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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy

Oddając do rąk Czytelników kolejny numer naszego „Biuletynu” 
zawierający sprawozdania za rok 2012 oraz omówienie najważniej-
szych przedsięwzięć realizowanych w II półroczu 2012 r. trudno 
oprzeć się wrażeniu, że był to okres wytężonej pracy, zarówno Za-
rządu Głównego, jak i jego sekcji, komisji oraz struktur terenowych. 
Obchodziliśmy Jubileusze 95-lecia naszego Stowarzyszenia, jak  
i 85-lecia wydawania „Przeglądu Bibliotecznego” oraz 50-lecia „Za-
gadnień Informacji Naukowej”. Trwały intensywne prace w zakre-
sie badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, 
opracowania systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych 
form kształcenia bibliotekarzy, budowy atrakcyjnego wizerunku 
Stowarzyszenia, upowszechniania projektu nowej ustawy o bi- 
bliotekach, umacniania rangi zawodu bibliotekarza w świadomo-
ści społecznej, promocji czytelnictwa itp. Rozbudowywano i ak- 
tualizowano bazę członków SBP, którą połączono z dynamicznie 
rozwijającym się portalem sbp.pl. Wydawnictwo wydało kilkanaście 
atrakcyjnych publikacji, uczestniczyło też w prestiżowych targach 
książki. Równocześnie trwały intensywne przygotowania do Krajowego 
Zjazdu Delegatów w 2013 r., który dokona podsumowania działalności 
w latach 2009-2013 i wyznaczy kierunki dalszych prac na lata następne. 
W tym numerze znajdziemy szczegółowe informacje, które pozwolą 
Czytelnikowi poznać i ocenić skalę działań Stowarzyszenia, reali-
zację wyzwań, jakie stanęły przed nim. 

Miłej lektury.
Dr Anna Grzecznowska

Dyrektor Biura Zarządu Głównego SBP       
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I. SPRAWOZDANIA ZA ROK 2012

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP   

    1.1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował  
w 2012 r. zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie SBP oraz  
Strategii SBP na lata 2010-2021. Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na 
2012 rok terminarzem Zarząd spotkał się na trzech posiedzeniach (29-
30.03, 31.05-01.06, 13-14.12 ), a Prezydium Zarządu na sześciu (03.02, 
29.03, 31.05, 21.09, 12.11, 13.12). W spotkaniach uczestniczyli również: 
przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, Elżbieta Zaborowska, ho-
norowy przewodniczący Stowarzyszenia, Stanisław Czajka, a także Anna 
Grzecznowska (dyrektor Biura ZG) i Janusz Nowicki (konsultant dyrektora 
Biura ZG do spraw wydawnictw). Na wybrane posiedzenia zapraszani byli 
również: Bolesław Howorka, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeń-
skiego, Janina Jagielska, przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróż-
nień ZG SBP oraz Elżbieta Górska, koordynator realizacji grantu FRSI 
dot. wzmocnienia potencjału Stowarzyszenia, Ewa Stachowska-Musiał, 
sekretarz konkursu „Bibliotekarz Roku”, Małgorzata Szmigielska, red. por-
talu sbp.pl., Łukasz Stochniał, administrator bazy członków. Szczegóło-
we informacje o spotkaniach są dostępne w protokołach, publikowanych  
w „Biuletynie ZG SBP” oraz na portalu www.sbp.pl i w newsletterze. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny podjął 15 uchwał, Prezy-
dium ZG – 6. Działalność Zarządu ukierunkowana była przede wszystkim na:

�  obchody Jubileuszu 95-lecia SBP, 85-lecia „Przeglądu Biblioteczne-
go” i 50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”; uroczystości jubileuszowe 
odbyły się w dn. 4-5.10 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (więcej 
na ten temat por. Rozdz. IV),

�  przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2013 r.; ZG po-
wołał m.in. Komitet Programowo-Organizacyjny KZD, Komisję ds. Statutu 
oraz Komisję ds. gromadzenia i analizowania wniosków, ustalił miejsce  
i datę Zjazdu (7-8.06.2013 r., Warszawa), przyjął harmonogram przygoto-
wań do KZD zawierający procedury wyborcze w kołach, oddziałach i okrę- 
gach, określił zasady wyboru delegatów na KZD,
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�  realizację grantu FRSI na wzmocnienie potencjału SBP; kontynu-
acja prac w zakresie przygotowania nowej ustawy o bibliotekach, badania 
efektywności bibliotek, pragmatyki zawodowej (m.in. powołano Zespół ds. 
akredytacji w zakresie programów kształcenia), opracowanie programu ulg 
i bonusów dla członków SBP (powołano Zespół ds. ulg i bonusów, przyjęto 
Regulamin przyznawania ulg i bonusów, podjęto decyzję o przeznaczeniu 
wpływów z odpisów podatkowych na realizację programu),

�  nowelizację Strategii SBP na lata 2010-2021; powołano Zespół ds. 
nowelizacji Strategii, przeprowadzono warsztaty ewaluacyjne,

�  rozbudowę bazy członków SBP i portalu sbp.pl,
�  działalność edukacyjną i wydawniczą.
Uzupełniony został skład osobowy Zarządu Głównego; w miejsce Piotra 

Marcinkowskiego, który złożył rezygnację powołano kol. Sabinę Malinow-
ską. ZG ponadto przyjął politykę otwartości i zdecydował o udostępnieniu 
portalu sbp.pl na wolnej licencji; zatwierdził zmiany w Regulaminie nada-
wania godności Członka Honorowego SBP oraz Regulaminie Honorowej 
Odznaki SBP, przyjął „Manifest IFLA o statystyce bibliotecznej”, a tak-
że powołał Elżbietę Stefańczyk na redaktora naczelnego „Bibliotekarza”  
i dr Barbarę Budyńską na zastępcę redaktora naczelnego.  

1.2. Działalność merytoryczna Zarządu Głównego wg pięciu celów 
strategicznych zawartych w Strategii SBP na lata 2010-2021.

Cel I: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego 
wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce. 

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

Prace legislacyjne oraz zwiększające świadomość prawną człon-
ków SBP.

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace dot. opra-
cowania nowej ustawy o bibliotekach. Prowadzona była promocja 
projektu nowej ustawy i działania rzecznicze. Projekt ustawy był  pre-
zentowany m.in. w czasie spotkań środowiskowych w Okręgach SBP: 
dolnośląskim (Żary – Wrocław, 8-9 maja); lubuskim (Zielona Góra, 17 
maja i Gorzów Wielkopolski, 22 czerwca); podkarpackim (Jasło, 12-13 
czerwca). Stan prac nad  projektem ustawy, przebieg konsultacji społecz-
nych i harmonogram dalszych prac omówiono na spotkaniu z Darrenem 
Hoernerem, reprezentującym Fundację Billa i Melindy Gates opiekunem 
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Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce oraz przedstawicielami FRSI (War-
szawa, 10 października). Opublikowano także cykl artykułów na ten temat 
w „Bibliotekarzu”. Przygotowano uzasadnienie ustawy i określono koszty 
wdrożenia. 

Cel szczegółowy I.3. Inicjowanie opracowywania i upowszechniania 
istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa.

Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych.

Zadanie realizował powołany przez ZG zespół. Podjęte z jego inicjatywy 
prace nad ustanowieniem normy ISO zostały zakończone opublikowaniem 
w marcu 2012 r. normy PN-ISO 11620:2012: Informacja i dokumenta-
cja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. Odbyło się ponadto seminarium/ 
warsztaty, stanowiące podsumowanie pierwszego etapu prac zespołu (3-4 
kwietnia, Sulejówek). W seminarium udział wzięło 63 uczestników (dyrek- 
torzy bibliotek pedagogicznych, bibliotekarze z bibliotek publicznych i pe-
dagogicznych, członkowie zespołu prowadzącego prace oraz przedsta-
wiciele SBP), zaś w warsztatach obok członków zespołu i zaproszonego 
eksperta (prof. Dariusza Wojakowskiego z Wydziału Humanistycznego 
AGH) 12 przedstawicieli bibliotek publicznych i 9 przedstawicieli bibliotek 
pedagogicznych. Zespół kontynuował prace nad opracowaniem standardo-
wego kwestionariusza badania satysfakcji użytkowników. Podjęto działania 
promujące efekty prac zespołu, m.in. w Biuletynie EBIB, „Bibliotekarzu”, 
na konferencjach. Więcej na ten temat w Rozdz. V.

Cel II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) 
partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. 

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

ZG SBP doceniając wagę współpracy z organizacjami i instytucjami  
z obszaru książki i czytelnictwa podtrzymywał wszystkie wcześniej wy-
pracowane formy współpracy oraz włączył się w nowe formy działania, 
spośród których wymienić należy:

1) udział w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, 
Księgarzy i Wydawców (obchody Światowego Dnia Książki i Praw Au-
torskich), Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Pozarządowych Organizacji 
Kulturalnych,
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2) spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódz-
kich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich 
Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, konsul-
tacje dotyczyły m.in. projektu ustawy o bibliotekach, stosowania wskaź-
ników efektywności działalności bibliotek publicznych i  pedagogicznych, 

3) współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  
w ramach: Programu Rozwoju Bibliotek (prowadzenie warsztatów pod-
czas kongresu bibliotek pt.: „Biblioteka z wizją”, październik, Warszawa), 
realizacji grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP, rozwoju portalu sbp.pl, 
organizacji warsztatów poświęconych rzecznictwu w bibliotece (kwiecień, 
Warszawa),

4) współpracę z Goethe Institut (współorganizacja warsztatów dot. 
Facebooka i Twittera), Biblioteką na Koszykowej i Centralną Biblioteką 
Wojskową (przy konferencji dot. automatyzacji bibliotek publicznych, li-
stopad, Warszawa), Instytutem Książki (spotkania poświęcone ochronie 
danych osobowych, marzec, maj, Warszawa, wsparcie finansowe organi-
zacji Forum Młodych Bibliotekarzy, wrzesień, Łódź oraz II Salonu Bibliotek 
podczas XXI Targów Książki Historycznej, listopad, Warszawa),

5) współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszaw-
skie Targi Książki, targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół 
Wyższych (targi ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Histo-
rycznej (Targi Książki Historycznej),

6) współpracę z BUW (organizacja Jubileuszu SBP oraz konferencji 
poświęconej edukacji informacyjnej), WiMBP w Łodzi (organizacja Forum 
Młodych Bibliotekarzy), Ośrodkiem Edukacji i Zastosowań Komputerów  
w Warszawie (cykl spotkań pt.: „Mobilna edukacja w XXI w.”), Pedago-
giczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie (seminaria, warsz-
taty), Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (interwencje  
w sprawie bibliotek szkolnych), itp.,

7) dialog i współpracę z jednostkami administracji centralnej i samo-
rządami realizującymi zadania w zakresie budowy społeczeństwa infor-
macyjnego, w tym: opiniowanie projektów rozporządzeń dot. obsługi bi-
bliotecznej w placówkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, MON, 
MSW, MPiPS, MEN, a także interwencje i opinie w sprawach istotnych dla 
środowiska bibliotekarskiego, np. funkcjonowania bibliotek pedagogicznych 
(listy do MEN), Narodowego Zasobu Bibliotecznego (opinia projektu rozpo-
rządzenia MKiDN), deregulacji zawodu bibliotekarza, dzieł osieroconych, 
wynagradzania pracowników instytucji kultury, wymagań kwalifikacyjnych 
dla bibliotekarzy, opłat za wypożyczanie książek; działania rzecznicze  
w MKiDN w sprawie projektu ustawy o bibliotekach, opinia skierowana 
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do MNiSW nt. uchylenia art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
interwencje w sprawach OEiZK w Warszawie oraz Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie,

8) udział E. Stefańczyk w różnych spotkaniach, m.in. w MKiDN nt. stan-
dardów usług oferowanych przez biblioteki i domy kultury; w posiedzeniu 
Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury.

Istotnym elementem współpracy środowiskowej na rzecz promocji i roz- 
woju czytelnictwa, zwłaszcza z bibliotekami, są konkursy. W 2012 r. zre-
alizowano:

�  IX edycję Tygodnia Bibliotek, który odbywał się pod hasłem „Biblio-
teka ciągle w grze” (szczegóły w Rozdz. VI),

�  IV edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa” (zwyciężyła MBP 
w Chrzanowie, II miejsce zajęła MBP w Cieszynie, zaś III miejsce – MBP 
w Wągrowcu oraz PiMBP im. A. Majakowskiego w Wejherowie),

�  II edycję konkursu „Historyczne wędrówki z biblioteką”, na najlep-
sze działania popularyzujące książkę i wiedzę historyczną (zwyciężyła 
Książnica Beskidzka).  

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

Udział przedstawicieli SBP w konferencjach i seminariach mię-
dzynarodowych organizowanych przez IFLA, LIBER, EBLIDA, IAML 
oraz innych.

Członek ZG, kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska uczestniczyła w 20. 
posiedzeniu Rady EBLIDA i towarzyszącej obradom Rady międzynarodo-
wej konferencji „Democracy Development in a new Media Environment” 
oraz w 78. Kongresie IFLA (11-17.08., Helsinki). Przewodniczący Sekcji 
Bibliotek Muzycznych – Stanisław Hrabia wziął udział w Zebraniu Zarządu 
Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML 
(2-3.03., Kraków) i Międzynarodowej Konferencji IAML (22-27.07., Montre-
al). Przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk i Sekretarz Generalny, Ma-
rzena Przybysz spotkały się z bibliotekarzami rumuńskimi (21.02; 08.11). 

Cel szczegółowy II.4. Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w biblio-
tekach macierzystych poprzez inicjowanie i realizację wspólnych działań 
oraz wyróżnienie bibliotek medalami i odznaczeniami SBP.
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Honorowanie zasług i dorobku bibliotekarzy, w tym członków SBP 
(medale i odznaki stowarzyszeniowe, występowanie o odznaczenia 
państwowe). 

Wykaz odznaczonych w 2012 r. zawarto w Rozdz. XI. 

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

Podjęcie wspólnych działań dla opracowania systemu akredytacji 
profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy. 

Zrealizowane działania omówiono szerzej w Rozdz. V. 

Cel III. Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dzia-
łaniach na rzecz integracji środowiska 

Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji ze środowiskiem 
z wykorzystaniem nowych technologii.

Rozwój portalu sbp.pl

W  2012 r. kontynuowano, dzięki grantowi FRSI, rozwój portalu sbp.pl. 
Opracowano m.in. koncepcje nowych elementów strony głównej portalu. 
Prowadzono na bieżąco aktualizację treści w zakładce „Wiadomości”. 
Rozwijano kontakty ze strukturami SBP, współpracę z bibliotekami celem 
uzyskania od nich materiałów na portal. Powstała nowa zakładka „Dla 
bibliotekarzy akademickich”. Przeprowadzono głosowanie internetowe  
w konkursach na plakat Tygodnia Bibliotek 2012 oraz „Bibliotekarza Roku”, 
systematycznie wydawano newsletter. Portal prezentowano na różnych 
spotkaniach ze strukturami SBP oraz innych (konferencje, szkolenia itp.). 
Opracowano strategię sprzedaży elektronicznej. Rozwinięto profil na Face-
booku oraz Twitterze. Dla użytkowników serwisu opracowano formularz do 
samodzielnego dodawania wiadomości. Rozbudowano archiwum cyfrowe 
SBP poprzez dodanie miesięczników. Udostępniono formularz zamawiania 
bezpłatnego oprogramowania dla małych bibliotek. Wprowadzono po-
rady prawne, uruchomiono serwis Biblioteka w filmie/Film w bibliotece. 
Portal stał się podstawowym narzędziem komunikacji dla bibliotekarzy  
i struktur SBP. Szczegółowe informacje o działaniach portalu w II półroczu 
przedstawiono w Rozdz. VII. 
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 Cel szczegółowy III.3. Zwiększenie liczby młodych osób działających 
w SBP.

Aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja VII Forum Mło-
dych Bibliotekarzy w Łodzi. 

Organizatorami Forum, odbywającego się w dn. 11-12 września w Ło- 
dzi pod hasłem „Biblioteka jako marka” byli, obok ZG,: Zarząd Okręgu 
Łódzkiego SBP, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsud-
skiego w Łodzi, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódz-
kiego, Biblioteki Publiczne (Łódź-Widzew) oraz Instytut Książki i MAK+.  
W Forum uczestniczyło ponad 200 osób, relację z Forum zawarto w Rozdz. 
III. Elementem zwiększenia liczby członków SBP było też opracowanie pro-
gramu ulg i bonusów oraz przyjęcie regulaminu jego wdrażania w 2013 r. 

Cel IV. Działania na rzecz zwiększenia dostępu do różnych nowocze-
snych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego biblio-
tekarza. 

Cel szczegółowy IV.1. Monitorowanie potrzeb i możliwości kształcenia 
oraz doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.

Mając na uwadze analizę potrzeb bibliotekarzy w zakresie kształcenia 
zawodowego grupa inicjatywna przedstawiła na posiedzeniu Prezydium ZG 
założenia i program działania sekcji zawodu bibliotekarza. Jednak Zarząd 
Główny nie zdecydował się na powołanie nowej sekcji ZG; uzgodniono, 
że w razie konieczności, do rozwiązywania konkretnych problemów po-
woływany będzie zespół zadaniowy.

Cel szczegółowy IV.2.  Zwiększenie możliwości podnoszenia poziomu 
wiedzy przez bibliotekarzy.

Katalog bibliotek oferujących miejsca praktyk i staży dla wolon-
tariuszy.

Kontynuowano prace nad zbieraniem danych do katalogu. W katalogu  
rejestrowane są biblioteki wszystkich typów, oferujące odbycie praktyk  
i staży na zasadach wolontariatu, obecnie jest ich 151. Biblioteki rejestru-
jące się w katalogu zyskują możliwość: promocji zawodu bibliotekarza 
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i poszerzenia oferty usług, rozwoju działalności edukacyjno-kulturalnej, 
podjęcia nowych inicjatyw służących promocji bibliotek w mediach lo-
kalnych i ogólnopolskich, pozyskania nowych czytelników, doskonalenia 
umiejętności kadry bibliotecznej.  

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

Przygotowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw metodycz-
nych i dydaktycznych (np. instrukcje) w formie drukowanej i/lub 
elektronicznej.

W okresie sprawozdawczym wydano po 11 numerów „Bibliotekarza”  
i „Poradnika Bibliotekarza”, 3 zeszyty w jęz. polskim oraz 1 zeszyt spe-
cjalny w jęz. angielskim „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 zeszyty „Zagadnień 
Informacji Naukowej”. „Poradnik Bibliotekarza” był wzbogacony o dodatki 
tematyczne. Kontynuowano procesy digitalizacyjne czasopism SBP, opra-
cowano także, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych UW, przy wsparciu finansowym MKiDN, wersję cyfrową 
serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”. 

Zastępcą redaktora naczelnego: „Bibliotekarza” została dr Barbara 
Budyńska, pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN. Zmienił się skład 
Komitetu redakcyjnego czasopisma. 

Ogółem w roku sprawozdawczym ukazały się 24 książki, z tego 11 w se- 
rii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”, 3 w serii „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”, 
po 1 w seriach „Propozycje i Materiały”, „FO-KA”, „Bibliotekarze Polscy we 
Wspomnieniach Współczesnych”, a także 5 pozycji w serii „Biblioteczka 
Poradnika Bibliotekarza” oraz 2 publikacje poza seriami. Wykaz książek 
opublikowanych w I półroczu 2012 r. zaprezentowano w „Biuletynie in-
formacyjnym ZG SBP” nr 1, zaś w II półroczu – w Rozdz. X niniejszego 
opracowania. Przygotowało także ofertę wydawniczą. 

Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów

Podstawowymi formami działalności edukacyjnej i doskonalenia za-
wodowego bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej, były 
konferencje, seminaria, warsztaty, które Zarząd Główny organizował we 
współpracy z sekcjami, komisjami, strukturami terenowymi SBP, bibliote-
kami wszystkich rodzajów, uczelniami, fundacjami, placówkami opiniotwór-
czymi. Tematyka dotyczyła najistotniejszych zagadnień współczesnego 
bibliotekarstwa:
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�  ewaluacja Strategii rozwoju SBP na lata 2010-2021 – warsztaty (1-2 
marca, Warszawa),

�  cykl seminariów regionalnych „Mobilna edukacja w XXI w.” organi-
zowanych w marcu 2012 r. w 10 bibliotekach pedagogicznych na terenie 
kraju,

�  badanie efektywności bibliotek; warsztaty dla instruktorów z bibliotek 
publicznych i pedagogicznych objętych badaniem pilotażowym nt. satys-
fakcji użytkowników (2-4 kwietnia, Sulejówek),

�  ochrona danych osobowych w bibliotece (28 marca, 16 maja, War-
szawa),

�  docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo, 23-25 
kwietnia, Warszawa,   

�  Savoir-vivre współczesnego bibliotekarza bez tajemnic – warsztaty  
w ramach XXVII Forum Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych   
(9 maja, Gliwice),

�  VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek” (17-18 
maja, Gdańsk),

�  VI Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia (30 
maja, Warszawa, Centrum NUKAT, BUW), 

�  VII Forum Młodych Bibliotekarzy: „Biblioteka to marka” (11-12 wrze-
śnia, Łódź), 

�  XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyż-
szych, (13-14 września, Łódź), 

�  Konferencja „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich” 
(26-28 września, Gniezno),  

�  „Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy, konferencja 
ogólnopolska towarzysząca Jubileuszowi 95-lecia SBP (4-5 października, 
Warszawa, BUW),  

�  „Bibliografia regionalna w komunikacji publicznej”. Spotkanie Zespołu 
ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP” (18-19 października, Lublin),

�  Warsztaty „Bibliofilm” (24 października, Warszawa), 
�  Warsztaty „Facebook i Twitter w bibliotekach – szanse i zagrożenia. 

Oferty biblioteczne w portalach społecznościowych” (25 października, 
Warszawa), 

�  IV Ogólnopolska Konferencja Fonotek (25-26 października, Łódź), 
�  X Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja Bibliotek Pu-

blicznych” pt. „Modele współpracy bibliotek publicznych – czy razem mo-
żemy więcej, szybciej, lepiej?” (7-8 listopada, Warszawa),  

�  Seminarium „Małe ojczyzny – Historyczne wydawnictwa regionalne 
bibliotek”, (30 listopada, Warszawa), 
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Cykl konferencji regionalnych „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” (od 14 
listopada do 6 grudnia), odbywających się w pięciu bibliotekach pedago-
gicznych w Toruniu, Warszawie, Katowicach, Białymstoku i Łodzi.

Cel V. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. 

Cel szczegółowy V.1. Działanie na rzecz upowszechnienia nowego 
wizerunku zawodu bibliotekarza.

Konkurs Bibliotekarz Roku 2011 
Konkurs przebiegał dwuetapowo. Po wytypowaniu Bibliotekarzy Roku 

w poszczególnych okręgach (etap I), laureaci wzięli udział w plebiscycie 
– głosowanie odbywało się na portalu sbp.pl (etap II). Zwycięzcą konkursu 
została Małgorzata Kępka z okręgu śląskiego, st. kustosz, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Pu blicznej w Koszarawie. W finałowej rozgrywce pokonała, 
głosami internau tów, 13 konkurentów (zwycięzców konkursu na szczeblu 
wojewódzkim), z następujących okręgów: lubelskiego, zachodniopomor-
skiego, warmiń sko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, 
dolnośląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego, pomor-
skiego, opolskiego, lubuskiego oraz łódzkiego. Przedsięwzięcie wsparły 
środki uzyskane z MKiDN. W realizację I etapu (wybór Bibliotekarza Roku 
na szczeblu wojewódzkim) włączyli się organizatorzy bibliotek.

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

Kreowanie atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia Biblio tekarzy 
Polskich dla dotychczasowych i potencjalnych członków organizacji 
oraz bibliotek i innych instytucji.

Opracowanie programu ulg i bonusów dla człon ków SBP, szczegóły 
por. Rozdz. V. 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty realizo wane 
przez struktury SBP. Działania omówiono w Rozdz. V.
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1.3. Inne formy aktywności Zarządu Głównego
�  Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2011. Ko-

misja Nagrody Naukowej rekomendowała Zarządowi Głównemu SBP uho-
norowanie nagrodą książki dr Małgorzaty Korczyńskiej-Derkacz z Instytutu 
Infor macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pt. 
Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, 
bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2011, 352 s. Książka jest rozprawą habilitacyjną autorki. 
ZG zatwierdził nagrodę na posiedzeniu w dniach 31 maja – 1 czerwca br.

�  Działalność Biura ZG. 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 
Zarząd Główny oraz poszczególne jego ogniwa;  obsługę portalu sbp.pl. 
W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności Stowarzyszenia, Biuro 
zredagowało „Biuletyn Informacyjny ZG SBP” nr 1-2 oraz „Newsletter”, 
bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia prezentowane były także 
na portalu sbp.pl oraz w „Przeglądzie Bibliotecznym” i „Bibliotekarzu” Biuro 
prowadziło regularną dystrybucję książek i czasopism, a także kolportaż 
materiałów informacyjnych SBP (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) oraz 
plakatów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Bardzo ważnym 
elementem pracy Biura stało się pozyskiwanie środków na działalność 
Stowarzyszenia poprzez aplikacje do różnych programów. W 2012 r. uzy-
skano środki z MKiDN na: serwis Bibliofilm, dodatek Świat Książki Dzie-
cięcej w „Poradniku Bibliotekarza”, organizację II Salonu Bibliotek podczas 
XXI Targów Książki Historycznej, Jubileusz 90-lecia SBP, realizację konkur-
su „Bibliotekarz Roku”. Doprowadzono także do podpisania kolejnej umowy 
z FRSI na realizację działań zwiększających potencjał Stowarzyszenia. 
Pozyskano grant z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na kontynuację 
digitalizacji wydawnictw SBP. Ze środków MPiPS, w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich uzyskano dotację na rozbudowę bazy 
członków, przeprowadzenie serii warsztatów oraz na konferencję z cyklu: 
Automatyzacja bibliotek publicznych. Wydawnictwo SBP pozyskało wspar-
cie z uczelni na wydanie wielu pozycji. Podpisano umowy partnerskie  
z  firmami Aleph, Sokrates i MPLC oraz szereg umów barterowych.

�  Partnerstwo SBP w projekcie „Biblioteka na to czeka”. SBP podpisało 
umowę z Instytutem Pamięci Narodowej, na mocy której przekazano kilka 
tysięcy książek historycznych do bibliotek publicznych. W akcję zaanga-
żowane też były biblioteki wojewódzkie.
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�  SBP w Szkole Reprezentacji NGO. Sekretarz Generalny SBP kol. 
Marzena Przybysz uczestniczyła, z ramienia SBP, w zajęciach Szkoły 
Reprezentacji oraz Szkoły Partycypacji NGO. Zajęcia rozpoczęły się w li- 
stopadzie 2011 r. i trwały do listopada 2012 r.; obejmowały cykl spotkań, 
na których omawiane były zagadnienia istotne dla rozwoju organizacji 
pozarządowych. Zjazdy odbywały się w miejscowościach pod Warszawą, 
Katowicach, koło Bydgoszczy, Bochni).

�  Patronaty SBP. W I półroczu roku sprawozdawczego SBP objęło 
swoim, bądź portalu sbp.pl patronatem szereg przedsięwzięć: m.in. III 
Warszawskie Targi Książki, II Targi Książki w Ka towicach, VI Krajową 
Konferencję Nauczycieli Bibliotekarzy, seminarium „Informacja w świecie 
cy frowym”, międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Sło-
neczna Zakładka 2012 – Moja ulubiona książka”, ogólno polską konferencję 
naukową „Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbio rów historycznych 
po II wojnie światowej”, międzynarodową konferencję „Dziecko w świecie 
książki i mediów”, inicjatywę czytelniczą „52 książki”, warsztaty dla kobiet 
pracujących w zawodzie bibliotekarza „Bibliotekarka nowoczesną kobie-
tą”, przedsięwzięcia „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Żywa biblioteka, Wrocław 
2012”. Patronaty udzielone przez SBP w II półroczu 2012 r. zawarto  
w Rozdz. XII.

2. Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołów ZG SBP

W roku 2012 w ZG SBP działały następujące komisje, sekcje i zespoły:
�  Komisja ds. Edukacji Informacyjnej,
�  Komisja Nowych Technologii,
�  Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
�  Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów,
�  Komisja Odznaczeń i Wyróżnień,
�  Komisja Zarządzania i Marketingu,
�  Sekcja Bibliotek Muzycznych,
�  Sekcja Bibliotek Naukowych,
�  Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych,
�  Sekcja Bibliotek Publicznych,
�  Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych,
�  Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych,
�  Sekcja Fonotek,
�  Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej.
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Działała również Rada Programowa Wydawnictwa SBP. W związku 
ze śmiercią jej długoletniego przewodniczącego, prof. dr hab. Marcina 
Drzewieckiego, nowym przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Dariusz 
Kuźmina, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych UW. 

Zarządy komisji, sekcji i zespołów są w dużej mierze odpowiedzialne 
za realizację przyjętej na Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich (Konstancin-Jeziorna, 31 czerwca 2009 r.) Strategii 
SBP na lata 2010-2021. Poniżej omówiono dokonania najbardziej aktyw-
nych komisji, sekcji i zespołów w roku 2012. Pełne wersje sprawozdań 
dostępne są na stronach komisji, sekcji i zespołów na portalu www.sbp.pl.

Komisja ds. Edukacji Informacyjnej

Odbyło się jedno posiedzenie w trybie zdalnym oraz jedno tradycyjne. 
Wykonane prace:

�  zorganizowano ogólnopolską konferencję „Edukacja informacyjna  
i medialna. Archipelagi Wiedzy” (Warszawa, 4-5.10), we współpracy z Bi- 
blioteką Uniwersytecką w Warszawie;

�  opublikowano polską wersję wytycznych IFLA pt. Guidlines on Infor-
mation Literacy for Lifelong Learning [Kompetencje informacyjne w pro- 
cesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne], Jesus Lau (Ed.) – w for-
matach dla urządzeń mobilnych;

�  promowano edukację informacyjną (blogi, serwisy społecznościowe, 
czasopisma dla bibliotekarzy);

�  aktywnie współpracowano z: Portalem sbp.pl, Sekcją IFLA ds. In-
formation Literacy, Biblioteką Pedagogiczną w Trzebnicy (realizacja cyklu 
spotkań poświęconych edukacji informacyjnej);

�  organizacja/współorganizacja/czynny udział w:
– seminarium „Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla 

nauki”, organizowanym przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bizne-
su w Dąbrowie Górniczej, w ramach cyklu „Informacja w świecie 
cyfrowym” – 23 kwietnia 2012 r. (http://www.sbp.pl/artykul/?ci-
d=4776&prev=260);

–  warsztatach z Wendy Holliday (Utah State University); 7.05.2012 r., 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie;

–  warsztatach dla bibliotekarzy podczas III Ogólnopolskiego kongresu 
bibliotek publicznych „Biblioteka z wizją” (11-12.10), pt. „Gotowi do 
odbioru – gotowi do nadawania. Kompetencje informacyjne i me- 
dialne na co dzień”. 
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Komisja Nowych Technologii

Wykonane prace, podjęte zadania:
�  administracja zasobem cyfrowym SBP w Zachodniopomorskiej Bi-

bliotece Cyfrowej,
�  współorganizacja i udział w X konferencji z cyklu: Automatyzacja 

Bibliotek Publicznych,
�  przygotowanie Raportu o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych, 
�  współpraca ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie,
�  udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Cyfrowa Równych Szans”, 
�  prowadzenie podstrony Komisji na portalu SBP,  bloga komisji, strony 

na Facebooku.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

W ciągu roku Komisja zorganizowała 8 spotkań, w czasie których ana-
lizowano i opiniowano wnioski na odznaczenia i wyróżnienia zgłoszone 
do ZG SBP przez upoważnione ogniwa organizacyjne.

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozy-
tywnie wnioski na następujące odznaczenia organizacyjne:

�  Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” (Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Krakowie, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Spo-
łecznego w Warszawie),

�  Honorową Odznakę SBP – przyznano 17 osobom,
�  Medal „W dowód uznania ” – przyznano 65 osobom oraz 9 insty-

tucjom.
Komisja rozpatrzyła i poparła wnioski na odznaczenia resortowe:
Medal Złoty Zasłużony Kulturze Gloria Artis (1 – dla SBP z okazji 

95-lecia), Medal Srebrny Zasłużony Kulturze Gloria Artis (10), Medal Brą-
zowy Zasłużony Kulturze Gloria Artis (4), Odznakę Honorową Zasłużony 
dla Kultury Polskiej (14), Złoty Medal Za Długoletnią Służbę (4), Dyplom 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komisja poddała analizie regulaminy: Nadawania Godności Członka 
Honorowego SBP oraz Honorowej Odznaki SBP i zaproponowała Za-
rządowi Głównemu wprowadzenie zmian. Kol. Ewa Stachowska-Musiał 
(sekretarz Konkursu „Bibliotekarz Roku”) zajmowała się przebiegiem i pod- 
sumowaniem wyników konkursu. 

Komisja Zarządzania i Marketingu

Wykonane prace, podjęte zadania:
�  współorganizowanie wraz z Ateneum – Szkołą Wyższą w Gdańsku, 

Biblioteką Gdańską PAN oraz Uniwersytetem Gdańskim VI Bałtyckiej Kon-
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ferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph.: Bibliotekarze i czytelnicy 
w dobie nowych technologii i koncepcji; organizacyjnych bibliotek (17-18 
maja 2012 r., Gdańsk),

�  przygotowywanie monografii pokonferencyjnej,
�  wydanie 4-go numeru czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”,
�  aplikacja (pozytywnie rozpatrzona) do Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego o wpisanie czasopisma „Zarządzanie Biblioteką” na listę 
czasopism punktowanych (4 punkty rankingowe),

�  kontynuacja prac nad stroną internetową Komisji.

Sekcja Bibliotek Muzycznych. Polska grupa narodowa IAML

Organizacja spotkań roboczych i konferencji:
�  VI Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, 30 

maja 2012, Warszawa, Centrum NUKAT, BUW,
�  „Konferencja „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach Polskich”, 

26-28 września 2012, Gniezno, Muzeum Archidiecezjalne.
Działalność międzynarodowa w ramach IAML:
�  organizacja dwudniowego zebrania Zarządu Głównego IAML w Bi-

bliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii UJ w Krakowie w dniach 2-3 
marca 2012 r.,

�  przeprowadzanie procedury zgłaszania referatów oraz przygotowy-
wanie programu konferencji IAML 2013 w Wiedniu,

�  udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek 
Muzycznych, Montreal, 22-27 lipca 2012. 

Działalność informacyjna: 
�  kontynuacja prac nad informatorem „Biblioteki Muzyczne w Polsce”, 

dostępnym na stronie Sekcji Bibliotek Muzycznych (http://www.iaml.pl/
informator/),

�  przygotowanie raportu dla Instytutu Muzyki i Tańca „Biblioteki mu-
zyczne i ośrodki dokumentacji muzycznej”,

�  prowadzenie strony internetowej (www.iaml.pl) i listy dyskusyjnej 
(bibmuz@googlegroups.com).

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 

Wykonane prace, podjęte zadania:
�  monitorowanie i opiniowanie bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicz-

nych (pismo do MEN w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego 
bibliotek pedagogicznych, pisma do władz samorządowych i miejskich  
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w sprawach likwidacji filii bibliotek pedagogicznych i redukcji etatów na-
uczycieli bibliotekarzy w bibliotekach szkolnych),

�  organizacja we współpracy z magazynem EduFakty Uczę Nowocze-
śnie konferencji w bibliotekach pedagogicznych:

�  Mobilna edukacja w XXI w. – marzec i październik 2012 r. w 14 
bibliotekach,

�  Cyfrowa szkoła – czyli jaka? – listopad – grudzień 2012 r. w 5 bi-
bliotekach,

�  organizacja szkoleń i warsztatów dla członków redakcji serwisu Elek-
troniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP:

�  warsztaty z zakresu pisania tekstów i pracy redakcyjnej Pokaż to 
słowami, Agata Szczotka-Sarna – 19 maja 2012 r.

�  Jak przygotować profesjonalny tekst do gazety lub internetu, aby nie 
zanudzić odbiorcy, uniknąć błędów i osiągnąć swój cel, Janusz Wierzbicki 
– 23 listopada 2012 r.

�  warsztaty Adresaci biblioteki. Identyfikacja. Potrzeby. Nastawienie, 
Marek Jurowski – 24 listopada 2012 r.,

�  udział w pracach Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjono-
wania bibliotek publicznych i pedagogicznych,

�  opublikowanie pierwszego numeru czasopisma elektronicznego Biu-
letyn Nauczycieli Bibliotekarzy E-learning w bibliotekach pedagogicznych 
– wrzesień 2012 r.

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP przygotował i uru-
chomił we wrześniu 2012 r. na platformie Moodle Biblioteki Pedagogicznej 
w Toruniu kurs e-learningowy Język angielski dla bibliotekarzy adresowany 
do wszystkich bibliotekarzy oraz objął patronatem 10 konferencji i jubileusz 
90-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. 

Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 

Przedstawiciele Sekcji wzięli udział w:
�  międzynarodowej konferencji „O potrzebie zawodu biblioterapeuty?” 

organizowanej przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne i Państwo-
we Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy 
we Wrocławiu oraz jubileuszu 15-lecia Polskiego Towarzystwa Bibliotera-
peutycznego (październik 2012 r.),

�  zrealizowano (wspólnie z WBPiCAK w Poznaniu, Polskim Towarzy-
stwem Biblioterapeutycznym (Wrocław) i Centrum Kształcenia Bibliote-
rapeutów):

– 2 kursy biblioterapii I stopnia (34 osoby),
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– 1 kurs II stopnia (18 osób),
– warsztaty z zakresu arteterapii (13 osób).

Sekcja Fonotek

Wykonane prace, podjęte zadania:
�  zorganizowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek Gromadze-

nie… i co dalej? (25-26 października 2012 r., Miejska i Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – współ-
organizator konferencji). Planowane jest wydanie pełnych materiałów 
konferencyjnych;

�  organizacja kolejnego spotkania dotyczące Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego (9 lutego 2012 r., siedziba Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie);

�  kontynuowano prace nad bibliografią polskiej fonografii. 
Kontynuowano owocną współpracę z Sekcją Bibliotek Muzycznych 

SBP – Polską Grupą Narodową IAML. 

Zespół ds. Bibliografii Regionalnej

Wykonane prace, podjęte zadania:
�  zorganizowanie 30. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej 

jako Ogólnopolskiej Konferencji „Bibliografia regionalna w komunikacji pu-
blicznej” – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie, 18-19 października 2012 r. 

Kontynuowano tematykę dostępu do bibliografii regionalnych na stronie 
internetowej biblioteki, nazewnictwa i oferowanych użytkownikom kryteriów 
wyszukiwawczych. Rozpatrywano problemy bibliografii specjalnych oraz 
znaczenie i rolę retrospektywnych i bieżących bibliografii regionalnych  
w komunikacji społecznej. Zapoznano się z modułem służącym do tworze-
nia bibliografii regionalnej w systemie MAK+. Omówiono retrospektywną 
Bibliografię Lubelszczyzny 1801-1944. Przedstawiano dokonania w zakre-
sie bibliografii regionalnych miejskich i powiatowych bibliotek publicznych 
w Białej Podlaskiej, Zamościu i Łęcznej oraz Biblioteki Pedagogicznej  
w Zamościu. Na wniosek uczestników konferencji przewodnicząca Zespołu 
w imieniu wszystkich wystosowała list do Zarządu Głównego w sprawie 
wsparcia Zespołu w ulepszeniu dostępności bibliografii regionalnych na 
stronach internetowych poszczególnych bibliotek. 

Członkowie Zespołu współpracowali z Biblioteką Narodową w zakresie 
relacji i powiązań bibliografii regionalnych z bibliografią narodową, jak 
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również z pozostałymi sekcjami i komisjami SBP w tym z Komisją Nowych 
Technologii oraz Komisją Opracowania Rzeczowego Zbiorów, Komisją 
Edukacji Informacyjnej. 

�  informowanie o pracach i działaniach Zespołu oraz publikowanie 
wiadomości w internecie (ogólnopolski portal bibliotekarski www.sbp.pl, 
strony własne bibliotek), w prasie fachowej (m.in. „Bibliotekarz”, „Przegląd 
Biblioteczny”, „Biuletyn Informacyjny ZG SBP”, newsletter portalu www.
sbp.pl oraz czasopisma regionalne bibliotekarskie),

�  członkowie Zespołu brali aktywny udział w fachowych krajowych kon-
ferencjach naukowych, seminariach, warsztatach dotyczących bibliografii 
i różnorodnej problematyki bibliotekarstwa: automatyzacji, opracowania 
formalnego i rzeczowego, informacji regionalnej itp.

3. Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych SBP
    (okręgów, oddziałów i kół)
     3.1. Informacje organizacyjne

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2012 r. liczyło 7430 
członków, działających w 16 okręgach, 58 oddziałach i 300 Kołach (Za-
łącznik 1).

Podobnie jak w latach poprzednich znaczna większość (ok. 70%) człon-
ków rekrutowało się spośród pracowników bibliotek publicznych. 

We wszystkich okręgach trwały prace nad bazą danych SBP. W dal-
szym ciągu część członków odmawiała podania wszystkich żądanych 
danych osobowych, w tym roku urodzenia i spersonalizowanego adresu 
poczty elektronicznej. Baza danych jest jednym z celów postawionych  
w Strategii, m.in. dla uporządkowania stanu liczbowego członków i opra-
cowanego programu ulg i bonusów. Otrzymanie ich połączone jest m.in. 
z zarejestrowaniem członka w bazie.

W ciągu 2012 r. w poszczególnych okręgach nastąpiły następujące 
zmiany organizacyjne:

Okręg pomorski
W Oddziale Słupskim SBP rozwiązaniu uległo Koło w Ustce. 
Zarząd Okręgu i Oddziału nie został powiadomiony wcześniej o „pla-

nach” organizacyjnych Koła w Ustce; działania te odebrano jako nieetyczne 
gdyż zamiast rocznego sprawozdania, Zarząd Oddziału w Słupsku otrzy-
mał pismo o rozwiązaniu koła. Przewodnicząca Koła w Ustce w rozmowie  
z Przewodniczącą Okręgu i Oddziału również nie podała przyczyny roz-
wiązania.
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Okręg śląski
 W roku sprawozdawczym rozwiązano Koło przy MBP w Bytomiu a po- 

wołano Koło przy MBP w Zawierciu.

Okręg małopolski
W 2012 r. uchwałę o rozwiązaniu podjęło Koło w Gorlicach. Przyczyną 

była sytuacja wewnętrzna, w tym rezygnacja dotychczasowego lidera. 
Z pozytywnym obrotem sprawy mamy natomiast do czynienia w Kole 

i w Oddziale w Tarnowie, gdzie po dłuższym kryzysie następuje odnowa 
działalności i stabilizacja pod względem kadrowym. 

Okręg łódzki
Rozwiązaniu uległo Koło w Duńskiej Woli. 
Dzięki staraniom Koła w Miejskiej Bibliotece Łódź-Widzew działało 

także nieformalne Koło Seniora, które spotykało się dwa razy w roku:  
w okolicach Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia. 

Prowadzono rozmowy z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Pabianicach w celu reaktywowania tamtejszego Koła SBP.

Okręg warmińsko-mazurski
W roku sprawozdawczym powstało nowe Koło w Korszach, a zlikwi-

dowano Koło w Dywitach.

Okręg zachodniopomorski
W roku sprawozdawczym trwały starania o powołanie w strukturze 

Okręgu nowych kół (m.in. 12.03. – rozmowa z Dominiką Kwintą, dyr. MBP 
w Bornem-Sulinowie nt. zorganizowania Koła SBP); rozmowy z bibliote-
karzami z muzeum w Stargardzie Szczecińskim i w Szczecinie nt. zor-
ganizowania Koła SBP, zakończone utworzeniem koła w grudniu 2012 r.

Koło w Drawsku Pomorskim zostało zlikwidowane zgodnie z uchwałą 
nr 2/2012 Zarządu Oddziału w Koszalinie z dnia 23.05.2012 r. Jesienią 
podjęto rozmowy z nową dyrekcją MBP w Drawsku na temat reaktywo-
wania tego koła.

Okręg dolnośląski
W Oddziale Legnickim nastąpiło rozwiązanie koła w Bibliotece Miasta 

i Gminy Chocianów. Sytuacja ta jest wynikiem konfliktu między dyrektorką 
biblioteki a burmistrzem zakończonego odwołaniem dyrektorki biblioteki, 
która jednocześnie była przewodniczącą koła. Nastąpiła zmiana przewod-
niczącej koła, ale niestety uchwałą z 31.08.2012 r. Koło w Chocianowie 
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przestało istnieć. Wszystkie pracujące w tej bibliotece osoby złożyły rezy-
gnację, a była przewodnicząca przeszła do Koła w Legnicy. 

W grudniu 2012 r. w Oddziale Wrocławskim swoją działalność zawiesiło 
Koło przy Politechnice Wrocławskiej. Powodem są zmiany personalne, ale 
jest duże prawdopodobieństwo reaktywacji w nowym roku.

Niekorzystne relacje panujące w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu 
przeniosły się na grunt Stowarzyszenia, co ujemnie  wpłynęło na bieżą-
cą działalność Oddziału Wałbrzyskiego. W listopadzie i grudniu 2012 r., 
zgodnie z harmonogramem przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów 
dokonano wyboru władz w kołach.

Okręg lubuski
W Okręgu Lubuskim ogólna liczba kół nie zmieniła się, ale w Oddziale 

zielonogórskim ubyło Koło przy MBP w Szprotawie, a powstało Koło Młodych 
przy Oddziale w Gorzowie Wlkp. Koło to zrzesza bibliotekarzy z różnych 
typów bibliotek, młodych wiekiem oraz nieco starszych, ale młodych stażem 
 w bibliotekarstwie.

Działalność ogniw terenowych (wg celów strategicznych SBP) 
(z otrzymanych sprawozdań okręgowych poniżej przytoczono informację 
o działaniach podejmowanych przez poszczególne ogniwa).

Cel 1: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej 
w Polsce

Okręg śląski
Zarząd Okręgu opiniował:
– projekt Rozporządzenia MKiDN na temat Narodowego Zasobu Bi-

bliotecznego (10.04);
– projekt Rozporządzenia MKiDN, w sprawie wynagradzania pracow-

ników instytucji kultury (13.04);
– projekt Rozporządzenia MKiDN, w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 

do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach;
– Regulamin Organizacyjny Biblioteki Śląskiej (29.11).
Zarząd Okręgu przesłał do dyrektora Regionalnego Ośrodka Dosko-

nalenia Nauczycieli WOM w Rybniku, dr. Romana Miruk-Mirskiego i do   
dyrektor Powiatowej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Marii Grabow-
skiej – negatywne stanowisko w sprawie uchwały nr 3078/102/IV/2012 
Zarządu Województwa Śląskiego z 6 listopada dot. zaakceptowania wnio-
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sków dyrektorów pedagogicznych bibliotek wojewódzkich o likwidację 6 filii. 
Próby spotkania  przewodniczącej Zarządu Okręgu z dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Wojewódzkiej nie powiodły się.

Okręg świętokrzyski 
Zarząd Okręgu świętokrzyskiego w ciągu roku opiniował i występował 

w różnych sprawach, w tym:
– trzykrotnie (tj. 21 i 28 września oraz 12 grudnia) zajmował stanowisko 

w sprawie powołania nowego dyrektora MGBP we Włoszczowie,
– opiniował projekty rozporządzenia MKiDN w sprawie wynagradzania 

i kwalifikacji do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach (opinia    
wspólnie z dyrektorem WBP),

– opiniował projekt formularza K-03 GUS (dla ZG),
– przedstawiał wyjaśnienia w sprawie konkursu na „Bibliotekarza Roku” 

(do Przewodniczącej SBP),
– opiniował kandydaturę A. Dąbrowskiego, dyrektora WBP/członka 

Zarządu Okręgu SBP i występował z wnioskiem o nominację do Nagrody 
im. Prof. A. Gieysztora,

– w sierpniu ZO zgłosił  A. Dąbrowskiego do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji na kandydata do Rady Programowej Radia Kielce (kandydatura 
została przyjęta i rozpatrzona pozytywnie).

Okręg małopolski
Udział Marii Marek i Marii Sosin (Zarząd Okręgu) w pracach komisji 

konkursowej na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Za- 
kopanem (wrzesień 2012). 

Zarząd Okręgu – wystąpił z wnioskami: o odznaczenie Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie medalem „Bibliotheca Magna Perennis- 
que”, z okazji jubileuszu 90-lecia (wręczenie – listopad), oraz Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie medalem „Bibliotheca Magna 
Perennisque, przyznanie medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis i medali 
„W dowód uznania” wyróżniającym się pracownikom MBP w Miechowie 
z okazji jubileuszu 90-lecia książnicy (wręczenie planowane w 2013 r.).

Okręg łódzki
Okręg Łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP dotyczących tworze-

nia uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję 
zawodu bibliotekarza, m.in. przesyłał opinie nt. Rozporządzenia MKiDN 
w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, Rozporządze-
nia MKiDN, w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na 
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kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, projektu arkusza 
sprawozdawczego GUS K-03 „Sprawozdanie biblioteki”.

Opiniowano kandydatury na stanowisko dyrektorów bibliotek:
�  Marzeny Sobali na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej im. J. Lorentowicza w Pabianicach;
�  Marianny Komorowskiej na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rogowie;
�  Anny Izabeli Malinowskiej na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rzgowie. 
Oddział Łódzki w imieniu wszystkich dyrektorów Miejskich Bibliotek 

Publicznych wystąpił z pismem do Wydziału Kultury m. Łodzi o sfinan-
sowanie w roku 2013 jubileuszu bibliotek dzielnicowych (50 lat). Prze-
wodnicząca Oddziału Łódzkiego brała udział w konsultacjach nt. strategii 
rozwoju kultury w Łodzi. 

Oddział Piotrkowski wyraził swoją opinię nt. zamiaru połączenia Gmin-
nej Biblioteki  Publicznej w Moszczenicy z innymi instytucjami kultury oraz 
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Wszystkie Oddziały brały udział w opiniowaniu i przekazywaniu do 
ZG SBP (za pośrednictwem Okręgu) opinii środowiska na temat projek-
tów uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję 
zawodu bibliotekarza.

Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Okręgu zajmował stanowisko w sprawie likwidacji filii biblio-

tecznych w gminach: Miłki, Jeziorany, Świętajno (pow. olecki), Ełk, Gro-
dziczno, Purda. 

Wielokrotnie dyrektor WBP w Olsztynie zasięgał informacji ustnej od 
przewodniczącej ZO SBP w sprawie wydania opinii na temat likwidacji filii 
bibliotecznych lub połączenia biblioteki z inną instytucją kultury.

Zachęcano bibliotekarzy do dyskusji na temat rozporządzeń wykonaw-
czych do znowelizowanych w 2012 r. ustawy o bibliotekach oraz ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zarząd Okręgu 
kilkakrotnie wysyłał oficjalne stanowisko w sprawie propozycji projektów 
rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

 Ponadto Zarząd Okręgu wielokrotnie opiniował różnego rodzaju do-
kumenty dotyczące zmian organizacyjnych w różnego typu bibliotekach, 
w tym pedagogicznych i szkolnych.

Zarząd przygotowywał opinie na temat kandydatury na stanowisko 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz dyrektora Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, Katarzyny Subotowicz.
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Okręg opolski
Zarząd Okręgu wystosował pismo do Józefa Sebesty Marszałka Wo-

jewództwa Opolskiego w sprawie zredukowania działalności filii bibliotek 
pedagogicznych na terenie naszego województwa.

Okręg podkarpacki
Przemyski Oddział podjął działania interwencyjne w sprawie uposa-

żenia i warunków pracy pracowników Przemyskiej Biblioteki Publicznej. 
Wystosowano pismo do dyrektora PBP oraz do wiadomości prezydenta 
Przemyśla, przewodniczącego Rady Miasta, Wydziału Kultury, Zarządu 
Okręgu SBP.

Okręg  zachodniopomorski 
18.01 – spotkanie Cecylii Judek z dr. Markiem Tałasiewiczem, prze-

wodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – informa-
cja o sprawach bytowych bibliotekarzy, rozmowa m.in. nt. konieczności 
regulacji płac;

15.02 – konsultacje telefoniczne i porady dla dyr. Janiny Tylman  
z Dębna;

19.04 – korespondencja z burmistrzem Dębna w sprawie zamiaru od-
wołania dyr. Janiny Tylman;

Uwagi do Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyj-
nych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach, autorstwa dr 
Agnieszki Borysowskiej z Koła nr 1 SBP – projekt z dnia 18 maja 2012 r. 
do ZG SBP. 

Okręg dolnośląski 
W uzgodnieniu ze strukturami w terenie przygotowano stanowisko do 

Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmo-
wania określonych stanowisk w bibliotekach oraz do projektu formularza 
sprawozdawczości bibliotecznej K-03.

Zarząd Okręgu poparł wniosek Koła w Bibliotece Instytutu Psychologii 
i Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego do Rektora w sprawie przy-
wrócenia pracownikom uczelni zatrudnionym na stanowiskach starszego 
bibliotekarza i kustosza prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 
dni (urlop ten został przyznany prawomocnym wyrokiem sądu).

Przewodnicząca Okręgu brała udział w pracach komisji konkurso-
wej, powołanej przez Prezydenta Wałbrzycha, na stanowisko dyrekto-
ra Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”  
w Wałbrzychu.



26 Nr 2/2012 BIULETYN ZG SBP

Oddział Legnicki:
�  wydał opinię, na prośbę burmistrza miasta i gminy Chocianów,  

w sprawie powołania nowego dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Chocianów. 

Oddział Wrocławski:
�  Koło w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej wspólnie z Komisją Za-

kładową NSZZ „Solidarność” prowadziły rozmowy z Urzędem Marszał-
kowskim, w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych 
w instytucjach kultury, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnośląskiej 
Biblioteki Publicznej. 

�  Koło w Bibliotece Instytutu Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu 
Wrocławskiego wnioskowało do Rektora w sprawie zmian do Statutu Uni-
wersytetu Wrocławskiego mających usprawnić funkcjonowanie Biblioteki 
Uniwersyteckiej oraz w sprawie przywrócenia pracownikom uczelni za-
trudnionym na stanowiskach starszego bibliotekarza i kustosza prawa do 
urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni (urlop ten został przyznany 
prawomocnym wyrokiem sądu). 

Okręg lubuski 
Uwagi Lubuskiego Okręgu oraz WiMBP im. C. Norwida w Zielonej 

Górze  do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 
uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach – 
przesłano 21 czerwca 2012 r. do Zarządu Głównego SBP.

27 sierpnia 2012 r. wpłynął od burmistrza Iłowej wniosek o wydanie 
opinii o kandydacie na stanowisko kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Iłowej. Okręg Lubuski wystosował pozytywną opinię popierającą kan-
dydaturę Wiolety Korytko na to stanowisko. 

Okręg wielkopolski
Zarząd Okręgu wydał opinie o kandydatach na dyrektora Biblioteki 

Publicznej w Perzowie (pow. kępiński).

Okręg mazowiecki
Oddział w Ostrołęce opiniował kandydata na stanowisko dyrektora 

Gminnej Biblioteki w Rząśniku. Oddział w Płocku zorganizował akcję pro-
testacyjną przeciw zamiarowi likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

Członkowie Zarządu Oddziału SBP w Płocku wzięli udział w konsulta-
cjach społecznych programu współpracy Gminy Miasto Płock z organiza-
cjami pozarządowymi pod hasłem „Partycypacyjne tworzenie Programu 
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Współpracy z organizacjami pozarządowymi w Płocku” oraz w Forum 
Organizacji Pozarządowych pt. „Współpraca międzynarodowa organizacji 
pozarządowych – współpraca partnerska z Gminą Miasto Płock”. 

Koło SBP przy MBP w Dębem Wielkim przedstawiło opinie w sprawie 
powołania nowego dyrektora GBP w Dębem Wielkim oraz wystosowała 
protest w sprawie Uchwały o zamiarze likwidacji Filii nr 2 MBP w Mińsku 
Maz. (Oddział w Siedlcach). 

Koło SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach przesłało opinie/
list otwarty w sprawie funkcjonowania bibliotek pedagogicznych w odpo-
wiedzi na krytyczne wystąpienie skarbnika Urzędu Marszałkowskiego List 
zamieszczono na portalu SBP oraz na stronie Elektronicznej Biblioteki 
Pedagogicznej (Oddział w Siedlcach).

Cel 2: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicz-
nym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.

Okręg podlaski
Białostocki Oddział SBP napisał projekt i po otrzymaniu dotacji z Miasta 

Białystok wydał wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku „Bibliografię województw: białostockiego, łomżyńskiego i su- 
walskiego za lata 1990-1992”.

Oddział Białystok współorganizował z Biblioteką Powiatu Białostoc-
kiego oraz Białostockim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
konkurs fotograficzny „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu bia-
łostockiego i Białegostoku” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 
„Tajemnice codzienności”. Bibliotekarze z Koła Białystok byli członkami 
komisji konkursowej oraz współredagowali książkę prezentującą prace 
konkursowe: „Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 Wczoraj i dziś. Dziedzic-
two kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku”.

Okręg pomorski
Zarząd Okręgu zorganizował w 2012 r. konferencję naukową poświęco-

ną jubileuszowi 95-lecia SBP na temat „Ekologia informacji w środowisku 
regionalnym”. Zwieńczeniem tej konferencji była publikacja pod tym samym 
tytułem wydana przez Oddział Słupski.

Koło Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie (Oddział w Gdańsku) zor-
ganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do nauczycieli 
awansujących (osobno dla każdego stopnia awansu). Cz.1 – omówienie  
i rozdanie oferty biblioteki. Cz.2 – szkolenie ph. Awans zawodowy nauczy-
cieli oraz szkolenie nt. skontrum zbiorów bibliotecznych.
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W Bibliotece Głównej UG odbyło się spotkanie na temat „Prawo au-
torskie i własności intelektualnej”, które poprowadził mecenas Krzysztof 
Gotkowicz, reprezentujący Kancelarię Prawną Gotkowicz Kosmus Ku-
czyński i Partnerzy Adwokaci. 

W minionym roku Okręg Pomorski SBP w Słupsku współpracował jak 
zwykle z samorządem lokalnym, instytucjami państwowymi, kulturalnymi  
i organizacjami pozarządowymi. Wymienić należy tu projekty wydawnicze, 
z którymi związane były inne placówki działalności kulturalnej:

Wydawnictwo zaplanowane i zrealizowane przez Oddział Słupski pt. 
Ekologia informacji w środowisku regionalnym. Publikacja ta jest zwień-
czeniem konferencji naukowej, która odbyła się 20 września 2012 r. pod 
tym samym hasłem, a której głównymi animatorami byli bibliotekarze Koła 
Bibliotek Naukowych i Fachowych.

Publikacja ta mogła zostać wydana dzięki dofinansowaniu Oddziału 
SBP przez Urząd Miejski w Słupsku oraz wsparciu finansowemu Rekto-
ra Akademii Pomorskiej w Słupsku. Należy tu wspomnieć, że autorami 
trzech referatów są członkowie Słupskiego Oddziału SBP. Projekt ten został  
zrealizowany przez Stowarzyszenie (Zarząd Okręgu i Zarząd Oddzia-
łu Pomorskiego SBP) oraz Bibliotekę Uczelnianą Akademii Pomorskiej  
w Słupsku.  

Zarząd Okręgu Pomorskiego interweniował w sprawie  faktu nie powo-
łania przedstawiciela SBP w skład komisji konkursowej podczas wyboru 
dyrektora MBP w Gdyni. Interwencja ZO powiodła się i w składzie komisji 
konkursowej uczestniczył przedstawiciel SBP – kol. Marian Skomro.

Z kolei przedstawiciele Oddziału Słupskiego SBP uczestniczyli w ko-
misji konkursowej dotyczącej wyboru dyrektora MBP w Słupsku.

Okręg małopolski
Podejmowane działania odbywają się najczęściej w ramach inicjatyw  

i programów realizowanych we współpracy z władzami samorządowymi 
oraz lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Są to: spotkania z twór-
cami, wystawy, konkursy, imprezy kulturalne, akcje o charakterze eduka-
cyjnym, udział w składach jury konkursów literackich i inne. 

W roku 2012 Koło w Bochni uczestniczyło w realizacji projektu:  
„W krainie uśmiechniętej książki”, akcji „Cała Bochnia czyta dzieciom”, 
„Cały Wiśnicz czyta dzieciom”, promocji twórczości lokalnych artystów 
(wystawy), wakacyjnego konkursu – „Zwierzęta naszych bajek” (dofinan-
sowanie ze środków samorządowych).

Koło w Brzesku było współorganizatorem prezentacji multimedialnej 
poprzedzającej projekcję filmu „Powtórzenie pamięci”, o pierwszym polskim 
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transporcie do Auschwitz (na podstawie materiałów źródłowych Działu Bi-
bliograficzno-Informacyjnego); członkowie Koła uczestniczyli w organizacji 
„Pierwszego Miesiąca Papieskiego” (wykłady, wystawy, spotkanie  
z o. Janem Górą), warsztatów językowych, kursów komputerowych, wystaw  
i wykładów dotyczących historii miasta. 

Okręg lubelski
Zarząd Okręgu był:
– współorganizatorem III Lubelskiego Forum Bibliotekarzy – 8.05,  

Lublin,
– organizatorem działań promocyjnych V edycji wojewódzkiego konkur-

su WBP w Lublinie „Książka Roku” 2011 na piękną i wartościową książkę 
dotyczącą regionu lubelskiego,

– współorganizatorem, wspólnie z WBP w Lublinie, prasowo-czytelni-
czego konkursu wiedzy o piłce nożnej „Polska gola!” oraz konkursu „Kra-
szewski. Wielki nauczyciel czytania”.

Okręg łódzki
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych:
�  zorganizowano XIV edycję konkursu plastycznego „Sztuka jak Bal-

sam” pod hasłem „Świat i ja”;
�  kontynuowano współpracę z Fundacją  „Jaś i Małgosia” (całoroczna 

organizacja warsztatów różnego typu dla podopiecznych fundacji); 
�  przewodnicząca Sekcji wzięła udział w jury konkursu recytatorskiego 

dla pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w F 13-DPS „Włókniarz” 
oraz wygłosiła prelekcję „Tajemnice i zwyczaje Nocy Świętojańskiej” dla 
czytelników Biblioteki PZN Oddział Łódź.

Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika współrealizowała projekt „Łódzkie 
Biblioparty. 90. urodziny bibliotek dla dzieci”. 

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania:
�  w „Kinderplanecie” (Manufaktura) z udziałem autorki książek dla 

dzieci Joanny Olech;
�  w Akademii Atrakcji z udziałem autora książek dla dzieci Grzegorza 

Kasdepke;
�  w „Tęczowym Raju” (Dąbrowa) z udziałem autora książek dla dzieci 

Grzegorza Kasdepke;
�  w „Tęczowym Raju” (Bałuty) z udziałem autorki książek dla dzieci 

Agnieszki Frączek;
�  w „Agatce” z udziałem autorki książek dla dzieci Anny Czerwińskiej; 
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�  „Łódzka Szkoła Filmowa czyta dzieciom – czytanie jest OK!”. Impreza 
głośnego czytania dla dzieci pod hasłem: „Kamera stop – teraz czytam” 
przeprowadzona w czasie trwania XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom.

�  debata „Dziecko & Książka” na temat postaw współczesnego dziec-
ka wobec książki, czytania i biblioteki, w której wzięli udział wykładowcy, 
animatorzy kultury, autorzy książek, wydawcy, bibliotekarze, nauczyciele, 
studenci, ludzie zawodowo związani z pracą na rzecz dziecka, rodzice, 
ale i też same dzieci.  

Udział członków Sekcji w  działaniach związanych z projektem „Łódzkie 
Biblioparty”.

Koło w Bełchatowie prowadziło lekcje biblioteczne dla szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące korzystania ze 
zbiorów biblioteki oraz tematyczne przygotowane w oparciu o zbiory czy-
telni i wypożyczalni organizowane dla uczniów wszystkich typów szkół. 

Koło współorganizowało 4 wystawy, na których eksponowano prace 
wykonane przez uczestników warsztatów malarskich i fotograficznych. 

Okręg dolnośląski
Koło Nauczycieli Bibliotekarzy wspólnie z Zarządem Oddziału i Dolno-

śląską Biblioteką Pedagogiczną zorganizowało już szósty raz konferencję 
naukową z cyklu „Szkolne Centra Multimedialne – nowy wymiar informacji 
– inna przestrzeń w bibliotece”. Członkowie koła także czynnie włączyli 
się w prowadzenie warsztatów, które towarzyszyły kolejnej konferencji  
z cyklu „Biblioteka – Edukacja – Dydaktyka” pod hasłem „Biblioteki cyfrowe 
– organizacja, prawo, funkcjonowanie. 

Okręg lubuski
Koło przy Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego:  
– współuczestniczyło w przygotowaniu przez Bibliotekę UZ wystawy 

„Opowieść o przemijaniu” – wystawa fotografii artysty Leszka Krutulskiego 
(kampus B), 

– włączone zostało w akcję „Otwarte drzwi”, promującą Uniwersytet 
Zielonogórski, adresowaną do uczniów szkół średnich, przyszłych stu-
dentów uniwersytetu – prezentacja zbiorów, lekcje biblioteczne; współ-
pracowało w czerwcu przy organizowanym corocznie przez Uniwersytet 
Festiwalu Nauki. W 2012 r. hasłem przewodnim Festiwalu była „Ekologia”. 
Bibliotekarze prezentowali 5 czerwca zbiory biblioteki z zakresu ekologii  
i ochrony środowiska na Festynie Naukowym – miejsce prezentacji: deptak 
al. Niepodległości. 6 czerwca odbywały się prezentacje zbiorów, lekcje 
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biblioteczne dla uczniów szkół średnich na terenie Biblioteki. Festiwalowi 
towarzyszyły wystawy:

1. „Najpiękniejszy ze światów” – tematyczna wystawa ze zbiorów bi-
blioteki. 

2. „Profesor Marian Kaźmierkowski – doktor Honoris Causa Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego” – wystawa dorobku naukowego z okazji nadania 
tytułu DHC UZ.

3. Stanisław Kortyka: „Z NATURY – gwasze i rysunki”– wystawa i wy- 
kład w Bibliotece Sztuki.

Okręg mazowiecki
a) Działania krajowe. Struktury SBP w Okręgu Mazowieckim organizu-

ją wspólnie z bibliotekami, szkołami, samorządami oraz innymi organizacja-
mi wiele imprez kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych stwarzających 
możliwość aktywnego, kreatywnego uczestnictwa społeczności lokalnej 
w kulturze i w życiu społecznym. Niektóre działania były realizowane  
w trakcie Tygodnia Bibliotek  Oto wybrane przykłady.

Zarząd Oddziału Ciechanowskiego SBP wspólnie z pracownikami Bi-
blioteki Regionalnej PBP w Ciechanowie zorganizował cztery spotkania 
z cyklu „Z bibliotecznej półki...” poświęcone głównie historii Ziemi Cie-
chanowskiej. 

Oddział w Ostrołęce zorganizował wspólnie z MBP w Ostrołęce oraz 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce kolejną 
Debatę Literacką pod hasłem „Poeci małych ojczyzn”. Wspólnie z Kołem 
SBP w Myszyńcu oraz bibliotekami publicznymi organizuje od 1984 r. 
konkursy recytatorskie i poetyckie dla dzieci i młodzieży pt. „Kurpie Zielone 
w literaturze” w trzech kategoriach. Konkurs organizowany jest na terenie 
11 gmin kurpiowskich zlokalizowanych w woj. mazowieckim, podlaskim  
i warmińsko-mazurskim. 

Oddział w Płocku był wyjątkowo aktywny. Członkowie SBP uczestni-
czyli w realizacji wielu konkursów i przedsięwzięć jak: XXIV Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki „O Liść Dębu”; W roku 2012 Oddział SBP w Płocku 
w ramach współorganizowania Konkursu ufundował nagrodę finansową 
Monice Gromali z Nowego Sącza za wiersz La Negazione di Pietro. Człon-
kowie SBP uczestniczyli w organizacji regionalnego Konkursu Recytator-
skiego im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży pt. „Pięknie być czło-
wiekiem”, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży 
„Młodzi Twórcy Literatury” na temat „Mój ideał wychowawcy” i w wielu in-
nych konkursach. Konkursom towarzyszyły liczne imprezy literackie. W ra- 
mach obchodów Roku Władysława Broniewskiego oraz Roku Janusza 
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Korczaka Oddział SBP uczestniczył w organizacji spotkań autorskich, 
happeningów, wystaw. Członkowie SBP brali udział w organizacji imprez 
plenerowych promujących czytelnictwo jak: akcja Narodowego Czytania 
Pana Tadeusza na płockim Rynku Starego Miasta; impreza plenerowa 
„Czytać wypada, czyli książek parada” podsumowująca Ogólnopolski Ty-
dzień Czytania Dzieciom w Płocku w ramach Kampanii Fundacji ABCXXI 
„Cała Polska Czyta dzieciom”, Indyjski Piknik Rodzinny zrealizowany w ra- 
mach projektu „Wirtualna podróż marzeń – Indie”, „Piknik literacki z Dorotą 
Gellner – rodzinne spotkania z książką” zrealizowany w ramach Dni Hi-
storii Płocka; „Kiedy babcia była mała”; impreza plenerowa o charakterze 
rodzinnym; „Piknik literacki” z Ewą Chotomską i Andrzejem Grabowskim 
(„Ciotka Klotka i Pan Tik-Tak w Płocku”).

W Oddziale w Siedlcach, członkowie Koła przy Pedagogicznej Biblio-
tece w Siedlcach zorganizowali konkurs dla dzieci – ilustracje do książki  
I. Filipczak Wakacje z dziadkiem oraz wystawę publikacji o tematyce spor-
towej „Biblioteka ciągle w grze”.

W Oddziale Warszawskim członkowie SBP w kołach przy BUW, BN, 
CBR, CBS, CBW zorganizowali wiele spotkań na tematy bibliotekarskie, 
literackie, edukacyjne, relacje z wizyt w bibliotekach zagranicznych. Szcze-
gólnym uznaniem cieszą się cykliczne spotkania w BUW „Pod otwartą 
księgą”. Szczegółowe informacje o licznych spotkania w sprawozdaniu 
Oddziału Warszawskiego SBP.

b) Współpraca międzynarodowa. W roku 2012 czterech członków 
SBP było członkami sekcji IFLA: Sekretarz koła BUW Z. Wiorogórska jest 
członkiem Komisji Information Literacy (Edukacji Informacyjnej), dwie inne 
członkinie Koła SBP w BUW także działają w strukturach IFLA: Matylda 
Filas (Sekcja Czasopism i innych Wydawnictw Ciągłych = Serials and 
Other Continuing Resources) oraz Lillianna Nalewajska (Sekcja Usług 
Informacyjnych – Reference and Information Services). Tomasz Makowski 
(Koło SBP w Bibliotece Narodowej) jest członkiem Komitetu Stałego Sekcji 
Bibliotek Narodowych.

W roku 2012 w światowym kongresie IFLA w Helsinkach wzięli udział 
członkowie SBP: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (wyjazd finansowany 
przez SBP) oraz Tomasz Makowski, Zuza Wiorogórska, Lillianna Nalewaj-
ska. Matylda Filas (wyjazdy finansowane odpowiednio przez BN i BUW).

16 maja w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie  
J. Pasztaleniec-Jarzyńska wygłosiła w języku angielskim referat Libra-
rians’ Education in Poland dla bibliotekarzy zagranicznych przebywających  
w Polsce w ramach wizyty studyjnej programu „New media in Education 
and Professional Development of Librarians”.
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Cel 3: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
w działaniach na rzecz integracji środowiska.

Okręg podlaski
Oddział SBP w Łomży w dniach 19-20.06.2012 r. zorganizował spo-

tkanie integracyjne w Ośrodku Wypoczynkowym Ukta, który uatrakcyjnił 
spływ kajakowy Krutynią. Ponadto członkowie SBP obejrzeli spektakl „Bilet 
w jedną stronę” w wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa i zorganizowali 
spotkanie wigilijne.

Oddział SBP w Suwałkach z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizował II 
rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz w Suwałkach”. Włączył się w ten 
sposób w ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo, zdrowy wypoczynek 
a zwłaszcza aktywizującą bibliotekarzy i czytelników.

Oddział w Białymstoku zorganizował m.in. wyjazd integracyjny bibliote-
karzy i emerytów do Ciechanowca 6 czerwca 2012 r. Uczestnicy zwiedzili 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka oraz ogród ziołowy założony 
przez firmę „Dary Natury” w Korycinach. 

Okręg pomorski
Największą imprezą integracyjną w naszym regionie jest Pomorski 

Dzień Bibliotekarza. W 2012 r. zorganizowany był wspólnie przez ZO Po-
morskiego oraz Zarządy Oddziałów w Gdyni i Słupsku. 

Uroczystość odbyła się 12 maja w Centrum Szkolenia Marynarki Wojen-
nej w Ustce. Piękne nadmorskie otoczenie i obiekty wojskowe, pochodzące 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w którym mieści się Centrum 
Szkolenia dopełniły uroczystego charakteru tego spotkania. Wzięło w nim 
udział ok. 100 bibliotekarzy z całego Okręgu. Z okazji naszego święta wrę-
czono zasłużonym bibliotekarzom odznaczenia Wojewody Pomorskiego, 
Zarządu Głównego SBP, a także prezydenta Słupska. 

W maju duszpasterstwo bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej zorga-
nizowało pielgrzymkę do Częstochowy, natomiast w sierpniu pielgrzymkę 
pod nazwą „Trzy wycieczki podczas jednego wyjazdu”.

Oddział w Gdańsku zorganizował, pierwszą w historii SBP w Okręgu 
Pomorskim, zabawę karnawałową dla bibliotekarzy. Zainicjowali ją młodzi 
bibliotekarze z Oddziału Gdańskiego wychodząc naprzeciw sugestiom 
członków.

Okręg śląski
 Zarząd Oddziału w Częstochowie zorganizował wyjazd szkolenio-

wo-integracyjny do Bielska-Białej, w programie była wizyta w Książnicy 
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Beskidzkiej (19.05) oraz wycieczka po zamkach Górnego Śląska: Pław-
niowice, Toszek, Brynek (8.09).

Wiele Kół w Oddziale katowickim organizowało spotkania i wyjazdy 
integracyjne: m.in. spotkania noworoczne z emerytami, spotkania z okazji 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz wycieczki integracyjne: 

�  Koło w Chorzowie do Ustronia i Wisły,
�  Koło w Raciborzu do wrocławskiej „Mediateki”, 
�  Koło w Rudzie Śląskiej do Tychów i Mikołowa.

Okręg świętokrzyski
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle 

w grze” odbyło się kilkadziesiąt różnych form pracy (konkursy fotograficzne, 
malarskie i literackie np. Koło w Skarżysku – konkurs pt. „Najlepszy czytel-
nik biblioteki dziecięcej”); wystawy, promocje książek, występy teatrzyków 
dziecięcych, tematyczne lekcje biblioteczne oraz dla dzieci wycieczki do 
bibliotek; spotkania autorskie np. w Staszowie z Barbarą Rybałtowską,  
w Skarżysku-Kam. z Marią Czubaszek i Arturem Andrusem; 

– w Jędrzejowie spotkanie z piłkarzami jędrzejowskich klubów spor-
towych, zabawa dla dzieci pt. „W bawialni Raj Urwisa” – Koło przy MBP 
w Kielcach;

– w Starachowicach wystawa prac Agnieszki Polak „Batiki” (obrazy 
woskiem malowane),

– „Bal u Maciusia” Koło przy WBP w Kielcach, 
– Koło wraz z PiMBP w Końskich po raz siódmy zorganizowało festiwal 

teatrzyków dziecięcych pn.„Na trasie 2012”.   

Okręg małopolski
Działania na rzecz integracji środowiska w okręgu małopolskim przybie-

rają najczęściej formę różnego rodzaju spotkań, wyjazdów integracyjnych, 
wycieczek, jubileuszy. Formą integracji środowiska są także spotkania 
wspominkowe (poświęcone tym, którzy odeszli) i opłatkowe. 

W 2012 r. Oddział i Koło w Nowym Sączu zorganizowało wyjazd do 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Kilka razy  
w roku organizowane są też wyjazdy do Teatru Słowackiego i na targi 
książki.

Oddział w Krakowie był organizatorem wyjazdu integracyjno-turystycz-
nego do Katalonii, a Koło Grodzkie w Krakowie – organizatorem wycieczki 
do Pieskowej Skały i Ojcowa.  
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Okręg lubelski
– wykład Romana Zająca z KUL „Komandosi i rebelianci – biblijna 

wizja aniołów (wiernych i tych upadłych” (Koło Akademickie, Oddział Lu-
blin) – 19.03.2012 r.,

– współorganizacja szkolenia prawnego (Ustawa o prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej, rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kwalifikacyj-
nych… Koło Opole Lubelskie, Oddział Lublin),

– organizacja 7-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Estonii i Finlandii 
(Koło Miejskie, Oddział Lublin) – 8-14.06.2012 r.,

– organizacja 1-dniowego wyjazdu do Sandomierza (Oddział Chełm),
– organizacja 1-dniowego wyjazdu integracyjnego do Chełma (Koło 

Świdnik, Oddział Lublin),
– organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do miejscowości 

Kurozwęki (Koło Puławy, Oddział Lublin),
– organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Puław i Dęblina 

(Koło Akademickie, Oddział Lublin),
– organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Biblioteki Uniwer-

sytetu Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik (Koło Miejskie, Oddział 
Lublin) – 5.05.2012 r.,

– organizacja 1-dniowego wyjazdu szkoleniowego do MBP w Białej 
Podlaskiej (Koło Lubartów, Oddział Lublin) – 10.10.2012 r. 

Okręg łódzki
Członkowie Oddziału z bibliotek: Politechniki Łódzkiej, MBP Łódź-Wi-

dzew, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i WBP im. J. Piłsudskiego 
włożyli wiele pracy w organizację VII Forum Młodych Bibliotekarzy, które 
w 2012 r. odbyło się w Łodzi ph. „Biblioteka jako marka”.

Oddział sponsorował nagrody w konkursach:
1. „Poezja nastolatków” – kolejna edycja organizowana przez Filię  

nr 6 MBP Łódź-Widzew. Konkurs zaowocował, jak zwykle wydaniem to-
miku poetyckiego.

2. XV Wojewódzki Konkurs Poetycki im. K. K. Baczyńskiego w Ozor-
kowie – tutaj też ukazał się tomik.

Dofinansował także:
– wycieczkę po Łodzi Kołu w MBP Łódź-Polesie (opłata za przewod-

nika),
– Dzień Bibliotekarza w Pubie „Biblioteka” i Andrzejki w Karczmie „Raz 

na wozie”.
Opłacał także ubezpieczenia turniejów piłkarskich BIBLIOCUP, zorga-

nizowanych przez Koło w MBP Górna.
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Okręg opolski
Zarząd Okręgu współpracował z opolskimi bibliotekami przygotowując 

Opolskie obchody Tygodnia Bibliotek. Przedstawiciele Zarządu Okręgu 
uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez Koła SBP, m.in. 
uroczystościach w Nysie z okazji Bibliotekarza Opolszczyzny. Bibliote-
karzem Opolszczyzny została Halina Kaletowska, instruktor w Miejskiej  
i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie.

Okręg podkarpacki
Okręg w Rzeszowie po raz piąty zorganizował konkurs na najlepiej 

zrealizowany „Tydzień Bibliotek”. Ufundowano dwa puchary i trzy dyplomy 
dla wyróżnionych bibliotek.

Koło Rzeszów-Miasto było współorganizatorem 2 wycieczek integra-
cyjnych, środowiskowych do Zamościa – 23 czerwca 2012 r., oraz dwu-
dniowego wyjazdu w Bieszczady 8-9 czerwca 2012 r.

Okręg zachodniopomorski 
Organizacja Wojewódzkiego Święta Bibliotekarzy w plenerze w leśni-

czówce Łęcko w dn. 26 maja 2012 r. u leśnika poety Zbigniewa Smoczka 
– ok. 90 osób; Podczas wojewódzkiego zjazdu bibliotekarzy (wraz z ro- 
dzinami) oprócz wycieczki krajoznawczej po dorzeczu Iny, konkursów  
i zabaw, odbyło się spotkanie literackie połączone z promocją niedawno 
wydanego tomu Okruszyny Zbigniewa Smoczka. 

Kiermasz książek w Kole w Białogardzie – pieniądze zostały przeka-
zane na rzecz koła. Impreza integracyjna w Białogardzie oraz wspólne 
grzybobranie. Członkowie koła w Białogardzie zaangażowali się w zbiór-
kę nakrętek na wózek inwalidzki dla chorego chłopca z Rosnowa. Akcja 
cieszyła się zainteresowaniem także wśród czytelników.

Organizacja wycieczki do biblioteki w Kórniku przez członków Koła 
przy Politechnice Koszalińskiej (Oddział Koszaliński).

Wyjazd integracyjny bibliotekarzy, zorganizowany przez Oddział Pół-
nocny Goleniowski, na trasie: Goleniów-Przemyśl-Łańcut-Bieszczady-
Lwów-Łódź-Licheń-Goleniów (lipiec 2012 r.).

Okręg kujawsko-pomorski 
Zarząd Oddziału SBP w Toruniu włączył się czynnie w realizację pro-

gramu Tydzień Bibliotek. Do obchodów Tygodnia włączyły się wszystkie 
koła. Najciekawsze akcje: 

– Koło w Brodnicy zorganizowało „Festiwal książki” i konkurs powiatowy 
„Czy znam  i wiem”, 
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– Koło w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowało imprezę poświęconą pa-
mięci Czesława Niemena, Anny German i Marka Grechuty pt. „Ocalić od 
zapomnienia” oraz spotkanie bibliotekarzy z Kołami Gospodyń Wiejskich, 
połączone z wystawą rękodzieła artystów – amatorów,

– Koło w Grudziądzu przygotowało cykl imprez pt. „Literackie teatrałki”. 
Cykl ten obejmował „Konkurs Młodego Aktora”.

We wszystkich Kołach Oddziału w różnych formach miały miejsce 
imprezy i uroczystości „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”, np. bibliotekarze 
powiatu Radziejowskiego urządzili spotkanie na statku na jeziorze Gopło 
i w „Mysiej Wieży”. 

Wyjątkowo uroczyście Zarząd Okręgu i Oddziału SBP, przy poparciu  
i z udziałem władz samorządowych województwa i miasta oraz dyrekcji 
Biblioteki w Grudziądzu, z okazji 100-lecia Książnicy zorganizowali Woje-
wódzki Dzień Bibliotekarza. Uczestniczyli w nim członkowie kół i bibliote-
karze niezrzeszeni z całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Okręg dolnośląski
Zarząd Oddziału wrocławskiego zorganizował dwudniową wycieczkę 

edukacyjno-integracyjną do Pragi oraz spotkanie integracyjne dla człon-
ków oddziału.

Okręg lubuski
– 8 września – Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wlkp. zorganizował 

jednodniową wycieczkę do Parku Mużakowskiego, po wielu latach ponow-
nie udostępnionego zwiedzającym,

– 12 maja – wycieczka do Drezna i Miśni – Koło w Międzyrzeczu,
– wycieczka do Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy, 7 lipca 

– Koło PBW w Zielonej Górze,
– wycieczka do Karpacza – Koło w Lubsku,
– przegląd „Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2012” w Żarach z udziałem 

członków SBP,
– bibliotekarskie spotkania integracyjne ph. „Kino-Teatr-Muzeum-Wy-

stawa-Plener” (wizyty w Muzeum Ziemi Lubuskiej).

Okręg wielkopolski
Udział członków ZO w IX Wielkopolskim Dniu Patrona św. Wawrzyńca 

organizowanego przez Oddział Pilski. Odbył się 8 września na trasie Go-
łańcz-Smogulec-Osiek n/Notecią. Uczestniczyli w nim członkowie SBP z ca- 
łej Wielkopolski (187 osób). 
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Zarządy Oddziałów i Kół współpracują z placówkami kulturalnymi, ta-
kimi jak muzea i domy kultury, z towarzystwami regionalnymi, propagują 
wiedzę o swoim regionie, włączają się do organizacji obchodów rocznic 
historycznych.

Współpraca ze szkołami, bibliotekami innych sieci, władzami samo-
rządowymi. Udział w jubileuszach bibliotek, bibliotekarzy i innych uroczy-
stościach: Udział członków wszystkich oddziałów w III Kongresie Bibliotek 
Publicznych „Biblioteka z wizją. Dobre przykłady”. Oddział Leszno zorgani-
zował XXXV Międzynarodowy Listopad Poetycki i XVIII Dzień Leszczyński 
(8.11).

Okręg mazowiecki
a) Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza. Z inicjatywy Zarządu Głów-

nego SBP w dniach 8-15 maja obchodzona była IX edycja Tygodnia Bi-
bliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. Wszystkie struktury SBP 
zaangażowane były wspólnie z bibliotekami w organizację imprez promu-
jących biblioteki i bibliotekarzy. Na uznanie zasługuje liczba imprez, ich 
oryginalność i atrakcyjność, udział mieszkańców i władz samorządowych. 
Szczegółowe informacje o b. licznych imprezach – w sprawozdaniach 
poszczególnych oddziałów.

Oddział w Ciechanowie nie organizował jednego spotkania dla wszyst-
kich bibliotekarzy, jednakże wspólnie z bibliotekami publicznymi włączył się 
do wielu akcji, jak powiatowy konkurs recytatorski z cyklu „Słowa Bliskie 
Młodym” pod tytułem „Różne odcienie miłości w twórczości Z. Krasińskie-
go”, powiatowy konkurs plastyczny pt. „Kolorowy świat  zwierząt”, wystawy 
okolicznościowe, konkursy literackie i plastyczne, głośne czytania, lekcje 
biblioteczne.

Oddział w Ostrołęce oraz Koła SBP brały udział i współorganizowały 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w wielu bibliotekach objętych działaniem 
Oddziału Ostrołęckiego. Powiatowe obchody odbyły się tym razem w Bara-
nowie. W Kole w Ostrowi Maz. Dzień Bibliotekarza zorganizowano w formie 
Pikniku Czytelniczego; w Wyszkowie – w formie wycieczki do Augustowa, 
w Makowie Maz. – w formie wyjazdu integracyjnego do Pułtuska.

Oddział w Płocku czynnie zorganizował uroczyste spotkanie w sali 
widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury, w którym uczestniczyli Pre-
zydent Miasta, przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji kultury  
i oświatowych. W Tygodniu Bibliotek Oddział Płocki i Koła zorganizowały 
wiele atrakcyjnych imprez, spotkań, konkursów.

Oddział w Radomiu wspólnie z MBP zorganizował uroczyste obchody 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek z udziałem prezydenta miasta, starosty i in- 
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nych przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji kultury oświato-
wych. Oddział w Siedlcach, podobnie jak w Ciechanowie, nie zorganizował 
specjalnej imprezy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W Tygodniu 
Bibliotek niektóre Koła organizowały spotkania, konkursy czytelnicze,  
a w Kałuszynie zorganizowano rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Oddział w Warszawie zorganizował spotkanie integracyjne z Okazji 
Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Publicznej m.st. War-
szawy. W niektórych Kołach organizowane były wspólnie z bibliotekami 
wystawy, imprezy czytelnicze, spotkania autorskie. 

b) Wycieczki/wyjazdy studyjne. Oddział w Ciechanowie zorganizował 
wycieczkę szkoleniową do Płocka.

Oddział w Ostrołęce zorganizował dwie wycieczki: wyjazd studyjny 
na Żmudź, Kurlandię i do Rygi, trzydniowy wyjazd studyjny do Kalisza, 
Gołuchowa i Russowa śladami wielkich twórców polskiej literatury oraz 
jednodniowy wyjazd do bibliotek w Białymstoku.  

Zarząd Oddziału SBP w Płocku zorganizował dla swoich członków 
wyjazd studyjny do Białowieży.

Oddział Warszawski zorganizował wyjazd studyjny do Płocka „Śla-
dami Władysława Broniewskiego” oraz jesienny spacer po cmentarzach 
i zabytkach Woli.

c) Promocja SBP. Oddział SBP w Płocku uczestniczył w II Pikniku 
zorganizowanym podczas Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych, na któ-
rym członkowie SBP prezentowali działalność Stowarzyszenia, promowali 
czytelnictwo najmłodszych oraz przeprowadzili akcję „Wymień książkę”.

d) SBP w bibliotekach, nowe siedziby, jubileusze bibliotek. Oddział 
w Radomiu uczestniczył w otwarciu nowej siedziby Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Zakrzewie oraz w otwarciu filii nr 6 MBP w Radomiu po 
gruntownym remoncie budynku.

Przedstawiciele Oddziału Warszawskiego uczestniczyli w jubileuszu 
filii nr 75 „Pod Skrzydłami” i Warszawskiej Galerii Ekslibrisu (Biblioteka 
Publiczna Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy).

e) Działania na rzecz integracji innych środowisk. Oddział w Płocku, 
podobnie jak w roku ubiegłym, współorganizował działania kierowane do 
osób starszych i niepełnosprawnych z cyklu „Muzyka terapią dla każdego” 
(adresowanym głównie do pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatryczne-
go Szpitala św. Trójcy w Płocku oraz do członków Stowarzyszenia Przeciw-
działania Patologii Społecznej „Między ludźmi” w Płocku.) oraz spotkania  
„W kręgu dziewięciu muz” adresowane do osób starszych, niepełnospraw-
nych. 
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Cel 4: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form 
kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza.

Okręg podlaski
Odział SBP w Suwałkach współorganizował z bibliotekarzami z Biblio-

teki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach szkolenia, warsztaty  
i wymianę doświadczeń dla kadry merytorycznej bibliotek suwalskich; „Pre-
zentacja programu LEX”, „Bibliotekarz wobec upowszechniania wiedzy  
o regionie”, „Wpływ osobowości i emocji na skuteczność porozumiewania 
się w miejscu pracy”, „Prezentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Biblioteką SOWA 2, MARC 21”.

Oddział SBP w Białymstoku współorganizował wraz z Oddziałem  
w Łomży i Suwałkach oraz Biblioteką Powiatu Białostockiego spotkanie 
bibliotekarzy powiatów białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, w ra-
mach wymiany doświadczeń (spotkanie obejmowało następujące zagad-
nienia „Edukacja regionalna: historyczna i przyrodnicza, na przykładzie 
działalności  Muzeum Przyrody w Drozdowie”, „E-book – przyszłość czy 
zagrożenie dla książki drukowanej?”).

Okręg małopolski
Wszystkie ogniwa terenowe w okręgu prowadzą lub współuczestni-

czą w organizacji różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego 
bibliotekarzy. 

W roku 2012 Koło Grodzkie w Krakowie zorganizowało prelekcje: „La-
tająca Biblioteka” – biblioteka przyjazna seniorom i osobom słabowidzą-
cym” – M. Pieczonka (8.02.2012); „Twarze i Wnętrza Książki” – Dorota 
Kamisińska (13.03.2012), „Biblioteka Śląska w Katowicach, czyli słów 
kilka o nowoczesnej architekturze bibliotecznej” – B. Langer (23.05.2012).

Koło w Limanowej było organizatorem wyjazdu do UP w Krakowie  
(w programie wykład: „Bibliotekarz i biblioteka publiczna na miarę XXI w.: 
nowe wyzwania i funkcje” – W. Matra- Mastalerz); w Sądeckiej Bibliotece 
Publicznej odbyła się konferencja współorganizowana przez WBP: „Biblio-
teki publiczne i szkolne – współpraca czy konkurencja”.

Okręg lubelski
– organizacja 2-dniowego wyjazdowego seminarium szkoleniowego 

dla kadry kierowniczej bibliotek województwa lubelskiego „Z Kraszewskim 
po nadbużańskim szlaku” do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego  
w Romanowie, Multicentrum i Barwnej MBP Białej Podlaskiej (2-3.07. 
2012 r.),
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– wydanie nr 3/2012 kwartalnika „Dostrzegacz Biblioteczny”,  poświę-
conego jubileuszowi 95-lecia SBP. 

Okręg łódzki
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych: 
– dla jednej z filii MBPiG w Pleszewie przygotowano teksty biblio- 

terapeutyczne – krótkie scenariusze zajęć dla seniorów do wykorzystania  
w pracy z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu i DPS w Pleszewie, 

– przewodnicząca Sekcji wygłosiła prelekcję „Książki, które pomagają 
żyć” – dla pracowników merytorycznych MBP Łódź-Polesie, 

– wygłoszono prelekcję „Aktywizacja czytelników 60+ w bibliotekach 
publicznych” – dla pracowników merytorycznych MBP Łódź-Bałuty,

– na blogu – http://blogi.mbplp.lodz.pl/filia14 MBP Łódź-Polesie kon-
tynuowano zamieszczanie adnotowanych opisów książek o charakterze 
biblioterapeutycznym zakupionych do biblioteki MBP Łódź-Polesie –  
Filii nr 14.

Okręg warmińsko-mazurski
– zorganizowano ogólnopolską konferencję „Kulturowe aspekty funk-

cjonowania bibliotek w przestrzeni społecznej (19.09.2012 r.); podczas 
której wygłoszono 13 referatów; uczestniczyło w niej 140 bibliotekarzy,

– wspólnie z Biblioteką Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckie-
go, współorganizowano warsztaty „Bibułkowa wiosna” (14.02.2013 r.),  
w których udział wzięło 12 osób, 

– przewodnicząca ZO  brała udział w pracach komisji oceniającej zgło-
szenia w konkursie „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym” (listopad 
2012 r.),

– promowano i zachęcano podczas wizyt w bibliotekach terenowych 
do zakupu wydawnictwa SBP oraz prasy branżowej i do systematycznego 
przeglądania strony www.sbp.pl, 

– uczestniczono w promowaniu dorobku literackiego twórców regio-
nalnych zachęcając np. moderatorów DKK do zapraszania na spotkania 
autorskie twórców regionalnych.

Okręg podkarpacki
Członkowie Stowarzyszenia (Koło Przemyskie) uczestniczyli w szko-

leniowej wycieczce do nowo otworzonej Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jarosławiu, podczas której zapoznali się z nowymi technologiami w pra- 
cy z czytelnikiem (21 listopada).
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Z okazji dnia bibliotekarza Koło SBP w Jarosławiu zorganizowało wy-
cieczkę szkoleniową do Lublina i Kazimierza Dolnego. W Lublinie uczest-
nicy wycieczki mieli okazję zwiedzić nowo powstałą multimedialną filię 
biblioteczną „Biblio” oraz jedną z filii działającą w ramach MBP w Lublinie.

Zarząd Oddziału zorganizował dla dyrektorów i kierowników bibliotek, 
zrzeszonych w Kołach Oddziału, szkolenie na temat nowelizacji z 2011 r. 
Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy 
o bibliotekach, prowadzone przez Rafała Golata z MKiDN.

Okręg zachodniopomorski
16.04 – Spotkanie wspomnieniowe w 15. rocznicę śmierci Stanisła-

wa Badonia, wieloletniego dyrektora WiMBP w Szczecinie, wieloletniego 
przewodniczącego ZO SBP w ówczesnym woj. szczecińskim, przewod-
niczącego ZG SBP w l. 1969-1972. Zebrani obejrzeli prezentacje poświę-
coną S. Badoniowi  i jego dokonaniom. Zebrani (24 osoby) uchwalili chęć 
przygotowania tomu wspomnieniowego poświęconego S. Badoniowi. Pre-
zentację powtórzono dla uczestników Wewnętrznej Akademii Bibliotecznej 
w Książnicy Pomorskiej.

8-9.05 – Zarząd Okręgu współdziałał w przygotowaniu konferencji 
„Stefan Flukowski i kult nowoczesności” w Książnicy Pomorskiej i w MBP 
w Świnoujściu (Stefan Flukowski, poeta, tłumacz jest patronem świnoujskiej 
biblioteki). Łącznie w obu miejscowościach w konferencji uczestniczyło 
112 osób.

25.09 – Konferencja szkoleniowa dla bibliotekarzy połączona z ju- 
bileuszem 95-lecia SBP. Podczas konferencji Ryszard Mićko, wicewoje-
woda zachodniopomorski wręczył kol. Hannie Niedbał „Złoty Medal za 
Długoletnią Służbę”, przyznany jej z inicjatywy Zarządu Okręgu. Kolej-
nym punktem programu  było przekazanie adresu okolicznościowego  ZG 
SBP  dla kol. Marii Hudymowej, wieloletniej aktywnej działaczki SBP, która  
w styczniu 2013 r. obchodziła 100. urodziny. Z powodu nieobecności adre-
satki, adres przyjął  kol. Andrzej Ziemiński, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej im. Joachima Lelewela.  

Okręg kujawsko-pomorski
Zarząd Oddziału SBP w Toruniu zorganizował jednodniowe, wyjazdo-

we szkolenie dla przewodniczących i członków Zarządów Kół, w którym 
uczestniczyli także wszyscy członkowie koła SBP powiatu chełmińskiego. 
Odbyło się ono w Bibliotece Miejskiej w Chełmnie. Przewodnicząca miej-
scowego Koła i równocześnie dyrektor biblioteki przedstawiła koncepcję 
i realizację konserwatorskiego remontu zabytkowego gmachu biblioteki, 
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podkreślając szczególną aktywność członków SBP. W toku zebrania omó-
wiono także zmiany w Ustawie o działalności kulturalnej i sprawy bieżące. 

Zarząd Oddziału SBP w Bydgoszczy zorganizował imprezy upowszech-
niające książkę i czytelnictwo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spo-
tkania autorskie z:

�  Danielem Passentem – dziennikarzem, dyplomatą i felietonistą (Koło 
SBP w Inowrocławiu), 

�  Wiesławą Barbarą Jendrzejewską – poetką z Bydgoszczy, połączone 
z koncertem poezji śpiewanej w wykonaniu Romy Warmus (Koło SBP  
w Barcinie), 

�  Marią Wiernikowską – dziennikarką i korespondentką wojenną (Koło 
SBP w Barcinie, Koło SBP w Bydgoszczy), 

�  Marią Ollick – popularyzatorką dziedzictwa kulturowego Borów Tu-
cholskich. Spotkanie połączone było z promocją książki Legendy i powiastki 
z borowiackiej kastki (Koło SBP w Tucholi), 

�  Ernestem Bryllem – poetą, pisarzem, autorem tekstów piosenek, 
dziennikarzem, tłumaczem i krytykiem filmowym (Koło SBP w Bydgoszczy),

�  Dorotą Warakomską – dziennikarką telewizyjną (Koło SBP w Byd-
goszczy),

�  Zofią Kucówną – aktorką filmową i teatralną, autorką książek Za-
trzymać czas, Zdarzenia potoczne, Zapach szminki oraz Szara godzina 
(Koło SBP w Bydgoszczy), 

�  Danutą Grechutą – żoną Marka Grechuty, współautorką  książki Ma-
rek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty (Koło SBP w Nakle). 

Okręg dolnośląski 
Oddział Wałbrzyski:
�  Koło w Dzierżoniowie zorganizowało  wycieczkę do Pragi oraz I Rajd 

Szlakiem Buntu Tkaczy z okazji 100. rocznicy otrzymania przez Gerharta 
Hauptmanna Nagrody Nobla.

�  Koło w Świdnicy zorganizowało wycieczkę turystyczno-edukacyjną 
do Niemiec (Szwajcaria Saksońska).

Oddział Wrocławski:
�  Koło przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej zorganizowało konferen-

cję pt. „Wizerunek Bibliotek i Bibliotekarzy w społeczeństwie”.  Wartością tej 
konferencji był fakt, że wszystkie punkty programu zostały przedstawione 
przez bardzo młodych bibliotekarzy z bibliotek: Dolnośląskiej Biblioteki 
Publicznej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej (w tym 
członków Oddziału Wrocławskiego).                                                                                                  
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�  Koło przy MBP we Wrocławiu zorganizowało warsztaty szkoleniowe 
pod hasłem „Łańcuchy bez skuchy” prowadzone przez certyfikowanych 
trenerów z programu „Odyseja Umysłu”, którzy pokazali nowatorski pro-
gram pracy kreatywnej z młodzieżą.

�  Koło Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych zorganizowało szko-
lenie dla bibliotekarzy nt. „Bazy danych dla doktorantów – w Bibliotece 
Uniwersytetu Ekonomicznego” oraz spotkanie informacyjne dla biblioteka-
rzy z mgr Dorotą Chłopkowską z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego nt. Konferencja IFLA 2012.

�  Koło przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy 
zorganizowało warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Bioterapia jako jedna z form 
wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie”, które popro-
wadziła Anna Szemplińska z biblioteki Instytutu Psychologii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Spotkanie to jest efektem współpracy Zarządu Koła  
w Oleśnicy z Zarządem Koła przy Bibliotece Instytutu Psychologii i Peda-
gogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto koło zorganizowało wyjazd 
szkoleniowy dla bibliotekarzy z powiatu oleśnickiego do Biblioteki Miejskiej 
im. Jana Pawła II w Opolu.

�  Koło przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Długołęce zorganizowało 
szkolenie dla bibliotekarzy gminy na temat literatury dla dzieci do lat 5 oraz 
warsztaty metodyczne „Maluch w bibliotece”.                                                                      

Okręg lubuski 
Zarząd Okręgu wspólnie z WiMBP im. C. Norwida redagował  „Biblio-

tekarza Lubuskiego”, w 2012 r. ukazał się tylko jeden numer 33/2012. Do 
udziału w publikowaniu artykułów zapraszani są bibliotekarze z wszystkich 
bibliotek woj. lubuskiego. W elektronicznej wersji „Bibliotekarza Lubuskie-
go” w cyklu „Warto przeczytać” prezentowano książki fachowe, wydawane 
m.in. przez Wydawnictwo SBP, polecane bibliotekarzom. 

Członkowie Oddziału zielonogórskiego publikowali w czasopismach 
bibliotekarskich: „Bibliotekarz Lubuski”, „Biblioteka w Szkole” – wersja 
elektroniczna, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka”.

Koło przy Bibliotece Pedagogicznej współpracowało przy publikacji 
Marioli Tarnowskiej Bibliografia publikacji pracowników Biblioteki Pedago-
gicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wlkp.: WOM, 2012. 

Koło przy Bibliotece Pedagogicznej współpracowało przy publikacji  
60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim (oprac. Hanna 
Ciepiela, Małgorzata Czapska, Krystyna Krzywak).

Koło w Dębnie współuczestniczy w redakcji „Merkuriusza Dębnow-
skiego”.
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Oddział Zielonogórski zorganizował 22 września wyjazd seminaryjny 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli oraz zwiedzanie miasta 
Głogów oraz 12 października wyjazd studyjny do bibliotek niemieckich: 
Biblioteki Miejskiej i Rejonowej w Cottbus oraz do Biblioteki Brandenbur-
skiego Uniwersytetu Technicznego.

Okręg mazowiecki
a) Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych. W 2012 r. zaangażowanie 

struktur SBP w organizowanie wykładów, seminariów, wyjazdów eduka-
cyjnych było zauważalne. 

Oddział w Ciechanowie współorganizował seminaria szkoleniowe i na- 
rady dla kierowników bibliotek publicznych z terenu powiatu ciechanow-
skiego. Na szkoleniach omawiano wiele artykułów z czasopism bibliotekar-
skich, m.in. „Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza” oraz prezentowano 
książki wydane przez SBP. Zorganizował też szkolenie „Internet w pracy 
bibliotekarza” prowadzone przez dr Agnieszkę Strojek.

Oddział w Ostrołęce zorganizował wspólnie z MBP w Ostrołęce semi-
narium dla kierowników bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego; Koło 
Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych (we współpracy z Biblioteką 
Pedagogiczną w Ostrołęce) zorganizowało warsztaty dla bibliotekarzy 
szkolnych i pedagogicznych pt „Cyfrowy warsztat pracy współczesnego 
nauczyciela”. 

Kolejny rok oddział pośredniczył w prenumeracie czasopism bibliote-
karskich dla bibliotek publicznych (19 egz. „Bibliotekarza” i 46 egz. „Po-
radnika Bibliotekarza”).

Zarząd SBP Oddział w Płocku sfinansował częściowo w 2012 r. zakup 
fachowej literatury dla członków SBP: „Poradnika bibliotekarza”, „Biblio-
tekarza”, „Guliwera”.

Ponadto członkowie SBP uczestniczyli w wielu seminariach i szko-
leniach organizowanych przez Książnicę Płocką, Urząd Marszałkowski, 
Bibliotekę na Koszykowej.

Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zor-
ganizował wspólnie z Kołem ZBP w Mińsku szkolenie „Prawo autorskie 
w bibliotece” oraz „Internet w pracy bibliotekarza” prowadzone przez  
dr Agnieszkę Strojek (zob. I.2.4.b).

Oddział w Radomiu zorganizował dwa warsztaty szkoleniowe: „Kon-
serwacja zbiorów w bibliotece” – prowadzone przez Ewę Stachowską-Mu-
siał oraz „Internet w pracy bibliotekarza” prowadzone przez dr Agnieszkę 
Strojek. Oddział w Warszawie zorganizował warsztaty na temat literatury 
„Nowe, dobre książki” prowadzone przez krytyka literackiego Dorotę Ko-



46 Nr 2/2012 BIULETYN ZG SBP

man. Koła prowadziły bogatą działalność szkoleniową. W „Klubie pod 
Otwartą Księgą” (Koło SBP w BUW) zorganizowano m.in. spotkania  
z dr. J. Packiem autorem książki Bibliografia w zmieniającym się środo-
wisku informacyjnym oraz z L. Śnieżko na temat Katalogowanie w cza-
sach zmian: typy dokumentów, zasady, formaty danych, kartoteki haseł 
wzorcowych.

Koło przy CBS aktywnie uczestniczyło w organizacji XL Ogólnopolskie-
go Konkursu Statystycznego. Koło przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy 
Ochota zorganizowało warsztaty szkoleniowe: „Konserwacja zbiorów w bi- 
bliotece” – prowadzone przez Ewę Stachowską-Musiał oraz szkolenie 
„Internet w pracy bibliotekarza” prowadzone przez dr Agnieszkę Strojek 
(zob. I.2.4.b). Szczegółowe informacje – w sprawozdaniach oddziałowych 
za rok 2012. 

b) Działalność wydawnicza struktur SBP. W wydawanym przez MBP 
w Ostrołęce czasopiśmie „Zeszyty Biblioteczne” Koło SBP ma specjalny 
dział, w którym jest prezentowana działalność Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Płocku jest współwydaw-
cą czasopisma fachowego „Bibliotekarz Płocki” zawierającego materiały 
metodyczne i sprawozdania z pracy Książnicy Płockiej i bibliotek powiatu 
płockiego. W roku sprawozdawczym ukazał się jeden numer czasopisma 
w formie elektronicznej.

Oddział w Radomiu jest współwydawcą „Bibliotekarza Radomskiego. 
Kwartalnika Informacyjno-Publicystycznego Biblioteki Publicznej w Rado-
miu”. W 2012 r. zostały wydane 4 numery.

Oddział w Warszawie wydał 4 numery „Komunikatu Zarządu Oddziału 
Warszawskiego SBP”.

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski działający przy Oddziale Warszaw-
skim opublikował 12 tom z serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach 
Współczesnych” pt. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa (ukazał 
się w styczniu 2012 r.). Trwają prace nad 13 tomem dedykowanym bi-
bliotekarzom polonijnym pt. Kustosze księgozbiorów polskich za granicą.

Cel  5: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.

W ogólnopolskim konkursie „Bibliotekarz Roku 2011” uczestniczyło 14 
okręgów, wybierając bibliotekarzy roku w poszczególnych województwach. 
W ogólnopolskim plebiscycie na Portalu SBP „Bibliotekarzem Roku 2011” 
została wybrana Małgorzata Kępka – z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ko- 
szarawie (woj. śląskie).
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Okręg podlaski
Działania promujące bibliotekarzy i biblioteki. Tydzień Bibliotek pod 

hasłem „Biblioteka ciągle w grze”, „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” orga-
nizowane są we wszystkich strukturach SBP. Szczegółowe informacje  
o przebiegu tej akcji zamieszczono w „Głosie Bibliotek” nr 2(10) 2012.  

Bibliotekarze z Koła Suwałki współorganizowali akcję „Żywa Biblioteka 
– nie oceniaj książki po okładce”. Czytelnicy mogli „przeczytać” 7 unika-
towych książek, rozmawiając ze specjalistami z zakresu: transplantologii, 
uzależnień od narkotyków i alkoholu, tatuaży, niepełnosprawności (wzroku 
i ruchowej).                                                                                   

Okręg pomorski
Przedstawiciele Oddziału Gdańskiego – kol. Katarzyna Kulesza i kol. 

Sławomir Siagło uczestniczyli w prezentacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Gdańsku. W spotkaniu wzięło 
udział ok. 40 osób. Podczas prezentacji członkowie SBP przedstawili pre-
zentacje multimedialną dot. Stowarzyszenia i działalności tej organizacji.

Zarząd Okręgu i Oddziału był współorganizatorem społecznej debaty 
nt. czytelnictwa „Czytanie – przyjemność czy przykry obowiązek?”, która 
odbyła się w MBP w Słupsku. Wzięli w niej udział literaci, księgarze, czy-
telnicy, bibliotekarze oraz młodzież szkół średnich.

Okręg Pomorski aktywnie włączył się w miejskie obchody Miesiąca 
Godności Osób Niepełnosprawnych w Słupsku. Członkowie Okręgu Po-
morskiego SBP uczestniczyli w pikniku miejskim (stoisko SBP z książką 
dla niewidomych) organizując konkurs literacki dla dzieci.

Okręg śląski
Okręg Śląski SBP włączył się w organizację etapu wojewódzkiego 

konkursu „Bibliotekarza Roku 2011”. Spośród sześciu kandydatek, Kapituła 
wybrała Małgorzatę Kępkę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie. 
Laureatka odebrała nagrodę i dyplom z rąk przewodniczącej Zarządu 
Głównego w trakcie Kongresu Książki Polskiej, zorganizowanego w Kato-
wicach przez Bibliotekę Śląską. Śląska „Bibliotekarka Roku 2011” została 
również laureatką etapu ogólnopolskiego. 

Przewodnicząca Zarządu Okręgu i Przewodnicząca Zarządu Oddzia-
łu w Częstochowie, uczestniczyły w uroczystości jubileuszowej 95-lecia 
SBP w Warszawie. Kol. Sylwia Błaszczyk odebrała „Medal za Długoletnią 
Służbę”, przyznany na wniosek Zarządu Głównego SBP.

Przedstawiciele Oddziału w Częstochowie uczestniczyli w pracach 
komisji Wojewódzkiego Konkursu dla nauczycieli bibliotekarzy „Tydzień/
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Miesiąc Bibliotek w obiektywie 2012”, Zarząd Oddziału w Częstochowie 
patronował konkursowi na film o czytaniu, nakręcony telefonem komór-
kowym: Tak czyta Częstochowa – 01.06 – 30.09.2012 r.

Okręg małopolski
Konkurs na „Bibliotekarza Roku”, objęty Patronatem Marszałka Woje-

wództwa, przyczynił się do zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza i pro- 
mowania uczestniczących w nim bibliotekarzy. Od początku przyjęto 
zasadę zapraszania władz samorządowych na uroczystość wręczania 
laureatom nagrody głównej tj. Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa 
Małopolskiego” i dyplomów (osobom nominowanym do Konkursu). Do II 
edycji Konkursu (za rok 2011) zgłoszono 8 kandydatów (6 – bibl. publ.,  
1 – naukowe, 1 – szkolne). „Bibliotekarza Roku 2011” wybrała (20.03.2012) 
Kapituła Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” powoła-
na Uchwałą Nr 1/2011 z 25.10.2011 r. Laureatką II Edycji Konkursu została 
Maria Marek (PiMBP Brzesko).

Okręg lubelski
– podjęcie inicjatywy konkursu „Lubelski Bibliotekarz Roku 2011”. Kon-

kurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłoszono 9 kandydatur. Nagro-
dą był nowoczesny tablet sfinansowany ze środków ZO SBP. Uroczyste 
wręczenie nagrody nastąpiło podczas Tygodnia Bibliotek na III Lubelskim 
Forum Bibliotekarzy w obecności władz wojewódzkich i samorządowych  
z udziałem lokalnych mediów podczas IX Ogólnopolskiego Tygodnia Biblio-
tek ph. „Biblioteka ciągle w grze”. Kandydatka z województwa lubelskiego 
w etapie ogólnopolskim zajęła 2 miejsce,

– współorganizacja XVIII edycji konkursu wojewódzkiego na najlepszą 
bibliotekarkę pracującą z dziećmi. Nagroda im. Anny Platto (8.08.2012 r.),

– współpraca przy typowaniu i ocenie bibliotek w ramach wojewódz-
kiego programu „Wzorowa Biblioteka 2012”, na najlepszą bibliotekę woje-
wództwa lubelskiego spełniającą wysokie standardy bibliotekarstwa. Tytuł 
przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach.

Okręg łódzki
Okręg Łódzki SBP zajął się organizacją:
�  okręgowego etapu konkursu na „Bibliotekarza Roku 2011”,
�  regionalnego konkursu „Najlepsze przedsięwzięcie młodego biblio-

tekarza Okręgu Łódzkiego SBP,
�  udzielono wsparcia finansowego i organizacyjnego na potrzeby cy-

klicznie organizowanej imprezy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
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Spotkania integrujące bibliotekarzy:
�  VII Forum Młodych Bibliotekarzy, którego organizację wspomagała 

przewodnicząca Sekcji BNSW,
�  XIV Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, orga-

nizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi przy wsparciu 
członków Sekcji BNSW,

�  od 2012 r. informacje o działalności Sekcji BNSW zamieszczane 
są na blogu, który znajduje się pod adresem: http://sekcjabnsw.blogspot.
com/. Kontynuowana jest współpraca z administratorem strony internetowej 
Łódzkiego Okręgu SBP. Znajduje się na niej przekierowanie do witryny 
Sekcji BNSW. W dziale aktualności zamieszczane są wszelkie nowinki 
dotyczące działań bibliotekarzy ze szkół niepaństwowych,

�  ogromnym przedsięwzięciem było zorganizowanie trzeciej edycji 
rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”, 

�  sekretarz Sekcji BNSW otrzymała główną nagrodę w konkursie „Naj-
lepsze przedsięwzięcie młodego bibliotekarza Okręgu Łódzkiego SBP”, 
przyznaną podczas VII Forum Młodych Bibliotekarzy.

Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Okręgu przeprowadził w skali województwa konkurs „Bibliote-

karz Roku”. Przewodnicząca wraz z Zarządem Okręgu bardzo aktywnie 
zachęcała środowisko bibliotekarzy do przesyłania kandydatur do kon-
kursu. Efektem podjętych działań było zgłoszenie kandydatki do nagrody 
ogólnopolskiej Elżbiety Dziubińskiej z MBP w Morągu.

Zorganizowano ponadto Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Lidzbar-
ku Warmińskim (9.05.2012 r.),w którym uczestniczyły władze Urzędu 
Marszałkowskiego w Olsztynie, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta  
w Lidzbarku Warmińskim. Podczas uroczystości 6 bibliotekarzy nomino-
wanych w konkursie na Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego otrzymało 
nagrody ufundowane przez Marszałka. Główną nagrodę otrzymała dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, Elżbieta Dziubińska. 

Okręg opolski
18 października 2012 r. z inicjatywy Szkolnego Multimedialnego Cen-

trum Dydaktyczno-Bibliotecznego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim 
odbyło się I Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego „Moja biblioteka. 
Mój użytkownik”. Współorganizatorami konferencji były: Zarząd Okręgu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu oraz Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Opolskiego. 24 czerwca 2012 r., Zarząd Okręgu uczest-
niczył w X edycji Opolskiego Festiwalu Nauki, którego organizatorami 
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były opolskie uczelnie.  Uczestnicy niedzielnego pikniku rodzinnego mieli 
okazję porozmawiać z bibliotekarzami nie tylko o książce, ale również  
o działalności SBP oraz zobaczyć pokaz multimedialny ukazujący historię 
Okręgu Opolskiego SBP. 

Okręg zachodniopomorski
30.01 – przewodnicząca Zarządu Okręgu Cecylia Judek uczestniczyła  

w  dyskusji radiowej – nagranie w  PR Szczecin nt. akcji 1% dla organizacji 
pozarządowych.

4.02 – udział SBP (Koło nr 1) w VII Spotkaniach Szczecińskich Orga-
nizacji Pożytku Publicznego.  Udział  w akcji  „Niewiele trzeba by czuć się 
lepiej. Wystarczy 1%”.  Celem akcji było rozpropagowanie wśród miesz-
kańców Szczecina informacji o możliwości przekazania 1% podatku do-
chodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

7.02 – wywiad (C. Judek, A. Szpunar) dla PR Szczecin nt. historii  
i działalności SBP oraz pozyskiwania 1% organizacji pożytku publicznego.

Przeprowadzenie III edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego o  nagrodę im. Stanisława Badonia dla „Bibliotekarza 
Roku 2011” Województwa Zachodniopomorskiego. „Bibliotekarzem Roku 
2011” została kol. Danuta Krajewska z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
(z filii nr 11). Wyróżnienia otrzymali: Bożena Pilczuk z Książnicy Pomor-
skiej w Szczecinie, Halina Kluczewska z Miejskiej  Biblioteki Publicznej  
w Choszcznie, Salomea Barwikowska z Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny w Trzebiatowie przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury w Trzebiatowie  
i Edyta Robakowska-Iwaniec z Biblioteki Publicznej Gminy Miasta w Sia-
nowie (filia w Sierakowie).

Kol. Sylwia Matejek, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
była przedstawicielką Okręgu Zachodniopomorskiego SBP w jury  konkursu 
„Dobre praktyki w bibliotekach” w województwie zachodniopomorskim. Ko-
misja jednogłośnie wyłoniła zwycięzcę, którym została Gminna Biblioteka 
Publiczna w Stanominie. Wyróżnienia otrzymały: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Chojnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie. 

 
Okręg kujawsko-pomorski

Zarząd Okręgu: 
24 maja 2012 r. w Grudziądzu odbyły się jubileuszowe uroczystości  

z okazji 100-lecia Biblioteki w Grudziądzu i 95-lecia Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Grudziądza (organizatorzy: Biblioteka 
Miejska im. Wiktora Kuplerskiego w Grudziądzu, Stowarzyszenie Biblio-
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tekarzy Polskich). W uroczystościach uczestniczyli bibliotekarze Okręgu 
SBP woj. kujawsko-pomorskiego, licznie zaproszeni goście. Podczas uro-
czystości wręczono medale i odznaczenia Stowarzyszeniowe oraz uho-
norowano Kujawsko-Pomorskiego „Bibliotekarza Roku 2011”, koleżankę 
Grażynę Kędzierską z Biblioteki Publicznej  im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Sępolnie Krajeńskim. 

Okręg dolnośląski
Obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek miały miejsce 

9 maja i odbyły się w Centrum Konferencyjnym – Hala Stulecia we Wro-
cławiu. Honorowy Patronat nad obchodami objął J. M. Rektor Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. prof. AM dr hab. Krystian 
Kiełb. Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Okręgu Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału Wrocławskiego, 
Zarządy Oddziałów w: Kłodzku, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, 
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Akademia Muzyczna im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samorządowych, którzy uhonorowali bibliotekarzy. 

Tytuł Dolnośląskiego „Bibliotekarza Roku 2011” przyznano Annie Janus 
za stworzenie przestrzeni publicznej chętnie odwiedzanej przez młodych 
ludzi i zapewniającej szeroki wachlarz form uczestnictwa w kulturze.

Oddział Jeleniogórski:
�  z okazji Dnia Bibliotekarza przewodnicząca oddziału na spotkaniu 

dla bibliotekarzy szkolnych w Lwówku Śląskim wygłosiła referat „Integra-
cja środowiska bibliotekarskiego i jej znaczenie dla pragmatyki zawodu”,

�  Koło we Lwówku Śląskim we współpracy z Powiatową i Miejską Bi-
blioteką Publiczną zorganizowało konferencję z okazji Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek zatytułowaną „Biblioteka więcej niż myślisz”.

Okręg lubuski
17 maja w Zielonogórskiej Palmiarni odbyły się uroczystości z oka-

zji jubileuszu 65-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
C. Norwida w Zielonej Górze. Za całokształt działalności na rzecz roz-
woju polskiego bibliotekarstwa i upowszechniania czytelnictwa zielono-
górska książnica uhonorowana została medalem Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich „W dowód uznania”. Medal wręczyła przewodnicząca 
SBP Elżbieta Stefańczyk, przekazując życzenia kolejnych sukcesów  
w działaniach na rzecz rozwoju biblioteki oraz podnoszenia rangi zawodu 
bibliotekarza. Obchody 65-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-



52 Nr 2/2012 BIULETYN ZG SBP

blicznej im. C. Norwida dopełniło otwarcie mediateki „Szklana Pułapka”  
z siedzibą w Zielonogórskiej Palmiarni. 

W WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zorganizowano Woje-
wódzki Dzień Bibliotekarza – 9 maja 2012 r. Podczas uroczystości wrę-
czono dyplom oraz nagrodę rzeczową Lubuskiemu „Bibliotekarzowi Roku 
2011”, Teresie Zawalnej.

Okręg wielkopolski
Zarząd Okręgu po raz 19. zorganizował Konkurs im. Andrzeja Wojt-

kowskiego, dla wielkopolskich bibliotekarzy. Zgłoszono pięciu  kandydatów 
do Nagród Głównych i pięciu do Nagrody Młodych. Decyzję o przyznaniu 
nagród podjęła Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządów 
Oddziałów i Okręgu SBP. Nagrody Główne otrzymały: Urszula Błaszczyk – 
pracownik Biblioteki Politechniki Poznańskiej i Krystyna Dzikowska – były 
pracownik Biblioteki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Laureatem 
Nagrody Młodych została  Sylwia Mróz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie. Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 15 listopada 2012 r. tradycyjnie w Sali Czerwonej Pałacu Dzia-
łyńskich na Starym Rynku w Poznaniu. Nagrody laureatom wręczyła,  
w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Sławomira Piasecka 
z Departamentu Kultury. Na realizację konkursu została przyznana dota-
cja ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Uroczystość 
wręczenia nagród była połączona z 95-leciem SBP.

We wszystkich oddziałach w ramach Tygodnia Bibliotek były organizo-
wane różne przedsięwzięcia (spotkania integracyjne, uroczyste koncerty, 
wystawy, konkursy, zwiedzanie bibliotek, spotkania z ciekawymi ludźmi).  
W Oddziale Poznańskim zorganizowano ogółem ok. 100  imprez, w tym 
m.in. prelekcję „Biblioteki świata”, zbiórkę książek pod hasłem „Każda 
książka na wagę złota”. 

W Oddziale Leszczyńskim na uroczystości Dnia Bibliotekarza (10 
maja) wręczono coroczne Nagrody im. Heleny Śmigielskiej, którą otrzy-
mał Krzysztof Taciak z biblioteki publicznej w Lesznie. Wręczono także 
Nagrody Liścia Miłorzębu (dla regionalnego wydawcy), którą otrzymało 
wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie za publikacje 
Albumu X-lecia WSH oraz tomik wierszy Eleonory i Ryszarda Biberstajn 
Zadanie domowe. 

Okręg mazowiecki
Po raz drugi Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs 

na Mazowieckiego „Bibliotekarza Roku 2011”. Zgłoszono 7 kandydatek: 
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5 z bibliotek publicznych, 1 z biblioteki naukowej i 1 z biblioteki szkolnej. 
Zwyciężyła Anna Skubisz-Szymanowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Radomiu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas 
Jubileuszu 95-lecia SBP w okręgu mazowieckim, 18 września w Centralnej 
Bibliotece Wojskowej w Warszawie.

W 2012 r. 4 członków SBP w Okręgu Mazowieckim otrzymało Odznakę 
Honorową SBP; medal „W dowód uznania” – 21 osób, w tym jeden przed-
stawiciel samorządu (wójt gminy Zakrzew). E. Stefańczyk, przewodnicząca 
SBP otrzymała srebrny medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

*   *   *

Sprawozdanie w sposób skrótowy przedstawia najistotniejsze doko-
nania członków SBP z poszczególnych ogniw terenowych. Podejmowane 
działania, podobnie jak w latach poprzednich, pokazują różnorodność form 
pracy i skalę tematyki podejmowanych inicjatyw. 

Rok 2012 był kolejnym, w którym Stowarzyszenie realizowało przyjęte 
w Strategii cele. Inicjatywy poszczególnych ogniw pokazują, że przyjęte do 
realizacji cele kierunkują także działania poszczególnych ogniw organizacji. 
Należy także podkreślić udział członków SBP w konsultowaniu przepisów 
bibliotecznego prawa, aktywność w działaniach integracyjnych.

Niepokoić mogą trudności w tworzeniu bazy danych SBP. Baza ma 
być narzędziem służącym Zarządowi Głównemu do szybkiej komunikacji 
z poszczególnymi członkami. Miała dawać też możliwość kierunkowania 
działań SBP do poszczególnych grup wiekowych, czy innych tworzonych 
np. wg wykształcenia czy zainteresowań członków. Nie będzie to możliwe 
bez danych o poszczególnych członkach Stowarzyszenia.
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II. POSIEDZENIA PREZYDIUM I ZARZĄDU GŁÓWNEGO SBP

1. Obrady Prezydium ZG SBP

31.05.2012 r.
W Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SBP,  

w którym uczestniczyli członkowie: Elżbieta Stefańczyk, Helena Bednarska, 
Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-
-Jarzyńska, Marzena Przybysz, a także zaproszeni: Stanisław Czajka, 
Anna Grzecznowska, Janusz Nowicki, Małgorzata Szmigielska. Prezydium 
podsumowało działania SBP w I półroczu 2012 r. i przyjęło materiały na 
posiedzenie Zarządu Głównego, odbywające się bezpośrednio po zakoń-
czeniu obrad Prezydium. 

21.09.2012 r.
W dniu 21 września 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Pre-

zydium ZG SBP. Celem spotkania było omówienie działań realizowanych 
w III kwartale br. oraz stanu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów 
2013. Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP – Elżbieta Stefańczyk. 
Uczestniczyli: członkowie Prezydium: Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Sylwia Błaszczyk; zaproszeni: 
dr Stanisław Czajka, dr Anna Grzecznowska, Janina Jagielska, Janusz 
Nowicki, Elżbieta Górska, Łukasz Stochniał.

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu protokołu z obrad Prezydium ZG 
w dniu 31 maja 2012 r., kol. Elżbieta Stefańczyk poinformowała o działal-
ności Zarządu Głównego w okresie czerwiec-wrzesień 2012 r., w tym o:

– zakończonych konkursach: „Bibliotekarz Roku”, Tydzień Bibliotek,
– udziale kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej w Kongresie IFLA w Hel-

sinkach,
– VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi, w którym uczestniczyło 

ponad 200 osób, relacja była zamieszczana na bieżąco na portalu sbp.
pl, następne Forum zaplanowane jest w Olsztynie,

– XIV Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w Łodzi,
– przygotowaniach do X. Konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek 

publicznych” współorganizowanej z Komisją Nowych Technologii ZG SBP 
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(7-8 listopada); konferencja odbędzie się w CBW, towarzyszyć jej będzie 
II Salon Nowych Technologii,

– opiniach SBP m.in. w sprawach projektów rozporządzeń: MKiDN dot. 
wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach 
stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawo-
dów związanych z działalnością biblioteczną; MEN w sprawach placówek 
doskonalenia nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, organizacji kuratoriów 
oświaty; MSW w sprawie obsługi bibliotecznej w podległych jednostkach; 
Ministra Sprawiedliwości dot. obsługi bibliotecznej w zakładach karnych,

– przygotowaniach do udziału SBP w III Kongresie Bibliotek Publicz-
nych ph. „Biblioteka z wizją”; SBP prowadzić będzie blok dotyczący różnych 
aspektów współpracy w zespole bibliotecznym, np. relacji między dyrek-
torem a pracownikami, sytuacji zespołu rozproszonego (placówka główna 
i filie), motywowania pracowników, efektywnego zarządzania,

– uzyskanych grantach na dofinansowanie: obchodów Jubileuszu SBP; 
organizacji II Salonu Bibliotek na XXI Targach Książki Historycznej; wyda-
wania czasopism naukowych SBP oraz numeru specjalnego „Przeglądu 
Bibliotecznego” w wersji angielskiej; budowy archiwum cyfrowego SBP,

– uruchomieniu na portalu sbp.pl serwisu Bibliofilm – Biblioteka w fil- 
mie, film w bibliotece.

Kolejną część Prezydium wypełniło omówienie przygotowań do KZD 
2013. Obecni zatwierdzili dokumentację zjazdową dla okręgów i oddziałów 
(ramowe regulaminy) po wprowadzeniu drobnych uwag (w harmonogra-
mie przygotowań do Zjazdów Oddziałowych i Okręgowych). Kol. Sylwia 
Błaszczyk z kolei przedstawiła stan prac nad nowelizacją Statutu SBP  
(poprawki, uzupełnienia itp.). Kol. Elżbieta Stefańczyk poinformowała  
o miejscu obrad KZD (Warszawa, w pobliżu Placu Zawiszy). Dyskutowano 
o tematyce konferencji towarzyszącej KZD; proponowano m.in. zawód 
bibliotekarza, budownictwo biblioteczne, biblioteka w świecie cyfrowym, 
biblioteki w świecie komunikacji sieciowej. Janusz Nowicki przedstawił 
propozycję tematu poświęconego edukacji informacyjnej polskiego spo-
łeczeństwa, jako wyzwania dla bibliotekarzy; nawiązywałoby to do stra-
tegii SBP, w której przyjęto, że SBP jest przestrzenią partnerską dla roz-
woju bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Zaproponował również referaty  
w kontekście edukacji informacyjnej, kompetencji i potrzeb informacyjnych.  
W ramach przygotowań do KZD kol. Janina Jagielska, przewodnicząca 
KOiW poruszyła problem przyznawania odznaczeń na Zjazd.

Kolejny punkt porządku obrad poświęcony był realizacji Strategii SBP 
na lata 2010-2021; kol. E. Górska poinformowała m.in. o: pracach nad 
Ustawą o bibliotekach (trwają konsultacje w środowisku dyrektorów woje-
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wódzkich bibliotek publicznych oraz bibliotek akademickich), działaniach 
w zakresie badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych 
(zmiany w składzie Zespołu, promocja rezultatów prac Zespołu na ła-
mach czasopism SBP oraz podczas spotkań Konferencji Dyrektorów WBP  
i innych imprez, badania satysfakcji użytkowników) oraz wynikach ankiety 
nt. oczekiwań członków SBP w zakresie ulg i bonusów.

Stan realizacji prac w zakresie rozbudowy bazy członków SBP – za-
danie objęte dofinansowaniem w ramach programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – omówili kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Łukasz 
Stochniał. Aktualnie w bazie jest zarejestrowanych ok. 7200 osób. Do 
końca grudnia powinny być wprowadzone wszystkie poprawki obligato- 
ryjne i nastąpi połączenie bazy z portalem sbp.pl. Zebrani dyskutowali  
m.in. o wprowadzeniu do bazy, jako obligatoryjnego pola, roku urodzenia 
członka.

Następnie przedstawiono sytuację finansową SBP oraz zagadnie-
nia rozliczania działań podejmowanych przez okręgi (A. Grzecznowska,  
J. Pasztaleniec-Jarzyńska). Sytuacja finansowa jest w miarę stabilna, sys-
tematycznie wzrasta sprzedaż książek. Omawiano sposoby ich dystrybucji; 
uzgodniono, że umowa z Azymutem nie będzie kontynuowana.

O przygotowaniach do Jubileuszu 95-lecia SBP poinformowała kol. 
E. Stefańczyk. Centralne obchody odbędą się w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego 4 października; towarzyszyć im będzie Międzynarodo-
wa Konferencja „Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy”  
(4-5 października), przygotowywana wraz z Komisją ds. Edukacji Infor-
macyjnej ZG SBP.

J. Pasztaleniec-Jarzyńska, koordynator działań dotyczących organiza-
cji II Salonu Bibliotek na XXI Targach Książki Historycznej (29 listopada –  
2 grudnia, Arkady Kubickiego w Warszawie), dofinansowanych ze środków 
MKiDN, omówiła stan prac dot. organizacji seminarium „Małe ojczyzny 
– historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek”, konkursu „Historyczne 
wędrówki z biblioteką”, akcję promocji książek wśród dzieci pt. „Posłuchaj 
z nami polskich baśni i legend”. W końcowym etapie prac jest Katalog 
publikacji historycznych bibliotek.

W sprawach różnych Anna Grzecznowska prac o zmianach personal-
nych w Biurze ZG SBP.  

      
12.11.2012 r.

Obecni: E. Stefańczyk, M. Bochan, S. Czajka, J. Nowicki, E. Kobier-
ska-Maciuszko, M. Przybysz, E. Górska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska,  
A. Grzecznowska, Ł. Stochniał.
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Porządek obrad:
1. Prace nad nowelizacją Statutu SBP 

Przedstawiono stan prac i omówiono punkty sporne, dotyczyły one 
m.in. zastąpienia sformułowań dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej sformułowaniem „prowadzenie odpłatnej działalności sta-
tutowej”. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła nowe brzmienie § 7 i 8 
– Cele i środki działania. W trakcie dyskusji zdecydowano się na dodanie 
w środkach działania zapisów dot. prowadzenia różnych form integracji 
zawodowej środowiska bibliotekarskiego oraz organizowania zbiórek pu-
blicznych książek. W § 40 (kompetencje ZG) zaproponowano określenie, 
czym ma być Forum SBP, w oddzielnym punkcie, który może brzmieć 
– „Zwoływanie i organizowanie Forum SBP jako międzyzjazdowego spo-
tkania struktur Stowarzyszenia o charakterze doradczym i opiniującym”. 
Zebrani wyrazili zgodę na postulat A. Grzecznowskiej, aby w § 71 pkt. 2a, 
dotyczącym wymaganych podpisów uprawnionych osób na dokumentach 
w sprawach majątkowych, osobami uprawnionymi w ZG byli: przewodni-
czący Stowarzyszenia, sekretarz generalny, skarbnik.  

2. Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 
    (stan realizacji)

Stan prac omówiła E. Górska, zwracając uwagę m.in. na zaplano-
wane spotkanie z dyrektorami instytutów bibliotekoznawstwa i informa-
cji naukowej w dniu 7.12, poświęcone pracom nad nowelizacją ustawy 
o bibliotekach i programowi akredytacji profesjonalnej. Aktualnie swoje 
stanowisko w sprawie ustawy przygotowuje też Konferencja Dyrektorów 
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Są kwestie sporne, dotyczące np. 
sensu istnienia Krajowego Centrum Bibliotek. W grudniu zostanie złożo-
ny projekt ustawy do MKiDN. Jednocześnie podejmowane są na łamach 
czasopism SBP działania promujące projekt ustawy. Pani E. Górska omó-
wiła również kampanię fundraisingową, którą prowadzi z ramienia Biura 
ZG M. Woźniak – wyznaczenie celu (wsparcie finansowe dla biblioteki 
w szpitalu dziecięcym na ul. Niekłańskiej w Warszawie), przygotowania 
do przeprowadzenia akcji zbierania funduszy, projekt ulotki, rozmowy z wo- 
lontariuszami. Przedstawiła także prace nad programem ulg i bonusów – 
wyselekcjonowano 3 grupy profilowe: edukacja i działalność zawodowa, 
książka po godzinach, życie nie kończy się w bibliotece.

3. Baza członków SBP
Stan prac nad rozbudową i aktualizacją bazy przedstawił Ł. Stochniał. 

W chwili obecnej zarejestrowanych jest ok. 7200 osób. Ustalono, że do 
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końca grudnia zostaną wprowadzone wszystkie poprawki wcześniej usta-
lone, natomiast do końca lutego 2013 zakończy się proces uzupełniania 
w bazie pola – rok urodzenia członka. 

4. Wybór kandydata na członka RPOK
Zebrani jednogłośnie zgłosili kandydaturę E. Stefańczyk (Uchwała Pre-

zydium ZG nr 6) na członka Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, 
działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Plan pracy ZG SBP na 2013 r. 
Wstępne propozycje konferencji i warsztatów:
– Bibliofilm,
– Facebook i Twitter,
– Konferencja regionalna w Białymstoku nt. współpracy bibliografów 

regionalnych. Założenia planu wydawniczego na rok 2013 przedstawił  
J. Nowicki. 

6. Krajowy Zjazd Delegatów 2013
Dyskusja dotycząca wyboru tematyki konferencji zjazdowej. Padła pro-

pozycja tytułów – „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej” zapropono-
wana przez E. Kobierską-Maciuszko lub „Biblioteka w świecie cyfrowym” 
– propozycja J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej. 

7. Sprawy różne
M. Przybysz przedstawiła postulat uczestników Spotkania Zespołu ds. 

Bibliografii Regionalnych, aby ZG SBP udzielił wsparcia w lepszej promocji 
i prezentacji bibliografii regionalnych w bibliotekach publicznych.  

13.12.2012 r. 
W dniu 13.12.2012 r. w Biurze Zarządu Głównego SBP odbyło się 

posiedzenie Prezydium ZG. Obecni byli: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Ko-
bierska-Maciuszko, Marzena Przybysz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. 
Zaproszeni: Maria Burchard, Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska, Ja-
nusz Nowicki, Janina Jagielska. Zebranie prowadziła Elżbieta Stefańczyk.
Podczas spotkania, członkowie Prezydium zapoznali się ze szczegółową  
tematyką obrad Zarządu Głównego SBP, zatwierdzili materiały na po-
siedzenie. Ustalono, że zaproponowane zostanie uzupełnienie porządku 
obrad ZG o sprawę nowelizacji regulaminu konkursu „Bibliotekarz Roku”.  
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2. Obrady Zarządu Głównego SBP

31.05 – 01.06.2012 r. 
Na posiedzeniu ZG SBP obecni byli: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Ko-

bierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, Marzena Przybysz, Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska, Helena Bednarska, Maria Burchard, Maria Bo-
chan, Halina Ganińska, Joanna Chapska, Jerzy Krawczyk, Elżbieta Bud-
nik, Sabina Malinowska, Elżbieta Zaborowska, Stanisław Czajka, Anna 
Grzecznowska, Janusz Nowicki, Małgorzata Szmigielska.

Dwudniowe obrady były podsumowaniem działalności SBP w pierw-
szym półroczu bieżącego roku. Przyjęto porządek obrad:

31 maja
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniach 29-30.03.2012 r.
2. Informacja o działalności ZG SBP w okresie 31.03. – 30.05.2012 r. 

(kol. E. Stefańczyk).
3. Informacja o przebiegu „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”, „Tygodnia 

Bibliotek 2012” oraz konkursie „Bibliotekarz Roku 2011” (kol. J. Paszta-
leniec-Jarzyńska).

4. Przygotowania do Jubileuszu 95-lecia SBP (kol. E. Stefańczyk).
5. Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021, omówienie grantu FRSI 

(kol. kol. E. Górska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska).
6. Wyniki kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej (kol. E. Zaborowska).
7. Sytuacja finansowa SBP (kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska, dyr.  

A. Grzecznowska).
8. Sprawy różne.

Ad. 1 
Przyjęto protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego z dn. 29-30 marca 

2012 r.  

Ad. 2
Omawiając najważniejsze działania ZG SBP w okresie kwiecień-maj 

br. kol. Elżbieta Stefańczyk przedstawiła nowego członka ZG – kol. Sabinę 
Malinowską, wicedyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, 
delegata na KZD 2009 r. Kol. S. Malinowska została członkiem Zarzą-
du Głównego w miejsce Piotra Marcinkowskiego, który złożył rezygnację 
28.03.2012 r., w związku z odejściem z pracy w Bibliotece UAM.

Przewodnicząca SBP zaprezentowała także stanowiska Stowarzysze-
nia dotyczące m.in. wymiaru urlopów dla bibliotekarzy, dyrektywy Parla-
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mentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania utworów osieroconych,  
projektów rozporządzeń MKiDN dotyczących: Narodowego Zasobu Bi-
bliotecznego, wynagradzania pracowników instytucji kultury, organizacji  
i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kul-
tury.

Przewodnicząca poinformowała również o konferencjach, które odbyły 
się w omawianym okresie oraz o uczestnictwie SBP w obchodach Świato-
wego Dnia Książki i Praw Autorskich, wynikach konkursu „Mistrz Promocji 
Czytelnictwa 2011” (podczas konferencji inaugurującej III Warszawskie 
Targi Książki odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu). 
Mówiła też o uzyskanych grantach i dotacjach na: dodatek do „Porad-
nika Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej”, uruchomienie serwisu 
BIBLIOFILM, organizację II Salonu Bibliotek podczas XXI Targów Książki 
Historycznej. Wspomniała także o nagrodach (nominacja E. Stefańczyk do 
nagrody IKAR), a także o działaniach wizerunkowych (oferta wydawnicza, 
kampania 1% dla SBP, „Bibliotekarz” w nowej szacie graficznej, realizacja 
ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku 2011”). Przewodnicząca SBP 
przedstawiła także zebranym zmiany w składzie  Komitetu Redakcyjnego 
„Bibliotekarza”. Przewodniczącym Komitetu została prof. dr hab. Jadwiga 
Konieczna, kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
UŁ. Do Komitetu dołączył także Andrzej Dąbrowski, dyrektor WBP w Kiel-
cach. Z prac Komitetu wycofał się natomiast Bolesław Howorka.

Działania w zakresie rozwoju portalu omówiła redaktor naczelna, Mał-
gorzata Szmigielska, prezentując m.in. założenia realizacji polityki sprze-
daży elektronicznej publikacji SBP w 2012 r. ZG przyjął projekt propozycji 
M. Szmigielskiej dot. realizacji e-sprzedaży. Janusz Nowicki z Wydaw-
nictwa SBP przedstawił realizację planu wydawniczego oraz promocję  
i sprzedaż książek wydawanych przez Stowarzyszenie.  

Ad. 3
Opiekunowie poszczególnych okręgów mówili o obchodach Dnia Bi-

bliotekarza i Bibliotek oraz Tygodnia Bibliotek 2012 w wybranych okręgach, 
m.in. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o imprezach w okrę- 
gu mazowieckim, Sylwia Błaszczyk – w śląskim, Marzena Przybysz –  
w łódzkim. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła także stan realizacji 
konkursu „Bibliotekarz Roku 2011” (podsumowanie I etapu, oraz przebieg 
głosowania internetowego w etapie II). 
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Ad. 4
Omawiając przygotowania do Jubileuszu 95-lecia SBP kol. E. Stefań-

czyk przedstawiła proponowany program obchodów. Uroczystości Jubile-
uszowe centralne odbędą się w dn. 4 października w BUW. Towarzyszyć 
im będzie konferencja poświęcona edukacji informacyjnej, zorganizowana  
w dn. 4-5 października, we współpracy z Komisją ds. Edukacji Informa-
cyjnej ZG. Oprawę muzyczną Jubileuszu stanowić będzie koncert muzy-
ki poważnej, zorganizowany przez przewodniczącą Sekcji Fonotek, kol.  
K. Janczewską-Sołomko. Patronat nad Jubileuszem objął Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.

Ad. 5
Prace realizowane w zakresie długofalowej strategii SBP przedsta-

wiły Elżbieta Górska (działania w ramach grantu FRSI dot. wzmocnienia 
potencjału Stowarzyszenia) oraz Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, która 
zaprezentowała propozycje wprowadzenia zmian w Strategii SBP na lata 
2010-2021, wypracowane w marcu br. podczas warsztatów ewaluacyjnych, 
z udziałem przedstawicieli struktur Stowarzyszenia. 

Ad. 6
Elżbieta Zaborowska zreferowała wyniki kontroli Głównej Komi-

sji Rewizyjnej, która pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia  
w 2011 r., zarówno merytoryczną, jak i finansową.

Ad. 7
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wraz z Anną Grzecznowską przed-

stawiły aktualną sytuację finansową. Wynik finansowy za okres styczeń-
-kwiecień 2012 r. jest pozytywny, znacznie (dwukrotnie) wzrosła sprzedaż 
książek w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku, zwięk-
szyło się również dofinansowanie książek i czasopism. 

Ad. 8
Poruszono problem kontynuacji prac nad bazą członków, dyskutowano 

też o odznaczeniach dla członków SBP. 
Głównym tematem drugiego dnia obrad Zarządu Głównego były przy-

gotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 2013 r. Zarząd przyjął 
uchwały w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów w dniach 7-8 
czerwca 2013 r. w Warszawie (Uchwała nr 9) oraz zasad wyboru delegatów 
na KZD (Uchwała nr 10). Ponadto zatwierdził harmonogram przygotowań 
do KZD i wniósł uwagi do projektów regulaminów: Obrad KZD, Komi-
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sji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej, Komisji 
Skrutacyjnej, Komisji Statutowej. Przewodnicząca SBP poinformowała  
o podjętym rozeznaniu w sprawie wyboru miejsca obrad i zakwaterowaniu 
uczestników. Dyskutowano także o zasadach finansowania Zjazdu, w tym 
odpłatności delegatów.

Anna Grzecznowska przedstawiła stan prac nad aktualizacją Statutu 
SBP (wysłano informacje do okręgów z prośbą o zgłaszanie uwag do 
Statutu, trwa spis uwag zgłoszonych przez inne osoby). Zebrani poparli 
propozycję konsultacji prawnej ze specjalistą z NGO.

Kol. E. Stefańczyk poruszyła także zagadnienie wyboru tematyki kon-
ferencji towarzyszącej Zjazdowi. Zastanawiano się nad propozycją konfe-
rencji z cyklu „Biblioteka XXI wieku…”. Ustalono, że członkowie ZG zgłoszą 
swoje propozycje do Biura ZG do końca czerwca br.

1 czerwca 
Przygotowania do KZD 2013: 

– przyjęcie uchwał dot. zwołania KZD 2013 oraz ustalenia zasad wy-
boru delegatów,

– relacje Komitetu Programowo-Organizacyjnego KZD z przeprowa-
dzonych prac przygotowawczych, 

– zatwierdzenie „Harmonogramu przygotowań do KZD”, 
– opracowanie projektów regulaminów Zjazdu, 
– stan prac nad nowelizacją „Statutu SBP”, 
– omówienie konferencji towarzyszącej Zjazdowi.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk. 

Zaproponowała  uzupełnienie porządku obrad o tematykę sprzedaży elek-
tronicznej wydawnictw SBP, na co zebrani wyrazili zgodę.

  
13-14.12.2012 r. 

Na posiedzeniu ZG obecni byli: Maria Bochan, Elżbieta Budnik, Maria 
Burchard, Joanna Chapska,  Ewa Chrzan, Stanisław Czajka, Halina Ga-
nińska, Elżbieta Górska, Anna Grzecznowska, Ewa Kobierska-Maciuszko, 
Jerzy Krawczyk, Janusz Nowicki, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ma-
rzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk, Małgorzata Szmigielska, Elżbieta 
Zaborowska.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk, 
która zgłosiła uzupełnienie porządku obrad o punkt dot. nowelizacji regu-
laminu konkursu „Bibliotekarz Roku”; poprawkę przyjęto.

Pierwszy dzień obrad ZG poświęcony był głównie podsumowaniu dzia-
łalności Stowarzyszenia w 2012 r. Po przyjęciu protokołu z Posiedzenia  
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w dniach 31.05 – 1.06.2012 r. kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniej-
sze działania ZG SBP w 2012 r., w tym: konferencje, seminaria i warsztaty, 
obchody Jubileuszu 95-lecia SBP. Przypomniała  stanowiska Stowarzy-
szenia, opinie, podjęte działania rzecznicze. Zwróciła także uwagę na 
realizowane programy (Tydzień Bibliotek), konkursy (Nagroda Młodych 
SBP im. Prof. Marii Dembowskiej, Nagroda Naukowa SBP im. Adama 
Łysakowskiego, Mistrz Promocji Czytelnictwa, Historyczne wędrówki z bi- 
blioteką). Podkreśliła działania wizerunkowe, w tym nową szatę graficzną 
„Bibliotekarza”, edycję Oferty wydawniczej, Katalogu wydawnictw histo-
rycznych bibliotek oraz Kalendarza 2013. Wyraziła słowa uznania dla dzia-
łalności redakcji portalu sbp.pl oraz Wydawnictwa (e-sklep, archiwum cy-
frowe publikacji, udział w targach, atrakcyjna oferta wydawnictw zwartych). 
Kol. Janusz Nowicki uzupełnił wypowiedź przedstawiając wyniki sprzedaży 
poszczególnych pozycji wydawniczych. Ogółem w 2012 r. sprzedaż książek 
wzrosła, natomiast spadła sprzedaż czasopism.

Uzupełniając wypowiedź przewodniczącej SBP kol. Sylwia Błaszczyk 
przedstawiła informacje z działalności struktur SBP w 2012 r. Kol. Ewa 
Chrzan z kolei omówiła działalność sekcji, komisji i zespołów ZG SBP. Pod-
kreśliła dużą aktywność Sekcji Bibliotek Muzycznych (spotkania, konferen-
cja, działalność również na forum międzynarodowym), Sekcji Bibliotek Pe-
dagogicznych i Szkolnych (2 konferencje, warsztaty), Komisji Odznaczeń  
i Wyróżnień, Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (konferencja i spotkanie), 
Komisji Nowych Technologii, Komisji ds. Edukacji Informacyjnej.

Następnie głos zabrał kol. Stanisław Czajka, honorowy przewodniczący 
SBP, który podkreślił, że pozycje wydawane przez Stowarzyszenie w 2012 r. 
były na bardzo wysokim poziomie i cieszyły się dużym uznaniem czytelni-
ków. Jest to o tyle istotne, że oferta książkowa zrekompensowała spadek 
sprzedaży czasopism. Wyraził niepokój, co do sprzedaży czasopism; za-
proponował oddzielną dyskusję na ten temat w innym terminie.

Anna Grzecznowska, dyrektor Biura ZG SBP stwierdziła, że spośród 
warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie dużym powodzeniem 
cieszyły się warsztaty poświęcone portalom społecznościowym. Przesta-
wiła także rozpoczętą w grudniu akcję „Wyobraźnia czyni cuda – wyczaruj  
z nami magiczną bibliotekę” na rzecz Biblioteki w Szpitalu Dziecięcym 
przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.

W kolejnym punkcie porządku obrad kol. Elżbieta Górska przedstawi-
ła zrealizowane w okresie czerwiec-grudzień 2012 r. zadania w ramach 
Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021:

– działania rzecznicze dot. projektu ustawy o bibliotekach (prowadzone 
m.in. w okręgach dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim), cykl artykułów  
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w „Bibliotekarzu” poświęcony poszczególnym zapisom ustawy, konsultacje  
z Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konfe-
rencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencją 
Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Pedagogicznych; uzyskano pozytywne 
opinie tych trzech środowisk;

– badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Trwały 
prace nad kwestionariuszem badania satysfakcji użytkowników bibliotek. 
W ramach promocji prac Zespołu, kierownik zadania – Lidia Derfert-Wolf 
zaprezentowała wyniki prac na spotkaniu Konferencji Dyrektorów WBP 
w Gdańsku oraz podczas konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek 
publicznych”. Równocześnie trwały prace nad oprogramowaniem kompute-
rowym, jako narzędziem do zbierania danych statystycznych i prowadzenia 
badań porównawczych;

– opracowanie systemu akredytacji profesjonalnej SBP; przygotowano 
raport nt. systemu akredytacji w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej  Brytanii 
i Australii. Trwają prace nad wydaniem podręcznika akredytacji w postaci 
elektronicznej;

– współpraca SBP z instytucjami kształcącymi bibliotekarzy i pracow-
ników informacji; 7 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli SBP z re- 
prezentantami instytutów bibliotekoznawczych, podczas którego zaprezen-
towano projekt ustawy o bibliotekach (dr B. Budyńska) oraz prace Zespołu 
ds. akredytacji profesjonalnej SBP (dr hab. M. Próchnicka). Przedstawione 
prezentacje spotkały się z pozytywnym odbiorem i uzyskały rekomendację 
do dalszych działań;

– fundraising; dofinansowane jest przez FRSI szkolenie pracownika 
Biura ZG – Małgorzaty Woźniak, który realizuje akcję „Wyobraźnia czyni 
cuda – wyczaruj z nami magiczną bibliotekę”;

– kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP: program ofert ulg i bonusów 
– na portalu sbp.pl została przeprowadzona wśród członków Stowarzy-
szenia ankieta na temat oczekiwań w zakresie programu ulg i bonusów. 
Wyniki badania ankietowego zostały uwzględnione w pracach Zespołu 
opracowującego regulamin przyznawania ulg i bonusów członkom SBP  
w roku 2013. Elżbieta Górska przedstawiła projekt regulaminu oraz pro-
jekt legitymacji członkowskiej w formie kart plastikowych z hologramami,  
a także propozycje etapowego wdrażania programu ulg i bonusów w latach 
2013-2014. Członkowie ZG zgłaszali uwagi do projektu regulaminu oraz 
do projektu graficznego legitymacji. Po dyskusji Zarząd Główny zatwierdził 
regulamin wraz z poprawkami (Uchwała Nr 11/2012). Na początku stycznia 
2013 r. regulamin powinien być rozesłany wraz z listem przewodnim do 
okręgów.
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W ramach Strategii SBP na lata 2010-2021 kol. J. Pasztaleniec- 
Jarzyńska omówiła wyniki prac Zespołu zajmującego się nowelizacją 
Strategii. Nowelizacja zakłada 4 cele strategiczne, zmiany są również we 
wskaźnikach realizacji celów. Do końca stycznia do członków ZG będzie 
rozesłany projekt nowelizacji. W lutym 2013 r. planowane jest kolejne 
spotkanie Zespołu, w marcu 2013 r. dokument zostanie przedstawiony 
do akceptacji ZG SBP.

Stan prac Komisji ds. Statutu przedstawiła  kol. Sylwia Błaszczyk. Omó-
wiła szczegółowo proponowane zmiany w Statucie (m.in. likwidacja Forum, 
nowe brzmienie rozdziału drugiego: Cele i sposoby ich realizacji). Obecni 
zgłaszali poprawki do poszczególnych paragrafów i rozdziałów. Ustalono, 
że szczegółowe uwagi do Statutu należy zgłaszać do końca stycznia 2013 r., 
a następnie projekt Statutu zostanie przesłany do konsultacji prawnych. 
Po uwzględnieniu  uwag prawnika projekt Statutu będzie zaprezentowany 
ponownie członkom ZG na marcowym posiedzeniu. Kol. Stanisław Czajka 
pochwalił prace Zespołu, który pracuje rzetelnie i solidnie. Jego zdaniem 
projekt Statutu jest zasadniczo już wypracowany.

W dalszej części obrad kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska przedsta-
wiła stan prac nad wdrażaniem II etapu budowy bazy członków; wprowa-
dzono dotychczas 7235 opisów. Etap jest powiązany z wprowadzanym 
systemem ulg i bonusów. Rozważana była możliwość zaoferowania w do- 
menie sbp.pl darmowych kont mailowych dla tych członków, którzy nie mają 
spersonalizowanego maila. Do przewodniczących okręgów wystosowano 
pismo z wykazem osób, które nie mają spersonalizowanego maila. Usta-
lono, że do 18 stycznia 2013 r. mają być przesłane do administratorów 
okręgowych zaktualizowane dane mailowe. Dane te będą wprowadzone 
w bazie do końca stycznia 2013 r.

W kolejnym punkcie porządku obrad dyrektor Biura ZG SBP Anna 
Grzecznowska omówiła sytuację finansową Stowarzyszenia, która jest 
stabilna. Poinformowała także o wysokości uzyskanych wpływów z odpisu 
podatkowego 1% za 2011 r. (5530,41 zł). Zarząd Główny podjął uchwałę 
(Nr 12/2012) w sprawie przeznaczenia uzyskanych wpływów na realizację 
programu ulg i bonusów dla członków SBP.

Następnie Anna Grzecznowska przedstawiła przebieg prac i podsumo-
wanie zadania w ramach grantu otrzymanego z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich, zarządzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Grant dotyczył rozbudowy bazy członków, opracowania zasad systemu ulg 
i bonusów oraz działalności szkoleniowej. Wyjaśniła przyczyny, które spo-
wodowały, że nie wszystkie działania zostały zrealizowane (nie zorganizo-
wano warsztatów prawnych oraz warsztatów na temat finansów organizacji 
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pozarządowych). Zagadnienia open access w działalności SBP zreferowała 
kol. E. Kobierska-Maciuszko. Zarząd Główny postanowił od 1 stycznia 
2013 r. wprowadzić otwarty dostęp Creative Commons; licencje te chro-
nią prawa twórcy, umożliwiając jednocześnie określenie, na jakich za-
sadach (polach eksploatacji) utwór można swobodnie wykorzystywać. 
Zarząd Główny jednogłośnie przyjął politykę otwartości i zdecydował  
o udostępnieniu portalu sbp.pl na wolnej licencji (Uchwała Nr 13/2012). 
Drugi dzień  obrad rozpoczął się omówieniem propozycji zmian w Re-
gulaminie nadawania godności Członka Honorowego SBP i Regula-
minie Honorowej Odznaki SBP. Członkowie ZG jednogłośnie przyjęli 
zmiany zaproponowane przez przewodniczącą Komisji Odznaczeń  
i Wyróżnień kol. Janinę Jagielską (Uchwała Nr 14/2012 oraz Uchwała 
Nr 15/2012). W dyskusji kol. Jerzy Krawczyk zgłosił pytanie, czy wobec 
nowego logo dotychczasowy znaczek SBP, do wpinania w klapy, nadal 
może być wręczany; zebrani uznali, że tak. Z kolei Sylwia Błaszczyk 
zaproponowała wydanie medalu okolicznościowego związanego ze 
100-leciem SBP; pomysł został przyjęty.

W kolejnym punkcie porządku obrad kol. Marzena Przybysz przed-
stawiła projekt Planu pracy Zarządu Głównego SBP w 2013 r. Głównym 
wydarzeniem będzie Krajowy Zjazd Delegatów SBP i towarzysząca 
mu konferencja. Zarząd Główny podejmie dalsze działania związane  
z realizacją Strategii  (m.in. kontynuowane będą prace dot. ustawy o bi- 
bliotekach, akredytacji zawodu bibliotekarza, programu ulg i bonusów). 
Kol. Maria Burchard zgłosiła uwagę, że do rozmów o akredytacji po-
winno zaprosić się także środowiska archiwistów i muzealników.

Następnie kol. Janusz Nowicki omówił plan wydawniczy SBP w 2013 r., 
przedstawił propozycje wydania książek w poszczególnych seriach 
wydawniczych.

W dalszej części obrad dyskutowano o haśle promującym Tydzień 
Bibliotek 2013. Padła propozycja, aby miało ono powiązanie z wyraże-
niem „kreatywna biblioteka”, nawiązującym do nowego programu UE  
w dziedzinie kultury „Kreatywna Europa”. Do 5 stycznia członkowie Za-
rządu mają zgłaszać do Biura ZG SBP swoje propozycje. Rozmawiano 
także o zmianie trybu głosowania w konkursach na plakat Tygodnia 
Bibliotek oraz „Bibliotekarz Roku”; po dyskusji większość zebranych 
opowiedziała się za głosowaniem smsowym. Redaktor naczelna portalu 
sbp.pl została zobowiązana do przedstawienia kosztów tego sposobu 
głosowania.
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W części obrad dotyczącej Krajowego Zjazdu Delegatów Anna 
Grzecznowska przedstawiła wstępny preliminarz finansowy Zjazdu. 
Koszty to ok. 600 zł na osobę z noclegiem bez dojazdu. Członkowie 
ZG zatwierdzili preliminarz kosztów. Następnie omówiono stan przy-
gotowań do KZD, przebieg wyborów w kołach oraz przygotowania do 
wyborów w oddziałach i okręgach. Przewodnicząca SBP przedstawiła 
również przygotowania do konferencji towarzyszącej Zjazdowi. Przewi-
dziana na ok. 100 osób konferencja dotyczyć będzie bibliotek w świecie 
cyfrowym. Temat konferencji i propozycje poszczególnych referatów człon-
kowie ZG mają zgłaszać do końca roku.

Informację o działaniach Komisji ds. gromadzenia i analizowania wnio-
sków przedstawiła kol. Maria Bochan.

W sprawach różnych mówiono m.in. o złożonych wnioskach na gran-
ty 2013. Zwrócono uwagę, że w 2013 r. kończy się grant z FRSI; ocena 
jego realizacji jest bardzo dobra. Ustalono ponadto termin (do 15 lutego) 
nadsyłania sprawozdań z działalności ZG i struktur terenowych za 2012 r. 
oraz planów pracy na 2013 r. Do końca marca należy przesłać do Biura 
ZG SBP zestawienia zbiorcze: sprawozdania za 2012 r., planu pracy na 
2013 r., sprawozdania za kadencję 2009-2013. Kol. Sylwia Błaszczyk 
poinformowała, że  Forum EBIB ma być zamknięte do końca roku. Zapro-
ponowała, że tę formułę mógłby przejąć zespół redakcyjny portalu sbp.pl.

Na zakończenie dwudniowych obrad, przy wigilijnym stole obecni po-
dzielili się opłatkiem i składali sobie nawzajem życzenia na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy 2013 Rok.

Załącznik 1:
Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP w okresie
czerwiec-grudzień 2012 r.

UCHWAŁA Nr 6/2012

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 12 listopada 2012 r.

dotycząca desygnacji przew. SBP kol. Elżbiety Stefańczyk
na członka Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
podczas posiedzenia w dniu 12 listopada 2012 r. podjęło uchwałę o wy-
znaczeniu przewodniczącej SBP, kol. Elżbiety Stefańczyk na kandydata 
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na członka Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych. Członkowie 
Prezydium ZG jednogłośnie podkreślili dużą wiedzę fachową, doświad-
czenie zawodowe, operatywność i rzetelność w wykonywaniu podjętych 
zadań kandydatki.

                                               Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 12 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr 9 /2012

Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 1 czerwca 2012 r
w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013 r.

Na podstawie § 22 p. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, Zarząd Główny SBP postanawia zwołać Krajowy Zjazd Delegatów 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, w dniach 7-8 czerwca 
2013 r. 

                                                Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 1 czerwca 2012 r.                                                                       

                          
UCHWAŁA Nr 10 /2012

Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów

SBP w 2013 r.

Zgodnie z § 40.1.1 i § 23.1 Statutu, Zarząd Główny Stowarzyszenia 
ustala następujące zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów 
SBP w roku 2013:
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Krajowy Zjazd Delegatów SBP
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów SBP uczestniczą z głosem stano-

wiącym delegaci wybrani przez Okręgowe Zjazdy SBP oraz członkowie 
honorowi SBP.

2. Liczbę delegatów ustala się według stanu liczby członków w Okręgu 
na dzień 31 grudnia 2012 r.

3. Jeden delegat reprezentuje 100 członków zwyczajnych Stowarzy-
szenia w danym Okręgu.

4. Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat 
na kolejnych co najmniej 50 członków SBP w Okręgu, np. 250 członków 
– 3 delegatów; 550 członków – 6 delegatów.

5. W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Okręgowe wybierają od 
1 do 3 zastępców delegata. Zastępcy uczestniczą w Krajowym Zjeździe 
Delegatów w 2013 r. w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu 
przez któregoś z delegatów.

Okręgowe Zjazdy Delegatów SBP
1. W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stano-

wiącym delegaci wybrani przez Oddziałowe Zjazdy SBP oraz członkowie 
honorowi SBP z danego okręgu.

2. Jeden delegat reprezentuje 10 członków zwyczajnych SBP w danym 
Oddziale według stanu liczby członków w Oddziale na dzień 31 grudnia 
2012 r.

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

4. W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Oddziałowe wybierają od 
1 do 3 zastępców delegata. Zastępcy uczestniczą w Okręgowym Zjeździe 
Delegatów w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu przez któ-
regoś z delegatów.

Oddziałowe Zjazdy Delegatów SBP
1.  W Oddziałowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stano-

wiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach Kół SBP oraz członkowie 
honorowi SBP z danego Oddziału.

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

3. W szczególnych przypadkach proporcje określone w punkcie 2. 
mogą być zmienione przez Zarząd Okręgu w porozumieniu z Zarządem 
Głównym SBP.
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4. Zgodnie z § 33.2 Statutu SBP w Oddziałach zrzeszających do 50 
członków, Zjazd może być organizowany przy bezpośrednim udziale 
wszystkich członków zwyczajnych oraz członków honorowych z danego 
Oddziału.

                                                 Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 1 czerwca 2012 r.
                                                

UCHWAŁA Nr 11/2012

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów
członkom SBP w roku 2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas po-
siedzenia w dniu 13 grudnia br., po zapoznaniu się z Regulaminem opra-
cowanym przez Zespół ds. ulg i bonusów dla członków SBP, podejmuje 
uchwałę o jego przyjęciu. 

                                                  Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 12/2012

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2011 rok

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas po-
siedzenia w dniu 13 grudnia br. postanawia przeznaczyć wpływy z tytułu 
odpisów podatkowych 1% za rok 2011 na finansowanie programu ulg i bo- 
nusów dla członków SBP. 

                                               Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 grudnia 2012 r.
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UCHWAŁA Nr 13/2012

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie udostępnienia portalu sbp.pl na wolnej licencji

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich po przeana-
lizowaniu propozycji stosowania polityki otwartości SBP, postanawia  
o przejściu portalu sbp.pl na licencje Creative Commons.

                                                 Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 14/2012

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian  w Regulaminie nadawania godności 
Członka Honorowego SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek 
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, postanawia wprowadzić poprawki 
do Regulaminu nadawania godności Członka Honorowego SBP.  

                                                Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 14 grudnia 2012 r.
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UCHWAŁA Nr 15/2012

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania
Honorowej Odznaki SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek 
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, zatwierdza do stosowania zmo-
dyfikowany Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki SBP.  

                                               
                                                  Zarząd Główny

                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 14 grudnia 2012 r.

Załącznik 2:

Harmonogram przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

7-8 czerwca 2013 r., Warszawa
Lp. Zadanie Termin Odpowiedzialni
1. Powołanie Komisji

– ds. Statutu 
– ds. gromadzenia i analizowania wniosków

30 marca 2012 r. ZG SBP

2. Powołanie Komitetu Programowo- 
-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu 
Delegatów SBP

30 marca 2012 r. ZG SBP

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

1 czerwca 2012 r. ZG SBP

4. Przyjęcie harmonogramu przygotowań do 
KZD 2013

1 czerwca 2012 r. ZG SBP

5. Zatwierdzenie materiałów wzorcowych oraz 
regulaminów zjazdowych dla okręgów i od- 
działów

10 września 2012 r. Prezydium 
ZG SBP

6. Zebranie Komisji Odznaczeń i Wyróżnień: 
dyskusja nad regulaminem o nadanie god- 
ności Członka Honorowego SBP oraz wnio-
skami na odznaczenia (głównie resortowe  
i państwowe)

5 września 2012 r. przewodnicząca 
KOiW
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    9. Przeprowadzenie wyborów:
● Walne zebrania kół: wybór władz, wybór 

delegatów na oddziałowe zjazdy, przeka-
zanie dokumentacji sprawozdawczo-wy-
borczej do oddziałów,

● Oddziałowe zjazdy SBP: wybór władz, 
wybór delegatów na okręgowe zjazdy, 
przekazanie dokumentacji sprawozdaw-
czo-wyborczej do okręgów,

● Okręgowe zjazdy SBP: wybór władz, wy- 
bór delegatów na KZD, przekazanie do- 
kumentacji sprawozdawczo-wyborczej do 
ZG SBP, wraz z biogramami delegatów

 
do 30 listopada

2012 r.
 
 

 do 8 lutego 2013 r.

do 29 marca 2013 r.

 
przewodniczący kół

 
 
 

przewodniczący 
oddziałów 

przewodniczący 
okręgów

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

19 kwietnia 2013 r. ZG SBP
Koordynator
Strategii SBP

przewodniczący 
Komitetów:
– programowo-
   organizacyjnego
– ds. Statutu SBP
– ds. gromadzenia
   i analizowania
   wniosków

11. Opracowanie i zatwierdzenie przez ZG SBP 
sprawozdań za kadencję 2009-2013 z dzia- 
łalności:
1. ZG SBP
2. Skarbnika SBP
3. Działalności  Okręgów
4. Sekcji, Komisji, Zespołów problemowych

19 kwietnia 2013 r. ZG SBP

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

30 kwietnia 2013 r. ZG SBP
Biuro ZG SBP

   7. Zatwierdzenie Regulaminu o nadanie 
godności Członka Honorowego SBP

13 grudnia 2012 r. ZG SBP

   8. Zatwierdzenie preliminarza kosztów zwią-
zanych z przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem KZD

14 grudnia 2012 r. ZG SBP
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15. Przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Dele-
gatów SBP. Uchwalenie:
– nowelizacji Strategii SBP na lata
   2010-2021;
– Programu działania na lata 2013-2017;
– Statutu SBP;
– nadania godności Członków Honorowych
   SBP;
– regulaminów działania Zarządu Głównego
   SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej SBP
   Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP

7-8 czerwca 2013 r. ZG SBP
 

16. Ukonstytuowanie się nowych władz SBP 28 czerwca 2013 r. przewodniczący SBP
17. Opracowanie dokumentacji Zjazdu 30 sierpnia 2013 r. Biuro ZG SBP
18. Rejestracja nowych władz SBP w Krajowym 

Rejestrze Sądowym
lipiec – 2013 r. Biuro ZG SBP

Sekretarz Generalny 
SBP

19. Wybory Zarządów Sekcji, Komisji i Zespo-
łów ZG SBP

wrzesień/październik 
2013 r.

przewodniczący
Sekcji, Komisji  

i Zespołów 
20. Wydanie:

● materiałów zjazdowych („Biuletyn”),
● Informatora organizacyjnego SBP na lata 

2013-2017

 
31 grudnia 2013 r.

 
31 grudnia 2013 r.

Biuro ZG SBP

Wydawnictwo SBP

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

30 kwietnia 2013 r. przewodniczący 
okręgów

14. Opracowanie i wydanie „Biuletynu 
Informacyjnego” na KZD

15 maja 2013 r. Biuro ZG SBP
Wydawnictwo SBP
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1. VII Forum Młodych Bibliotekarzy, 11-12 września 2012 r., Łódź

Na początku organizatorzy powitali wszystkich serdecznie i zachęcili 
do współtworzenia tego „święta” młodych bibliotekarzy. Następnie głos 
zabrała Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP, która porównała zawód 
bibliotekarza do czarów magika. Podkreśliła, aby nie obawiać się śmiałych 
pomysłów, albowiem biblioteka to miejsce, w którym każdy przejaw kul-
tury może zaistnieć. Zaprosiła również wszystkich już na kolejne Forum 
Młodych Bibliotekarzy, do Olsztyna. Ogłoszono laureata konkursu „Naj-
lepsze Przedsięwzięcie Młodego Bibliotekarza”. Zwyciężyła Paulina Ma-
jewska, pomysłodawczyni wspaniałej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, która 
w trakcie trwania Tygodnia Bibliotek odbyła się w niemal 100 miastach! 
Specjalne wyróżnienie otrzymała Justyna Przybyszewska z Biblioteki Miej-
skiej w Ozorkowie, za aktywną działalność biblioteczną.

Niezwykle inspirującym okazał się wykład prof. nadzw. dr. hab. Roberta 
Kozielskiego pt. „Marka w nowych czasach”. Prelegent zwrócił uwagę, że 
obecnie bombardowani jesteśmy informacjami, nowymi technologiami, 
nieznanymi dotąd rozwiązaniami dotyczącymi komunikacji. W tym gąszczu 
trudno znaleźć sposoby na dotarcie do potencjalnego klienta-czytelnika. 
Oferować trzeba atrakcyjne działania, literaturę w intrygujących opakowa-
niach, aby przyciągnąć, ale równocześnie zatrzymać czytelników w biblio-
tece. Jak się okazuje, większość firm zaobserwowała, że dawne strategie 
rozwojowe przestają mieć rację bytu. Teraz „przetrwają nie najsilniejsi, ale 
ci, którzy umieją się przystosować”.

Na Forum obecny był także gość z zagranicy – swoje doświadczenia  
w działalności bibliotek uczelnianych przedstawiła Olena Gimos z Biblioteki 
Naukowej Uniwersytetu Naukowego na Ukrainie.

Po przerwie kawowej głos zabrała Bożena Jaskowska z Biblioteki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, prezentując ciekawe rozwiązania na promocję 
biblioteki poprzez gry interaktywne, a także Monika Raczyńska z MBP 
Galeria Książki w Oświęcimiu, opisując dobre praktyki biblioteczne. 

W drugim dniu Forum Młodych Bibliotekarzy można było m.in. wy-
słuchać wykładu nt. działalności biblioteki Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Wrocławskiej (autorki Marta Pospiszyl, Anna Stach-Siegieńczuk), 
nauczyć się wykorzystywania animacji kultury, jako metody pracy biblio-

III. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY
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tecznej (Krzysztof Karwowski), a także poznać ciekawe sposoby na za-
adaptowanie pomysłów innych marek do promowania biblioteki. Agata 
Szczotka-Sarna przybliżyła zebranym strategie marketingowe znanych  
i rozpoznawalnych czasopism, stacji telewizyjnych czy organizacji, które 
wykorzystują często bardzo proste rozwiązania, sprawiające, że odbior-
cy, nawet nieświadomie, sięgają po ich produkty i formułują skojarzenia  
w oparciu o ich znaki firmowe i hasła. Podstawowe pytanie, na które na-
leży sobie odpowiedzieć, aby zbudować atrakcyjną i silną markę brzmi 
– Kim chcę być, a kim z pewnością być nie chcę? Określenie tych dwóch 
kierunków formułujących tożsamość stanowi podstawę przyszłych działań 
marketingowych. Oczywiście niezbędne jest również zwrócenie uwagi na 
emocje – większość ludzi podejmując decyzje, opiera się właśnie na nich. 
Wzbudzając takie, czy inne uczucia „sterujemy” widzem, czytelnikiem czy 
słuchaczem i wpływamy na dokonywane przez niego wybory. Jeśli trafnie 
dobierzemy środki, kolory czy dźwięki, odniesiemy, czasem zaskakujący 
nawet nas samych, sukces.

W ramach panelu „Marka bibliotek publicznych” pierwsza prelegentka 
(Anna Rutkowska) omówiła plan marketingowy, misje biblioteczną oraz 
kierunki przyszłych działań bibliotek. Następnie słuchacze mogli zobaczyć 
zmiany, jakie zaszły w ursynowskiej bibliotece – nowej marce ursynote-
ka.pl. Skupienie się na dwóch kolorach (żółty i brąz), nowe logo, ponad 
300 imprez rocznie to tylko niektóre z niezwykłych działań składających 
się na metamorfozę tej placówki. W ostatniej części przed przerwą do-
wiedzieliśmy się, na jakich zasadach biblioteki efektywnie współpracują 
z organizacjami NGO i z grupami nieformalnymi, wzbogacając własne 
oferty działań skierowane do lokalnych społeczności. Zdobyć można też 
było cenne informacje, jak pozyskiwać środki finansowe oraz jak stawać 
się prawdziwym centrum kultury, niezbędną instytucją na terenie gminy.

Po krótkiej kawie, herbacie bądź szklance wody przyszła pora na ostat-
ni blok w ramach VII FMB. Na wykładzie „Współczesny bibliotekarz wśród 
źródeł komunikacji” prowadzący (Piotr Szeligowski) położył szczególny 
nacisk na osobę bibliotekarza – w końcu to gospodarz, od którego zależy 
jak poczujemy się w danym miejscu. Jak się okazuje, wciąż dla niektórych 
ta rola jest bardziej uciążliwa, niż sprawiająca satysfakcję – a czasem 
wystarczy tylko odrobina cierpliwości, zrozumienia czy lekki uśmiech – 
od razu inaczej się czujemy. Zmiana postrzegania osoby bibliotekarza 
nie tylko zależy od dobrej promocji biblioteki, ale przede wszystkim od 
otwartości tychże.

Częściowo do tego tematu odwoływał się również kolejny prelegent – 
Krzysztof Lityński, który przywołał wspomnienia związane z bibliotecznymi 
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szmatkami (tymi, które froterowały podłogi, by ich nie zabrudzić własnym 
obuwiem), niepokojąc się, iż jest to jedno z jego pierwszych bibliotecznych 
skojarzeń. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, gdy szmatka staje się 
ważniejszym dobrem od czytelnika czy książki! 

Forum podsumował dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Błażej 
Feret. Przypomniał, że biblioteka już nie jest najważniejszym i jedynym 
źródłem wiedzy i pomocy naukowych. Mamy w internecie słowniki, inne 
podręczniki, gotowe skrypty. Potrzebujemy więc nowych technologii, aby 
wejść w ten świat, dotrzeć do tych, którzy zapominają, czym jest biblio-
teka, albo wręcz dorastają już bez nich, nie potrzebują ich do niczego… 
„Wy kształtujecie przyszłość bibliotek” – apel wygłoszony przez dyrektora, 
wybrzmiał w sali, niosąc nadzieję, ale także odpowiedzialność.

Na zakończenie przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk, wyraziła 
radość, że tak wielu młodych bibliotekarzy coraz aktywniej chce działać  
i zmieniać biblioteki na lepsze. Pochwaliła łódzkie biblioteki za wspaniałą 
organizację, podziękowała serdecznie wszystkim, którzy współtworzyli VII 
FMB, szczególnie Barbarze Czajce, dyrektor WiMBP w Łodzi, Błażejowi 
Feretowi oraz Joannie Stawińskiej, przewodniczącej Komitetu Organiza-
cyjnego Forum.

2. Międzynarodowa Konferencja: „Edukacja informacyjna i medialna. 
    Archipelagi wiedzy (EIM)”, 4-5 października 2012 r., Warszawa.

Konferencja miała miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. 
Wydarzenie – pierwsze tego typu w Polsce, kładące nacisk na praktycz-
ne aspekty zagadnienia – było adresowane do bibliotekarzy z różnych 
typów bibliotek, nauczycieli, przedstawicieli instytucji kultur, organizacji 
pozarządowych, a także wszystkich pasjonatów tematyki. Organizatorami 
EIM była Komisja ds. Edukacji Informacyjnej (KEI) Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Uniwersytecka  
w Warszawie. W konferencji wzięło udział ok. 120 osób z całej Polski,  
a także goście z zagranicy.

Ambicją organizatorów było zaakcentowanie praktycznego wymiaru 
edukacji informacyjnej i medialnej oraz zwrócenie uwagi na rolę bibliotek 
w tym procesie. Pragnęli zaprezentować możliwości współpracy pomiędzy 
bibliotekarzami, a przedstawicielami innych środowisk zaangażowanych 
w prowadzenie zajęć z zakresu EIM (szkoły, instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe). Spotkanie miało także za cel dostarczenie praktycznych 
wskazówek na temat realizacji edukacji informacyjnej, ram systemowych 
dla kształcenia kompetencji informacyjnych, a także metod i technik pracy 
z użytkownikami informacji.
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Wykład wstępny, w ramach sesji I, nt. kształcenia kompetencji informa-
cyjnych studentów, w kontekście wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji 
dla Szkolnictwa Wyższego, wygłosiła dr hab. Maria Próchnicka.

Sesja II dotyczyła edukacji informacyjnej i medialnej w szkole, a jej 
moderatorem była dr Renata Piotrowska.

W sesji III pt. „Edukacja informacyjna na uczelni” (moderator Matylda 
Filas) znalazły się m.in. dwa referaty zagranicznych gości – „Approaches 
to embedding Information Literacy at Cardiff University” (Rebecca Mogg, 
Wielka Brytania) oraz „Evaluation Strategies and Tools for Information Li-
teracy Programmes in Higher Education” (prof. Serap Kurbanoglu, Turcja).

Sesja Pecha-Kucha – prezentacje nt. dobrych praktyk w bibliotekach, 
była to emisja wystąpienia przygotowanego dla Komisji ds. Edukacji In-
formacyjnej przez prof. Mike’a Eisenberga, twórcy standardów Big6 Skills.

Sesja IV dotyczyła rozwoju kompetencji informacyjnych w toku edukacji 
pozaformalnej/nieformalnej (moderator – Ewa Rozkosz), zaś sesja V sku-
piła się na edukacji informacyjnej i medialnej w Polsce (moderator – Anna 
Dąbrowska) i połączona była z debatą, w której uczestniczyli przedstawi-
ciele KEI oraz innych organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju 
kompetencji informacyjnych w społeczeństwie (Robert Bogdański, dr Piotr 
Drzewiecki, Dorota Górecka, prof. UW dr hab. Katarzyna Materska). 

3. Warsztaty „Facebook i Twitter w bibliotekach –
    szanse i zagrożenia. Oferty biblioteczne w portalach
    społecznościowych”, 25 października 2012 r., Warszawa.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Goethe Institut zorga-
nizowały 25 października br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
im. KEN w Warszawie, warsztaty edukacyjne poświęcone wykorzystaniu  
w bibliotekach portali społecznościowych. Pierwszą prezentację nt. Library 
2.0 (Biblioteki 2.0), sposoby wykorzystania społecznościowych mediów do 
budowania wirtualnej, informacyjnej rzeczywistości, a także związane z tym 
zagrożenia przedstawił Grzegorz Gmiterek z IINiSB UW.

Swoimi doświadczeniami w stosowaniu Facebooka i Twittera podzieliły 
się Raphaela Müller i Astrid Meckl ze Stadtbibliothek Am Gasteig w Mo-
nachium. W części praktycznej uczestnicy mieli możliwość poznania prac 
nad programem „Web 2.0”, obejmującym m.in. szkolenie dla rodziców i pe- 
dagogów oraz warsztaty dla młodzieży nt. portali społecznościowych. Głos 
zabrała Magda Brewczyńska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli we Włocławku oraz Katarzyna Ciemięga z Biblioteki Publicznej 
w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
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Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja, wszyscy uczestnicy byli 
wyraźnie zainteresowani tematem i pełni zapału chcąc wykorzystywać 
przedstawione narzędzia we własnych bibliotekach, jeśli jeszcze nie się-
gnęli po nie. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym tematem SBP 
planuje kontynuować warsztaty o podobnym profilu.

      
4. X konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych”  

pt. „Modele współpracy bibliotek publicznych – czy razem możemy 
więcej, szybciej, lepiej?”, 7-8 listopada 2012 r., Warszawa. 
Gościnne mury Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie przyjęły 

w tym roku blisko 200 osób, wśród których znaleźli się zarówno przedsta-
wiciele branż związanych z usługami dla bibliotek, jak i przede wszystkim 
bibliotekarze i osoby zainteresowane technologiami ułatwiającymi proce-
sy biblioteczne. Po powitaniu gości i prelegentów przez przewodniczącą 
SBP Elżbietę Stefańczyk oraz podziękowaniu organizatorom, a zwłaszcza 
CBW za życzliwe przyjęcie, rozpoczęła się pierwsza sesja zatytułowana 
„Biblioteki w świecie cyfrowym: marzenia i rzeczywistość”.

Katarzyna Winogrodzka już po raz szósty przedstawiła „Raport o stanie 
komputeryzacji bibliotek publicznych”, tym razem za okres 2010-2012. Ra-
port ten powstaje na podstawie ankiet rozsyłanych do bibliotek publicznych 
w Polsce (wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich i wiejskich). Zbierane 
są dane dot. m.in.: automatyzacji procesów bibliotecznych, systemów 
bibliotecznych, dostępu do internetu i posiadania stron internetowych, 
digitalizacji zbiorów itp.

Wyniki ankiet opublikowane w tegorocznym raporcie świadczą o postę-
pie w procesie komputeryzacji i dostępu użytkowników bibliotek do inter-
netu. Można to wiązać z istnieniem takich inicjatyw, jak Program Rozwoju 
Bibliotek, prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego (FRSI), czy Akademia Orange dla Bibliotek (Fundacja Orange).

Alek Tarkowski (ICM UW) przedstawił referat zatytułowany „Dzielenie 
się. Nowe szanse współpracy bibliotek w społeczeństwie informacyjnym”. 
Przytoczył wyniki badań, z których wynikało, że internet traktowany jest jak 
biblioteka i zadał pytanie, czy biblioteka mogłaby być jak internet? Podkre-
ślił dużą rolę osób pracujących w bibliotekach. Automatyzacja (czy, jak to 
określił – cyfryzacja) to nie tylko kwestia systemów IT i sprzętu, ale połącze-
nie trzech elementów (sprzęt + treści/usługi + kompetencje). Zwrócił uwagę 
na to, że w tle znajduje się interes publiczny – opieka infrastrukturalna dla 
społeczeństwa opartego na wiedzy (treści, dane, informacje wspierane 
przez IT). Zauważył, że cyfryzacja wymusza zmianę myślenia: od „udo-
stępniania” do „dzielenia się” (danymi, zasobami itp.). Jako pozytywny 
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przykład dzielenia się/współpracy przy tworzeniu publicznej infrastruktury 
podał Europeana Data Exchange Agreement, dokument podpisany kilka 
miesięcy temu przez instytucje partycypujące w projekcie Europeana. 
Podkreślił, że istnieją bariery prawne ograniczające bibliotekom dzielenie 
się (np. kwestia dzieł osieroconych, problemy z kserowaniem, skanowa-
niem). Ważnym elementem jest też współpraca z użytkownikami (tu za 
przykład podał Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej). Wreszcie wskazał, 
że biblioteki stoją na froncie „e-integracji”, angażując poprzez cyfryzację 
osoby nie czytające. Podsumowując, jeszcze raz podkreślił kluczową rolę 
umiejętności ludzi i zaapelował, dosyć przewrotnie, o humanizację bibliotek 
(w dobie automatyzacji).

Na zakończenie tej sesji wystąpił Piotr Marcinkowski z Aleph Polska 
prezentując produkt Primo. Podkreślił zalety jego wdrożenia w Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach, poparte wypowiedziami bibliotekarzy i użytkowników 
systemu.

W sesji II referenci skupili się na modelach współpracy bibliotek  
w tworzeniu regionalnych systemów informacyjnych. Paweł Braun z Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku zaprezentował 
działania bibliotek w województwie pomorskim, na przykładzie Karty do 
Kultury, elektronicznej karty bibliotecznej WiMBP w Gdańsku, która zapew-
nia dostęp do zbiorów wszystkich filii biblioteki oraz do zbiorów bibliotek  
w Redzie, Rumii, Wejherowie i Luzinie; karta jest też wykorzystywana 
do ulg w usługach proponowanych przez Partnerów projektu: instytucje 
kultury, podmioty zajmujące się kulturą czasu wolnego: kina, kawiarnie, 
księgarnie, centra sztuki, szkoły językowe, kluby sportowe.

Krzysztof Janczewski z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Biblioteki 
Głównej Województwa Mazowieckiego przedstawił zastosowanie narzę-
dzi MetaLib i Primo w katalogu bibliotek publicznych Mazowsza. Z ko- 
lei Lilia Marcinkiewicz z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie omówiła two-
rzenie sieciowych, regionalnych systemów informacyjnych na przykła-
dzie Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej i Naukowej 
(ZSIReN@) oraz Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”. 
Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 
omówił ponadregionalną współpracę bibliotek w Konsorcjum SOWA.

Sesję III, poświęconą systemowi MAK+, rozpoczęło wystąpienie To-
masza Cieślika z Instytutu Książki, który przedstawił historię tworzenia 
systemu i wdrażania w bibliotekach. Omówił działania twórców MAK+, 
wspierające użytkowników systemu (szkolenia, pomoc techniczna), zapre-
zentował niektóre usprawnienia powstałe w trakcie tworzenia i ulepszania 
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systemu (m.in. obsługa khw, haseł przedmiotowych). Zapowiedział również 
wprowadzenie modułu katalogowania i modułu digitalizacji.

W kolejnych referatach przedstawiono doświadczenia bibliotek związa-
ne z wdrażaniem systemu MAK+. Andrzej Jagodziński, dyrektor Miejskiej  
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz Bolesława Nawroc-
ka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Swarzędzu zaprezentowali sytuację  
w swoich bibliotekach  przed i po instalacji systemu MAK+, podsumowując, 
że było warto, mimo pewnych trudności.

W prezentacji sponsora, Max Elektronik, przedstawiono działania 
wspierające współpracę bibliotek na przykładzie użytkowników systemu 
Prolib. Zaprezentowano, m.in. Resortową Sieć Bibliotek Sił Zbrojnych RP, 
w której skład weszły zasoby bibliotek służb mundurowych z całego kraju 
oraz Wrocławski System Biblioteczny integrujący zasoby bibliotek szkol-
nych miasta Wrocławia.

Tematyka ostatniej sesji pierwszego dnia konferencji dotyczyła infor-
macji i komunikacji w świecie cyfrowym, na przykładzie środowiska bi-
bliotecznego. Agnieszka Strojek z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 
opowiedziała o roli internetu w pracy bibliotekarza. Wg Raportu o stanie 
automatyzacji 2012, odsetek bibliotek z dostępem do internetu zwiększył 
się w porównaniu do poprzedniego raportu z 76 do 86%, ale odsetek 
bibliotek posiadających stronę internetową zwiększył się w tym samych 
okresie tylko z 12 do 16%.  Autorka zwróciła uwagę, że wizerunek biblio-
teki kształtowany poprzez strony WWW, serwisy społecznościowe, roz-
powszechnianie informacji o bibliotece i jej działalności za pośrednictwem 
popularnych kanałów informacyjnych (np. YouTube, Vimeo, Wikipedia, 
RSS) może mieć wpływ na postrzeganie bibliotek. Ważną dziedziną są 
usługi informacyjne, świadczone przez biblioteki, w czym pomocne mogą 
być serwisy, portale służące różnym celom (wyszukiwanie informacji, za-
mawianie książek, skanowanych materiałów itp.). Równie ważną rolę pełni 
komunikacja z użytkownikiem, zadawanie pytań i wyrażanie swojej opinii 
poprzez komunikatory, opcje „zapytaj bibliotekarza” czy „zaproponuj do 
zbiorów”.

W kolejnym referacie Małgorzata Michalska oraz Danuta Szczechow-
ska-Frączyk z Biblioteki Narodowej omówiły udział BN w projekcie PASSIM, 
będącego częścią projektu SYNAT, którego celem jest utworzenie uniwer-
salnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla 
sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa 
wiedzy. Na platformie będą dostępne: katalogi i bazy danych bibliotek 
naukowych, zasoby cyfrowych bibliotek, zasoby cyfrowych muzeów, re-
pozytoria instytucji naukowych, rozproszone zasoby internetowe i bazy 
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danych, bazy informujące o instytucjach i pracownikach naukowych oraz 
prowadzonych projektach badawczych, bazy bibliograficzne i abstraktowe 
itd. Rolą Biblioteki Narodowej jest ewidencja krajowych i zagranicznych 
źródeł, utworzenie bazy zasobów internetowych z zakresu nauk humani-
stycznych, ekonomicznych i społecznych, która stanie się częścią warsz-
tatu informacyjnego pracowników informacji.

Hanna Jamry (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu) wprowadziła 
słuchaczy w problematykę bibliografii regionalnych i ich obecności w inter-
necie. Przedstawiła wyniki badania dostępności bibliografii regionalnych 
na stronach WWW bibliotek, przeprowadzonego w 2010 r. Sprawdzono 
m.in.: jak nazywana jest bibliografia regionalna w internecie, jaki jest dostęp 
do bibliografii na stronie WWW bibliotek, czy w sposób przystępny opra-
cowana jest informacja o bibliografii, jakimi kryteriami wyszukiwawczymi 
dysponują użytkownicy, czy zrozumiała jest terminologia bibliograficzna. 
Wnioski z tego badania były następujące: ujednolicić nazwy bibliogra-
fii, zamieścić informacje o bazie i korzystaniu z jej zasobów, ograniczyć 
kryteria wyszukiwawcze, ujednolicić nazwy indeksów wyszukiwawczych. 
Podczas 29. konferencji Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (Łódź, 2011 r.) 
przedstawiono propozycję nazwy bibliografii, informacji o bibliografii (le-
genda) oraz kryteriów wyszukiwawczych i ich nazewnictwa. Mimo tych 
propozycji zmiany w sposobach prezentacji bibliografii regionalnych  
w internecie zaszły w niewielu bibliotekach (stan na sierpień 2012). 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad Dariusz Florek, dyrektor Bia-
łogardzkiej Biblioteki Publicznej omówił rozwój integracyjnych systemów 
bibliotecznych w powiecie białogardzkim, a Anna Miklas z Biblioteki Pu-
blicznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprezentowała możliwości 
systemu bibliotecznego Mateusz.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od sesji pod tytułem: „Normy, 
standardy, prawo”. Pierwsza wystąpiła Wanda Klenczon z Biblioteki Na-
rodowej, która omówiła międzynarodowe i krajowe zalecenia dla bibliotek 
publicznych. Podała definicje standardu, wskazała różnice między stan-
dardem i normą, zaprezentowała działania instytucji tworzących standardy 
dla środowiska bibliotecznego (IFLA, ISO, UNESCO). Zwróciła też uwa-
gę na istniejące standardy IFLA przeznaczone dla bibliotek publicznych 
(IFLA Public Library Service Guidelines). Podkreśliła wagę powołanego  
w 2012 r. IFLA Standards Committee, który ma za zadanie m.in. koordyna-
cję współpracy z innymi ciałami standaryzacyjnymi, inicjowanie tworzenia  
i weryfikacji standardów oraz dbanie o spójność kolejnych wersji, promo-
wanie i aktywne zachęcanie podmiotów zrzeszonych w IFLA do współ-
tworzenia i adaptacji standardów. Na stronie Komitetu znajduje się blisko 
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100 aktualnych standardów różnego rodzaju (zalecenia, raporty, formaty) 
z czego mniej niż 10% znajduje swe odpowiedniki w tłumaczeniach/ada-
ptacjach polskich. Zaproponowała, które standardy można byłoby prze-
łożyć, omówić lub chociażby poinformować o nich. Podkreśliła, że warto 
analizować, tłumaczyć w wyborze i popularyzować, tworząc standardy 
krajowe – zalecenia, instrukcje, zbiory dobrych praktyk. W dalszej części 
krótko omówiono działalność ISO w zakresie bibliotekarstwa.

Z kolei Magdalena Rowińska z Centrum NUKAT omówiła rolę standar-
dów i praktyczne ich zastosowanie w tworzeniu katalogów bibliotecznych 
na przykładzie projektu Autostrada Informacji Cyfrowej. Polegał on m.in. na 
automatycznym scalaniu danych bibliograficznych z wybranych bibliotek 
uczestniczących we współkatalogowaniu w katalogu NUKAT. Omówiła 
etapy scalania danych oraz kryteria oceny jakości danych w bibliotekach. 
Wybrane były do tego rekordy wysokiej jakości, które można było uzyskać 
jedynie dzięki stosowaniu odpowiednich standardów (m.in. formatu MARC 
21, systemu kodowania znaków UTF-8). System biblioteczny musiał umoż-
liwiać import/export danych w formacie wymiennym.

W ostatnim referacie tej sesji Lidia Derfert-Wolf z Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy omówiła je-
den z projektów związanych z realizacją Strategii Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich na lata 2010-2021. Dotyczy on badania efektywności 
bibliotek publicznych i pedagogicznych, w oparciu m.in. o normę ISO 2789 
„Międzynarodowa statystyka biblioteczna”, normę ISO11620 „Wskaźniki 
funkcjonalności bibliotek” oraz wyniki podobnych projektów na świecie. 
Przedstawiła etapy realizacji projektu, cele i założenia projektu. Podkre-
śliła, że jest to niezwykle ważny projekt, którego efektem będzie zestaw 
28 wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych/pedagogicznych. 

Sesja VI poświęcona bibliotekom cyfrowym rozpoczęła się od wystą-
pienia Henryka Hollendra z Uczelni Łazarskiego. Zaprezentował on referat 
poświęcony bibliotekom cyfrowym – polskiej specjalności, jak to określił. 
Zastanowił się nad fenomenem biblioteki cyfrowej, dlaczego powstają, 
jaki wpływ mają na biblioteki tradycyjne, jaka jest zależność między nimi. 
Przedstawił też model polskiej biblioteki cyfrowej A.D.2012. Na przykła-
dach kilku bibliotek przedstawił cele i zadania bibliotek cyfrowych. Omówił 
wątpliwości i dylematy twórców bibliotek cyfrowych, m.in. czy budować 
serwis o określonych zadaniach, strukturze, zawartości i odbiorcy, czy 
odwzorowywać bibliotekę „narodową” (uniwersalną, archiwizującą)?

Kolejne referaty miały charakter omówień wdrożeń i projektów. Marcin 
Werla z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) 
zaprezentował działalność bieżącą i kierunki rozwoju Federacji Bibliotek 
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Cyfrowych. Agnieszka Leszyńska z Biblioteki Narodowej przedstawiła 
działania i zamierzenia Biblioteki Narodowej jako centrum kompetencji 
digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Z kolei Dariusz Paradowski z Biblio-
teki Narodowej omówił zasady gromadzenia i magazynowania zbiorów 
cyfrowych w oparciu o normę ISO 14721.

Ostatnie wystąpienie tej sesji poświęcone było Mazowieckiej Bibliotece 
Cyfrowej. Malwina Tomala-Pietrzak z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 
przedstawiła założenia i działania związane z udostępnianiem zasobów 
cyfrowych w bibliotece cyfrowej. Omówiła problemy związane z ujednoli-
ceniem opisów publikacji oraz prawem autorskim.

W podsumowaniu konferencji przewodnicząca SBP Elżbieta Stefań-
czyk podziękowała za liczne przybycie na obrady. Zapowiedziała, że pro-
blem automatyzacji, czy też cyfryzacji, jak zaproponował Alek Tarkowski 
pierwszego dnia, będzie kontynuowany na kolejnych konferencjach. Pod-
kreśliła, że ostatnia sesja oraz uwagi, komentarze i głosy w dyskusji mogą 
być punktem wyjścia dla kolejnej konferencji poświęconej problematyce 
bibliotek cyfrowych.

5. Seminarium z cyklu: „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa 
regionalne bibliotek”, 30 listopada 2012 r., Arkady Kubickiego, 
Zamek Królewski.
Seminarium miało miejsce podczas XXI Targów Książki Historycznej, 

SBP zorganizowało je w ramach II Salonu Bibliotek. Przybyłych słuchaczy 
przywitała przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk, podkreślając istotną, 
chociaż mało znaną rolę bibliotek publicznych w popularyzacji historii,  
a przede wszystkim w tworzeniu lokalnych środowisk skupiających miło-
śników odkrywania dziejów regionów. Zarówno poprzez seminarium jak 
i drugą edycję specjalnie na TKH przygotowanego Katalogu publikacji 
historycznych bibliotek SBP popularyzuje mało znaną edytorską działal-
ność publicznych bibliotek, dzięki której do zbiorowej pamięci powracają 
zasłużone postacie i wydarzenia związane z historią „małych ojczyzn”.

Pierwszym prelegentem był Tadeusz Władysław Świątek, który w refe-
racie „Warszawskie rody”, bogato ilustrowanym fotografiami omawianych 
postaci, pałaców, kamienic, pomników i innych pamiątek związanych z war- 
szawskimi rodami, niezwykle ciekawie, z pasją opowiadał o dawnych 
mieszkańcach Warszawy. Niewiele rodów przetrwało do dziś. Do nielicz-
nych należy Dzianott de Castellati, spadkobierca zapomnianej rodziny 
wielce zasłużonej dla Warszawy.

W następnym wystąpieniu pt. „W folwarku Ursinów. Nasz sąsiad Ju-
lian Ursyn Niemcewicz” Jacek Okulus, pracownik Biblioteki Publicznej  
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w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, przedstawił działania biblioteki wo-
kół popularyzacji postaci Juliana Ursyna Niemcewicza, patrona biblioteki, 
zaś niegdyś właściciela terenów, na których powstała dzielnica Ursynów. 
Dzięki współdziałaniu Ursynoteki, środowisk naukowych i władz dzielnicy 
biblioteka zainicjowała Kolekcję Niemcewiczowską, w której w pięknej 
formie edytorskiej wydano nieznane dzienniki, powieść, zapomniane mowy 
sejmowe autora Odprawy posłów greckich.

Mirosława Majewska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-
-Południe, w referacie „Podróże w czasie, czyli biblioteczne spotkania z hi- 
storią” przedstawiła różnorodne działania biblioteki związane z populary-
zacją historii, przede wszystkim inspirowane postacią patrona biblioteki 
– Zygmunta Jana Rumla, żołnierza – poety z Batalionów Chłopskich. To 
wyjątkowa postać, młody chłopak o wrażliwej duszy, którego błyskotliwy 
umysł i poetyckie zdolności doceniał sam Jarosław Iwaszkiewicz, a o któ-
rym większość Polaków nigdy nie słyszała.

Ostatnim gościem seminarium był Grzegorz Zegadło, dyrektor PiMBP 
im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie. Jego prezentacja „Od przypadku do 
misji. Nie tylko o wydawnictwach historycznych Książnicy Pruszkowskiej” 
nawiązywała do głównego tematu seminarium – „Małych ojczyzn” – i pre-
zentowała dwa naczelne cele operacyjne strategii rozwoju pruszkowskiej 
biblioteki: działalność wydawnicza, skupiona na publikacjach przybliża-
jących historię Pruszkowa i regionu oraz działalność popularyzatorska 
– również ukierunkowana na historię Małej Ojczyzny, jaką jest Pruszków.

      

W dniu 4 października, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego od-
była się uroczysta gala obchodów 95-lecia istnienia Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich, a także jubileusz ukazywania się czasopism naukowych: 
85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego” i 50-lecia „Zagadnień Informacji Na-
ukowej”. Wszystkich zebranych gości (ponad 140 osób) przywitała dyrektor 
BUW, Ewa Kobierska-Maciuszko, wiceprzewodnicząca SBP. Wśród ze-
branych obecni byli m.in. dr Zina Jarmoszuk – dyrektor Departamentu 
Mecenatu Państwa MKiDN, dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki 
Narodowej, prof. dr hab. Barbara Zybert – dziekan Wydziału Historycznego 
UW, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina – dyrektor Instytutu Informacji i Studiów 

IV. JUBILEUSZ 95-LECIA SBP
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Bibliologicznych UW, Jacek Wojnarowski – Polsko-Amerykańska Funda-
cja Wolności, Jolanta Jeżewska i Jacek Królikowski – Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, członkowie honorowi SBP, przedstawiciele 
Instytutu Książki, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Polskiego Towa-
rzystwa Wydawców Książek, Polskiej Izby Książki, redaktorzy czasopism 
SBP, przedstawiciele struktur SBP, dyrektorzy bibliotek publicznych, aka-
demickich, pedagogicznych.

Prowadzący spotkanie Piotr Maculewicz, członek Sekcji Bibliotek Mu-
zycznych ZG SBP, przedstawił w skrócie program uroczystości i poprosił  
o zabranie głosu przewodniczącą SBP, Elżbietę Stefańczyk. Jej wystąpie-
nie oparte było na multimedialnej prezentacji „To jest SBP – 95 lat”, przed-
stawiającej historię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, największe 
dokonania, wybitne osobowości organizacji należące do najważniejszych 
postaci polskiego bibliotekarstwa, tradycję, ale zarazem i nowoczesność, 
która wprowadziła Stowarzyszenie w XXI wiek, pomaga mu działać dalej 
przy wykorzystaniu nowych, cyfrowych narzędzi komunikacji.

Następnie głos zabrała prof. Barbara Sosińska-Kalata, redaktor na-
czelna „Przeglądu Bibliotecznego”, która omówiła historię rozwoju czaso-
pisma, jego tematykę i siłę oddziaływania na wiele pokoleń bibliotekarzy. 

Od lewej: prof. Bożenna Bojar, prof. Barbara Sosińska-Kalata,
Elżbieta Stefańczyk, dr Zina Jarmoszuk
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Potwierdzeniem wysokiej rangi czasopisma jest przyznanie mu najwyższej 
punktacji ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla czasopism polskich  
z zakresu bibliologii i informatologii. Pani Profesor wspomniała też o elek- 
tronicznym wydaniu numeru specjalnego „Przeglądu Bibliotecznego”  
w wersji angielskiej. Przybliżyła także sylwetki osób tworzących czasopi-
smo – członków redakcji, Rady Redakcyjnej, grono znakomitych recen-
zentów oraz autorów najczęściej publikujących swoje artykuły.

W kolejnej prezentacji prof. Bożenna Bojar, redaktor naczelna „Zagad-
nień Informacji Naukowej” zwróciła uwagę, że jubileusz ZIN-u zbiega się 
z historią informacji naukowej, która pół wieku temu zaczęła kształtować 
się, jako odrębna dyscyplina wiedzy. Asumptem do powstania czasopi-
sma były nowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze, zmieniające po-
trzeby użytkowników. „Zagadnienia Informacji Naukowej” są kontynuacją 
ukazującego się w latach 1962-1971 „Biuletynu Ośrodka Dokumentacji  
i Informacji Naukowej PAN”. Pod obecnym tytułem czasopismo wydawa-
ne jest od 1972 r. Do 1993 r. wydawcą był Ośrodek Informacji Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk, a od 1994 r. jest nim SBP oraz Instytut Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

Prelegentka podkreśliła, że czasopismo wykreowało badawcze zain-
teresowanie językami informacyjnymi, towarzyszyło powstawaniu i patro-

dr Zina Jarmoszuk wręcza odznaczenia resortowe
Sylwii Błaszczyk, Elżbiecie Matusiak i Stefanowi Kubowowi
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nowało rozwojowi tej specjalizacji. Jest bardzo popularne w środowisku 
naukowym, co potwierdziły wyniki najnowszych badań wskazujące, że 
artykuły w nim zamieszczone należą do grupy najczęściej cytowanych. 
Wyraziła też nadzieję, że ZIN przez kolejne lata będzie inspirował i do-
starczał cennej wiedzy całemu środowisku.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości. 
Pani Zina Jarmoszuk odczytała list ministra Bogdana Zdrojewskiego, 
wspominając jednocześnie osobiste doświadczenia z kilkuletniej współ-
pracy w redakcji ZIN-u. Gratulacje złożyli też na ręce przewodniczącej 
SBP, Elżbiety Stefańczyk m.in.: dr Tomasz Makowski (BN), prof. dr hab. 
Dariusz Kuźmina i prof. dr hab. Barbara Zybert (UW), prof. dr hab. Hanna 
Tadeusiewicz (UŁ), Grażyna Szarszewska (PIK), czy Jacek Królikowski  
z FRSI, który wyraził apel, iż SBP powinno zostać uznane za skarb kultury 
polskiej. Natomiast Danuta Brzezińska, prezes Towarzystwa Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich podkreśliła, że ich organizacja stara się naśla-
dować SBP, bo jak mawiał Bertolt Brecht, „imitacja jest największą formą 
pochlebstwa”. Gratulacje złożyli też przedstawiciele firm współpracujących 

Sala obrad
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od lat ze Stowarzyszeniem. Listy okolicznościowe przesłali także prof. 
Władysław Bartoszewski, prof. dr hab. Zbigniew Nowak, członek honorowy 
SBP, prof. Roman Lasocki, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Mu-
zyków, dyrektorzy bibliotek i inni. SBP otrzymało także prezent w postaci 
fotograficznego aparatu cyfrowego od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego.

Po wystąpieniach gości nadszedł czas na wręczenie odznaczeń, wy-
różnień i nagród członkom SBP i zasłużonym bibliotekarzom. W pierwszej 
kolejności przyznano odznaczenia państwowe i resortowe. Wręczała je 
Pani Zina Jarmoszuk. 

Złoty Medal „Za długoletnią służbę” otrzymali: Sylwia Błaszczyk (Biblio-
teka Śląska, członek ZG SBP), Marianna Brachfogel (pracownik Biura ZG 
SBP), Stefan Kubów (przewodniczący Sekcji Bibliotek Niepaństwowych 
Szkół Wyższych ZG SBP, dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej) 
i Elżbieta Matusiak (pracownik Wydawnictwa SBP).

Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” uhonorowano: 
prof. Bożennę Bojar, prof. Barbarę Sosińską-Kalatę, Elżbietę Stefańczyk, 
zaś Brązowym Medalem – Elżbietę Kampę (przewodniczącą okręgu opol-
skiego SBP). Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: 
Bożena Bartoszewicz-Fabiańska (okręg podlaski), Elżbieta Grzelakowska 
(okręg łódzki), Barbara Kicińska (okręg kujawsko-pomorski), Elżbieta No-
wacka (okręg kujawsko-pomorski). Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego otrzymały Hanna Okońska (okręg warmińsko-mazurski) oraz 
Katarzyna Winogrodzka (okręg mazowiecki).

W trakcie uroczystości Elżbieta Stefańczyk i Janina Jagielska (prze-
wodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SBP) wręczyły odznaczenia 
Stowarzyszeniowe. Medalem „Bibliotheca Magna Perennisque” została 
uhonorowana Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 
Odebrała go dyrektor Biblioteki, Anna Paszek. Medal „W dowód uznania” 
otrzymali Agnieszka Gołębiewska oraz Andrzej Spóz (okręg mazowiecki). 
Honorowę Odznakę SBP otrzymała Anna Wołodko (okręg mazowiecki).

W końcu nadszedł czas na nagrody przyznane w konkursach SBP. 
Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za 2011 r. otrzymała 
dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz z Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę: „Państwowy 
Instytut Książki (1946-49) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa 
i kultury książki w Polsce”. Nagroda została wręczona autorce wcześniej 
przez przewodniczącą Komisji Nagrody dr hab. Jadwigę Sadowską.

W ogólnopolskim konkursie „Bibliotekarz Roku” decyzją internautów  
I miejsce i tytuł „Bibliotekarza Roku 2011” zdobyła Małgorzata Kępka, 
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dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie (woj. śląskie). II miej-
sce przyznano Małgorzacie Zińczuk, kierowniczce Działu Udostępniania 
Zbiorów i Informacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, zaś 
III miejsce zajęła Danuta Krajewska, kierownik Filii nr 11 Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej.

W konkursie na najlepszy program Tygodnia Bibliotek 2012 I miej-
sce zdobyła Miejska Biblioteka Publiczna – Galeria Książki w Oświęcimiu 
(nagrodę odebrał dyrektor Leszek Palus), II miejsce otrzymała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Łańcucie (dyrektor Małgorzata Sońska), natomiast 
III miejsce Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyrektor Marzenna Cupa). 
W tegorocznym konkursie, oprócz nagród książkowych, Instytut Książki 
(zespół MAK+) ufundował nagrody specjalne w postaci Ipodów. Wręczała 
je przedstawicielka IK, Sylwia Czub-Kiełczewska. Po części oficjalnej odbył 
się koncert muzyczny w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej La Tempesta. 

Warto podkreślić, że poza obchodami centralnymi, uroczystości jubi-
leuszowe odbywały się w okręgach, m.in. w mazowieckim (18 września, 
Warszawa); zachodniopomorskim (25 września, Szczecin).

Działania realizowane w ramach dotacji FRSI na projekt: „Wzmocnienie 
potencjału instytucjonalnego SBP”.

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

Odpowiedzialna z ramienia ZG SBP – Elżbieta Stefańczyk.
Zadanie I.1.1.1: Promocja projektu nowej ustawy o bibliotekach 

oraz działania rzecznicze.

Kontynuowano działania mające na celu jak najszerszą społeczną 
prezentację projektu ustawy. W czasopiśmie „Bibliotekarz” opublikowano 
cykl artykułów omawiających projekt ustawy. Był on także prezentowany 
w czasie posiedzenia Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Pu-
blicznych (Gdańsk, wrzesień 2012), spotkań z bibliotekami pedagogicz-

V. REALIZACJA STRATEGII SBP...
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nymi (Kraków, listopad 2012) i przedstawicielami powiatowych bibliotek 
publicznych województwa wielkopolskiego (Poznań, grudzień 2012).

W wyniku prowadzonych dyskusji środowiskowych i konsultacji z dy-
rektorami bibliotek do tekstu ustawy wprowadzono korekty niektórych 
zapisów. Następnie projekt został poddany ponownym uzgodnieniom  
z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Kon-
ferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Konferencją Dyrektorów 
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Uzyskano pisemne akceptacje przed-
stawionego tekstu projektu ustawy. 

W grudniu 2012 r. projekt ustawy prezentowany był na spotkaniu przed-
stawicieli SBP z reprezentantami ośrodków kształcących bibliotekarzy i pra- 
cowników informacji, którzy ocenili go pozytywnie. W dyskusji zwrócono 
uwagę na fakt, że projekt ustawy wypełnia istotne luki w dotychczasowych 
rozwiązaniach prawnych, a przede wszystkim na brak w Polsce ośrodka 
planującego rozwój bibliotekarstwa. Za szczególnie cenne i ważne uznano 
kompleksowość rozwiązań zaproponowanych w ustawie. Podkreślono, 
że przedstawiony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich projekt 
jest przykładem proponowania przez środowisko rozwiązań systemowych  
o charakterze docelowym. Przedstawiciele  instytutów kształcących biblio-
tekarzy i pracowników informacji wyrazili uznanie dla SBP. Przedstawio-
ny projekt zawiera rozwiązania podkreślające ideę współpracy bibliotek, 
pozostawiając równocześnie swobodę w ustalaniu zakresu kooperacji  
i określeniu jej podstaw prawnych. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły 
w ostatnich latach w otoczeniu bibliotek, m.in. nowe mechanizmy finanso-
wania, a także zmiany w sferze technologicznej, środowisko akademickie 
uznało przyjęcie nowych rozwiązań ustawowych za niezbędne.

Projekt nie został w roku 2012 złożony w MKiDN,  ze względu na prze-
dłużające się prace nad opracowaniem uzasadnienia do projektu. Próby 
pozyskania oficjalnych danych statystycznych nt. kosztów funkcjonowania 
bibliotek w Polsce niezmiernie opóźniły formułowanie tez uzasadnienia. 
Kolejne etapy prac nad projektem ustawy były relacjonowane w trakcie 
roboczych spotkań z przedstawicielami Departamentu Mecenatu Państwa 
MKiDN.

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

Opiekun zadania z ramienia ZG SBP – Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.
Zadanie I.3.1.2: Badanie efektywności bibliotek publicznych, pe-

dagogicznych.
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Zadanie realizuje zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf (Biblioteka 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) w składzie: 
Joanna Burska (WBP Olsztyn), Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Małgorzata Jezierska (Biblioteka 
Narodowa), Danuta Kaczmarek (WBP Bydgoszcz), Grażyna Leonowicz 
(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie), Agnieszka Pietryka 
(Ośrodek Rozwoju Edukacji), Aldona Zawałkiewicz (Biblioteka Pedago-
giczna w Toruniu). Z zespołem współpracują Edyta Kędzierska (Bibliote-
ka Politechniki Warszawskiej) i Jolanta Sobielga (Biblioteka Politechniki 
Świętokrzyskiej). W lipcu 2012 r. współpracę z zespołem  zakończył Marek 
Jurowski (Książnica Kopernikańska, a następnie Instytut Książki).

Podjęto szereg działań na rzecz promocji rezultatów prac zespołu  
w środowisku bibliotekarskim i wśród  decydentów. Publikowano artykuły, 
przedstawiano prezentacje i komunikaty omawiające cel i rezultaty prac, 
m.in.: 

�  Danuta Kaczmarek opracowała artykuł na temat prac Zespołu opu-
blikowany w „Bibliotekarzu” w numerze 7/8,

�  Aldona Zawałkiewicz, Grażyna Leonowicz przygotowały artykuł do 
październikowego numeru „Poradnika Bibliotekarza”, 

�  Lidia Derfert-Wolf zaprezentowała efekty prac Zespołu w czasie ob-
rad Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, w dniu 
6 września 2012 r. w Gdańsku,

�  Lidia Derfert-Wolf wygłosiła wykład „Wskaźniki funkcjonalności dla 
polskich bibliotek publicznych. Cel i metody badań, przykłady rozwiązań 
zagranicznych” na konferencji bibliotekarzy Dolnego Śląska (Dzierżoniów 
27.09) zorganizowanej przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czy-
telniczych Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i MPBP w Dzierżoniowie,

�  w portalu Elektroniczna Biblioteka Publiczna umieszczono zakładkę 
Badanie efektywności bibliotek http://epedagogiczna.edu.pl/472,l1.html, 

�  Lidia Derfert-Wolf zaprezentowała efekty prac Zespołu w komunikacie 
„Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych” w dniu 
8 listopada 2012 r. X ogólnopolska konferencja z cyklu „Automatyzacja 
bibliotek publicznych” pt. „Modele współpracy bibliotek publicznych – czy 
razem możemy więcej, szybciej, lepiej?”; sesja V: Normy, standardy, prawo, 

�  przygotowano uwagi do zestawu pytań będących podstawą do ran-
kingu bibliotek gminnych „Rzeczpospolitej”. 

W okresie lipiec-grudzień prace Zespołu koncentrowały się na przy-
gotowaniu standardowego kwestionariusza badania satysfakcji użytkow-
ników. Konsultowano się przy tym z socjologiem, prof. Dariuszem Woja-
kowskim (Wydział Humanistyczny AGH Kraków). Opracowano także kilka 
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wersji graficznych kwestionariusza, do wyboru przez biblioteki przepro-
wadzające badanie. Przygotowano tekst wyjaśnień/instrukcji dla bibliotek 
prowadzących pilotaż. Zaplanowano przeprowadzenie badań pilotażowych 
w 9 bibliotekach: 2 akademickich, 2 pedagogicznych i 5 publicznych w sty- 
czniu 2013.

Prowadzono prace nad opracowaniem programu komputerowego „Apli-
kacja do gromadzenia, analizy i prezentacji wskaźników funkcjonalności 
bibliotek publicznych i pedagogicznych”. 

Cel szczegółowy II.5: Współpraca z uczelniami i szkołami w za-
kresie kształcenia bibliotekarzy.

Odpowiedzialna z ramienia SBP – Elżbieta Stefańczyk. 
Zadanie II.5.1.1 Podjęcie wspólnych działań  dla opracowania sys-

temu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia 
bibliotekarzy.

Zadanie realizuje zespół pod kierunkiem prof. Marii Próchnickiej (IINiB  
UJ) w składzie: Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce), Aneta Firlej-Buzon (IINiB 
Wrocław), prof. Anna Kamler (IINiSB UW), Maja Kimnes (WiMBP Zielona 
Góra), Jadwiga Sadowska (UwB), Katarzyna Seroka (IINiSB UW). W ra-
mach prac zespołu opracowano:

– raport „Akredytacja profesjonalna programów kształcenia w zakresie 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na przykładzie Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych i Australii”, autor Katarzyna Seroka. Raport do-
stępny jest na portalu sbp.pl pod adresem http://www.sbp.pl/repository/
SBP/strategia/2012/akredytacja-raport-KS-final-1.pdf, 

– „Podręcznik akredytacji profesjonalnej SBP” oprac. Maria Próchnicka 
we współpracy z Andrzejem Dąbrowskim i Mają Kimnes. Dostępny http://
www.sbp.pl/repository/dokumenty/podrecznik-akredytacja.pdf 

Organizacja spotkania kierowników instytutów bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej, bibliotekarzy praktyków oraz przedsta-
wiciela ZEBID BN.

W grudniu 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli SBP, biblioteka-
rzy praktyków z przedstawicielami ośrodków akademickich kształcących 
bibliotekarzy i pracowników informacji. Głównym celem spotkania była 
prezentacja wymienionych poniżej prac prowadzonych w ramach Strategii 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, uzyskanie na 
ten temat opinii i rekomendacji środowiska akademickiego.
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Zaprezentowano:
– projekt ustawy o bibliotekach (referowała dr Barbara Budyńska, czło-

nek zespołu roboczego SBP) zob. zadanie I.1.1.1,
– projekt akredytacji profesjonalnej SBP (referowała dr hab. prof. UJ 

Maria Próchnicka, kierownik zespołu zadaniowego).
Na spotkaniu reprezentowane były następujące ośrodki akademic-

kie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lu-
blinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński (2 os.), Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Warszawski (2 os.), Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego reprezentował Ja-
cek Królikowski, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz bibliotekarzy 
praktyków – Elżbieta Stefańczyk (przew. SBP), Barbara Budyńska (BN), 
Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce), Janusz Nowicki (Wydawnictwo SBP), 
Elżbieta Górska.

Prof. Maria Próchnicka, przedstawiając podstawowe założenia syste-
mu akredytacji profesjonalnej SBP, podkreśliła wagę podejmowania tego 
typu działań zważywszy na konieczność nieustannego dokształcania się 
bibliotekarzy, w świetle dynamicznie zmieniającego się otoczenia bibliotek.

W dyskusji podkreślono, że wobec procesu deregulacji zawodu bi-
bliotekarza, zachowanie odpowiednich standardów kształcenia nabiera 
szczególnego znaczenia, stwarza warunki korzystne dla SBP do urucho-
mienia systemu akredytacji, w oparciu o oceny jakościowe. Podkreślono, 
że Państwowa Komisja Akredytacyjna prowadzi kontrolę instytucjonalną, 
zaś sprawą fundamentalną dla środowiska bibliotekarskiego staje się akre-
dytacja jakościowa kształcenia, którą są zainteresowane także  instytucje 
kształcące bibliotekarzy i pracowników informacji. Przedstawiciele ośrod-
ków akademickich wyrazili pogląd, że SBP, organizacja pożytku publicz-
nego, od wielu lat konsekwentnie działająca na rzecz rozwoju polskiego 
bibliotekarstwa, jest instytucją odpowiednią do podejmowania działań 
akredytacyjnych i prowadzone przez nią działania będą wspierane przez 
ośrodki akademickie.

Spotkanie zakończyła informacja pełnomocnika ds. wydawniczych, 
Janusza Nowickiego nt. planów Wydawnictwa SBP na rok 2013, który  
w swoim wystąpieniu podkreślił wpływ dorobku naukowego instytutów na 
kształtowanie profilu Wydawnictwa. 

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



96 Nr 2/2012 BIULETYN ZG SBP

Zadanie 1: Kreowanie atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich  dla dotychczasowych i potencjalnych człon-
ków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji.

Opiekun zadania z ramienia ZG SBP – zespół w składzie: Marzena 
Przybysz (przewodnicząca), Jerzy Krawczyk, Krzysztof Marcinowski.

Opracowanie programu pakietu ulg/bonusów dla członków SBP.
Decyzją Prezydium ZG SBP z dnia 31 maja br. powołano grupę roboczą 

w składzie: Marian Butkiewicz (Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie), Piotr Dobrowolski (Centralna Biblioteka Wojskowa), 
Katarzyna Dyła (Biblioteka Warszawa Bielany), Ewa Stachowska-Musiał 
(członek honorowy SBP), Anna Wołodko (Biblioteka Uniwersytetu War-
szawskiego), z zadaniem przygotowania regulaminu i procedur wdrożenia 
opracowanego programu ulg/bonusów. 

W lipcu i sierpniu 2012 r. przeprowadzono badanie ankietowe za po-
mocą ankiety elektronicznej dostępnej online w portalu sbp.pl. Otrzymane 
518 odpowiedzi poddane zostały analizie, której wyniki przedstawiono 
Prezydium ZG SBP oraz zespołowi czuwającemu nad realizacją zadania 
z ramienia ZG SBP.

Na podstawie zawartych z ZG SBP umów firma PR PARTNER:
– przedstawiła dokument „Opracowanie analizy okoliczności wdrożenia 

programu ulg i bonusów dla członków SBP,
– opracowała wzór legitymacji członkowskiej SBP,
– opracowała „Program ulg i bonusów dla członków SBP na lata 2013-

2014”.
Grupa robocza przedyskutowała podstawowe założenia programu ulg  

i bonusów, ustaliła jakie rozstrzygnięcia powinien zawierać regulamin przy-
znawania ulg i bonusów członkom SBP w roku 2013. Regulamin został 
zatwierdzony przez ZG w dniu 13.12.2012 r. ZG SBP wskazał również 
wzór legitymacji członkowskiej.

Tekst „Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w roku 
2013” jest załącznikiem do „Programu ulg i bonusów dla członków SBP 
na lata 2013-2014” „Regulamin…” oraz legitymacje członkowskie (zaku-
pione  z dotacji FIO) będą dystrybuowane za pośrednictwem struktur SBP  
w I kwartale 2013 r.

Wdrożenie programu, którego finansowanie oparte jest o wpływy z po- 
datku 1% dla OPP, zaplanowano od II kw. 2013.

Zadanie 2: Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty re-
alizowane przez struktury SBP.

Opiekun zdania z ramienia ZG SBP – Ewa Kobierska-Maciuszko.
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Pracownica Biura ZG SBP Małgorzata Woźniak rozpoczęła we wrze-
śniu br. zajęcia na kursie podyplomowym „Profesjonalni fundraiserzy – 
nowy zawód na rynku pracy”. Program kursu obejmuje m.in. zajęcia ze śro- 
dowiska i zasad pracy fundraisera, instytucji publicznych i prywatnych, 
sponsoringu, budowania relacji z darczyńcami, PR, kontaktu z mediami, 
planowania strategicznego, budowania baz danych oraz prowadzenia 
kampanii fundraisingowych. Podstawą do zaliczenia kursu jest przygoto-
wanie kampanii fundraisingowej i przeprowadzenie określonych planem 
działań. Kampania pt. „Wyobraźnia czyni cuda – wyczaruj z nami magiczną 
bibliotekę” ruszyła w grudniu 2012 r. Jej celem jest zebranie funduszy dla 
biblioteki w szpitalu dziecięcym w Warszawie przy ul. Niekłańskiej – pienią-
dze od darczyńców mają być przeznaczone na odnowienie pomieszczenia, 
regały, sprzęt audio-komputerowy i książki. Kampania trwa do 31 marca 
br. Informacje na jej temat zamieszone są na portalu http://www.sbp.pl/
wyobrazniaczynicuda, a także na Facebooku (gdzie utworzono oddzielne 
wydarzenie https://www.facebook.com/events/390587747687006/) oraz 
przesyłano do bibliotek. Przygotowane zostały specjalne ulotki, które in-
formują o kampanii i zachęcają do wpłat. Swoje wsparcie dla akcji wyraziła 
pisarka, autorka książek dla dzieci, prof. Joanna Papuzińska. 

      

W dniu 5 września br. odbyło się posiedzenie jury w składzie: Jadwiga 
Chruścińska (przewodnicząca), Anna Grzecznowska, Barbara Budzyń-
ska, Małgorzata Jezierska, Witold Przybyszewski, Małgorzata Woźniak 
(sekretarz).

W tegorocznym konkursie, organizowanym pod hasłem „Biblioteka 
ciągle w grze!” wzięło udział 51 bibliotek, głównie publicznych, ale także 
szkolnych, pedagogicznych i uczelnianych. Przesłane do SBP sprawoz-
dania dotyczyły głównie problematyki sportowej (nawiązującej do odbywa-
jącego się w Polsce EURO), literatury europejskiej związanej ze sportem, 
zwłaszcza państw biorących udział w mistrzostwach, a także promocji 
biblioteki jako centrum kultury, wiedzy, integracji. Ciekawe były pomysły 
organizowania zajęć dotyczących sportu i łączenia ich z książką i biblioteką. 
W tym zakresie biblioteki wykazały wiele innowacyjności i znakomitych 
pomysłów. Fundatorem nagród był Instytut Książki i MAK+.

VI. TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2012 
I ZAŁOŻENIA EDYCJI W 2013 r.
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Laureatami konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Tydzień 
Bibliotek 2012” zostali:

I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego Galeria 
Książki w Oświęcimiu.

II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie.
III nagroda – Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodo-

wych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
      
Wyróżnienia otrzymały:
– Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowicach,
– Biblioteka Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Wojciechowie,
– Biblioteka Przedszkola „Słoneczna szóstka” w Śremie.
Jury postanowiło także, z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 

95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznać specjalne nagro-
dy jubileuszowe bibliotekom, które od wielu lat biorą udział w „Konkursie 
na najlepszy program Tygodnia Bibliotek”, zdobywają nagrody i wciąż 
wykazują się wysokim poziomem realizowanych zadań. Były to:

– Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie,
– Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle,
– Krośnieńska Biblioteka Publiczna.

Uzasadnienie jury:
�  I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego Ga-

leria Książki w Oświęcimiu.
Tydzień Bibliotek w Oświęcimskiej Bibliotece przebiegał pod hasłem 

„Majowy Festiwal Inspiracji, kibicujemy książce, bo… „Biblioteka ciągle  
w grze!” Różnorodna oferta działań znakomicie nawiązywała do euro-
pejskich mistrzostw piłkarskich odbywających się w Polsce, do promo-
cji zbiorów, czytelnictwa i biblioteki jako miejsca spotkań mieszkańców.  
W tygodniowym programie wzięło udział ok. 8 tys. osób, co świadczy o du- 
żym zainteresowaniu społecznym i interesującym programie, który po-
dzielono na tematy: Młody kibic w bibliotece; Zasmakuj w książce (zajęcia 
kulinarne i literackie np. degustacja chleba połączona ze słuchaniem poezji 
o chlebie, literackie opisy przygotowywania chleba); Kibicujemy literatu-
rze (spotkania autorskie, kiermasz książki przeczytanej); strzelamy gola 
sztuce! Pokaż co potrafisz. Czytamy i tworzymy (spotkania terapeutyczne, 
plastyczne, ruchowe, rozgrywki szachowe, kiermasz wyrobów rękodzielni-
czych – zajęcia dla osób po sześćdziesiątce i równolegle dla dzieci); Zdro-
wy doping książki (popularyzacja zdrowego trybu życia i uprawiania sportu, 
zajęcia dla młodzieży i dzieci); E-sport – sport w multimediach (prezentacja 
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sprzętu i zbiorów multimedialnych, mecz piłkarski na playstation, wirtualne 
tańce, surfowanie na falach, zajęcia „Pora na aktywnego seniora”; Piłka 
jest okrągła, bramki dwie, a taka biblioteka tylko jedna (promocja sportu, 
zdrowego dopingu i działań biblioteki). Zajęcia organizowane w Gale-
rii Książki – gmachu nowej biblioteki, miały charakter wielopokoleniowy, 
cechowała je oryginalna koncepcja programowa, rzetelne merytorycznie 
wykonawstwo, profesjonalna dokumentacja, znakomita promocja wśród 
mieszkańców oraz szerokie upowszechnienie idei Tygodnia w mediach.

�  II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie zmienia swój wizerunek, 

stając się nowoczesną, odpowiednio wyposażoną w zbiory i urządzenia 
techniczne instytucją, przyjazną dla mieszkańców 17-tysięcznego miasta. 

Biblioteka w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek przygotowała bo-
gaty, atrakcyjny program, mający na celu propagowanie hasła „Biblioteka 
ciągle w grze”. Na uwagę zasługują takie działania jak: wystawa popular-
nonaukowa pt. „Dzieje Ekslibrisu” połączona z warsztatami graficznymi  
z zakresu powstawania ekslibrisu, udział w ogólnopolskiej akcji „Noc w bi- 
bliotece” (po raz pierwszy), która cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem społeczności łańcuckiej, spotkanie czytelnicze dzieci z policjantami 
z Komendy Powiatowej Policji, w czasie którego przedstawiciele władzy 
czytali dzieciom ich ulubione lektury, spotkania autorskie połączone z pre-
zentacjami multimedialnymi czy też coroczny Powiatowy Dzień Biblioteka-
rza, zorganizowany z udziałem władz samorządowych. Dzięki inicjatywom 
promującym książkę i czytelnictwo biblioteka stała się wśród mieszkańców 
Łańcuta znaczącym miejscem edukacji i kultury.

Na szczególną uwagę zasługuje stworzenie gazety „Niecodziennik 
Biblioteczny” opisującej przebieg wszystkich działań w Tygodniu Bibliotek. 
Podtytuł „Nie codziennie czytasz newsy z biblioteki” pozytywnie zachęcał 
do jej lektury. Frapujące tytuły artykułów, teksty pisane z zacięciem dzien-
nikarskim, ich różnorodność, kącik poetycki, opinie uczestników imprez, 
rubryka z humorem, łamigłówkami wzbudziły uznanie jury. Ponadto trzeba 
zwrócić uwagę na doskonale wkomponowaną grafikę. Gazeta biblioteczna 
stała się znakomitą promocją biblioteki i Tygodnia Bibliotek w Łańcucie.

�  III nagroda – Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Między-
narodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w To- 
runiu powstała w 2009 r. Interesujący program TB przygotowano w oparciu 
o rozmowy z czytelnikami, obserwację ich potrzeb oraz wyniki przeprowa-
dzonej ankiety. Naukowy charakter programu ograniczał zasięg odbiorców 
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do studentów, pracowników naukowych, mieszkańców Torunia, co stwa-
rzało dodatkowe trudności w realizacji jego formuły. Znalazły się w nim 
ciekawe prelekcje, wykłady połączone z dyskusją naukową, warsztaty. 
W czasie Tygodnia promowano zdrowy styl życia. Bibliotece udało się  
w sposób idealny połączyć elementy programu naukowego z założeniami 
tegorocznego Tygodnia Bibliotek, czyli wiedzą o sporcie, czytelnictwie, 
działalności bibliotek, zaproponować dobrą rozrywkę i ciekawe warsz-
taty. Scalenie tych wszystkich elementów zadecydowało o atrakcyjności  
i dobrym poziomie akcji. Przykładem są tytuły zajęć: Jeszcze gramy w zie- 
lone. Śniadanie na trawie i dysputy o nadziejach polskiego piłkarstwa: 
Spalamy kalorie z Gracją – fitnessowy mishmash z książką; Czytam od-
poczywam – dbam o ducha i o ciało; Taniec… trzeba tańczyć – warsztaty 
salsy: Uczta reklamożerców – alternatywa dla bibliofilów – warsztaty two-
rzenia scenariuszy spotów radiowych i wiele innych, również ciekawych 
spotkań. Różnorodny, bardzo atrakcyjny program Tygodnia zakończyła 
konferencja z cyklu „Polityczność science fiction i fantasy” pt. „Literatura, 
film, science fiction i fantasy jako wyraz kondensacji rzeczywistości poli-
tycznej”, z udziałem redaktora Rafała Ziemkiewicza.

Jury konkursu doceniło zaangażowanie pracowników biblioteki w reali-
zację zadań promujących bibliotekę jako atrakcyjnego miejsca spędzania 
czasu, gdzie oprócz zdobywania wiedzy można skorzystać z wielu innych 
propozycji np. założyć konto na Facebooku przy pomocy bibliotekarza. 
Program przygotowano w oparciu o konsultacje z gronem czytelników  
i współpracowników oraz współpracę z mediami, sponsorami imprez. Nie 
bez znaczenia było pozyskanie wielu sponsorów oraz zapewnienie dobrej 
promocji imprez.

Uroczystość rozdania nagród laureatom Tygodnia Bibliotek odbyła 
się podczas obchodów Jubileuszu 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich.

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2013 jest „Biblioteka przestrzenią dla  
kreatywnych”. 

Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje,  
w dniach 8-15 maja 2013 r., Tydzień Bibliotek – program promocji czy-
telnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie 
jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2013 pozwala w różnych formach pokazać 
pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Biblioteka, 
jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji 
wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do 
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sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, 
wiek czy światopogląd.

Jak co roku organizujemy konkurs na najlepszy plakat promujący Ty-
dzień Bibliotek, natomiast z okazji jubileuszowego, 10. Tygodnia Bibliotek, 
ogłosimy konkurs na najciekawszą inicjatywę, jedną szczególnie pomy-
słową akcję, która zostanie przeprowadzona przez bibliotekę w trakcie 
trwania TB 2013.

Zapraszamy wszystkie biblioteki do aktywnego udziału. Szczegółowe 
informacje na temat regulaminu uczestnictwa w konkursach zamieszczać 
będziemy na naszej stronie http://www.sbp.pl/tydzienbibliotek, gdzie można 
znaleźć również informacje o przebiegu poprzednich edycji programu.

Najważniejsze działania w okresie czerwiec-grudzień 2012 r. 
�  Uruchomiono serwis „Wakacje z biblioteką” http://www.sbp.pl/wa-

kacje.
�  Udostępniono numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego” w wersji 

cyfrowej, w języku angielskim http://sbp.pl/library_review. 
�  Uruchomiono serwis Bibliofilm – „Biblioteka w filmie, Film w bibliotece” 

www.sbp.pl/bibliofilm. 
�  Współpraca przy tworzeniu podstrony akcji „Wyczaruj magiczną bi-

bliotekę” http://www.sbp.pl/wyobrazniaczynicuda. 
�  Dokonano alokacji spisów treści w Archiwum Cyfrowym SBP – w kar- 

tach obiektów na portalu zamieszczono spisy treści (ponad 800 publikacji). 
Każdy spis treści wymagał redakcji (przenoszone z ocr). Umożliwia to 
użytkownikowi odnalezienie artykułów za pomocą wyszukiwarki bezpo-
średnio na portalu.  

�  Prowadzono liczne działania promocyjne (patronaty medialne m.in. 
FMB w Łodzi, akcja „Polak wszechczasów”, szkolenia CPI, II Targi Książki 
w Katowicach, Targi ACADEMIA 2012, Targi Książki Historycznej, raport 
Dzieci sieci, konferencje i warsztaty organizowane przez SBP). 

�  Pozyskano środki w grantach: MKiDN i FIO oraz reklamodawców: 
AlphaMole, Biblioteka na Koszykowej, IINiSB w Toruniu (rezerwacja re-
klamy na 2013). 

VII. PORTAL SBP.PL
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�  Zamieszczono ankietę i przeprowadzono badania w programie ulg i bo- 
nusów„Ty dla SBP, SBP dla Ciebie”. 

�  Udział portalu w konkursie „Polski Internet 2012” – przygotowanie 
i rozesłanie materiałów zachęcających do głosowania na portal – portal 
zajął II miejsce w I etapie głosowania w kategorii organizacji non profit. 

�  Opracowano i rozesłano 7 numerów newslettera.  
�  Uzupełniano i aktualizowano dane w Bazie Bibliotek. 
�  Prowadzono prace przygotowawcze dla połączenia Bazy Członków 

SBP z portalem.

Jednym z najważniejszych elementów wzmocnienia identyfikacji człon-
ków Stowarzyszenia, poprawy komunikacji wewnętrznej stanowiły prace 
nad budową bazy członków SBP, które prowadzono w okresie czerwiec-
-grudzień 2012 r.

Głównym celem tych prac było połączenie bazy z portalem sbp.pl, co 
pozwala każdemu członkowi mieć wgląd do własnych danych bezpośred-
nio na portalu, dotyczących m.in. aktywności w Stowarzyszeniu, korzy-
stania z programu ofert i ulg. Łączyła się z tym konieczność weryfikacji  
i aktualizacji adresów e-mail umożliwiających szybki kontakt z członkami, 
dystrybucję komunikatów Stowarzyszenia itp. Połączenia bazy z portalem 
sprzyjać też miało aktywizacji członków – wprowadzone rozwiązanie to 
pierwszy etap prac technicznych, które w efekcie mają doprowadzić do 
uruchomienia i rozwoju programu ofert i ulg dla członków Stowarzyszenia. 
Program ten będzie zarządzany poprzez Panel Danych w sbp.pl, stąd też 
wymiana danych pomiędzy bazą członków, a sbp.pl jest niezbędna. Po 
zakończeniu wszystkich prac technicznych będzie można z jednej strony 
nagradzać (punktami) członków za aktywność na portalu sbp.pl. Z drugiej 
strony każdy członek będzie mógł na bieżąco sprawdzić stan swojego 
konta punktowego poprzez profil na sbp.pl.

Połączenie bazy z portalem poprzedziły następujące prace o charak-
terze informacyjnym, wykonawczym, monitoringowym:

�  zmiany w strukturze bazy; po uruchomieniu bazy zaczęły spływać 
do administratora centralnego sygnały od administratorów regionalnych 
oraz innych członków Stowarzyszenia dot. konieczności wprowadzenia 
modyfikacji, które poprawią funkcjonalność bazy, umożliwią prowadze-

VIII. BUDOWA BAZY CZŁONKÓW SBP



103Nr 2/2012BIULETYN ZG SBP

nie różnorodnych statystyk, w pełniejszy sposób zobrazują działalność 
członków. Dotyczyły one weryfikacji obligatoryjności niektórych pól (np. 
roku urodzenia), wprowadzenia nowych pól (odznaczeń i nagród państwo-
wych oraz resortowych, adresu mailowego spersonalizowanego, historii 
członkostwa, uwagi), rozszerzenia już istniejących (możliwość pełnienia 
więcej jak jednej funkcji w ZG). Po dyskusjach z koordynatorem działania 
i członkami władz Stowarzyszenia prace wdrożono,   

�  systematyczne uzupełnianie rekordów bazy, naprawianie błędów 
w raportach ze struktur terenowych, zgłaszanych przez administratorów 
okręgowych, 

�  wdrożenie mechanizmu sprawdzającego poprawność adresów  
mailowych, 

�  umożliwienie powoływania administratorów w oddziałach SBP, którzy 
mają dostęp tylko do danych osobowych członków oddziału.

Projekt nowej struktury bazy i działań związanych z jej budową był 
konsultowany na posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego SBP  
w czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2012 r. oraz na kilku spotka-
niach roboczych z udziałem przedstawiciela firmy MrWeb, administratora 
portalu sbp.pl odpowiedzialnego za budowę narzędzi informatycznych 
do prezentacji bazy, redakcji portalu, administratora centralnego bazy, 
koordynatora działania itp. Zebrane w czasie dyskusji uwagi oraz inne 
informacje napływające ze struktur Stowarzyszenia pozwoliły na urucho-
mienie akcji mailingowych, wyjaśniających zauważone trudności (niechęć 
niektórych członków do podawania spersonalizowanych adresów lub brak 
ich posiadania) oraz konsekwencje z tym związane, a także zawierających 
harmonogramy dalszych prac.

Od czerwca do grudnia 2012 r. wprowadzono 1708 modyfikacji w re- 
kordach. Dla ochrony danych uzyskano certyfikat SSL, zapewniający od-
powiednio wysoki poziom bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego 
bazy.

We współpracy z redakcją portalu i administratorem centralnym przygo-
towano też propozycje raportu, który może być sporządzany na podstawie 
danych bazy, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby użytkowników. Dotyczy 
on aktywności członków organizacji (m.in. funkcji pełnionych w strukturach 
SBP, posiadanych odznaczeniach itp.), dając możliwość charakterystyki 
członków SBP, jak również przygotowania specjalnej oferty, np. dla osób 
młodych. W okresie realizacji zadania baza była wykorzystana w akcjach 
mailingowych dot.: zebrania opinii członków SBP nt. oczekiwań w zakresie 
systemu ulg i bonusów, udziału sbp.pl w konkursie Polski Internet, weryfi-
kacji członków przy ustalaniu dla nich zniżek w opłatach za uczestnictwo 
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w konferencji pt.: „Modele współpracy bibliotek publicznych – czy razem 
możemy więcej, szybciej, lepiej,?” (7-8 listopada), warsztatach „Facebook 
i Twitter w bibliotekach – szanse i zagrożenia. Oferty biblioteczne w por-
talach społecznościowych” (25 października).

Warto podkreślić, że budowa bazy ujawniła silną identyfikację członków 
SBP z  organizacją. Ich troska o to, aby baza spełniała wymogi bezpieczeń-
stwa, była profesjonalna, zarządzana przez uprawnione osoby świadczą  
o  dużym poczuciu obowiązku. Zadanie zaktywizowało wszystkie struktu-
ry Stowarzyszenia (czynnik integracji), jest wola kontynuacji prac – uzu-
pełnienia i aktualizacji danych oraz wprowadzenia informacji pomocnych  
w różnych nowych działaniach.

Baza była szeroko reklamowana w mailingach do struktur, na posiedze-
niach Zarządu Głównego, na różnego rodzaju spotkaniach z przewodniczą-
cymi okręgów i oddziałów, na spotkaniach integracyjnych, podczas Forum 
Młodych Bibliotekarzy, a także na portalu (w wiadomościach, newsletterze) 
i w wydawnictwach Stowarzyszenia.     

SBP opiniowało projekty następujących dokumentów:
– rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 

2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach 
organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu 
współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi,  

– rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października  
2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach 
karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współ-
działania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi,  

– rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopa-
da 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach 
pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych  
w wykonywaniu tej obsługi,  

– rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów biblio-
tecznych,  

IX. STANOWISKA, OPINIE, APELE, INTERWENCJE
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– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegóło-
wych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

W analizowanym okresie przedstawiano również w MKiDN opinie 
o kandydaturze Grzegorza Gaudena na stanowisko dyrektora Instytutu 
Książki.  

W II półroczu 2012 r. wszystkie czasopisma SBP ukazały się zgodnie 
z planem. Warto podkreślić, że w ramach środków uzyskanych z MNiSW 
wydano w wersji elektronicznej numer specjalny „Przeglądu Biblioteczne-
go” w języku angielskim. Zawiera on 7 kluczowych dla polskiego bibliote-
karstwa artykułów opublikowanych w „Przeglądzie”, w latach 2005-2010. 

Jeśli chodzi o książki to ukazały się następujące pozycje:  

w serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”  
1. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka (red.) Biblioteki cyfrowe
2. G. Gmiterek: Biblioteka 2.0
3. E. J. Kurkowska: Edukacja informacyjna w bibliotekach
4. J. Wołosz: Meandry polskiego bibliotekarstwa 1991-2011
5. J. Jasiewicz: Kompetencje informacyjne młodzieży

w serii „Biblioteki – Dzieci – Młodzież” 
1.  A. Ungeheuer-Gołąb: Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka

w serii „FO-KA” 
1. K. Grzędzińska  (red.) Format MARC 21 rekordu bibliograficznego 

dla książki 
      

w serii „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”  
1.  M. Dobrowolska: Seniorzy w bibliotekach publicznych 
2. L. T. Nowak: Asertywność w bibliotece. Jak odkryć siłę własnej 

profesji.

X. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
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W 2012 r. uhonorowano następujące osoby i instytucje:

Medal „Bibliotheca Magna Perennisque”

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja
    w Krakowie
2. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 
    w Warszawie

Medal „W dowód uznania”

   1. Adamczyk Ewa, Warszawa  
   2. Bartman Tamara, Przemyśl
   3. Bednarz-Soja Katarzyna, Przemyśl
   4. Białkowski Sławomir, Radom
   5. Biskupska Ewa, Opole
   6. Bocian Danuta, Toruń
   7. Bogusz Jan, Przemyśl
   8. Braun Paweł, Gdynia
   9. Bronikowska-Niemiec Jolanta, Warszawa
 10. Chlebicka-Abramowicz Bożena, Warszawa
 11. Chojnacka Elżbieta, Ostrołęka
 12. Dachtera Aleksandra, Zielona Góra
 13. Drozd Roman, Słupsk
 14. Fechner Jarosław, Poznań
 15. Gołębiewska Agnieszka, Warszawa
 16. Góra Andrzej, Katowice
 17. Głowacka Bożena, Ostrołęka
 18. Grzybowska Maria, Bielsko-Biała
 19. Horowska Elżbieta, Kłodzko
 20. Jankowska Agnieszka, Toruń
 21. Jarkiewicz Barbara, Katowice
 22. Jasnosz Halina, Przemyśl
 23. Kabat-Georgijewa Elwira, Katowice
 24. Kaczmarek Danuta, Poznań

XI. MEDALE I ODZNACZENIA
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 25. Kaczmarek Dorota, Zielona Góra
 26. Kaczorek Justyna, Ostrołęka
 27. Kamińska Anna, Katowice
 28. Kempska Małgorzata, Toruń
 29. Kęsik Marta, Lublin
 30. Klemendorf Barbara, Ostrołęka
 31. Koch Kazimiera, Katowice
 32. Koperski Maciej, Warszawa
 33. Kóska Sylwia, Bielsko-Biała
 34. Krawczak Ewa, Warszawa
 35. Kwiatkowska Halina, Ostrołęka
 36. Kwiatkowska Hanna, Ostrołęka
 37. Kwiecińska Katarzyna, Toruń
 38. Laszczak Genowefa, Jelenia Góra
 39. Linek Ewa, Radom
 40. Lipińska-Nowak Grażyna, Zielona Góra
 41. Łaskarzewska Hanna, Warszawa
 42. Madalińska Aleksandra, Warszawa
 43. Magnuszewska Małgorzata, Toruń
 44. Maj Zofia, Radom
 45. Medoń-Piętka Ewa, Bielsko-Biała
 46. Milczewska Wanda, Zielona Góra
 47. Nowicka Jadwiga, Ostrołęka
 48. Pigła Włodzimierz, Warszawa
 49. Piotrowska Krystyna, Jelenia Góra
 50. Podlasińska Agnieszka, Toruń
 51. Potyrała Zbigniew, Wrocław
 52. Przybylska Maria, Warszawa
 53. Rychlicka Elżbieta, Legnica
 54. Smętek Violetta, Legnica
 55. Solińska Beata, Jelenia Góra
 56. Spóz Andrzej, Warszawa
 57. Tomys Irena, Wrocław
 58. Urbanowicz Katarzyna, Warszawa
 59. Wasilewska Ewa, Warszawa
 60. Wcisło Aneta, Katowice
 61. Wiącek Magdalena, Wrocław
 62. Wodnicka Maria, Przemyśl
 63. Zdeb Agata, Bielsko-Biała
 64. Zych Beata, Warszawa
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 65. Żurkiewicz Małgorzata, Katowice
 66. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
       w Lubaniu
 67. Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
       w Przemyślu
 68. Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego
       w Sosnowcu
 69. Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
 70. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
       w Zielonej Górze
 71. Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego
       w Grudziądzu
 72. Warszawska Galeria Ekslibrisu   
 73. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Wypożyczalnia 
       dla Dorosłych i Młodzieży Nr 75
            

Odznaka Honorowa SBP

    1. Bobruk Ewa, Lublin
    2. Buczkowska-Pawlik Anna, Słupsk
    3. Byra Małgorzata, Poznań
    4. Czaja Kazimiera, Gorzów Wielkopolski
    5. Dunajska Grażyna, Toruń
    6. Furman Zofia, Ciechanów
    7. Janczewska-Sołomko Katarzyna, Warszawa
    8. Malinowska Sabina, Ostrołęka
    9. Manulak Bogumiła, Gorzów Wielkopolski
  10. Marczuk Maria, Toruń
  11. Oleksiejuk Maria, Opole
  12. Popłońska Joanna, Warszawa
  13. Praszyńska Anna, Warszawa
  14. Świder Elżbieta, Lublin
  15. Tkacz Elżbieta, Rzeszów
  16. Tobota Bogumiła, Płock
  17. Wołodko Anna, Warszawa
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�  Udział przewodniczącej SBP, E. Stefańczyk w pracach m.in. Kra-
jowej Rady Bibliotecznej, jury Rankingu Bibliotek, zespołów sterujących 
programami MKiDN. 

�  Przygotowania do KZD SBP, w tym prace Komisji Statutowej, spot- 
kanie Komitetu Programowo-Organizacyjnego, wybory w kołach. 

�  Stoisko SBP 3 czerwca 2012 r. na Wielkim Pikniku Pasji – czyli XI 
Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI. 

�  Udział przedstawicieli SBP (Haliny Ganińskiej, Jana Wołosza) w Ko- 
misji Konkursowej na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gorzowie Wielkopolskim. 

�  Patronaty SBP: akcja „Razem czytamy więcej” organizowana przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Piekoszowie.

�  Patronaty portalu sbp.pl: „Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane 
problemy w ujęciu praktycznym”, 25 września, Warszawa, CPI; „Dzieci 
sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych”; XIX edycja seminarium 
nt. archiwizowania dokumentów, CPI; konferencja „Jak założyć bibliotekę 
cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym”; I Ogólnopolski Kon-
gres Instytucji Kultury, Kraków 14 grudnia. 

XII. SPRAWY RÓŻNE
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