i prezydentem Wrocławia
w sprawie organizacji Kongresu IFLA w Polsce, w 2016 lub 2017 r.
 W lipcu rozpoczął pracę zespół ekspertów powołany przez Prezydium
ZG (decyzja nr 2/2011) do sfinalizowania prac nad pragmatyką zawodową. W skład zespołu weszli: Ewa Kobierska-Maciuszko (BUW), Ewa Dobrzyńska-Lankosz (Biblioteka Główna AGH), Krzysztof Marcinowski (MBP
Szczecin), Elwira Śliwińska (Książnica Podlaska), Wiesława Budrowska
(Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu). Zespół przygotował listy wymagań
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kwalifikacyjnych, stosowanych przez MNiSW oraz MKiDN na podstawie
rozporządzeń i sformułował do nich uwagi, w odniesieniu do bibliotekarzy
i dokumentalistów dyplomowanych oraz pozostałych bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach naukowych, akademickich i publicznych.
 Zawarto porozumienia o współpracy i wymianie informacji z PS IBBY,
Biblioteką Analiz, Muratorem Expo oraz firmą UMIT.
 „Sylwetki ludzi książki” – Spotkanie z Janem Wołoszem (27 października 2011 r.) w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej
Województwa Mazowieckiego. Spotkanie współorganizowane było przez
okręg mazowiecki SBP i koło SBP w „Bibliotece na Koszykowej”. Spotkanie prowadziła dr hab. Jadwiga Sadowska. Gość spotkania opowiadał
o swojej działalności w SBP, nawiązał do aktualnej sytuacji Stowarzyszenia.
Zapytany o przyszłość „Bibliotekarza” stwierdził, że jego formuła graficzna
wyczerpała się. Potrzebne są zmiany: nowocześniejsza szata graficzna,
barwne zdjęcia, więcej światła, większa objętość tematyczna. Niemniej do
tego nieodzowne są dodatkowe środki materialne, większy zespół. Rozmawiano o wersji elektronicznej czasopism i wpływu na sprzedaż formy
drukowanej oraz sprzedaży elektronicznej artykułów. Konkluzją spotkania
było zgodne stwierdzenie zebranych, że „Bibliotekarz” jest pismem bardzo
potrzebnym i dobrze odbieranym w środowisku.
 SBP po raz pierwszy uczestniczyło w Targach Książki Historycznej
(XX), które odbyły się w dniach 24-27 listopada 2011 r., na Zamku Królewskim w Warszawie. Stowarzyszenie zorganizowało I Salon Bibliotek,
w którym prezentowano zbiory o tematyce historycznej wydane przez
różne biblioteki publiczne. Na stoiskach indywidualnych swoje zbiory
prezentowały: Biblioteka Narodowa, Centralna Biblioteka Wojskowa oraz
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa
Mazowieckiego. Na stoisku zbiorczym pod patronatem SBP swoje zbiory
prezentowało 28 bibliotek i instytucji. Z okazji Targów SBP wydało Katalog
publikacji historycznych bibliotek, w którym przedstawiono dorobek 33
bibliotek – 171 pozycji książkowych.
 Rozpoczęto przygotowania do VII Forum Młodych, które odbędzie
się w Łodzi w dniach 11-12 września 2012 r. Tematem przewodnim będzie
wizerunek współczesnej biblioteki. Proponowane hasło Forum brzmi „Biblioteka jako marka”. Współorganizatorem spotkania będzie Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 Elżbieta Stefańczyk została powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego na członka Komitetu Społecznego do spraw Paktu dla Kultury. Do głównych zadań Komitetu należy:
monitorowanie procesu wdrażania postanowień Paktu dla Kultury zawar-
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tego w dn. 14 maja 2011 r. między Radą Ministrów, a stroną społeczną
reprezentowaną przez Obywateli Kultury oraz opiniowanie sposobu programowania i wydatkowania środków publicznych wynikających ze wzrostu
nakładów na kulturę, będącego postanowieniem Paktu. Inauguracyjne
posiedzenie Komitetu odbyło się 12 grudnia 2011 r., w trakcie którego
dyskutowano m.in. nad projektami programów: kolekcje muzealne, zamówienia kompozytorskie, edukacja medialna, edukacja kulturalna, a także
nad działaniami dot. wdrażania postanowień Paktu dla Kultury.
 W grudniu SBP wydało kalendarz na 2012 rok, dofinansowany ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Został on rozprowadzony
wśród wszystkich struktur Stowarzyszenia oraz osób z nim współpracujących.
 Zarząd Główny SBP wystąpił do MKiDN z wnioskami o przyznanie
dorocznej nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego dla kol. kol.
Haliny Ganińskiej, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.
 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 (Parasol Licencyjny dot. dystrybucji filmów w bibliotekach)
oraz umowę z WSE Białystok (udostępnianie informacji o zdigitalizowanych
zbiorach naukowych SBP).
 Przygotowanie 10 aplikacji do programów operacyjnych MKiDN, Instytutu Książki na realizację działań w 2012 r.
 Na portalu sbp.pl umieszczono ankietę ewaluacyjną do członków SBP
dot. „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”.
Autorem ankiety jest firma LEM, prowadząca na zlecenie FRSI ewaluację.
 Przewodnicząca SBP desygnowała do komisji konkursowych na
stanowiska dyrektorów bibliotek następujące osoby: Jerzego Krawczyka
i Ewę Jasiewicz-Kargól (konkurs na dyrektora MBP w Tarnowie); Alicję
Leszczyńską (konkurs na dyrektora PiMBP w Wałbrzychu). Pozytywnie
zaopiniowano również kwalifikacje zawodowe Barbary Chmury – kandydatki na dyrektora WiMBP w Rzeszowie.
 SBP objęło patronatem, m.in.: Krajową Konferencję Nauczycieli Bibliotekarzy, organizowaną przez Instytut Badań w Oświacie, konferencję
dot. e-learningu, organizowaną przez Ośrodek Edukacji i Zastosowań Komputerów; patronaty portalu sbp.pl nad akcją „Żywa Biblioteka – Wrocław”
oraz szkoleniami organizowanymi przez Centrum Promocji Informatyki.
 SBP przekazało książki do tworzonej biblioteki dla dzieci w Ośrodku
dla Uchodźców w Białej Podlaskiej.
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 Sekretarz Generalny SBP kol. Marzena Przybysz uczestniczyła, z ramienia SBP, w zajęciach Szkoły Reprezentacji NGO. Zajęcia rozpoczęły
się jesienią 2011 r. i trwać będą do czerwca 2012 r.; obejmują cykl spotkań, na których omawiane są zagadnienia istotne dla rozwoju organizacji
pozarządowych. W spotkaniu, które miało miejsce pod Warszawą przedmiotem były instytucjonalne formy reprezentacji oraz debata nad ustawą
o przedsiębiorczości społecznej.

XII. Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z wielkim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 9 sierpnia 2011 r.
zmarł nasz Kolega

Śp.

Stanisław Turek

członek Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w latach 2001-2011,
Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
odznaczony m.in. Medalem SBP „W dowód uznania”
oraz Honorową Odznaką SBP
Żegnamy wspaniałego Kolegę,
oddanego sprawom rozwoju bibliotek i czytelnictwa

Rodzinie zmarłego

i pracownikom WiMBP
składamy wyrazy szczerego współczucia
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uroczystości żałobne odbędą się 12 sierpnia 2011 r.
o godz. 12.30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym
Wilkowyja w Rzeszowie

