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Szanowni Czytelnicy

Kolejny numer naszego „Biuletynu…” poświęcony jest przede wszyst-
kim przygotowaniom do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, który odbę-
dzie się w dn. 7-8 czerwca br. Zjazd dokona podsumowania kadencji 
2009-2013, wyboru nowych władz Stowarzyszenia oraz określi kierunki 
rozwoju organizacji. W związku z powyższym prezentujemy podstawowe 
dokumenty, które zatwierdzane będą na Zjeździe: regulaminy, sprawoz-
dania z czterech ostatnich lat działalności, projekty nowelizacji Strategii 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 oraz Programu 
działania SBP na lata 2013-2017. 

Kadencja 2009-2013 obfitowała w wiele wydarzeń i przedsięwzięć 
podjętych przez SBP o kluczowym znaczeniu, zarówno dla polskiego bi-
bliotekarstwa, jak i dla wzmocnienia wizerunku zawodu bibliotekarza oraz 
potencjału Stowarzyszenia, poprawy komunikacji wewnętrznej itp. Dzięki 
uzyskanym grantom, przede wszystkim z Fundacji Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego oraz z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
a także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano 
wiele nowych, istotnych dla środowiska bibliotekarskiego zadań, dot. m.in. 
uruchomienia platformy cyfrowej SBP, opracowania projektu nowej usta-
wy o bibliotekach, badania efektywności bibliotek, określenia priorytetów 
kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej, pragmatyki 
zawodowej itp. O tym wszystkim można przeczytać w załączonych spra-
wozdaniach z działalności Stowarzyszenia, do lektury których serdecznie 
zachęcam.

Oprócz materiałów zjazdowych podajemy syntetyczne informacje o pra- 
cy Zarządu Głównego w okresie styczeń-maj 2013 r. Wszystkim Koleżankom 
i Kolegom Delegatom życzymy pomyślnych obrad. Do zobaczenia w War- 
szawie.

dr Anna Grzecznowska
Dyrektor Biura ZG SBP

Od Redakcji
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  DZIAŁALNOŚĆ ZG W OKRESIE STYCZEŃ-MAJ 2013

I. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP

   1. Obrady Prezydium ZG

1 luty
W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP Elżbieta Stefańczyk, człon-

kowie Prezydium: Helena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Ewa Kobierska-
-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ma-
rzena Przybysz; zaproszeni: Stanisław Czajka – honorowy przew. SBP, 
Anna Grzecznowska, Janusz Nowicki, Małgorzata Szmigielska, Łukasz 
Stochniał, Małgorzata Dargiel-Kowalska.

Spotkanie prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk. Przewodnicząca SBP 
powitała uczestników spotkania i uzupełniła porządek obrad o punkty dot.:

– składu Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Bibliotecznego”, 
– podpisania porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotek 

w Nigerii, 
– otwartości zasobów SBP, jako członka Koalicji Otwartej Edukacji.  
Zebrani przyjęli jednogłośnie protokół z posiedzenia Prezydium ZG 

SBP z dn. 13 grudnia 2012 r. Następnie kol. M. Przybysz omówiła spra-
wozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w 2012 r. Zwróciła uwagę 
na realizację takich zadań, jak:

– prace legislacyjne oraz zwiększające świadomość prawną członków 
Stowarzyszenia (promocja projektu Ustawy o bibliotekach, warsztaty nt. 
aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek),

– badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych (opu-
blikowanie normy PN-ISO 11620:2012: Informacja i dokumentacja. Wskaź-
niki funkcjonalności bibliotek; warsztaty dla bibliotekarzy prowadzących 
badania pilotażowe, działania promujące prace Zespołu), 

– rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi związanymi z sek-
torem książki i informacji (udział w pracach: Konwentu, Komitetu Poro-
zumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców, Krajowej Rady 
Bibliotecznej, Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferen-
cji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz współpraca z Biblioteką 
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Narodową, Instytutem Książki, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego, Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, Instytutem 
Goethego, Fundacją Inicjatyw Obywatelskich, Fundacją Orange, Ogólno-
polskim Forum Integracji Społecznej), 

– udział w targach (Targi Książki Akademickiej i Naukowej AKADEMIA, 
Warszawskie Targi Książki, Targi Książki Historycznej), 

– interwencje w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego 
oraz działania rzecznicze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Finansów, 
Ministerstwie Sprawiedliwości,

– realizacja konkursów (w ramach IX edycji Tygodnia Bibliotek, Mistrz 
Promocji Czytelnictwa 2011, Historyczne wędrówki z biblioteką), 

– współpraca międzynarodowa (uczestnictwo w: Kongresie IFLA, 
zebraniu ZG Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych 
IAML i Międzynarodowej Konferencji IAML, posiedzeniu Rady EBLIDA i to- 
warzyszącej mu konferencji „Democracy Development In a New Media 
Environment”; spotkanie z bibliotekarzami rumuńskimi), 

– wyróżnianie bibliotekarzy oraz bibliotek medalami i odznaczeniami 
SBP,

– podjęcie działań w celu opracowania systemu akredytacji profesjo-
nalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy, 

– organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów, 
– opracowanie programu pakietu ulg/bonusów dla członków SBP, 
– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty realizowane przez 

struktury SBP, 
– patronaty Stowarzyszenia oraz portalu sbp.pl.
Projekt sprawozdania zostanie rozesłany do członków ZG SBP.
Kol. J. Nowicki podsumował działalność Wydawnictwa SBP w 2012 r., 

podkreślając, iż miniony rok był rekordowy pod względem sprzedaży ksią-
żek, jednak w porównaniu z poprzednim rokiem spadła sprzedaż czaso-
pism. Pozycje książkowe rozchodzą się zazwyczaj w cyklu dwuletnim, 
natomiast w 2012 r. tytuły sprzedawały się na bieżąco.

Książki ukazywały się w seriach:
– „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” – 11 tytułów,
– „Biblioteki – Dzieci – Młodzież” – 3 tytuły,
– „Propozycje i Materiały” – 1 tytuł,
– „FO-KA” (w nowej formule wydawniczej) – 1 tytuł,
– „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” – 5 tytułów,
– „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” – 1 tytuł.
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Poza seriami ukazały się 2 książki, elektroniczna seria („Biblioteka  
w Filmie / Film w Bibliotece”), plakat na Tydzień Bibliotek 2012, kalendarze 
na 2013 r., oferta wydawnicza oraz zakładki 1% podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano po 11 numerów „Bibliotekarza”  
i „Poradnika Bibliotekarza”, który był wzbogacony o dodatki tematyczne, 
4 zeszyty „Przeglądu Bibliotecznego” oraz 1 zeszyt numeru specjalnego 
(elektronicznego) w wersji angielskiej, 2 zeszyty „Zagadnień Informacji 
Naukowej”. Ponadto kontynuowano digitalizację czasopism SBP. Kol.  
E. Kobierska-Maciuszko zauważyła, że wobec systematycznego spadku 
sprzedaży czasopism przyszłością Wydawnictwa SBP jest sprzedaż ksią-
żek. Kol. J. Nowicki wskazał na jeszcze jeden problem, jakim jest blokada 
w uczelniach, która uniemożliwia dofinansowanie wydawania czaso- 
pism, czy książek poza uczelnią. Wyjściem z sytuacji jest kooperacja z da- 
ną uczelnią.

W sprawie sprawozdania za 2012 r. z działalności struktur terenowych 
SBP głos zabrała kol. S. Błaszczyk, która rozesłała do przewodniczących 
okręgów prośbę o nadsyłanie sprawozdań przed 15.02. O wcześniejsze 
nadsyłanie sprawozdań apelowała również A. Grzecznowska, dyrektor 
Biura ZG SBP, która podkreśliła, że sprawozdania powinny się znaleźć  
w „Biuletynie Informacyjnym ZG SBP” (nr 2/2012), który ma się ukazać 
przed posiedzeniem Zarządu w marcu 2013 r. Kol. J. Pasztaleniec-Ja-
rzyńska zauważyła, że sprawozdania z działalności okręgów uwzględniają 
sprawozdania oddziałów, a w oddziałach właśnie trwają wybory na nową 
kadencję, więc może być problem z wcześniejszym przygotowaniem ma-
teriałów. Kol. S. Błaszczyk zaproponowała, aby w pierwszej kolejności 
poprosić okręgi o dane statystyczne, a pełne sprawozdania zamieścić 
dopiero w „Biuletynie” wydanym na Zjazd (nr 1/2013).   

W kolejnym punkcie porządku obrad kol. M. Przybysz przedstawiła pro-
jekt Planu pracy ZG SBP na 2013 r. Głównym zadaniem jest przygotowanie 
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (7-8.06) oraz organizacja towarzyszącej 
Zjazdowi konferencji „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej” (6-7.06). 
Plan pracy obejmuje zadania statutowe zmierzające do osiągnięcia celów 
strategicznych SBP określonych w „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich na lata 2010-2021” oraz „Programie działania SBP na lata 2009-
2013”. Należą do nich przede wszystkim: działania rzecznicze projektu 
nowej ustawy o bibliotekach, wzmacnianie pozycji bibliotek i zawodu biblio-
tekarza, badania efektywności bibliotek, aktywizacja młodych bibliotekarzy, 
dbałość o poziom kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy 
(akredytacja profesjonalna SBP), rozwój narzędzi interaktywnej komuni-
kacji, dalsza budowa bazy członków SBP, umacnianie nowego wizerunku 
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organizacji oraz wzmacnianie jej rangi na arenie międzynarodowej. Projekt 
Planu pracy ZG SBP na 2013 r. zostanie rozesłany do członków ZG z proś- 
bą o zgłaszanie uwag.

Plan pracy Wydawnictwa SBP w 2013 r. przedstawił kol. J. Nowicki. 
Przewiduje się wydanie po 11 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Biblio-
tekarza”, 4 numerów „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 numerów „Zagadnień 
Informacji Naukowej” oraz 2 numerów „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP”, 
ponadto w wersji elektronicznej ukazuje się Newsletter. Pozycje książkowe 
będą się ukazywały głównie w seriach: 

– „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” – 9 tytułów, w tym 2 bardzo oczeki-
wane pozycje: H. Batorowskiej Dojrzałość informacyjna i podręcznik pod 
red. H. Tokarskiej Bibliotekarstwo. Wydanie nowe.

– „Biblioteki – Dzieci – Młodzież” – 1 tytuł,
– „FO-KA” – 2 tytuły,
– „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” – 2 tytuły,
– „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” – 1 tytuł,  

J. Jagielska Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, MKiDN przyznało 
dotację na wydanie tej pozycji.

Poza seriami ukażą się 2 książki, elektroniczna seria „Biblioteka w Fil- 
mie / Film w Bibliotece”, plakat na Tydzień Bibliotek 2013 oraz materiały 
promocyjne (oferta wydawnicza). W swoim wystąpieniu kol. J. Nowicki 
poprosił, aby zastanowić się nad taktyką sprzedaży – zaproponował ob-
niżkę cen na książki zeszłoroczne. Kolejny punkt porządku obrad dot. 
bazy członków SBP. A. Grzecznowska poinformowała, że do przewodni-
czących okręgów oraz do okręgowych administratorów zostały rozesłane 
listy z prośbą o uzupełnianie obligatoryjnych danych do końca stycznia 
br. Kolejnym etapem będzie połączenie bazy z portalem i udostępnienie 
jej dla osób ze spersonalizowanym adresem e-mail. Dalej temat referował 
Ł. Stochniał z Biura ZG SBP, administrator centralny. Omówił dokładnie 
strukturę bazy, prezentując wszystkie zakładki i pola, zwrócił uwagę na 
wprowadzone zmiany w niektórych z nich. Zauważył, że duży problem 
jest z uzyskaniem informacji o roku urodzenia danego członka, jest to 
pole obowiązkowe. Członkowie również niechętnie podają swoje sper-
sonalizowane adresy e-mail. Przy okazji Ł. Stochniał wyjaśnił, że pod 
nazwą „spersonalizowany adres e-mail” należy rozumieć taki adres, do 
którego dostęp ma jedna konkretna osoba. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska 
stwierdziła, że problemem nie jest obawa przed podaniem spersonalizo-
wanego e-maila, tylko brak takiego adresu wśród wielu członków. Kol. 
E. Kobierska-Maciuszko spytała, skąd administratorzy okręgowi czerpią 
dane do uzupełniania bazy. W odpowiedzi kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska 
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stwierdziła, że administratorzy informacje biorą z kartotek, a one są często 
nieuporządkowane. 

Następnie przewodnicząca E. Stefańczyk pokazała zebranym nową 
legitymację członkowską w postaci plastikowej karty z miejscem na imię 
i nazwisko członka oraz hologram informujący o ważności legitymacji i opła- 
conych składkach. Każda karta ma swój numer. Zebrani ustalili, że pierw-
sze 50 numerów zostanie zarezerwowanych dla Honorowego Przewod-
niczącego SBP i Członków Honorowych oraz dla najstarszych członków 
Stowarzyszenia. Kolejne numery będą przydzielane alfabetycznie wg nazw 
okręgów. Biuro ZG SBP roześle do końca lutego br. karty wraz z hologra-
mami do oddziałów. Tam zostaną podpisane i wręczone tym członkom, któ-
rzy opłacili składki za 2012 r. Rozważano także zakup specjalnej drukarki 
do podpisania kart w Biurze ZG SBP, M. Szmigielska została poproszona 
o sprawdzenie kosztów takiego rozwiązania. 

Informacje o konkursach Stowarzyszenia w 2013 r. przedstawiła kol. 
E. Stefańczyk. SBP zamierza zorganizować:

– III edycję ogólnopolskiego konkursu na „Bibliotekarza Roku”,
– konkursy w ramach Tygodnia Bibliotek 2013: na plakat promujący 

Tydzień Bibliotek oraz na najciekawszą akcję przeprowadzoną w trakcie 
TB 2013; A. Grzecznowska podkreśliła, że jest to zmiana w stosunku do 
poprzednich edycji, ponieważ oceniana będzie tylko jedna, wybrana przez 
uczestnika inicjatywa. 

– V edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. 
Sytuację finansową Stowarzyszenia omówiła A. Grzecznowska, dy-

rektor Biura ZG SBP. Wstępny bilans za 2012 r. wskazuje na uzyskanie 
dodatniego wyniku finansowego. Wzrost kosztów związany był przede 
wszystkim z większą liczbą publikacji (wydatki na druk i wysyłkę) oraz 
organizacją Jubileuszu SBP. Należy przewidzieć, że z uwagi na KZD, 
ten rok będzie podobny pod względem wydatków; Komisja Odznaczeń  
i Wyróżnień już poprosiła o wybicie 100 szt. medalu „W dowód uznania”. 
Kol. E. Kobierska-Maciuszko zwróciła uwagę, że wiąże się to z dużymi 
kosztami, poza tym tak częste przyznawanie odznaczenia będzie obni-
żać jego znaczenie. Kol. H. Bednarska zgodziła się, że wyróżniać trzeba 
z umiarem, ale trzeba także pamiętać, że dla wielu bibliotekarzy taki me-
dal jest jedynym odznaczeniem i stanowi dużą motywację. Następnie  
A. Grzecznowska omówiła przychody osiągnięte w ubiegłym roku. Dużą 
ich część stanowią dotacje, odnotowano też spore wpływy z konferencji  
i warsztatów, natomiast spadły wpływy z reklamy. A. Grzecznowska zaape-
lowała do Wydawnictwa SBP o zastanowienie się nad sposobem przycią-
gnięcia potencjalnych reklamodawców. Widoczna jest tendencja spadku 
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sprzedaży czasopism. SBP zainwestowało w ostatnich latach znaczne  
środki na wydawanie czasopism (dotacja na wkładki tematyczne, nową 
szatę graficzną), natomiast nie przełożyło się to na wzrost sprzedaży. W ce- 
lu dokładnego omówienia sytuacji Wydawnictwa SBP ma się odbyć spe-
cjalne spotkanie. Kol. K. Marcinowski podkreślił, że działa portal sbp.pl, 
który daje wiedzę o tym, jak działają biblioteki, co się w nich dzieje, bi-
bliotekarze przestają już szukać informacji na ten temat w czasopismach.  
M. Szmigielska wyjaśniła, że portal stara się szukać takich tematów, które 
wzbudzają wśród bibliotekarzy duże zainteresowanie i emocje; na portalu 
dany problem zostaje tylko zasygnalizowany, po szczegóły czytelnik zo-
staje odesłany do czasopism SBP. Kol. E. Kobierska-Maciuszko wskazała 
na konieczność wydawania elektronicznej wersji  czasopism. Należy także 
rozważyć płatny dostęp do poszczególnych artykułów. M. Szmigielska 
dodała, że teraz e-booki stają się bardzo popularne, jednak z rozmów 
z firmami obsługującymi sprzedaż elektroniczną wynika, że prowizja ze 
sprzedaży e-booka dla firmy wynosi aż 50%. 

Dyskusje podsumował Honorowy Przewodniczący SBP, St. Czajka. 
Wyraził słowa uznania i gratulacje dla autorów dobrego wyniku finansowe-
go. Zgodził się, że spadek dochodu ze sprzedaży czasopism jest dużym 
problemem, nad którym trzeba się poważnie zastanowić, dobrze by było 
powołać w tym celu specjalny zespół. Sprzedaż czasopism była zawsze 
podstawą działalności Wydawnictwa SBP. Obecnie tendencja spadkowa 
utrzymuje się od dłuższego czasu, należy przewidzieć, że 2013 rok nie 
przyniesie pod tym względem poprawy. Dobrym rozwiązaniem wydaje się 
być dalszy rozwój portalu sbp.pl. Jego utworzenie to wielki sukces Stowa-
rzyszenia a ranga portalu jest ogromna. Dobrze zapowiada się natomiast 
sprzedaż książek, planowane publikacje poruszają istotne dla bibliote-
karstwa zagadnienia, nazwiska autorów są bardzo cenione i gwarantują 
wysoki poziom książek. Kol. St. Czajka podkreślił również dużą rolę Kroniki 
SBP, której wydawanie należy kontynuować. E. Stefańczyk przypomniała, 
że Kronika SBP 2007-2012 ukaże się na KZD 2013. Kol. K. Marcinowski 
odnosząc się do pomysłu wydawania wyłącznie wersji elektronicznej cza-
sopism zaproponował, aby na początek dotyczyło to jednego tytułu czaso-
pisma. Przewodnicząca E. Stefańczyk odpowiedziała, że ZIN od numeru 
2/2013 będzie wydawany w dwóch wersjach – papierowej i elektronicznej. 
Kol. H. Bednarska stwierdziła, że Stowarzyszenia nie stać na podwójne 
wydania wszystkich czasopism, a kol. E. Kobierska-Maciuszko dodała, że 
tendencja światowa jest taka, żeby wydawać czasopisma tylko w formie 
elektronicznej. Następnie kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała  
o opracowaniu nowych instrukcji dla skarbników do sprawozdań za 2012 r. 
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Na spotkaniu ZG SBP w marcu przedstawione zostaną szczegółowe dane 
dotyczące finansów SBP. Zaproponowano ponadto, aby więcej uwagi po-
święcić organizacji warsztatów, ponieważ to przynosi dochody. Kol. E. Ste- 
fańczyk przypomniała, że w Planie pracy ZG SBP na 2013 r. są propozycje 
różnych warsztatów.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przygotowań do KZD 2013. 
Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że odbyły się już wybory w kołach, do 
8 lutego br. trwają wybory w oddziałach, natomiast po 20 lutym zaczną 
się zjazdy okręgowe, terminy w większości są już znane. Kol. J. Paszta-
leniec-Jarzyńska omówiła nowelizację Strategii SBP. Po wprowadzeniu 
zgłoszonych wcześniej uwag uwzględniono w niej 4 cele strategiczne, 
dokonano też korekty celów szczegółowych i zadań. Nowelizacja Stra-
tegii zostanie przedstawiona do zatwierdzenia podczas KZD, dokument 
będzie rozesłany do uczestników Zjazdu wcześniej, aby mieli czas się  
z nim zapoznać. Kol. E. Stefańczyk podkreśliła, że Strategia jest podstawą 
do aplikowania o granty, np. do FRSI. 

Projekt nowelizacji Statutu SBP przedstawiła kol. S. Błaszczyk. Tekst 
Statutu z proponowanymi zmianami został przesłany do kancelarii prawnej, 
również kol. B. Howorka przesłał swoje uwagi. Kol. S. Błaszczyk przypo-
mniała, że do proponowanych zmian trzeba napisać jeszcze uzasadnienie. 

Założenia „Programu działania SBP na lata 2013-2017” przedstawiła 
kol. E. Stefańczyk. Podstawą opracowania programu będą założenia ujęte 
w Strategii. Projekt dokumentu zostanie rozesłany do członków ZG SBP 
przed marcowym spotkaniem. 

W dalszej części swojego wystąpienia kol. E. Stefańczyk poruszyła 
temat konferencji towarzyszącej KZD pt. „Biblioteki w świecie komunika-
cji sieciowej”. Przedstawiła tytuły poszczególnych sesji, niektóre z nich 
wymagają jeszcze dopracowania. Trwają rozmowy z referentami, do wy-
stąpienia zaproszony zostanie również przedstawiciel FRSI, który opowie 
m.in. o PRB.  

Przechodząc do kolejnego punktu obrad, kol. E. Stefańczyk przypo-
mniała, że Zarząd Główny przyjął podczas posiedzenia w grudniu 2012 r. 
Regulamin nadawania godności Członka Honorowego SBP. Zgodnie z Re-
gulaminem, wnioski pod względem formalnym sprawdza Komisja Odzna-
czeń i Wyróżnień a następnie przedstawia je Kapitule nadawania godności 
Członka Honorowego SBP. Kapituła jest organem opiniującym zgłoszone 
kandydatury. W jej skład wchodzą: Przewodniczący SBP (pełniący funkcję 
Przewodniczącego Kapituły), Honorowy Przewodniczący SBP, 3 osoby 
wybrane przez Zarząd Główny SBP spośród Członków Honorowych SBP 
oraz przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP. Po krót-
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kiej dyskusji zebrani wybrali spośród Członków Honorowych do Kapituły:  
E. Pawlicką, J. Wołosza, E. Stachowską-Musiał. Zarząd Główny SBP po-
dejmie uchwałę zatwierdzającą skład Kapituły w pierwszym dniu posie-
dzenia, w marcu br., Kapituła zbierze się tego samego dnia, a w drugim 
dniu obrad ZG SBP zarekomenduje Zarządowi Głównemu kandydatów 
na członka honorowego.

Omawianie spraw różnych rozpoczęła kol. E. Stefańczyk, informując, 
że „Przegląd Biblioteczny” stracił 3 punkty na liście czasopism punktowa-
nych MNiSW, ponieważ w Komitecie Redakcyjnym jest tylko jeden przed-
stawiciel z zagranicy. Rozważano, czy w związku z tym zmienić skład 
Komitetu. Kol. E. Stefańczyk zauważyła, że powinna być to decyzja B. So- 
sińskiej-Kalaty, redaktora naczelnego czasopisma. Kol. K. Marcinowski 
stwierdził, że nie należy zmieniać składu Komitetu przed końcem kadencji, 
z czym wszyscy zebrani się zgodzili. 

Następnie kol. E. Stefańczyk poinformowała o rozmowie z ambasa-
dorem Nigerii, bibliotekarzem, który zaproponował SBP podpisanie po-
rozumienia z Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek. Uczestnicy obrad 
zgodzili się podjąć taką współpracę. Stowarzyszenie Bibliotek Nigeryjskich, 
przy wsparciu organizacyjnym SBP ufunduje stypendium dla biblioteka-
rza z Nigerii – tygodniowy pobyt w Polsce, podczas którego stypendysta 
będzie miał możliwość odwiedzenia kilku warszawskich bibliotek. Nato-
miast  przedstawiciel SBP poprowadzi w Nigerii szkolenie poprzedzające 
coroczną konferencję Stowarzyszenia Bibliotek Nigeryjskich. 

Kolejny problem przedstawiła kol. E. Kobierska-Maciuszko. Dotyczył on 
artykułu Krzysztofa Lityńskiego na portalu bibliosfera.net na temat umów 
zawieranych z Wydawnictwem SBP. Kol. J. Nowicki przesłał już autorowi 
swoją odpowiedź. Kol. E. Kobierska-Maciuszko przypomniała, że pracu-
jemy nad przejściem portalu na licencję otwartą, M. Szmigielska dodała, 
że licencja już została wybrana, trwają ostatnie przygotowania. 

21 marca
W dniu 21.03.2013 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu 

Głównego SBP, w Biurze ZG SBP. Obecni członkowie Prezydium: Elż-
bieta Stefańczyk, Sylwia Błaszczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof 
Marcinowski, Marzena Przybysz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Zapro-
szeni: Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska, Janusz Nowicki, Bolesław 
Howorka, Elżbieta Zaborowska, Małgorzata Dargiel-Kowalska. Zebranie 
prowadziła Elżbieta Stefańczyk.

Podczas spotkania uczestnicy przyjęli protokół z posiedzenia Prezy-
dium w dn. 1 lutego 2013 r., zapoznali się ze szczegółową tematyką obrad 
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Zarządu Głównego SBP, zatwierdzili materiały na posiedzenie. Kol. E. Ste- 
fańczyk przedstawiła sprawy różne do omówienia podczas posiedzenia 
ZG SBP: współpraca z Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek, e-booki, 
termin posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej, sprawy lokalowe Biura 
ZG SBP. Ponadto kol. E. Stefańczyk przedstawiła projekty Uchwał dot.: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r., składu Kapituły nada-
wania godności Członka Honorowego SBP, porozumienia z Nigeryjskim 
Stowarzyszeniem Bibliotek, powołania Komisji ds. akredytacji profesjo-
nalnej SBP.  

23 kwietnia
W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP Elżbieta Stefańczyk, członko-

wie Prezydium: Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, Joan-
na Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Lena Bednarska, Sylwia 
Błaszczyk. Zaproszeni: Anna Grzecznowska, Janusz Nowicki, Bolesław 
Howorka, Elżbieta Zaborowska.

Spotkanie poświęcone było głównie omówieniu spraw, które dyskuto-
wane będą na posiedzeniu ZG, odbywającym się tego samego dnia. Doty-
czyły one przede wszystkim sprawozdań za kadencję, projektu „Programu 
działania SBP na lata 2013-2017”, nowelizacji Strategii Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 oraz Statutu SBP, akceptacji 
projektów regulaminów KZD. Kol. E. Stefańczyk przedstawiła też aktual-
ną sytuację lokalu siedziby Biura ZG SBP. Dotychczasowa umowa z BN 
obowiązuje do końca sierpnia br. Rozmawiano o finansowaniu Krajowego 
Zjazdu Delegatów. Zgłoszono propozycję rozważenia utworzenia stałego  
funduszu Zjazdowego – subkonta na KZD w 2017 r., zarówno przez za-
rządy okręgów, jak i Zarząd Główny. Członkowie Prezydium zatwierdzili 
materiały na posiedzenie ZG SBP.

2. Obrady Zarządu Głównego

21-22 marca
W dniach 21-22.03.2013 r. odbyło się w Biurze ZG SBP posiedzenie 

Zarządu Głównego SBP. Obecni byli: Sylwia Błaszczyk, Elżbieta Budnik, 
Maria Burchard, Joanna Chapska, Ewa Chrzan, Ewa Kobierska-Maciuszko, 
Jerzy Krawczyk, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 
Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk. Zaproszeni: Stanisław Czajka, 
Anna Grzecznowska, Bolesław Howorka, Janina Jagielska, Janusz Nowicki, 
Małgorzata Szmigielska, Elżbieta Zaborowska, Małgorzata Dargiel-Kowal-
ska. Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk.
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Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZG w dn. 13-14 grudnia 2012 r.
2. Informacja o najważniejszych działaniach ZG w okresie grudzień 

2012 – marzec 2013 (kol. E. Stefańczyk).
3. Omówienie i przyjęcie sprawozdań SBP za 2012 r.: 
a) z działalności Zarządu Głównego (referuje kol. M. Przybysz), 
b) z działalności sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG (kol.  

E. Chrzan),
c) z działalności struktur terenowych (kol. S. Błaszczyk),
d) sprawozdanie Skarbnika (kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska).
1. Zatwierdzenie bilansu SBP za 2012 r. (K. Krawczak).
2. Plan pracy ZG SBP 2013 (kol. M. Przybysz, J. Nowicki).
3. Powołanie Kapituły nadawania godności Członka Honorowego SBP 

(kol. J. Jagielska).
4. KZD 2013:
a) omówienie wyników wyborów w strukturach terenowych (kol. E. Ste- 

fańczyk),
b) prace Komisji ds. Statutu SBP (kol. S. Błaszczyk),
c) prace Komisji ds. uchwał i wniosków (kol. M. Bochan),
d) projekt nowelizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

na lata 2010-2021 oraz uzasadnienia (kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska),
e) założenia „Programu działania SBP na lata 2013-2017” (kol. M. Przy- 

bysz),
f) przygotowania do konferencji towarzyszącej KZD (kol. E. Stefań-

czyk),
g) finanse KZD (A. Grzecznowska).
1. Omówienie i zatwierdzenie kandydatur na Członka Honorowego 

SBP (kol. kol. E. Stefańczyk, J. Jagielska).
2. Rzecznictwo dot. realizacji Strategii SBP (kol. E. Górska).
3. Stan realizacji konkursów SBP (kol. E. Stefańczyk):
– Tydzień Bibliotek 2013,
– Mistrz Promocji Czytelnictwa 2012,
– Bibliotekarz Roku 2012.
4. Sprawy różne.
Ad. 1
Przyjęto protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego w dniach 13-14. 

12.2012 r.
Ad. 2
Kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG SBP  

w okresie grudzień 2012 – marzec 2013, w tym:
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l sprawy organizacyjne (posiedzenie Prezydium ZG SBP w dn. 1 lu-
tego br., wybory w strukturach terenowych SBP, dystrybucja spersonali-
zowanych kart członków SBP, prace nad uzupełnieniem bazy członków, 
posiedzenie KOiW),

l konferencje, seminaria, warsztaty:
– szkolenie dot. akredytacji profesjonalnej SBP (31.01),
– warsztaty dla nauczycieli oraz bibliotekarzy pt.: „Edukacja informa-

cyjna i medialna w szkole”, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wro-
cławiu, org. KEI (20.02.),

– warsztaty nt. badania wskaźników efektywności w bibliotekach pu-
blicznych i pedagogicznych, Sulejówek (6-8.03),

– prace nad programem konferencji towarzyszącej KZD oraz cyklem 
warsztatów dot. kompetencji psychologicznych w bibliotekach;

l konkursy (Tydzień Bibliotek, „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, „Biblio-
tekarz Roku”),

l działalność wydawnicza:
– czasopisma wydawane są zgodnie z planem wydawniczym,
– książki (Derliczek, czyli wędrówki literackie J. Papuzińska, Przegląd 

Biblioteczny. Monografia Z. Gruszka, Format MARC 21 rekordu bibliogra-
ficznego dla dokumentu ikonograficznego),

– posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP (26.02.),
– przygotowanie „Biuletynu Informacyjnego” nr 2/2012;
l rozwój portalu sbp.pl,
l realizacja działań w ramach programów operacyjnych i innych (gran-

ty, dotacje),
l stanowiska, opinie, interwencje:
– interwencja do Minister Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji 

wielu bibliotek pedagogicznych,
– spotkanie w siedzibie ZG ZNP nt. propozycji MAiC dot. zmian w funk- 

cjonowaniu bibliotek szkolnych (uczestniczyła M. Przybysz),
– list do MAiC, MKiDN, MEN dot. projektu założeń do ustawy o poprawie 

warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego,
– zapytanie do MKiDN w sprawie interpretacji zapisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych dot. wyświetlania filmów w bibliotekach,
– konsultacje w sprawie deregulacji zawodów z ministrem J. Piechociń-

skim (uczestniczyły E. Kobierska-Maciuszko, J. Pasztaleniec-Jarzyńska),
– poparcie stanowiska KOED dot. ustawy o zasadach finansowania 

nauki,
– opinia dot. projektu rozporządzenia MPiPS i MKiDN w sprawie wyka-

zu bibliotek, organizacji osób niewidomych i ociemniałych oraz organizacji, 
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których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub 
ociemniałych;

l inne działania:
– spotkania, m.in.: z Podsekretarzem Stanu w MAiC, z Ambasadorem 

Nigerii w Polsce, 
– prace zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pe-

dagogicznych, 
– prace nad: nowelizacją Strategii SBP, Statutu SBP, nową ustawą o bi- 

bliotekach,
– patronaty SBP i portalu sbp.pl,
– prowadzenie akcji „Wyobraźnia czyni cuda” (zbieranie funduszy dla 

Biblioteki Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie).
Ad. 3
a) Kol. M. Przybysz omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu 

Głównego w 2012 r.  Sprawozdanie zostało przyjęte,
b) W związku z nieobecnością kol. E. Chrzan w pierwszym dniu obrad, 

punkt dot. omawiania sprawozdania z działalności sekcji, komisji, zespołów 
problemowych ZG przesunięto na drugi dzień spotkania,

c) Kol. S. Błaszczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności struktur 
terenowych SBP. Sprawozdanie zostało przyjęte,

d) Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła sprawozdanie Skarb-
nika SBP. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Następnie kol. E. Stefańczyk otworzyła dyskusję. Kol. St. Czajka stwier-
dził, iż pomimo dużych starań ze strony ZG, prognoza na przyszłość nie jest 
optymistyczna. Wpływ na taką sytuację mają różnie procesy, niezależne 
od Stowarzyszenia, jak np. upadek prasy drukowanej. ZG koncentruje 
się obecnie na zdobywaniu środków finansowych poprzez granty i dota-
cje, jest to jednak niestabilny element budżetu, na którym nie można się 
wyłącznie koncentrować. Podstawą gospodarki finansowej powinny być 
dochody własne Stowarzyszenia. Dobrym rozwiązaniem na rok 2013 jest 
kontynuacja współpracy z FRSI.

Kol. K. Marcinowski przypomniał swoje wystąpienie z posiedzenia Pre-
zydium ZG w lutym br., kiedy mówił, że biblioteki czerpią teraz głównie 
informacje z portalu, nie z czasopism. Zaproponował powołanie zespołu, 
który zajmowałby się  wyłącznie sytuacją finansową SBP. Kol. J. Krawczyk 
przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów, z której 
wynika, że to sieć jest głównym miejscem, gdzie szuka się informacji.

Kol. E. Kobierska-Maciuszko mówiła o przejściu na wydawanie czaso-
pism w formie elektronicznej. Kol. J. Chapska przypomniała, że biblioteki 
dostają coraz niższe dotacje, co wpływa na spadek zakupu czasopism. 
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Kol. E. Stefańczyk zapowiedziała, że zostaną zorganizowane spotkania 
z zespołami redakcyjnymi poszczególnych czasopism, podczas których 
przeprowadzona zostanie analiza kosztów i możliwości. Przypomniała 
również, że w tym roku kończy się dotacja FRSI na rozwój portalu sbp.pl. 
Dostaniemy natomiast środki finansowe na opracowanie biznes planu 
dla portalu.

Kol. K. Marcinowski zaproponował, aby uczynić z portalu miejsce, w któ- 
rym biblioteki będą się mogły, za niewielką opłatą, reklamować. Zauważył, 
że w budżecie biblioteki łatwiej znaleźć pieniądze na reklamę niż na zakup 
nowości wydawniczych. Kol. E. Stefańczyk zauważyła, że nie możemy 
też zaprzestać organizacji konferencji, ponieważ przynoszą one spore 
dochody.

Ad. 4
Anna Grzecznowska, dyrektor Biura ZG SBP, przedstawiła bilans Sto-

warzyszenia za 2012 r. Wypracowany zysk jest przeznaczany na realiza-
cję działalności statutowej. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. zostało 
przyjęte (Uchwała nr 1/2013).

Ad. 5
Kol. M. Przybysz zaprezentowała Plan pracy ZG SBP na 2013 r. (doku-

ment w załączeniu). Część wydawniczą omówił kol. J. Nowicki. A. Grzecz-
nowska podkreśliła, że w planie zostały uwzględnione również zadania, 
które będą realizowane tylko pod warunkiem otrzymania dotacji. Plan 
pracy, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag, został przyjęty.

Ad. 6
Kol. E. Stefańczyk przypomniała, że Uchwałą nr 14/2012 zostały wpro-

wadzone zmiany do Regulaminu nadawania godności Członka Hono-
rowego SBP. Zebrani przyjęli Uchwałę nr 2/2013, zatwierdzającą skład 
Kapituły: E. Stefańczyk, St. Czajka, E. Stachowska-Musiał, E. Pawlicka, 
J. Wołosz, J. Jagielska.

Ad. 7
a) Wybory w strukturach terenowych omówiła kol. E. Stefańczyk. Wy-

bory odbyły się już we wszystkich oddziałach SBP, informacje o nowych 
przewodniczących są na portalu. Trwają wybory w okręgach. Do Biura 
ZG SBP napływają zgłoszenia delegatów na KZD. Wnioski przyjęte pod-
czas zjazdów okręgowych należy zgłaszać do Komisji Wnioskowej, do kol.  
M. Bochan.

b) Prace Komisji ds. Statutu omówiła kol. S. Błaszczyk. Ostatnie po-
siedzenie Komisji odbyło się 20.03, kolejne planowane jest w kwietniu. 
Dyskusja dot. m.in. zapisów o członkach wspierających, członkach za-
granicznych, zmian kompetencji Prezydium.
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Na zakończenie pierwszego dnia obrad kol. E. Stefańczyk poinfor-
mowała o deklaracji dyrektora BN, T. Makowskiego o udostępnieniu po-
mieszczeń w gmachu Biblioteki Narodowej na działalność Biura ZG SBP. 
Dotychczasowa siedziba Biura ulegnie likwidacji. 

Drugi dzień obrad rozpoczął się od prezentacji kol. E. Chrzan nt. dzia-
łalności sekcji, komisji i zespołów przedmiotowych ZG SBP w 2012 r. 
Sprawozdanie zostało przyjęte. Zgłoszono również postulat, aby rozważyć 
rozwiązanie nieaktywnych sekcji i komisji.

Ad. 7 cd.
a) Kol. J. Chapska odczytała nadesłane przez kol. M. Bochan wnioski 

Komisji ds. uchwał i wniosków. Do przewodniczących Okręgów zostanie 
wysłana ponowna prośba o nadsyłanie wniosków zgłoszonych podczas 
zjazdów okręgowych. Kol. E. Stefańczyk zaapelowała, aby przyjrzeć się 
wnioskom pod względem realności i zgodności ze Statutem SBP.

b) Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła projekt nowelizacji Stra-
tegii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021. Omówiła 
cele strategiczne i szczegółowe, zadania i projekty realizowane w ich 
ramach. 

Kol. M. Burchard zaapelowała o stworzenie strategii rozwoju informacji, 
jest to bardzo potrzebny dokument, ponieważ świadomość środowiska na 
temat kształtowania informacji w Polsce jest bardzo słaba. Kol. E. Ste-
fańczyk poinformowała, że do zmian w Strategii zostanie przygotowane 
uzasadnienie.

c) Założenia „Programu działania SBP na lata 2013-2017” omówiła 
kol. M. Przybysz; projekt programu będzie przedmiotem dalszych prac, 

d) Kol. E. Stefańczyk przedstawiła program konferencji towarzyszącej 
KZD. Konferencja pt.: „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej” odbędzie 
się w dn. 6-7 czerwca br. w Warszawie,

e) Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska przedstawiła informacje 
o hotelu, gdzie odbędzie się konferencja i KZD. Poinformowała również 
o kosztach uczestnictwa, w przypadku KZD będzie to ok. 600 zł/delegat, 
łącznie z noclegiem.

Ad. 8
Kol. J. Jagielska, przewodnicząca KOiW, poinformowała o posiedzeniu 

Kapituły nadawania godności Członka Honorowego SBP, które odbyło 
się 22 marca br., przed spotkaniem ZG. Do Komisji Odznaczeń i Wyróż-
nień wpłynęło 9 wniosków, w tym jeden nie spełniał wymogów formalnych 
(wpłynął po terminie). Kapituła po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 
działalności kandydatów na forum SBP, zarówno na szczeblu okręgowym 
jak i ogólnopolskim, przedstawia ZG następujące kandydatury:
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Maria Burchard – Warszawa (okręg mazowiecki)
Maria Hudymowa – Koszalin (okręg zachodniopomorski)
Andrzej Jagusztyn – Rzeszów (okręg podkarpacki)
Barbara Sordylowa – Kraków (okręg małopolski)
Tadeusz Zarzębski – Warszawa (okręg mazowiecki)
Kapituła wnioskuje również o wprowadzenie do Statutu SBP zapisu  

o przyznawaniu tytułu Honorowego Członka Okręgu SBP oraz zapisu o roli 
i uprawnieniach Kapituły, która sama powinna przedstawiać kandydatów 
KZD, bez pośrednictwa ZG. W dyskusji członkowie ZG nie wyrazili jednak 
zgody na przyznawanie członkostwa honorowego w okręgach argumentu-
jąc, że to wyróżnienie ma charakter specjalny i dotyczy osób szczególnie 
zasłużonych dla Stowarzyszenia, działających w skali ogólnopolskiej. 

Ad. 9
Kol. E. Stefańczyk przedstawiła projekt uchwały dot. powołania Komisji 

akredytacji profesjonalnej SBP, która będzie zatwierdzać wnioski przygo-
towane przez ekspertów (Uchwała nr 4/2013). Do Komisji zaproponowała 
powołanie następujących osób: E. Kobierska-Maciuszko (przewodnicząca 
Komisji), dr hab. M. Próchnicka, prof. dr hab. J. Kasperek-Woźniak,  
dr A. Grzecznowska. Na sekretarza Komisji zaproponowała  M. Dargiel-
-Kowalską. Uchwała została przyjęta.

Ad. 10
Informację o konkursach SBP przedstawiły E. Stefańczyk i A. Grzecz-

nowska:
a) rozstrzygnięto konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2013, zwycięzcą 

został Damian Kłaczkiewicz z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamo-
tułach,

b) do Biura ZG SBP napływają zgłoszenia do konkursu „Mistrz Promocji 
Czytelnictwa”,

c) dobiega końca I etap konkursu „Bibliotekarz Roku 2012”. Informacje 
o kandydatach z poszczególnych okręgów zamieszczane są na portalu. 

Ad. 11
Kol. E. Stefańczyk poinformowała o nawiązaniu kontaktu, poprzez 

Ambasadora Nigerii, z Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek w spra-
wie wymiany doświadczeń oraz przyjęcia na staż bibliotekarza. Bibliote-
karz nigeryjski przyjedzie do Polski w maju br., w zamian przedstawiciel 
SBP weźmie udział w Kongresie Bibliotek Nigeryjskich i wygłosi referat. 
Ustalono, że do Nigerii na koszt zapraszających pojedzie wiceprzewodni-
cząca SBP, kol. E. Kobierska-Maciuszko. Zarząd Główny podjął uchwałę  
w sprawie współpracy z Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek (Uchwała 
nr 5/2013).
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W innych sprawach: ustalono termin posiedzenia Głównej Komisji 
Rewizyjnej (11-12 kwietnia); M. Szmigielska poinformowała o pracach 
nad wydaniem e-booka, zaproponowała realizację budowy mechanizmu 
pozwalającego na samodzielne zabezpieczanie plików i ich sprzedaż, na 
co ZG wyraził zgodę. 

Dyskutowano również nad ewentualnością przejścia portalu na mniej 
restrykcyjną postać licencji cc. 

Ustalono ponadto, że z uwagi na pilne sprawy związane z przygo-
towaniami do KZD, które toczyć się będą w kwietniu br., a ich rezultaty 
muszą być zaopiniowane przez ZG, zwołane zostanie w dn. 23 kwietnia 
dodatkowe posiedzenie Zarządu Głównego i Prezydium ZG.

23 kwietnia
Na spotkaniu  omówiono bieżące działania  Zarządu Głównego, w tym 

dotyczące Krajowego Zjazdu De legatów, który odbędzie się w dniach 7-8 
czerwca 2013 r. Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP – Elżbieta 
Stefańczyk.

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca SBP Elżbieta Stefań-
czyk, członkowie ZG: Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Lena Bednarska, 
Sylwia Błaszczyk, Joanna Chapska, Maria Bochan, Jerzy Krawczyk, Elż-
bieta Budnik, Halina Ganińska. Zaproszeni: Anna Grzecznowska,  Janusz 
Nowicki, Bolesław Howorka, Janina Jagielska, Elżbieta Zaborowska.

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu protokołu z obrad ZG w dniach 
21-22 marca br.  kol. Elżbieta Stefańczyk poinformowała o najważniej-
szych działaniach w okresie 22.03.-22.04.2013, w tym: udziale w kon- 
ferencjach w Przemyślu („Cyfryzacja oraz wydawnictwa elektroniczne  
a zbiory tradycyjne w województwie podkarpackim”, 17 kwietnia 2013 r.) 
oraz Białymstoku („Bibliografie różnych kultur”, 24-25 kwietnia 2013 r.), 
konkursach („Mistrz Promocji Czytelnictwa”, „Bibliotekarz Roku 2012” –  
I i II etap, Tydzień Bibliotek, Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskie-
go), pozyskanych grantach i złożonych wnioskach na kolejne (m.in. cykl 
warsztatów dla seniorów), spotkaniu w dniu 22.04 z przedstawicielami 
FRSI dotyczącym dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem (SBP będzie 
partnerem strategicznym w inicjatywach FRSI), działaniach w sprawie 
bibliotek publicznych i szkolnych (powstał zespół pod przewodnictwem 
Jacka Wojnarowskiego, który przygotuje zarys współpracy tych bibliotek  
w ramach programu „Cyfrowa Polska”). Przewodnicząca przedstawiła wy-
nik akcji „Magiczna biblioteka” (pozyskano 5.5 tys. zł., 15 tys. w sprzęcie  
i książkach), poinformowała, że PWN e-book stanie się partnerem wspie-
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rającym SBP, w dalszej części – przedstawiła aktualną sytuację lokalu 
siedziby Biura ZG SBP. Dotychczasowa umowa obowiązuje do końca 
sierpnia br.

Uzupełniając relację Małgorzata Szmigielska przedstawiła aktualny stan 
dostępu do archiwum cyfrowego SBP. Następnie omówiono i przyjęto po 
wprowadzeniu uwag, sprawozdania za kadencję 2009-2013: Marzena Przy-
bysz przedstawiła sprawozdanie z działalności ZG SBP, Sylwia Błaszczyk –  
z działalności struktur terenowych, a Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – 
sprawozdanie finansowe.

Skarbnik SBP zwróciła uwagę, że ogromna ilość zadań opiera się na 
grantach, aktualna kadencja kończy się na bilansie finansowym plusowym, 
ale malejące dochody z czasopism budzą niepokój. Anna Grzecznowska 
dodała, że zyski ze sprzedaży wydawnictw są w 2012 r. o połowę mniejsze 
niż w 2008 r. Joanna Chapska zauważyła, że niskie płace bibliotekarzy 
też wpływają na ten wynik. Sabina Malinowska zaproponowała większe 
włączenie struktur terenowych w prenumeratę wydawnictw SBP, co jest 
praktykowane np. w oddziale SBP w Ostrołęce. Sprawozdania zostały 
jednogłośnie zaakceptowane.

Kolejnym punktem obrad był projekt „Programu działania SBP na lata 
2013-2017”, który przedstawiła Marzena Przybysz. Program został zaak-
ceptowany.

Prace Komisji ds. uchwał i wniosków  zaprezentowała Maria Bochan. 
Uwagi, które wpłynęły w ostatnim okresie nie wpłynęły na nowe zapisy.

Kol. Sylwia Błaszczyk zreferowała projekt nowelizacji Statutu SBP. 
Komisja  ds. nowelizacji statusu SBP pracuje w trybie bezpośrednim oraz 
mailowym, prace mają zakończyć się w pierwszych dniach maja.

Kol. Elżbieta Stefańczyk przedstawiła projekt programu Krajowego 
Zjazdu Delegatów SBP. Obecni zgłaszali uwagi do poszczególnych punk-
tów programu.

Kolejno omówiono Regulaminy KZD. Maria Bochan przedstawiła pro-
jekty Regulaminów: obrad, Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Ko-
misji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Statutowej, działania ZG 
SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej SBP, Głównego Sądu Koleżeńskiego. 
Członkowie ZG zgłaszali  uwagi do poszczególnych zapisów regulaminów.

Następnie kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła  kwestię 
nowelizacji Strategii SBP na lata 2010-2021, propozycje zostały zaak-
ceptowane.

ZG zatwierdził również rekomendacje Jury Nagrody Naukowej SBP 
im. Adama Łysakowskiego za rok 2012. Do konkursu zgłoszono prace 
10 autorów; nagrody otrzymali: Artur Jazdon, Zbigniew Gruszka, Oskar 
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Czarnik, Grzegorz Gmiterek. W kategorii prac o charakterze metodyczno-
-wdrożeniowym nie przyznano nagrody. 

W sprawach różnych  kol. Janina Jagielska przedstawiła wnioski, któ-
re wpłynęły do KOW w sprawie odznaczeń wręczanych podczas KZD. 
Dyskutowano także o udziale SBP w Warszawskich Targach Książki i Tar- 
gach Książki Historycznej, grancie FRSI na lata 2013-2014, jak również 
wyjazdach zagranicznych członków ZG SBP oraz sprawach lokalowych 
siedziby Biura ZG SBP. Rozmawiano o finansowaniu KZD, zaproponowano 
rozważenie utworzenia funduszu Zjazdowego, na który wpłacane byłyby 
do 2017 r. środki, zarówno przez zarządy okręgów, jak i Zarząd Główny.  

II. Inne posiedzenia z udziałem członków ZG SBP

1. Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP

W dn. 26 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej 
Wydawnictwa SBP, któremu przewodniczył prof. Dariusz Kuźmina. Radzie 
zaprezentowano działalność portalu, w odniesieniu do promocji sprzedaży 
wydawnictw, poziomu sprzedaży internetowej książek i czasopism SBP, 
dostępu do archiwum cyfrowego. 

W trakcie spotkania oceniono dorobek wydawniczy SBP w 2012 r. 
zwracając uwagę na dużą liczbę dobrych książek, co spowodowało znacz-
ny wzrost dochodów ze sprzedaży, w porównaniu do roku poprzedniego. 
Niestety wciąż utrzymuje się tendencja spadkowa nakładów czasopism 
SBP; sytuacja staje się wręcz dramatyczna. Projekt planu wydawniczego 
na 2013 r., przedstawiony przez Janusza Nowickiego zyskał aprobatę 
Rady. Jest kilka tytułów, które mogą okazać się hitami sprzedaży i zniwe-
lować spadek przychodów wydawniczych. 

W dyskusji prof. D. Kuźmina wskazał na konieczność większej akty-
wizacji sprzedaży internetowej, weryfikacji zbyt restrykcyjnych zapisów 
umowy autorskiej. Jan Wołosz z kolei odnosząc się do przedstawionych 
danych o nakładach czasopism wyraził zaniepokojenie z powodu realnego 
zagrożenia dalszego spadku nakładów; niepokoił się także o przyszłość 
portalu po zakończeniu grantu FRSI. Redaktor naczelna „Przeglądu Bi-
bliotecznego” prof. Barbara Sosińska-Kalata zaapelowała o zbudowanie 
stron czasopism naukowych, co jest brane przy ocenie MNiSW, zwróciła 
ponadto uwagę na straty punktów z powodu braku w radach redakcyjnych 
czasopism członków zagranicznych, a w publikacjach brak autorów zagra-
nicznych i artykułów w językach obcych. W odpowiedzi Pani E. Stefańczyk 
stwierdziła, że zmiany te będą możliwe do rozważenia po KZD, kiedy 
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powołane zostaną nowe redakcje czasopism. Zaapelowała o zgłaszanie 
kandydatów do składu poszczególnych redakcji. 

Redaktor „Poradnika Bibliotekarza”, J. Chruścińska podkreśliła potrze-
bę wzrostu publikacji o charakterze poradnikowym, apelowała do przed-
stawicieli instytutów bibliotekoznawstwa o pomoc w wyborze najciekaw-
szych prac o takim charakterze. Pani D. Brzezińska stwierdziła, że należy 
uważnie śledzić fora internetowe i tematy, którymi żyje ta społeczność. 

Zebrani dyskutowali także o konieczności wydania przez SBP nowych 
standardów IFLA dot. bibliotek publicznych. Na zakończenie spotkania  
J. Nowicki podziękował wszystkim za opinie, uwagi i propozycje oraz współ-
pracę z Wydawnictwem SBP.

2. Posiedzenie Rady Programowej serii wydawniczej:
    „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”

W spotkaniu w dn. 18 kwietnia udział wzięli: prof. Joanna Papuzińska, 
Danuta Świerczyńska-Jelonek, Alicja Ungeheuer-Gołąb, Grażyna Lewan-
dowicz-Nosal, Stanisława Niedziela,  Iwona Podlasińska, Janusz Nowicki. 

Przed spotkaniem rozesłano wszystkim uczestnikom ocenę i dwuletni 
dorobek wydawniczy serii  z prośbą o zgłoszenie uwag i propozycji tytułów 
wydania kolejnych książek. Otrzymano interesujące odpowiedzi, m.in. od 
prof. dr hab. J. Wojciechowskiego (propozycja wydania książki Literatura 
SF dla dzieci) oraz Marii Kulik z Polskiej Sekcji IBBY (wydanie Katalogu 
książek nagrodzonych. Literatura dla dzieci). W wyniku bardzo żywej i kon- 
struktywnej dyskusji ustalono: 

1. Warto wydać Katalog Książek nagrodzonych, ale objąć nim wszyst-
kie nagrody (Nie tylko IBBY) – G. Lewandowicz-Nosal. Taka książka jest  
bardzo potrzebna bibliotekarzom jako poradnik. 

2. Ze względu na dotychczasową wartość naszej serii dla edukacji 
dzieci i młodzieży, a także przewidywane cenne i ważne tytuły – wystąpić  
o grant na całą serię. Takie serie ukazują się stale w innych państwach i są 
sponsorowane przez tamtejsze Biblioteki Narodowe (prof. J. Papuzińska).

3. Dla popularyzacji serii potrzebna jest współpraca ze wszystkimi 
czasopismami zajmującymi się problematyką czytelnictwa (prof. J. Pa-
puzińska).

4. Problematyka „progu czytelniczego” jest bardzo ważna, ale nie na-
leży kurczowo trzymać się wieku potencjalnych czytelników. 

5. Istnieje w małych prowincjonalnych bibliotekach ogromna  niewiedza 
o naszych  publikacjach. Proponuję się zatem zebrać i opublikować adresy 
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internetowe  i blogi poświęcone czytelnictwu, wydrukować ulotki, zakładki 
i inne materiały promujące książki SBP (prof. A. Ungehauer-Gołąb).

6. Postulowano opracować tom z cyklu „literatura fantazy”. Wskazano 
na potencjalnych autorów: Maria Chrobak, Maria Czernow, p. Pustowaruk 
z Wrocławia.

7. Iwona Podlasińska podjęła się opracowania tomu Dysleksja, czyli 
czytelnik oporny do stycznia 2014 r.

8. Stanisława Niedziela przygotuje do końca listopada 2013 r. opra-
cowanie Zwierzyniec literacki – czyli przegląd literatury o świecie zwierząt. 

9. dr Danuta Świerczyńska-Jelonek przygotowuje tom Literatura  
w procesie dojrzewania młodego pokolenia. Wybrane problemy w terminie 
do  marca 2014 r. 

10. Ponieważ są obawy o celowość wydania tomu dot. edukacji hi-
storycznej ustalono, że poprosimy dr Krajewską o konspekt planowanego 
opracowania. 

11. Jest zgoda na wydanie tomu o ilustracji książek dla dzieci. Materiały 
i autorka będą, potrzebne są natomiast środki finansowe na honoraria dla 
autorów ilustracji. Uzgodniono, że Wydawnictwo poprosi panią Joannę 
Olech o konspekt tego tomu, by móc starać się o grant. 

12. Grażyna Lewandowicz-Nosal i dwie, jeszcze nieznane, osoby przy-
gotują „Katalog zalecający książki dla bibliotek”. Proponuje się rozważany 
tytuł: Co ma być w bibliotece.

13. Prof. Alicja Ungeheuer-Gołąb wstępnie rozważy opracowanie  „Po-
radnika dla rodziców”.

3. Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy,
    Księgarzy, Wydawców

W dniu 19 marca 2013 r. odbyło się w Klubie Księgarza w Warszawie 
pierwsze spotkanie zaproszonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Księgarzy Polskich przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Komi- 
tetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców. W spot- 
kaniu uczestniczyli członkowie władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz przedstawiciel Polskiej Izby 
Książki. W trakcie spotkania omówiono przesłane wcześniej propozycje do- 
tyczące powołania Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 650-lecia usta-
nowienia na uczelni krakowskiej zawodu stacjonariusza (który przypada 
w 2014 r.).

Zebrani wyrazili przekonanie, że do Komitetu Organizacyjnego powinni 
wejść również przedstawiciele organizacji zrzeszających drukarzy, by w ten 
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sposób Komitet jednoczył wszystkie zawody zatrudnione przy produkcji  
i udostępnianiu książki. Dotychczas akces do Komitetu Organizacyjnego 
obchodów zgłosiły poza uczestnikami wstępnego spotkania także Polskie 
Towarzystwo Wydawców Książek oraz Izba Księgarstwa Polskiego.

4. Spotkania w sprawie bibliotek szkolnych 

W dniu 22 stycznia 2013 roku Przewodnicząca Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich uczestniczyła w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu 
Magdaleną Młochowską. Przedmiotem rozmowy był projekt założeń do 
ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samo-
rządu terytorialnego, opracowany przez MAiC. Pani M. Młochowska po-
informowała o pracach nad projektem, o prowadzonych rozmowach ze 
środowiskiem bibliotekarskim i przedstawicielami samorządów. Podkreśliła, 
że nie jest zamiarem resortu likwidacja bibliotek szkolnych.

Na ten sam temat odbyło się w dn. 27 lutego spotkanie w siedzibie Za-
rządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnicy spotka-
nia – przedstawiciele ZG i okręgów Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich odnieśli się do propozycji MAiC. W trakcie spotka-
nia przyjęte zostało stanowisko w sprawie bibliotek szkolnych – sprzeciw 
wobec koncepcji MAiC włączenia bibliotek szkolnych do bibliotek publicz-
nych. Zebrani uznali projekt za szkodliwy dla spójności systemu oświaty. 
Jednocześnie uczestnicy spotkania potwierdzili, że od 2010 r. aktualny jest pro-
jekt, opracowany przez ZNP, TNBSP i SBP, umożliwiający bibliotekom szkol-
nym udostępnianie księgozbioru zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

27 marca w MAiC odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne przed-
stawicieli środowiska bibliotekarskiego i samorządowców, prowadzone 
przez wiceminister Magdalenę Młochowską. Obecni byli m.in.: przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (E. Stefańczyk, M. Przy-
bysz), Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, akcji „STOP 
likwidacji bibliotek szkolnych”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku 
Powiatów Polskich.

Spotkanie dotyczyło wypracowania modelu współpracy bibliotek szkol-
nych i publicznych. Stworzony model takiej współpracy ma w przyszłości 
pozwolić na skuteczniejszą realizację procesu edukacyjnego w środowisku 
lokalnym. Powinien umożliwić wprowadzenie pozytywnych zmian w biblio-
tekach szkolnych, podobnie jak udało się to zrealizować w bibliotekach pu-
blicznych, dzięki programom: Biblioteka Plus i Program Rozwoju Bibliotek.
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Podczas rozmów omawiano m.in. obecną sytuację bibliotek szkolnych, 
wskazywano potrzeby, propozycje rozwiązań oraz przedsięwzięcia, które 
można zrealizować w ramach programu Cyfrowa Polska. Podkreślano 
odmienność ról i funkcji, które pełnią biblioteki szkolne i publiczne, ale 
także wskazywano pola, na których mogą doskonale współpracować. Roz-
ważano powstanie modelu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych 
w ramach ministerialnego Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska, z pew- 
nymi elementami z Programu Rozwoju Bibliotek.

Na zakończenie wiceminister Magdalena Młochowska podsumowała 
dyskusję i określiła kolejny etap działania dla zespołu roboczego. W ciągu 
dwóch miesięcy ma powstać opis projektu, który powinien zawierać infor-
macje o adresacie, celach, założeniach i oczekiwanych efektach.

III. Konferencje, seminaria, warsztaty

1. My dla SBP, SBP dla Nas

4 marca 2013 r. w Warszawie odbyły się warsztaty dla przedstawicieli 
struktur terenowych SBP „Rzecznictwo: My dla SBP, SBP dla Nas”, zorgani-
zowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przy 
wsparciu Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Na spotkanie zaproszono przede wszyst-
kim przewodniczących Oddziałów SBP, którzy funkcję tę pełnią po raz 
pierwszy. Zebranych przywitały: Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP 
i Jolanta Stępniak, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby, przedstawiciele oddziałów SBP 
z: Białej-Podlaskiej, Bielska-Białej, Elbląga, Katowic, Konina, Koszalina, 
Krakowa, Leszna, Olsztyna, Ostrołęki, Piotrkowa Trybunalskiego, Prze-
myśla, Radomia, Rzeszowa, Siedlec, Sieradza, Skierniewic, Tarnowa, 
Warszawy, Włocławka, Zamościa i Zielonej Góry.

Pierwsza część spotkania poświęcona była Strategii SBP na lata 2009-
2021, którą omówiła E. Stefańczyk. Dokument został przyjęty podczas 
Krajowego Zjazdu Delegatów w 2009 r., pełna treść dostępna jest na 
portalu sbp.pl. Ponadto na stronie można zapoznać się z wersją Strategii 
„w lekkiej formie”, gdzie w postaci obrazków pokazano, co Stowarzyszenie 
realizuje w ramach Strategii. Dokument podlega ewaluacji, z projektem 
nowelizacji będzie można się zapoznać w kwietniu, kiedy proponowane 
zmiany zostaną zaprezentowane na portalu. Najważniejsze tematy ujęte 
w Strategii to:
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l projekt ustawy o bibliotekach – omówiony w dalszej części spotkania 
przez Barbarę Budyńską, członka Zespołu ZG SBP ds. projektu ustawy 
o bibliotekach,

l badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych – omó-
wione w dalszej części spotkania przez Elżbietę Górską, koordynatora 
projektu FRSI,

l akredytacja profesjonalna SBP – w ramach pilotażu zgłosiły się do 
Stowarzyszenia 3 instytucje organizujące kursy dla bibliotekarzy, z wnio-
skiem o przeprowadzenie procedury akredytacyjnej; przyznanie usłudze 
szkoleniowej akredytacji profesjonalnej SBP stanowi gwarancję spełnienia 
standardów wysokiej jakości,

l aktywizacja młodych bibliotekarzy w SBP – w tym roku zorganizo-
wane zostanie VIII Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie,

l zmiana wizerunku bibliotekarza – realizacji tego zadania służą kon-
kursy organizowane przez Stowarzyszenie: „Bibliotekarz Roku”, „Mistrz 
Promocji Czytelnictwa”, konkursy związane z Tygodniem Bibliotek – na 
najlepszy plakat i na najlepsze działanie w ramach TB,

l przygotowanie materiałów mających na celu podniesienie kwalifika-
cji zawodowych – publikowanych w czasopismach SBP oraz książkach 
fachowych.

Wszystkie publikacje fachowe Stowarzyszenia wydawane są przez 
Wydawnictwo SBP. Dochód ze sprzedaży książek i czasopism to, obok 
grantów, główne źródło finansowania działalności SBP, to właśnie dzięki 
tym środkom Stowarzyszenie może realizować cele ujęte w Strategii.

W kolejnej części spotkania Małgorzata Szmigielska, redaktor naczelna 
portalu sbp.pl, zachęcała przedstawicieli oddziałów SBP do współpracy 
z portalem, który nie tylko pośredniczy w przekazywaniu informacji, ale 
również chętnie udziela patronatów medialnych i promuje różnego rodzaju 
przedsięwzięcia. Pokazała, w jaki sposób ogniwa terenowe Stowarzyszenia 
mogą wykorzystać portal w celu promocji swoich działań. Każdy Okręg 
SBP ma swoją zakładkę, gdzie zamieszczane są m.in. dane kontaktowe.  
W newsletterze jest dział poświęcony informacjom z okręgów. Dodatkowo 
w zakładce „O bibliotekach – Pochwal się!” istnieje możliwość samodziel-
nego zamieszczania informacji z życia bibliotek. W trakcie modernizacji jest 
„Katalog staży i praktyk”, który zostanie wzbogacony o oferty zawodowe 
oraz połączony z bazą bibliotek. Ważną częścią portalu jest także baza 
członków, którą w dalszej części warsztatów przedstawił Łukasz Stochniał, 
administrator centralny bazy.

Po prezentacji portalu sbp.pl przyszedł czas na wystąpienie Barbary 
Budyńskiej na temat projektu ustawy o bibliotekach. Projekt został opraco-
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wany na podstawie Ustawy o bibliotekach z 1997 r. Potrzeba wprowadzenia 
zmian w obecnie obowiązującej ustawie spowodowana jest wieloma czyn-
nikami, takimi jak: zmiana struktury administracyjnej, kontekstu prawnego, 
sposobu finansowania bibliotek, postęp cywilizacyjny.

Prelegentka przedstawiła strukturę bibliotek. Największą sieć biblio-
tek w kraju stanowią biblioteki szkolne, na drugim miejscu są biblioteki 
publiczne i to właśnie bibliotekom publicznym B. Budyńska poświęciła 
dalszą część swojego wystąpienia. Biblioteki publiczne to w dużej mierze 
biblioteki wiejskie, często jednoosobowe, niedoinwestowane. Sieć tych 
bibliotek zmniejszyła się w ostatnim czasie, ale na uwagę zasługują także 
zmiany pozytywne, jak np. komputeryzacja. Pierwszy zespół ds. ustawy  
o bibliotekach pracował w latach 2007-2009, skupiał się głównie na analizie 
aktów prawnych dostępnych w innych krajach. Jego celem było opraco-
wanie założeń oraz zaproponowanie rozwiązań.

Odbyły się konsultacje środowiskowe, w wyniku których wyodrębniono 
aspekty wymagające nowelizacji: organizacja bibliotek, spójna polityka 
państwa wobec bibliotek, zadania bibliotek różnych typów, kwalifikacje 
pracowników bibliotek. W podsumowaniu swoich prac Zespół stwierdził, 
że obowiązująca ustawa stwarza warunki do dobrego funkcjonowania 
bibliotek, potrzeba jednak innych ustaw (samorządowych, oświatowych 
itp.), które wspierałyby zapisy ustawy o bibliotekach.

Czynnikiem utrudniającym funkcjonowanie bibliotek jest brak środków 
finansowych. Drugi Zespół ds. ustawy o bibliotekach został powołany przez 
ZG SBP w 2010 r.

Jego prace, wspierane m.in. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, doprowadziły do tego, że nadano ustawie nowy kształt. 
Główne założenia ustawy to fundamenty systemowe (Krajowa Polityka 
Biblioteczna, Narodowy Zasób Biblioteczny, Krajowe Centrum Bibliotek) 
oraz wspieranie nowoczesnych mechanizmów współdziałania bibliotek.  
B. Budyńska przedstawiła strukturę projektu ustawy o bibliotekach, a na-
stępnie omówiła projekty zapisów dot. m.in.: Krajowej Polityki Bibliotecznej, 
Krajowego Centrum Bibliotek, organizacji bibliotek. Na łamach „Biblioteka-
rza” został opublikowany cykl artykułów omawiający wszystkie założenia 
ustawy, a także poszczególne jej zapisy.

Po przerwie Elżbieta Górska przedstawiła przebieg prac nad realizacją 
zadania:  „Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych”. 
Zachęciła osoby zainteresowane tą problematyką do zapoznania się z ma- 
teriałami opracowanymi w trakcie prac Zespołu ds. badania efektywności 
bibliotek, dostępnymi na portalu sbp.pl. Podkreśliła znaczenie prowadzo-
nych od 2012 r. badań pilotażowych w bibliotekach publicznych, rozsze-
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rzonych w 2013 r. o 171 bibliotek publicznych województwa dolnośląskiego  
i 12 bibliotek pedagogicznych. Omówiła plany Zespołu na rok 2013.

Następnie głos zabrał Łukasz Stochniał, administrator centralny bazy 
członków. W swoim wystąpieniu wyjaśnił zebranym czym jest baza człon-
ków oraz jakie są jej założenia. Prelegent wskazał rolę bazy jako narzędzia 
do komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia oraz jej ogromny potencjał do 
wspomożenia i ulepszenia zarządzania organizacją. Następnie omówione 
zostały główne elementy zabezpieczające bazę, zapewniające ochronę 
danych osobowych. Administrator centralny przedstawił architekturę re-
kordów bazy oraz wskazał na ważność informacji nieobligatoryjnych jako 
główne źródło potencjału bazy. Im więcej danych w bazie będzie zebranych 
oraz uaktualnianych, tym większa będzie jej efektywność. 

Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie Ewy Stachowskiej-Mu-
siał, która zaprezentowała program ofert i ulg dla członków SBP. Omówiła 
rolę bazy członków, jako narzędzia do obsługi programu. Wskazała zapisy 
statutowe wskazujące na obowiązki oddziałów względem przechowywa-
nia i aktualizowania danych o członkach. Zaproponowała powołanie ad-
ministratorów oddziałowych bazy, przedstawiając doświadczenia okręgu 
mazowieckiego. Następnie zaprezentowała zasady, na których opiera się 
program ofert. Przedstawiła harmonogram wprowadzenia legitymacji i ho- 
logramów. Wyjaśniła zasady ofert i ulg na rok 2013, który jest czasem 
pilotażowym. Omówiła również założenia rozwoju programu.

W dyskusji uczestnicy spotkania dzielili się swoimi uwagami. Jednym 
z głównych tematów była kwestia ustawy o bibliotekach. Uczestnicy pod-
kreślali ważność tego dokumentu oraz przedstawili swoje propozycje dot. 
dalszej drogi legislacyjnej. Dyskutowano nad możliwością podjęcia próby 
przeprowadzenia tej inicjatywy jako propozycji ustawodawczej obywateli 
i zebranie 100 tys. podpisów. Omawiane zostały również sprawy biblio-
tekarzy szkolnych i pracowników bibliotek publicznych. Przewodnicząca 
SBP podkreśliła, że w tej sprawie środowisko bibliotekarskie powinno za-
chować jedność.

Dyskutowano również o sprawach członkowskich w poszczególnych 
oddziałach (legitymacje, hologramy, deklaracje członkowskie).

2. Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych 

W dniach 7-8 marca w Sulejówku odbyło się seminarium i warsztaty 
podsumowujące badania pilotażowe w bibliotekach publicznych i peda-
gogicznych oraz rezultaty trzyletnich prac zespołu. Więcej na ten temat 
w omówieniu stanu realizacji Strategii SBP (por. p. V).
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3. Cyfrowa szkoła – czyli jaka? 

W marcu 2013 r. rozpoczęto cykl regionalnych konferencji organizowa-
nych dla nauczycieli, bibliotekarzy po raz kolejny przez magazyn EduFakty 
– Uczę Nowocześnie oraz Sekcję Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 
wraz z serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Konferencje 
podzielone zostały na trzy bloki tematyczne. W pierwszym uczestnicy do-
wiadują się jak budować Cyfrową Szkołę we własnej placówce, czym się 
kierować, wybierając sprzęt (tablice multimedialne, projektory lub laptopy), 
oprogramowanie (edukacyjne i wspomagające pracę placówki) lub usługi 
(np. rozwiązania działające w chmurze). Wykład ilustrowany jest licznymi 
przykładami wykorzystania sprzętu dostarczonego przez sponsorów.

Druga część poświęcona jest przygotowaniu artykułu, komunikatu 
na potrzeby internetu lub czasopisma. Przedstawione są zasady tworze-
nia ciekawego, treściwego, przykuwającego uwagę internauty artykułu. 
Uczestnikom prezentowane są różne rodzaje informacji i omawiane różnice 
między nimi oraz sposoby zainteresowania odbiorcy. 

Trzecia część konferencji nosi tytuł „Za i przed kamerą – jak filmować, 
zadawać pytania i występować?”. W formie wykładu i prezentacji oma-
wiane są aspekty pracy z kamerą (przygotowanie nagrania reportażu lub 
wywiadu, zasady operowania obrazem, jakość dźwięku).

Konferencje w ramach cyklu odbyły się już w Częstochowie (7.03.), 
Krakowie (10.04), Gdańsku (22.04). W każdym spotkaniu uczestniczyło 
ok. 80 osób. 

4. Doskonalenie kompetencji psychologicznych
    w zawodzie bibliotekarza 

W dniu 25 kwietnia odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu „Psycholo-
giczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza” pt. „Doskonalenie kom-
petencji psychologicznych w pracy bibliotekarza”. Zajęcia poświęcone 
były m.in. budowaniu poczucia własnej wartości, pracy w zespole czy 
redukowaniu napięcia w trudnych relacjach z czytelnikami. Prowadzący 
dr Rafał Bodarski, specjalista z zakresu treningu psychologicznego grupo-
wego, angażował uczestników do aktywnego udziału w zajęciach poprzez 
różnorodne ćwiczenia i scenki, a wnioskując po uśmiechach widocznych 
na zdjęciach, taka forma spotkania wszystkim odpowiadała.
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IV. Nagrody SBP, programy, konkursy

1. Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego

Komisja Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego w składzie: prof. 
Wiesław Babik, dr Agnieszka Bajor, dyr. Piotr Bierczyński, dr hab. Artur 
Jazdon, dr Jerzy Krawczyk, dr hab. Jadwiga Sadowska (przewodnicząca), 
prof. Barbara Sosińska-Kalata, dyr. Jolanta Stępniak, prof. Bronisława 
Woźniczka-Paruzel, prof. Elżbieta Barbara Zybert dokonała wyboru pu-
blikacji do nagrody za  2012 r.

Nagrodę uzyskały następujące prace:
Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źró-

dłowym:
Wydawcy poznańscy 1815-1914: kształtowanie środowiska i repertuaru 

wydawniczego / Artur Jazdon. – Poznań: Wydaw. Naukowe UAM 2012, 
439 s. (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria „Prace Biblioteki 
Uniwersyteckiej”).

Kategoria: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:
1. Przegląd Biblioteczny: monografia / Zbigniew Gruszka. – Łódź: Wy-

daw. Uniwersytetu Łódzkiego; Warszawa: Wydaw. SBP, 2012. – 91, [1] s. 
– („Nauka – Dydaktyka – Praktyka”).

2. W drodze do utraconej Itaki: prasa, książki i czytelnictwo na szlaku 
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-1942) oraz Armii Pol-
skiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941-1946) / Oskar Stanisław Czarnik. 
– Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2012. – 515, [1] s., [118] s. tabl.: il. 

Kategoria: podręczniki akademickie: 
Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0 

/ Grzegorz Gmiterek. – Warszawa: Wydaw. SBP, 2012. – 259 [1] s.: il. – 
(„Nauka – Dydaktyka – Praktyka”).

2. Tydzień Bibliotek

Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizowało 
w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bi- 
bliotek. Ma on na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego. Tegoroczne hasło 
Tygodnia Bibliotek brzmiało: „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. 

Kontakt z literaturą pobudza wyobraźnię, wpływa na elastyczność 
myślenia, słowem rozwija kreatywność. Biblioteka jest miejscem, które 
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wspiera ciekawe pomysły, umożliwia rozwój zdolności w wielu dziedzinach. 
Interaktywny charakter i różnorodna oferta biblioteki tworzy „węzeł komu-
nikacyjny” dla użytkownika z każdej grupy wiekowej, każdego środowiska  
i każdej profesji. We współczesnym społeczeństwie sieciowym kreatyw-
ność staje się coraz większym atutem. Biblioteka odpowiednio wyposażona 
i dostosowana do potrzeb użytkowników ułatwia nieograniczony kontakt 
z wiedzą, nauką, literaturą, nowymi mediami. Sprzyja rozwijaniu umiejęt-
ności komunikacyjnych oraz kontaktom społecznym. Motywuje również 
czytelnika do samodzielnego pogłębiania kompetencji informacyjnych i za- 
pewnia mu odpowiednie zasoby edukacyjne. Pomaga w określeniu jego 
własnej i grupowej tożsamości, a często oferuje także wsparcie ekspertów 
i różne formy warsztatowe.

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 
sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, 
wiek czy światopogląd.

Jak co roku SBP ogłosiło konkurs na najlepszy plakat promujący Ty-
dzień Bibliotek. Autorem zwycięskiego plakatu został Damian Kłaczkiewicz 
z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach.  

Ogłoszono również konkurs, tym razem na najciekawszą inicjatywę, 
jedną szczególnie pomysłową akcję, która zostanie przeprowadzona przez 
bibliotekę w trakcie trwania TB 2013.

3. „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2012”

W V edycji konkursu, którego celem jest popularyzacja działań bibliotek 
na rzecz upowszechniania czytelnictwa, Jury powołane przez przewod-
niczącą SBP przyznało na posiedzeniu w dn. 12 kwietnia br. następujące 
nagrody:

I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, od dwóch 

lat w nowej siedzibie nagrodzonej w wielu ogólnopolskich konkursach 
architektonicznych, obchodziła w 2012 r. 65-lecie działalności. W roku 
jubileuszowym zaoferowała kompleksowo zaplanowany program różno-
rodnych imprez popularyzujących książkę i czytelnictwo skierowany do 
wszystkich grup użytkowników. Najwięcej uwagi poświęcono najmłod-
szym czytelnikom. Zorganizowano X Dni Literatury Dziecięcej pod hasłem 
„Książka małą galerią sztuki”, w tym „Noc z Andersenem”, podczas których 
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dzieci uczestniczyły w warsztatach „Czego bałem się w dzieciństwie”, 
czy „Złe sny” poświęcone tematom tabu w sztuce i literaturze dziecięcej 
oraz wykonały konstrukcję przestrzenną ”Strachozjadacza”. W ramach XI 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom biblioteka zorganizowała 
wiele imprez pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”, w tym Dziecięcy 
Piknik Literacki „Czytanie na trawie” oraz IV Opolski Maraton Czytania. Rok  
J. Korczaka biblioteka uczciła ponad dwudziestoma imprezami, wystawami, 
zajęciami dla dzieci i młodzieży, przygotowała prezentację multimedialną  
i okolicznościową gazetkę „KORCZAKówka”. Organizowany przez biblio-
tekę IX Ogólnopolski Konkurs na Esej, skierowany do uczniów i studen-
tów, składał się z cyklu imprez pod hasłem „Marcin Świetlicki – poezja 
naszego czasu” (wykłady, dyskusje panelowe, happening, lekcje czytania 
i interpretacji utworów Świetlickiego, itp). Biblioteka włączyła się do akcji 
promującej tolerancję i łamanie stereotypów pod hasłem „Żywa Biblioteka”, 
czyli spotkania z przedstawicielami różnych środowisk, religii, narodowości, 
organizuje Opolski Przegląd Twórczości Literackiej Seniorów OPOLLINKI.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu była obecna w najważniejszych 
opolskich imprezach kulturalnych jak X Opolska Jesień literacka, III Noc 
Kultury (z warsztatami, plenerową grą detektywistyczną, prelekcjami, fil-
mami), Narodowe Czytanie Pana Tadeusza.

Bogata oferta imprez kulturalnych i edukacyjnych popularyzujących 
czytelnictwo organizowanych samodzielnie lub we współpracy z wieloma 
instytucjami obejmowała ponadto liczne wystawy, koncerty, zajęcia eduka-
cyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, warsztaty fotograficzne, 
spotkania z pisarzami i artystami. 

II nagroda – Ursynoteka – Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza 
w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w warszawskiej 
dzielnicy Ursynów od roku 2009 publikuje, we współpracy z badaczami 
twórczości J. U. Niemcewicza, niewydane dotąd dzieła swego patrona, 
sporządza reprinty najcenniejszych wydań, organizuje wykłady, wystawy, 
wycieczki śladami poety. W 2012 r. biblioteka wydała kolejny, czwarty 
tom kolekcji ursynowskiej Dziennik z lat 1820-1828, nagrała w postaci 
audiobooka tekst jednej z mów sejmowych w interpretacji M. Damięckiego 
i udostępniła na swojej stronie internetowej. 

Działania naukowe, edytorskie i edukacyjne związane z patronem bi-
blioteki stanowią niewielką część kompleksowo planowanych wydarzeń 
promujących czytelnictwo wśród wszystkich grup wiekowych. Najwięcej 
imprez dedykowanych jest najmłodszym: warsztaty czytelniczo-plastyczne, 
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zabawy literackie, animacje literackie, lekcje biblioteczne, spektakle teatral-
ne oparte na tekstach bajek. W ramach cyklu Szkoła Super Babci i Super 
Dziadka prowadzone są warsztaty „Poczytajcie dla wnuków” uczące jak 
skutecznie zachęcać wnuków do lektury. Dla miłośników literatury kobiecej 
organizowane są spotkania w cyklu „Szpilki w klubie”, w serii „Kuchnia  
i literatura” prezentują się autorzy popularnych książek o kuchni i ogrodzie. 
Prezentacja twórczości ursynowskich poetów, koncerty, spotkania autor-
skie w „Saloniku o zmierzchu”, wykłady w cyklu „Wieczory czwartkowe”, 
spotkania na różne tematy w cyklu „Uniwersytet bez granic” potwierdzają 
różnorodność i bogactwo oferty kulturalnej Ursynoteki. 

III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach wraz z dwudziestoma fi-

liami organizowała różnorodne imprezy dla wszystkich grup wiekowych, 
najwięcej dla najmłodszych dzieci, dla młodzieży, dorosłych, większość 
samodzielnie, ale też liczne były przykłady współpracy z innymi gliwickimi 
instytucjami. Od 1995 r. Biblioteka organizuje co dwa lata Międzynarodowy 
Konkurs Graficzny na Ekslibris. Przy bibliotece działają cztery Dyskusyjne 
Kluby Książki mające własne nazwy jak Stowarzyszenie Książkoholików 
czy Libronauci. Biblioteka prowadzi trzy blogi dla dzieci i młodzieży poświę-
cone literaturze. Dla czytelników niewidomych i niedowidzących oferowany 
jest program aktywnego korzystania z biblioteki i jej zbiorów, dla nich jest 
także przeznaczony VIII Miejski Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej. 
Gliwicka biblioteka zorganizowała ponad 50 różnych konkursów, jak XIII 
Międzyszkolny Turniej Literacki, zabawy konkursowe „Tropem książko-
wych detektywów” (dla dorosłych i dzieci), czterokrotnie zapraszała czy-
telników na „Noc w Bibliotece”, zorganizowała cykl imprez poświęconych 
J. Korczakowi, „Tydzień Zakazanych Książek” ukazujący wolność słowa  
w ujęciu historycznym, „Tydzień E-Książki”, obchodziła z dziećmi Urodziny 
Kubusia Puchatka i Światowy Dzień Pluszowego Misia, na Rodzinnym 
Pikniku Seniora miała odrębne stoisko Kącik Dobrej Książki promujące 
bibliotekę i czytanie książek. Spotkania autorskie, spektakle teatralne, 
wystawy, lekcje biblioteczne, wakacje w bibliotece, głośne czytanie dzie-
ciom to przykłady wszechstronnych działań biblioteki popularyzujących 
książki i czytelnictwo.

Wyróżnienia:
l Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym,
l Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim,
l Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie,
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l Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego – Galeria 
Książki w Oświęcimiu.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się w dn. 16 maja 
podczas otwarcia Warszawskich Targów Książki, które w tym roku odbyły 
się na Stadionie Narodowym.

4. „Bibliotekarz Roku 2012”

W III edycji konkursu, w I etapie okręgi SBP (z wyjątkiem świętokrzy-
skiego) dokonały wyboru wojewódzkich Bibliotekarzy Roku i zgłosiły 15 
finalistek do kolejnego etapu. Przeważają wśród nich przedstawicielki bi-
bliotek publicznych (10 osób). Jest 1 reprezentantka bibliotek naukowych  
i, co cieszy, po raz pierwszy zgłoszono reprezentantki bibliotek pedagogicz-
nych (2 osoby) oraz szkolnych (2 osoby). Finalistki mają różny staż pracy, 
bagaż doświadczeń i osiągnięcia, ale łączy je dążenie, aby biblioteka,  
w której pracują była nowoczesna, dobrze postrzegana przez czytelników 
i chętnie odwiedzana. Finalistkami są: Katarzyna Kujawa (województwo 
dolnośląskie), Grażyna Szafraniak (kujawsko-pomorskie), Anna Ostęp (lu-
belskie), Teresa Kowalczewska (lubuskie), Aleksandra Marciniak (łódzkie), 
Anna Kulińska (małopolskie), Sabina Malinowska (mazowieckie), Mirosła-
wa Grabowska (opolskie), Mirosława Siemieniuk-Morawska (podlaskie), 
Elżbieta Tkacz (podkarpackie), Zofia Biskupska-Lisiecka (pomorskie), Anna 
Hiller (śląskie), Sylwia Czacharowska (warmińsko-mazurskie), Ewa Tere-
sa Byczyńska (wielkopolskie), Andżelika Gałecka (zachodniopomorskie).  

V. Realizacja Strategii SBP

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

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 Przy-
bysz (przewodnicząca), Jerzy Krawczyk, Krzysztof Marcinowski.

Działanie 1.1.: Opracowanie programu pakietu ulg/bonusów dla człon-
ków SBP. Biuro ZG SBP prowadziło kampanię informacyjną o działaniach 
planowanych w ramach programu ulg i bonusów. Pierwsza informacja  
o programie wraz z wzorem legitymacji członkowskiej wysłana została do 
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16 okręgów SBP w styczniu br. W lutym br. do 58 oddziałów SBP przesłano 
informację o programie i ustalonym sposobie dystrybucji legitymacji wraz 
z hologramami. Również w lutym rozesłano do 58 oddziałów przesyłki  
z legitymacjami.

Zadanie 2: Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty re-
alizowane przez struktury SBP. Opiekun zadania z ramienia ZG SBP, 
Ewa Kobierska-Maciuszko.

Działanie 2: Poszukiwanie różnych form finansowania. Pracownica 
Biura ZG SBP Małgorzata Woźniak kontynuowała udział w kursie podyplo-
mowym „Profesjonalni fundraiserzy – nowy zawód na rynku pracy”. Zajęcia 
kończące cykl szkoleniowy odbyły się w lutym, marcu i kwietniu br. Zajęcia 
dotyczyły m.in. zasad zarządzania relacjami i mechanizmów kontroli sku-
teczności działania systemowego z darczyńcami; analizy organizacyjnej 
w kontekście wykorzystania dla wprowadzenia i realizacji fundraisingu  
w organizacji oraz zagadnień prawnych. Uczestnicy kończyli swoje kam-
panie, odbywali konsultacje i przygotowywali się do  napisania raportów. 
Egzamin z całości treści kursu przeprowadzono w formie pytań otwartych. 
Ogłoszenie wyników egzaminu wraz z oceną przeprowadzonej  kampanii 
i przedstawionego raportu nastąpi w najbliższym czasie. Pani Małgorzata 
Woźniak zakończyła kampanię „Wyobraźnia czyni cuda – wyczaruj z nami 
magiczną bibliotekę” na rzecz biblioteki w szpitalu dziecięcym przy ul. 
Niekłańskiej w Warszawie. Zgromadziła na wydzielonym koncie 5430,00 
zł w gotówce oraz ok. 14 tys. zł w darach rzeczowych (komputery, książki). 

W maju będzie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Fundrai- 
singu, podczas której absolwenci kursu otrzymają certyfikaty.

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

Zadanie I.1.1.1.: Promocja projektu nowej ustawy o bibliotekach 
oraz działania rzecznicze. Odpowiedzialna z ramienia ZG SBP, Elżbieta 
Stefańczyk. 

Działanie 1: Społeczna prezentacja projektu ustawy. Przewodnicząca 
SBP prezentowała projekt ustawy w czasie spotkań z bibliotekarzami  
i członkami SBP woj. pomorskiego (Pelplin, 12.01), członkami SBP na Zjeź- 
dzie Oddziału Warszawskiego SBP (Warszawa, 21.01), członkami SBP 
na Zjeździe Okręgu Mazowieckiego (Warszawa, 13.03). W „Bibliotekarzu” 
1/2013 ukazał się kolejny piąty artykuł o stowarzyszeniowym projekcie 
ustawy, zamykający cykl tych artykułów.
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Działanie 2: Działania rzecznicze. W marcu 2013 r. zorganizowano 
warsztaty dla przedstawicieli struktur terenowych SBP „Rzecznictwo: My 
dla SBP, SBP dla nas”. W warsztatach uczestniczyły 34 osoby, Głów-
nym celem warsztatów było pozyskanie nowo wybranych przedstawi-
cieli oddziałów SBP dla realizowanych przez ZG SBP zadań. Jednym  
z ważniejszych tematów była prezentacja projektu ustawy o bibliotekach. 
Prezentacja przygotowana przez dr. Barbarę Budyńską wzbudziła duże 
zainteresowanie i wywołała ożywioną dyskusję. Projekt został odebrany 
pozytywnie, zaproponowano zorganizowanie akcji społecznej na rzecz 
poparcia projektu ustawy.

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, peda-
gogicznych. Zadanie realizuje zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf 
(Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy) 
w składzie: Joanna Burska (WBP Olsztyn), Artur Jazdon (Biblioteka Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Małgorzata Jezierska 
(Biblioteka Narodowa), Danuta Kaczmarek (WBP Bydgoszcz), Grażyna 
Leonowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie), Agniesz-
ka Pietryka (Ośrodek Rozwoju Edukacji), Aldona Zawałkiewicz (Biblioteka 
Pedagogiczna w Toruniu). Z zespołem współpracują Edyta Kędzierska 
(Biblioteka Politechniki Warszawskiej) i Jolanta Sobielga (Biblioteka Poli-
techniki Świętokrzyskiej).

Działanie 1: Przeprowadzenie badań pilotażowych przez wybra-
ne biblioteki pedagogiczne. Badania pilotażowe przeprowadzono w 12 
bibliotekach pedagogicznych. 

Działanie 2: Promocja rezultatów prac zespołu w środowisku bibliote-
karskim i wśród decydentów. O wynikach prac zespołu ds. badania efek-
tywności bibliotek publicznych i pedagogicznych informowano konferencje 
dyrektorów poszczególnych typów bibliotek.

Współpracy środowiskowej nadano charakter oficjalny poprzez pod-
pisanie w dniu 12 lutego 2013 r. Listu Intencyjnego o współpracy pomię-
dzy SBP a konferencjami dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych, 
dyrektorów bibliotek pedagogicznych, dyrektorów bibliotek akademickich 
szkół polskich na rzecz opracowania i wdrożenia projektu „Analiza Funk-
cjonowania Bibliotek”.
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Zaproszenie do udziału w seminarium „Badanie efektywności bibliotek 
publicznych i pedagogicznych” (7 marca 2013 r.) skierowano do wszystkich 
dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych i wojewódzkich bibliotek 
pedagogicznych. Zaproszono do udziału w seminarium przedstawiciela 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w osobie dyrektora De-
partamentu Mecenatu Państwa.

Działanie 5: Organizacja 2 dwudniowych i 2 jednodniowych spotkań 
roboczych zespołu ds. badania efektywności bibliotek.

Kolejne dwudniowe spotkanie zespołu odbyło się w dniach 17-18 stycz-
nia 2013 r. w Warszawie. Program spotkania w dniu 17.01 obejmował:

l stan prac nad oprogramowaniem komputerowym, dyskusja nad za-
proponowanymi rozwiązaniami (wykonawca oprogramowania Agata Hintz),

l organizacja prac przy zbieraniu danych statystycznych z bibliotek 
publicznych i pedagogicznych prowadzących badania pilotażowe,

l omówienie programu merytorycznego seminarium/warsztatów w Su- 
lejówku (7-8 marca).

W dniu 18.01 przyjęto kwestionariusz ankiety „Badanie satysfakcji 
użytkowników” i tekst instrukcji towarzyszącej badaniom pilotażowym. 
Omówiono organizację prac i ustalono listę bibliotek organizujących ba-
dania pilotażowe, W spotkaniu obok członków zespołu, wzięły udział wo-
lontariuszki Edyta Kędzierska i Jolanta Sobielga.

Działanie 6: Opracowanie programu komputerowego „Aplikacja do 
gromadzenia, analizy i prezentacji wskaźników funkcjonalności bibliotek 
publicznych i pedagogicznych”. W dniu 16 stycznia br. odbyło się spotkanie 
przedstawicieli SBP z przedstawicielami AFBN (Analiza Funkcjonowa-
nia Bibliotek Naukowych) dla ustalenia zasad współpracy i zarządzania 
projektem. W spotkaniu uczestniczył Artur Jazdon – członek zespołu ds. 
badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych i dyrektor 
biblioteki UAM, na serwerze której posadowione będzie oprogramowanie. 
Robocza wersja oprogramowania prezentowana była przedstawicielom 
bibliotek prowadzących badania pilotażowe w dniu 8 marca 2013 r. w cza- 
sie warsztatów w Sulejówku. Odbiór oprogramowania w dniu 28 marca 
2013 r., poprzedziło testowanie poprawności procedur  rejestracji biblioteki, 
wypełniania ankiet, modułu analiz. Wszystkie zgłaszane Autorce oprogra-
mowania uwagi były systematycznie usuwane.

Działanie 7: Badanie satysfakcji użytkowników. W styczniu br. prze-
prowadzono badanie pilotażowe „Badania satysfakcji użytkowników” przy 
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pomocy przygotowanego przez zespół kwestionariusza ankiety dla bibliotek 
publicznych, pedagogicznych, akademickich. Pilotaż przeprowadzono w 9 
bibliotekach – 2 akademickich, 2 pedagogicznych, 2 wojewódzkich bi-
bliotekach publicznych, 3 miejskich i wiejskich bibliotekach publicznych. 
Dobór próby badanej dokonany był w konsultacji z ekspertem zespołu. 
Zebrano 147 wypełnionych ankiet. Pilotaż wykazał, że kwestionariusz 
ankiety spełnia kryteria narzędzia mierzącego opinie użytkowników na 
temat jakości pracy biblioteki.

Działanie 8: Organizacja seminarium i warsztatów podsumowujących 
badania pilotażowe w bibliotekach publicznych i pedagogicznych i rezultaty 
trzyletnich prac zespołu. Miejscem seminarium i warsztatów było Centrum 
Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku.

Celem seminarium było zaprezentowanie dotychczasowego dorobku 
zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, 
planów rozwoju tych badań oraz popularyzacja badań porównawczych 
w bibliotekach. Do udziału w seminarium, obok przedstawicieli bibliotek 
biorących udział w badaniach pilotażowych, zaproszeni zostali dyrektorzy 
bibliotek pedagogicznych oraz wszyscy dyrektorzy wojewódzkich biblio-
tek publicznych. Reprezentowane były biblioteki publiczne Bydgoszczy, 
Kielc, Łodzi, Olsztyna, Szczecina, Warszawy. W seminarium udział wzięły 
przedstawicielka FRSI, Noemi Gryczko i dyrektor Departamentu Mecenatu 
Państwa MKiDN, Zina Jarmoszuk. W programie seminarium, obok  wystą-
pień członków zespołu i przedstawicieli bibliotek prowadzących badania 
pilotażowe koncentrujących się wokół metodologii prowadzenia badań  
i trudności w gromadzeniu danych statystycznych, znalazły się wystą-
pienia zaproszonych gości. Pan Marek Górski reprezentujący bibliotekę 
Politechniki Krakowskiej zaprezentował możliwości jakie daje dyrektorowi 
biblioteki wykorzystanie danych statystycznych i wskaźników w zarządza-
niu biblioteką. Ekspert zespołu dr hab. Dariusz Wojakowski przedstawił 
zagadnienia badania satysfakcji użytkowników i sposoby analizy danych 
uzyskanych z ankiety opracowanej przez SBP. Kierująca realizacją za-
dania SBP Lidia Derfert-Wolf zaprezentowała kierunki rozwoju statystyki 
bibliotecznej i wskaźników funkcjonalności.

W seminarium uczestniczyło ok. 60 osób. Warsztaty przeznaczone były 
dla przedstawicieli bibliotek prowadzących badania pilotażowe. Uczest-
niczyło w nich 36 osób w tym 14 przedstawicieli bibliotek publicznych, 13 
przedstawicieli bibliotek pedagogicznych oraz 9 członków zespołu ds. 
badania efektywności bibliotek. Omówiono nieścisłości występujące w spo- 
sobie zbierania danych statystycznych, dokonano weryfikacji niektórych 
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objaśnień co do sposobu podawania danych. Zaprezentowano wersję 
roboczą oprogramowania komputerowego do zbierania danych, szcze-
gólnie zwracając uwagę na ułatwienia jakie to narzędzie da bibliotekom 
w procesie zbierania danych statystycznych i analizowania uzyskanych 
wskaźników.

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

Zadanie II.5.1.1 Podjęcie wspólnych działań  dla opracowania sys-
temu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia 
bibliotekarzy.

Odpowiedzialna z ramienia SBP, Elżbieta Stefańczyk. Zadanie reali-
zuje zespół pod kierunkiem prof. Marii Próchnickiej (IINiB  UJ) w składzie: 
Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce), dr Aneta Firlej-Buzon (IINiB Wrocław), 
prof. Anna Kamler (IINiSB UW), Maja Kimnes (WiMBP Zielona Góra), 
Jadwiga Sadowska (UwB), Katarzyna Seroka (IINiSB UW). 

Działanie 2: Organizacja 4 spotkań zespołu. Kolejne czwarte spo-
tkanie zespołu odbyło się 31 stycznia 2013 r. (działanie 7).

Działanie 7: Opracowanie standardów kwalifikacji i szkolenie eksper-
tów / kandydatów do prowadzenia akredytacji. W dniu 31 stycznia odbyło 
się jednodniowe szkolenie dla konsultantów / kandydatów do prowadze-
nia akredytacji profesjonalnej SBP. W szkoleniu udział wzięli zaproszeni 
przedstawiciele instytucji prowadzących działalność szkoleniową, przed-
stawiciele ośrodków metodycznych wojewódzkich bibliotek publicznych, 
członkowie zespołu ds. akredytacji profesjonalnej SBP, przedstawiciele 
Biura ZG SBP.

Działanie 8: Przeprowadzenie akredytacji pilotażowych (bezpłatnych) 
wg ustalonych procedur. W marcu br. wybrani przez Stowarzyszenie eks-
perci  przeprowadzili akredytacje pilotażowe w następujących instytucjach 
szkolących:

l Podyplomowe Studia Informacji Naukowej. Uniwersytet w Białym-
stoku. Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, dr Danuta Ko-
nieczna, dr hab. Artur Jazdon.

l Szkolenie bibliotekarzy rozpoczynających wprowadzanie danych do 
katalogu centralnego NUKAT. Centrum NUKAT, Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie, bibl. dyplomowany Jolanta Stępniak, bibl. dyplomowany  
Danuta Szewczyk-Kłos.
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l ICHB PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
l Kursy e-learningowe „Współpraca z Europeaną”:
– dwudniowe szkolenie redaktorów biblioteki cyfrowej na miejscu u li- 

cencjobiorcy,
– Kurs e-learningowy „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultu-

ry”, bibl. dyplomowany Maria Burchard, dr Henryk Hollender.
ZG SBP  w marcu 2013 r. powołał Komisję Akredytacyjną pod przewod-

nictwem Ewy Kobierskiej-Maciuszko, sekretariat Komisji prowadzi Biuro ZG 
SBP. Przedstawione przez ekspertów raporty z oceny usługi szkoleniowej 
będą przedmiotem oceny Komisji Akredytacyjnej w maju 2013 r.

Działanie 9: Promocja działalności akredytacyjnej SBP:
l przygotowano projekty dwóch folderów informacyjnych, skierowa-

nych do bibliotekarzy i do instytucji szkolących. Druk folderów i przepro-
wadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej zaplanowano od czerwca 
2013 r.,

l opracowano projekt strony „ Akredytacja Profesjonalna SBP” stano-
wiącej serwis portalu sbp.pl,

l opracowano projekt i wykonano pieczęć potwierdzającą uzyskanie 
akredytacji,

l opracowano wersje elektroniczne dokumentów dostępnych na stro-
nie „Akredytacji Profesjonalnej SBP” – wzór raportu samooceny usługi 
szkoleniowej sporządzany przez instytucję kształcącą; raport z oceny 
usługi szkoleniowej sporządzany przez zespół oceniający; rejestr usług 
szkoleniowych akredytowanych przez SBP; wykaz ekspertów SBP.

VI. Inne

Począwszy od 21 lutego br. SBP udostępnia treści umieszczone na 
portalu sbp.pl na otwartej licencji. O ile nie jest to stwierdzone inaczej, 
wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons 
uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 
Polska. Tym samym, każdy wysyłający tekst do redakcji portalu www.sbp.
pl udziela jej nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji niewyłącznej 
do korzystania z materiałów oraz wykorzystywania (rozpowszechniania  
i udostępniania) wizerunków osób utrwalonych w materiale na wszystkich 
polach eksploatacji. 

Przewodnicząca SBP skierowała list do Michała Boniego – ministra 
Administracji i Cyfryzacji, Krystyny Szumilas – minister Edukacji Narodo-
wej, Bogdana Zdrojewskiego – ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
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dotyczący projektu założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia 
usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Wyraziła w nim obawy 
SBP dotyczące konsekwencji umieszczenia zapisu umożliwiającego włą-
czenie biblioteki szkolnej do biblioteki publicznej.

W dniu 26 marca br. odbyło się spotkanie z okazji zakończenia kadencji 
dyrekcji BUW w składzie Ewa Kobierska-Maciuszko, Krystyna Kocznorow-
ska, Wanda Rudzińska. Nowym dyrektorem BUW od 1 kwietnia została dr 
hab. Jolanta Talbierska, dotychczasowy kierownik Gabinetu Rycin BUW. 
Ewa Kobierska-Maciuszko serdecznie podziękowała wszystkim współpra-
cownikom i przyjaciołom biblioteki za wspólne lata i osiągnięty poziom. 
Słowa uznania dla dyrekcji BUW za dotychczasową współpracę z SBP 
przekazała kol. E. Stefańczyk.  

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej 
Województwa Mazowieckiego zorganizowali w dn. 10 kwietnia spotkanie 
poświęcone pamięci prof. dr hab. Marcina Drzewieckiego – bibliotekoznaw-
cy, pedagoga, autora i redaktora wielu publikacji naukowych, dyrektora 
Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego w latach 1990-2008, przewodniczącego Rady Naukowej 
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w latach 2000-2008. 

W związku z różną interpretacją zapisów ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych w odniesieniu do wymogu wnoszenia opłat z tytułu 
publicznego, bezpłatnego wyświetlania filmów w bibliotekach Przewodni-
cząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zwróciła się do Departamentu 
Legislacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą 
o interpretację zapisów prawa autorskiego w odniesieniu do wyświetlania 
filmów, w tym fabularnych w bibliotekach. Uzyskana z MKiDN odpowiedź 
została opublikowana w „Bibliotekarzu” nr 5 i na portalu SBP. 
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I. Program Krajowego Zjazdu Delegatów SBP,
   7-8 czerwca 2013 r.                          

Piątek – 7 czerwca 2013 r. – pierwszy dzień obrad.
Godz. 1400 uroczyste otwarcie Zjazdu:

l wprowadzenie sztandaru, powitanie uczestników i gości;
l wspomnienie zmarłych członków SBP;
l wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i stowarzysze-

niowych;
l wręczenie nagród w konkursach SBP:
    – Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego;
    – Bibliotekarz Roku 2012;
l wystąpienie ustępującego przewodniczącego SBP;
l wystąpienia gości.

Godz. 1530 – 1600 przerwa kawowa. Po przerwie:
l wybór Prezydium Zjazdu: przewodniczącego, sekretarza, 3 członków;
l przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad Zjazdu oraz regula-

minów komisji zjazdowych;
l wybór komisji zjazdowych:
    – Komisja Mandatowa,
    – Komisja Wyborcza,
    – Komisja Skrutacyjna,
    – Komisja Uchwał i Wniosków,
    – Komisja Statutowa;
l sprawozdania za kadencję 2009-2013 z działalności:
    – Zarządu Głównego SBP,
    – ogniw terenowych SBP,
    – sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP,
    – skarbnika,
    – Głównej Komisji Rewizyjnej,
    – Głównego Sądu Koleżeńskiego;
l wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków;
l dyskusja;

KRAJOWY  ZJAZD  DELEGATÓW  SBP
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l udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP;
l wybory:
    – przewodniczącego SBP.

Godz. 1815 – 1830 przerwa kawowa. Po przerwie:
l cd. wyborów. Wybór członków:
    – Zarządu Głównego SBP,
    – Głównej Komisji Rewizyjnej,
    – Głównego Sądu Koleżeńskiego;
l dyskusja, ogłoszenie wyników wyborów.

Sobota – 8 czerwca 2013 r. – drugi dzień obrad. Godz. 900:
l nadanie godności Członka Honorowego SBP;
l wystąpienie przewodniczącego Komisji Statutowej;
l uchwalenie zmian w Statucie SBP;
l przedstawienie nowelizacji projektu: Strategia SBP na lata 2010-2021;
l przedstawienie projektu: Program działania SBP na lata 2013-2017;
l dyskusja;
l przyjęcie dokumentów:
    – nowelizacja Strategii SBP na lata 2010-2021,
    – Program działania SBP na lata 2013-2017. 
  

Godz. 1115 – 1130 przerwa kawowa. Po przerwie:
l uchwalenie Regulaminów działania:
    – Zarządu Głównego SBP,
    – Głównej Komisji Rewizyjnej,
    – Głównego Sądu Koleżeńskiego;
l przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych;
l wystąpienie  przewodniczącego SBP powołanego na kadencję 2013-

2017;
l zamknięcie obrad Zjazdu.

II. Przewodniczący Zarządów Okręgów SBP
    w kadencji 2013-2017

1. Okręg dolnośląski – kol. Joanna Golczyk
2. Okręg kujawsko-pomorski – kol. Elżbieta Nowacka
3. Okręg lubelski – kol. Małgorzata Pieczykolan
4. Okręg lubuski – kol. Dorota Kaczmarek
5. Okręg łódzki – kol. Elżbieta Grzelakowska
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6. Okręg małopolski – kol. Dorota Rzepka
7. Okręg mazowiecki – kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
8. Okręg opolski – kol. Elżbieta Kampa
9. Okręg podkarpacki – kol. Małgorzata Sierżęga

10. Okręg podlaski – kol. Bożena Cylko
11. Okręg pomorski – kol. Małgorzata Kłos
12. Okręg śląski – kol. Sylwia Błaszczyk
13. Okręg świętokrzyski – kol. Jadwiga Zielińska
14. Okręg warmińsko-mazurski – kol. Krzysztof Dąbkowski
15. Okręg wielkopolski – kol. Małgorzata Furgał
16. Okręg zachodniopomorski – kol. Cecylia Judek

III. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów SBP,
     Warszawa 7-8.06.2013 r. 

Okręg dolnośląski:
kol. Kiriakos Chatzipentidis – Biblioteka Instytutu Psychologii Uniwer-

sytetu Wrocławskiego
kol. Regina Firszt – Książnica Karkonoska, Filia nr 4 w Jeleniej Górze
kol. Joanna Golczyk – Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
kol. Barbara Morawiec – Legnicka Biblioteka Publiczna
kol. Rafał Wojtczak – PiMBP w Oleśnicy

Delegaci rezerwowi:
kol. Małgorzata Szwedo – MBP w Świdnicy
kol. Małgorzata Wolińska – PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wał-

brzychu

Okręg kujawsko-pomorski:
kol. Elżbieta Nowacka – przewodnicząca ZO w Toruniu
kol. Katarzyna Rapior-Murawska – Książnica Kopernikańska, Filia nr 9 

w Toruniu
kol. Jolanta Szewczak – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
kol. Elżbieta Zaborowska – MBP we Włocławku

Delegaci rezerwowi:
Aneta Nowak-Drzymała – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Anna Rachut – MBP we Włocławku
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Okręg lubelski:
kol. Marian Butkiewicz – BG Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
kol. Joanna Chapska – WBP w Lublinie
kol. Paweł Kordybacha – WBP w Lublinie
kol. Małgorzata Pieczykolan – WBP w Lublinie
kol. Grzegorz Winnicki – WBP w Lublinie

Delegat rezerwowy:
kol. Marcin Furman – WBP w Lublinie

Okręg lubuski:
kol. Dorota Kaczmarek – WiMBP w Zielonej Górze
kol. Maja Kimnes – WiMBP w Zielonej Górze
kol. Marzena Szafińska-Chadała – Pedagogiczna Biblioteka Woje-

wódzka w Zielonej Górze

Delegaci rezerwowi:
kol. Małgorzata Janicka – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zie- 

lonej Górze
kol. Bogumiła Manulak – WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim

Okręg łódzki:
kol. Dorota Abramczyk – M-PBP w Zgierzu
kol. Andrzej Czapnik – GBP w Nieborowie
kol. Urszula Derendarz – MBP w Piotrkowie Trybunalskim
kol. Elżbieta Grzelakowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

w Łodzi
kol. Grażyna Rurowicz – MBP Łódź-Widzew

Delegaci rezerwowi:
kol. Maria Duszka – PBP w Sieradzu
kol. Ewa Maćkowiak – MBP Łódź-Górna

Okręg małopolski:
kol. Jerzy Krawczyk – Biblioteka Główna AGH
kol. Jadwiga Kusior – MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
kol. Halina Matras – Limanowa
kol. Michał Rogoż – IINiB Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
kol. Dorota Rzepka – PiMBP w Bochni
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Delegaci rezerwowi:
kol. Ewa Jasiewicz-Kargól – MBP w Tarnowie
kol. Agata Kaleta – Sądecka Biblioteka Publiczna
kol. Żaneta Kubic – Biblioteka Jagiellońska 

Okręg mazowiecki:
kol. Anna Dobrowolska – Biblioteka SP nr 2 w Ostrołęce
kol. Hanna Gawrońska – MBP w Ostrołęce
kol. Lilla Kołodziejczyk – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w War- 

szawie
kol. Mirosława Majewska – BP w Dzielnicy Praga Południe m.st. War-

szawy
kol. Sabina Malinowska – MBP w Ostrołęce
kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – przewodnicząca ZO w War-

szawie
kol. Marzena Przybysz – Biblioteka Narodowa
kol. Witold Przybyszewski – BP w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
kol. Mieczysław Romanik – MBP w Ostrołęce
kol. Elżbieta Stefańczyk – Biblioteka Narodowa

Delegaci rezerwowi:
kol. Barbara Budyńska – Biblioteka Narodowa
kol. Małgorzata Chromińska – MBP w Siedlcach
kol. Anna Wołodko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Okręg opolski:
kol. Elżbieta Kampa – MBP w Opolu
kol. Jadwiga Kotulska – BG Uniwersytetu Opolskiego

Delegaci rezerwowi:
kol. Bożena Olszewska-Ratajczak – Biblioteka PMWSZ w Opolu
kol. Katarzyna Pawluk – MBP w Opolu

Okręg podkarpacki:
kol. Katarzyna Bednarz-Soja – Przemyska Biblioteka Publiczna
kol. Andrzej Dominik Jagodziński – MiPBP w Kolbuszowej
kol. Teresa Leśniak – Krośnieńska Biblioteka Publiczna
kol. Małgorzata Piekarska – MBP w Jaśle
kol. Małgorzata Sierżęga – WiMBP w Rzeszowie
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Delegaci rezerwowi:
kol. Krystyna Opiekun – BG Politechniki Rzeszowskiej
kol. Joanna Rozborska – WiMBP w Rzeszowie, Filia nr 6 

Okręg podlaski:
kol. Bożena Cylko – BP w Juchnowcu Kościelnym
kol. Małgorzata Rokicka-Szymańska – Książnica Podlaska w Białym-

stoku

Delegaci rezerwowi:
kol. Wiesława Kłosińska – BP Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
kol. Maria Kołodziejska – BP w Suwałkach

Okręg pomorski:
kol. Maria Chamier-Gliszczyńska – MBP w Słupsku
kol. Małgorzata Kłos – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
kol. Katarzyna Kulesza – MBP w Gdyni

Delegat rezerwowy:
kol. Ewa Chrzan – Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Okręg śląski:
kol. Sylwia Błaszczyk – Biblioteka Śląska w Katowicach
kol. Marzena Łykowska – MBP w Dąbrowie Górniczej
kol. Irmina Młynarczyk – BP w Częstochowie
kol. Łucja Ruchała – Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
kol. Bogumiła Urban – Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej Wydział 

Zamiejscowy w Chorzowie

Delegaci rezerwowi:
kol. Paweł Dobrzelecki – MBP w Zabrzu, Filia nr 11
kol. Wiesława Szlachta – MBP w Siemianowicach Śląskich

Okręg świętokrzyski:
kol. Andrzej Dąbrowski – WBP w Kielcach

Delegat rezerwowy:
kol. Jadwiga Zielińska – MBP w Kielcach
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Okręg warmińsko-mazurski:
kol. Krzysztof Dąbkowski – MBP w Olsztynie
kol. Hanna Okońska – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna 

w Olsztynie
kol. Renata Pietrulewicz – WBP w Olsztynie

Delegaci rezerwowi: 
kol. Małgorzata Adamska – Biblioteka Elbląska
kol. Elżbieta Budnik – Olsztyńska Szkoła Wyższa

Okręg wielkopolski:
kol. Janusz Ambroży – BP Miasta Gniezna
kol. Helena Bednarska – WBP i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
kol. Maria Bochan – przewodnicząca ZO w Pile
kol. Małgorzata Byra – Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
kol. Małgorzata Furgał – Biblioteka Politechniki Poznańskiej
kol. Włodzimierz Grabowski – BP w Ostrowie Wlkp.
kol. Henryk Janasek – MBP w Koninie
kol. Mariusz Polarczyk – BG Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
kol. Krzysztof Taciak – MBP w Lesznie

Delegaci rezerwowi:
kol. Wanda Grzeszkiewicz – MiPBP w Turku
kol. Aleksandra Mikołajska – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
kol. Barbara Rossa – BG Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Okręg zachodniopomorski:
kol. Małgorzata Bartosik – Książnica Pomorska w Szczecinie
kol. Halina Filip – MBP w Kołobrzegu
kol. Dariusz Florek – Białogardzka Biblioteka Publiczna
kol. Cecylia Judek – Książnica Pomorska w Szczecinie
kol. Anna Lewicka – BP Miasta i Gminy Choszczno
kol. Krzysztof Marcinowski – MBP w Szczecinie

Delegat rezerwowy:
kol. Beata Sawa-Jovanoska – Koszalińska Biblioteka Publiczna
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IV. Regulaminy Krajowego Zjazdu Delegatów (projekty)

Regulamin obrad Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

§ 1

Zgodnie § 21 Statutu, Krajowy Zjazd Delegatów zwany dalej „Zjazdem”, 
jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 2

W Krajowym Zjeździe Delegatów, zgodnie z § 23 Statutu, udział biorą:
1. delegaci wybrani na Zjazd przez okręgowe zjazdy delegatów, w licz- 

bie określonej przez Zarząd Główny proporcjonalnie do liczebności okręgu, 
oraz członkowie honorowi SBP – z głosem stanowiącym,

2. członkowie ustępujących władz, przedstawiciele członków wspiera-
jących oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 3

Delegat ma tylko jeden głos – prawo wyboru może wykonywać tylko 
osobiście.

§ 4

l Zjazd zwołuje Zarząd Główny SBP, na podstawie przepisów § 22 
Statutu.

l Zawiadomienie delegatów o terminie obrad wraz z podaniem pro-
pozycji porządku obrad, powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed 
zwołaniem Zjazdu.

l Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej 50% ogólnej 
liczby wybranych delegatów. W razie braku odpowiedniej liczby delegatów  
w pierwszym terminie, Zjazd rozpoczyna obrady w drugim terminie tj. w tym 
samym dniu o godzinę później, bez względu na liczbę obecnych delegatów.

                                                         
§ 5

 
Do kompetencji Zjazdu zgodnie z § 24 Statutu należy:
1) uchwalenie założeń programowych działalności Stowarzyszenia,
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2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu 
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3) udzielanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Głównemu,

4) zatwierdzenie regulaminów obrad Zjazdu i komisji zjazdowych,
5) wybór przewodniczącego i członków Zarządu Głównego, Głównej 

Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) podejmowanie uchwał w sprawie Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu 

przez Zarząd Główny lub delegatów,
8) nadawanie godności członka honorowego SBP,
9) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej 

Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwałę w spra- 
wie Statutu podejmuje Zjazd kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy 
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania (§ 73 Statutu).

                                                                  
§ 6

Obrady Zjazdu otwiera przewodniczący Stowarzyszenia lub jeden z je- 
go zastępców i zarządza wybór 5-osobowego Prezydium Zjazdu: prze-
wodniczącego, sekretarza oraz 3 członków.  

                                                                  
§ 7

Obradami Zjazdu kieruje przewodniczący Zjazdu przy pomocy człon-
ków Prezydium, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu i przyjętym 
przez Zjazd porządkiem obrad.

                                                                  
§ 8

Przewodniczący Prezydium Zjazdu obowiązany jest stwierdzić, czy 
Zjazd zwołany został zgodnie z przepisami Statutu. 

                                                                 
§ 9

Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie nad przyjęciem Regula-
minu i porządku obrad Zjazdu, które zostają przyjęte zwykłą większością 
głosów.
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                                                § 10

W dyskusji nad sprawozdaniami, projektami uchwał i innymi sprawami 
będącymi przedmiotem obrad Zjazdu, mogą brać udział wszyscy uczest-
nicy Zjazdu.

                                                                 
§ 11

l Osoby pragnące zabrać głos, zapisują się na listę dyskutantów.
l Kolejność mówców ustala przewodniczący Zjazdu.
l Wystąpienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 10 minut. Dłuż-

sze wystąpienia mogą być składane do protokółu Zjazdu. W dyskusji nad 
danym punktem obrad, ten sam mówca nie może zabierać głosu więcej 
niż  dwa razy. Wystąpienie po raz drugi w tej samej sprawie, może trwać 
nie dłużej niż 5 minut.

                                                                
§ 12

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu, poza kolejnością tylko w spra- 
wach formalnych.

2. Do wniosków formalnych zalicza się sprawy dotyczące sposobu 
obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o:

a) zmianę kolejności obrad,
b) przerwanie dyskusji,
c) zamknięcie listy mówców,
d) odłożenie sprawy lub przekazanie jej właściwej komisji,
e) ograniczenie czasu przemówień,
f) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia gło-

sowania, 
g) głosowanie bez dyskusji, zarządzanie przerwy,
h) przeliczenie głosów,
i) stwierdzenie kworum (przed podjęciem uchwały).
3. Przewodniczący, po przyjęciu wniosku i jego przegłosowaniu nie 

udziela głosu w danej sprawie.          

§ 13

1. Przyjęcie wniosków i uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym. 
Wnioski poddawane są pod głosowanie w kolejności zgłoszeń. Głosowanie 
jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu. W razie równej liczby 
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głosów decyduje głos przewodniczącego Zjazdu. Na żądanie co najmniej 
1/5 obecnych delegatów – przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie 
tajne. Przy oddawaniu głosu w głosowaniu tajnym, delegaci legitymują się 
mandatem i osobiście wrzucają kartę wyborczą do urny.

2. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu 
tajnym.  

§ 14

1. W celu usprawnienia obrad Zjazd powołuje komisje:
a) mandatową,
b) wyborczą,
c) skrutacyjną,
d) uchwał i wniosków,
e) statutową.
2. Członkowie komisji w liczbie od 3 do 7 osób wybierani są spośród 

delegatów Zjazdu w głosowaniu jawnym.
3. Wnioski w sprawie składu poszczególnych komisji przedstawia Pre-

zydium Zjazdu, na podstawie zgłoszeń uczestników Zjazdu.
4. Zakres i sposób działania Komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyj-

nej, uchwał i wniosków oraz statutowej – określają Regulaminy stanowiące 
załączniki do niniejszego Regulaminu obrad Zjazdu.

5. Zjazd może powołać także inne komisje. Uchwała o powołaniu ko-
misji musi określać jej zadania, regulamin i skład. 

§ 15

Uczestnicy Zjazdu mogą składać na piśmie swoje nie wygłoszone 
wystąpienia, które dołącza się do protokołu i rozpatruje na równi z wygło-
szonymi ustnie.

§ 16

l Wnioski i projekty uchwał Zjazdu, rozpatruje i przedstawia uczest-
nikom Zjazdu, Komisja uchwał i wniosków.

l Uwagi do przedstawionego wniosku powinny być zgłoszone przed 
poddaniem właściwego wniosku pod głosowanie.

l W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosuje się naj-
pierw nad uwzględnieniem poprawki, a następnie – nad projektem całej 
uchwały. 
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§ 17

1. Komisja wyborcza przedstawia zgłoszone przez delegatów kandy-
datury do władz Stowarzyszenia:           

a) na przewodniczącego SBP,
b) członków Zarządu Głównego, 
c) członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2. Nazwiska zgłoszonych kandydatów umieszcza się na listach wy-

borczych w porządku alfabetycznym, jeżeli:
a) zgłoszony kandydat wyrazi zgodę na kandydowanie,
b) delegaci zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przyjmą  
zgłoszoną kandydaturę.
3. Liczba zgłoszonych kandydatur nie może być mniejsza niż liczba 

miejsc mandatowych:
l Zjazd przyjmuje listy wyborcze w głosowaniu jawnym, zwykłą więk-

szością głosów.
l Wybór członków władz odbywa się w głosowaniu tajnym, przez skre-

ślenie z listy wyborczej nazwisk kandydatów, na których delegat nie głosuje.
l Wybór następuje większością głosów i tylko wówczas, gdy kandydat 

otrzyma ponad 50% oddanych głosów.
l Głos jest ważny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nie skreślo-

nych nie przekracza liczby miejsc mandatowych.
l Złożenie karty wyborczej zniszczonej lub z dopiskiem powoduje 

unieważnienie głosu.
l Jeżeli w wyniku głosowania pozostaną miejsca nie obsadzone, prze-

prowadza się wybory uzupełniające.
l Wyniki wyborów do władz Stowarzyszenia ogłasza przewodniczący 

Komisji Skrutacyjnej.

§ 18

1. Obrady Zjazdu są protokółowane.
2. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekre-

tarza Zjazdu.

§ 19

1. W sprawach dotyczących sposobu obradowania nie objętych niniej-
szym Regulaminem, decyduje Prezydium Zjazdu.
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2. Przewodniczący Zjazdu rozstrzyga wszystkie wątpliwości dotyczące 
interpretacji niniejszego Regulaminu.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Warszawa, 7 czerwca 2013 r.

Regulamin Komisji Mandatowej
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

1. Komisję Mandatową wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu 
obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Komisja Mandatowa Zjazdu ustala liczbę delegatów uczestniczą-
cych w Zjeździe. Sprawdza ich uprawnienia oraz stwierdza prawomocność 
Zjazdu.

3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 członków spośród delegatów Zjazdu.
4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę prze-

wodniczącego i sekretarza.
5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów – w głoso-

waniu jawnym, a w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodni-
czącego.

6. Posiedzenia Komisji są protokółowane i podpisywane przez wszyst-
kich jej członków.

7. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi sporządzony protokół. 
Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu obrad Kra-

jowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Warszawa, 7 czerwca 2013 r. 

Regulamin Komisji Wyborczej
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

1. Komisję Wyborczą wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu 
obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Komisja Wyborcza Zjazdu sporządza listy wyborcze, które powinny 
zawierać nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym na:

– przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
– członków Zarządu Głównego SBP,
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– członków Głównej Komisji Rewizyjnej SBP,
– członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 członków wybranych spośród 

delegatów Zjazdu.
4. Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego, za-

stępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi listy kandydatów.
6. Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie Komisji.
7. Przewodniczący Komisji  przedstawia Zjazdowi protokół zawierający 

listy wyborcze kandydatów do władz. Niniejszy regulamin stanowi załącznik 
nr 2 do Regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP
 Warszawa, 7 czerwca 2013 r. 

Regulamin Komisji Skrutacyjnej
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

                   
1. Komisję Skrutacyjną wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu 

obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Komisja Skrutacyjna Zjazdu:
– sprawdza, czy w czasie głosowań  jest wymagana liczba osób (kworum),
– stwierdza, czy oddana liczba głosów wystarcza do prawomocności 

uchwał – zarówno w przypadkach, gdy uchwały podejmowane są zwykłą 
większością głosów (§ 5.2 Regulaminu obrad), jak i w przypadkach, w któ- 
rych przepisy wymagają kwalifikowanej większości (§ 5.3),

– przeprowadza głosowanie jawne i tajne,
– ogłasza wyniki głosowań i wyborów.
3. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi 5 członków wybranych spo-

śród delegatów Zjazdu.
4. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz  

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
6.Komisja Skrutacyjna sporządza z każdego głosowania protokół, który 

podpisują wszyscy członkowie Komisji. Niniejszy regulamin stanowi za-
łącznik nr 3 do Regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP
Warszawa, 7 czerwca 2013 r. 
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Regulamin Komisji Uchwał i Wniosków
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

                             
1. Komisję wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu obrad Kra-

jowego Zjazdu Delegatów.
2. Komisja Uchwał i Wniosków Zjazdu opracowuje i przedstawia Zjaz-

dowi wnioski i projekty uchwał zgłoszone w toku obrad Zjazdu.
3. W skład Komisji wchodzi od 5 do 7 członków wybranych spośród 

delegatów i uczestników Zjazdu.
4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę prze-

wodniczącego i sekretarza.
5. Komisja ma prawo zaprosić do współpracy osoby inne z głosem 

doradczym.
6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, a w razie równej liczby głosów – decyduje głos przewodniczącego.
7. Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

Komisji.
8. Częścią składową protokołu są opracowane projekty uchwał i wnio-

sków. 
9. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi sporządzony protokół 

oraz wnioski i projekty uchwał. Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 
4 do Regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP
 
Warszawa, 7 czerwca 2013 r. 

Regulamin Komisji Statutowej
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

                                    
1. Komisję Statutową wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu 

obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Głównym zadaniem Komisji jest przedstawienie Zjazdowi projektu 

nowelizacji Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.    
3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób wybranych spośród dele-

gatów Zjazdu.
4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę prze-

wodniczącego i sekretarza.
5. Komisja ma prawo zaprosić do współpracy osoby trzecie uczestni-

czące w obradach Zjazdu.
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6. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
7. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi protokół Komisji. Ni-

niejszy regulamin stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu obrad Krajowego 
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP
 
Warszawa, 7 czerwca 2013 r. 

Regulamin Zarządu Głównego SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działa na pod-
stawie Statutu Stowarzyszenia.

§ 1

1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie 
między Krajowymi Zjazdami Delegatów SBP.

§ 2

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) organizowanie działalności Stowarzyszenia,
2) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,  
3) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
4) wybór ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego,
5) uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego 

i innych organów wykonawczych Stowarzyszenia,
6) zawieszanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pod-

stawie prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego – prze-
wodniczącego i członków Zarządu,

7) powierzenie wybranemu na Krajowym Zjeździe Delegatów członkowi 
Zarządu Głównego obowiązków przewodniczącego SBP w sytuacji, o której 
mowa w p. 6, a także w przypadku, kiedy przewodniczący SBP nie może 
dalej pełnić swoich obowiązków lub też złoży rezygnację,

8) uzupełnianie składu Zarządu Głównego o nowych członków z grona 
delegatów na Zjazd Krajowy, w liczbie nieprzekraczającej 30% składu  
w przypadku, o którym mowa w p. 6 lub też w przypadku rezygnacji członka 
Zarządu Głównego,
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9) ustalanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia, czuwanie nad 
ich prawidłową realizacją oraz opracowywanie sprawozdań z działalności 
Stowarzyszenia,

10) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, opracowywa-
nie budżetu i zaleceń dotyczących gospodarki składkami członków oraz 
zatwierdzanie bilansu rocznego,

11) podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Stowarzysze-
nia oraz wyrażanie zgody na podjęcie takiej działalności przez zarządy 
okręgów,

12) powoływanie okręgów, nadzór nad ich działalnością, a także za-
twierdzanie wniosków zarządów okręgów o ich rozwiązanie,

13) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów okręgów,
14) tworzenie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych 

działających przy Zarządzie Głównym,
15) powoływanie i zmiana składu kolegiów redakcyjnych czasopism 

wydawanych przez Stowarzyszenie, 
16) powoływanie pełnomocników do załatwienia określonych spraw, 
17) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wniosków w spra-

wie nadania godności członka honorowego SBP,
18) przyznawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia i zatwierdzanie 

wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród, stypendiów, itp.
19) reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
20) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń 

krajowych i zagranicznych,
21) podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z or-

ganizacjami krajowymi i zagranicznymi.
22) zatwierdzenie Regulaminu działania Biura Zarządu Głównego SBP.

§ 3

Zarząd Główny, w ciągu miesiąca od dnia wyboru, zawiadamia sąd 
rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie, miejscu zamieszkania 
członków Zarządu oraz o adresie siedziby, a także zgłasza wszelkie zmiany 
w składzie Zarządu, w adresie siedziby oraz w Statucie.

§ 4

1. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego i 14 członków wy-
bieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP.
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2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera spośród swego 
grona 3 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, skarbnika, człon-
ka Zarządu ds. okręgów oraz członka Zarządu ds. sekcji, komisji i zes- 
połów problemowych. Każdemu z członków Zarządu Głównego określone 
zostają  kompetencje i obowiązki.

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy 
do roku w  terminach ustalonych w rocznych planach pracy Zarządu. 

2. W przypadku ważnych okoliczności, a także na pisemne żądanie 
co najmniej ½ członków ZG lub na żądanie GKR posiedzenia mogą być 
zwoływane poza planowanymi terminami. Decyzję o pozaplanowym po-
siedzeniu Zarządu podejmuje na mocy uchwały Prezydium ZG SBP.

3. Raz do roku Zarząd Główny zobowiązany jest do zwołania posie-
dzenia z  przewodniczącymi zarządów okręgów, a w miarę potrzeby także  
z przewodniczącymi sekcji, komisji i zespołów problemowych.  

4. Na posiedzeniu ZG SBP z udziałem osób wymienionych w pkt. 3, 
głos stanowiący mają wszyscy uczestnicy posiedzenia.

5. W posiedzeniach Zarządu Głównego, o ile wymaga tego tematyka 
poruszanych spraw, mogą uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszone 
osoby, nie będące członkami Zarządu Głównego. 

§ 6

1. Członkowie Zarządu Głównego i osoby zaproszone powinny otrzy-
mywać zawiadomienia o posiedzeniach ZG co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem posiedzenia wraz i informacją o proponowanym 
porządku obrad.    

2. Miejscem posiedzeń ZG jest Warszawa. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza się możliwość zmiany miejsca posiedzenia. Decyzję 
o tym podejmuje przewodniczący SBP lub sekretarz generalny.

§ 7

1. Porządek obrad ustalają przewodniczący SBP lub sekretarz gene-
ralny. Oni też prowadzą obrady Zarządu.

2. Program posiedzenia Zarządu Głównego winien obejmować:
a) stwierdzenie, czy posiedzenie zostało zwołane w trybie zgodnym  

z niniejszym Regulaminem,
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b) stwierdzenie czy posiedzenie jest prawomocne by podejmować 
uchwały,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
d) sprawozdanie przewodniczącego lub sekretarza generalnego z prac 

Prezydium między posiedzeniami Zarządu Głównego,
e) podjęcie decyzji i uchwał, które wymagają zatwierdzenia przez ZG,
f) informację przewodniczącego lub sekretarza generalnego o najważ-

niejszych sprawach.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokółowane.
4. Uchwały ZG podejmowane są zwykłą większością głosów w głoso-

waniu jawnym. Do prawomocności uchwał Zarządu Głównego konieczna 
jest obecność ponad połowy członków ZG SBP. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Na wniosek, co najmniej 1/3 uczestników posiedzenia z głosem 
stanowiącym o utajnienie głosowania, przewodniczący posiedzenia jest 
zobowiązany zarządzić głosowanie tajne.  

6. Uchwały ZG SBP są publikowane na portalu internetowym Stowa-
rzyszenia, w „Biuletynie Informacyjnym ZG SBP” lub w czasopismach SBP.

§ 8

1. Każdy członek Zarządu Głównego, w ramach jego kompetencji i obo- 
wiązków, zobowiązany jest do składania sprawozdań z działalności.

2. Sprawozdania z działalności ZG SBP składa sekretarz generalny.  

§ 9

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświad-
czeń woli we wszystkich sprawach majątkowych ZG SBP wymagane są 
podpisy dwóch uprawnionych osób – przewodniczącego Stowarzyszenia, 
sekretarza generalnego, skarbnika. 

§ 10

Korespondencja wychodząca w imieniu Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich wymaga podpisów przewodniczącego SBP 
lub sekretarza generalnego.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP
Warszawa, 8 czerwca 2013 r. 
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Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SBP

§ 1

Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej GKR, działająca na podstawie 
Statutu Stowarzyszenia, składa się z 7 członków i 2 zastępców wybiera-
nych przez Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarz Polskich.

§ 2

GKR konstytuuje się niezwłocznie po wyborach, wybierając przewod-
niczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

§ 3

Członkowie GKR nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

§ 4

Główna Komisja Rewizyjna rozpoczyna działalność od przejęcia spraw 
bieżących od ustępującej GKR. 

§ 5

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu dzia-

łalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia oraz agend Zarządu 
Głównego.   

2. Występowanie do Zarządu Głównego SBP z wnioskami wynikają-
cymi z ustaleń kontroli, a w miarę potrzeby z żądaniami wyjaśnień.

3. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Głównego SBP oraz w po- 
siedzeniach Prezydium ZG – z głosem doradczym.

4. Przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania  
z działalności Komisji.

5. Dokonywanie oceny działalności Stowarzyszenia oraz stawianie 
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Głównemu.
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6. Występowanie do Zarządu Głównego, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, z wnioskiem o zawieszenie w prawach przewodniczącego 
Stowarzyszenia i członków zarządu. 

§ 6

W przypadku szczególnej konieczności, GKR może wystąpić do Za-
rządu Głównego SBP z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Delegatów SBP oraz nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu. 

§ 7

GKR jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Krajowym Zjaz-
dem Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

§ 8

Zebrania GKR są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na 
wniosek przynajmniej 3 członków Komisji, a w wyjątkowych przypadkach 
na wniosek Zarządu Głównego SBP. 

§ 9

Uchwały GKR zapadają większością głosów, a w przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Do ich prawomocności 
niezbędna jest obecność ponad połowy liczby Członków Komisji. 

§ 10

Spośród członków GKR mogą być wyłonione zespoły problemowe.  
W przypadkach uznanych za uzasadnione, GKR może powołać rzeczo-
znawców w celu zasięgnięcia opinii, może również korzystać ze współpracy 
opiekunów okręgów.

 
§ 11

Kontrola działalności SBP powinna być dokonywana komisyjnie, przy 
udziale co najmniej 2 członków GKR, a kontrola dokumentów finansowych 
również przy udziale osoby udostępniającej materiały. Wyniki kontroli po-
winny być ujmowane w formę protokołów podpisanych przez przeprowa-
dzających kontrolę. 
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§ 12

Materiały GKR są przechowywane w Biurze Zarządu Głównego SBP. 

§ 13

W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, jej skład uzu-
pełniany jest o zastępcę wybranego na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Warszawa, 8 czerwca 2013 r.
                         

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP
 

§ 1

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszania zasad statuto-
wych i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz rozstrzyga spory 
między członkami. 

§ 2

Główny Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem zgodnie ze Statutem 
Stowarzyszenia wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres 
4-letniej kadencji w składzie 5 członków.  

§ 3

Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodni-
czącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

§ 4

W przypadku zmniejszenia się w ciągu kadencji składu osobowego, 
Sąd ma prawo uzupełnić swój skład o dwóch nowych członków, spośród 
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. 
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§ 5

Do kompetencji Sądu należy:
1) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Okręgowych 

Sądów Koleżeńskich w sporach wynikłych między członkami na tle:
    a) działalności organizacyjnej,
    b) naruszania Statutu,
    c) naruszania zasad i etyki zawodowej, 
2) rozpatrywanie i rozstrzyganie na wniosek Prezydium ZG lub zainte-

resowanych stron, sporów między członkami władz – Zarządu Głównego 
i jego organów. 

§ 6

Sąd jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem 
Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

§ 7

Sąd w terminie 30 dni od daty wniesienia sprawy, podejmuje na po-
siedzeniu niejawnym decyzję o wszczęciu postępowania lub o oddalenie 
wniosku. 

Oddalenie wniosku może nastąpić z uwagi na niewłaściwość Sądu 
w przypadkach należących do kompetencji Okręgowego Sądu Koleżeń-
skiego, na przedmiot sporu w przypadku braku powiązania z działalnością 
Stowarzyszenia, na nie stwierdzenie istotnych cech naruszania zasad etyki 
zawodowej lub naruszania Statutu. 

§ 8

Sąd rozpatruje sprawy na posiedzeniach w składzie co najmniej trzech 
członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. 

§ 9

Sąd w toku postępowania może w miarę potrzeb:
1) powoływać świadków,
2) przeprowadzać konfrontację stron,
3) korzystać z pomocy biegłego. 
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§10

Sąd dąży w sprawach konfliktowych, w pierwszej kolejności do pogo-
dzenia stron. 

§ 11

Sąd może wydawać następujące orzeczenia:
1) umorzyć sprawę,
2) uwolnić członka od zarzutu,
3) nakłonić do przeproszenia strony,
4) udzielić upomnienia,
5) udzielić nagany,
6) wnioskować do Prezydium ZG o odwołanie przewodniczącego Sto-

warzyszenia i członka Zarządu z pełnionej funkcji,
7) zawiesić w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy,
8) wykluczyć członka z organizacji. 

§ 12

Każda ze stron ma prawo uczestniczyć w jawnym posiedzeniu Sądu 
w towarzystwie swojego rzecznika. 

§ 13 

Decyzje Sądu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

§ 14

Orzeczenie Sądu jest ostateczne, nie podlega odwołaniu. 

§ 15

Wszystkie sprawy wnosi się do Sądu przez Biuro Zarządu Głównego 
SBP, które prowadzi rejestr korespondencji oraz gromadzi i przechowuje 
akta.
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§ 16

O posiedzeniu Sądu, przewodniczący lub jego zastępca zawiadamia 
członków Sądu oraz strony na 14 dni przed terminem. 

§ 17

Przebieg posiedzeń Sądu jest protokółowany. 

§ 18

W razie trzykrotnego niestawienia się strony, Sąd wydaje orzeczenie 
zaocznie i powiadamia o tym strony. Dopuszcza się możliwość powołania 
na wniosek i na koszt strony kuratora z urzędu do reprezentowania nie 
stawiającej się strony.  

 
§ 19

Koszty związane z działalnością Sądu (podróże i diety świadków, ho-
noraria biegłych itp.) pokrywa Biuro Zarządu Głównego SBP na wniosek 
przewodniczącego Sądu.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Warszawa, 8 czerwca 2013 r.

V. Sprawozdania 2009-2013

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP
    w kadencji 2009-2013

1.1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego
       w kadencji 2009-2013

W dniach 30-31 maja 2009 r. obradował w Konstancinie-Jeziornej 
Krajowy Zjazd Delegatów SBP, na którym dokonano wyboru władz Sto-
warzyszenia na kadencję 2009-2013. Uczestnicy Zjazdu przyjęli 5 uchwał  
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w następujących sprawach: realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich na lata 2010-2021; zatwierdzenia Programu działania SBP 
na lata 2009-2013, wprowadzenia zmian w Statucie SBP; nadania ośmiu 
członkom stowarzyszenia godności Członka Honorowego SBP; wysto-
sowania Apelu do ministra Bogdana Zdrojewskiego w sprawie poziomu 
finansowania programu „Biblioteka+” oraz zakupu nowości wydawniczych 
dla bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. KZD sformułował ponadto 9 wniosków formalnych i 18 meryto-
rycznych, które zostały przyjęte do realizacji na pierwszym posiedzeniu 
nowo wybranego Zarządu Głównego SBP.  

Rozpoczynając kadencję władz 2009-2013 Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich, organizacja liczyła 8456 członków zrzeszonych w 16 
okręgach, 57 oddziałach i 307 kołach SBP. Najliczniejszą grupę członków 
stanowili pracownicy bibliotek publicznych (ponad 70%) oraz emeryci (ok. 
14%). W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona  aktualizacja 
liczby członków (na podstawie budowy bazy członków, opłacania składek). 
Stowarzyszenie na koniec 2012 r. liczyło 7426 członków, działających w 16 
okręgach, 58 oddziałach i 300 kołach. Podobnie, jak w latach poprzednich 
znaczna większość (ok. 70%) członków rekrutowała się  spośród bibliotek 
publicznych. 

Zarząd Główny SBP, wybrany na KZD, realizował zadania w ramach 
kompetencji określonych w Statucie SBP, na podstawie zatwierdzone-
go w czerwcu 2009 r. Regulaminu działania ZG oraz Prezydium ZG.  
W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń ZG i 24 Prezy-
dium ZG.  Zarząd Główny i Prezydium przyjęło łącznie 62 uchwały, z tego  
w 2009 r. – 11 uchwał, w 2010 r. – 9, w 2011 r. – 17, w 2012 r. – 21,  
w 2013 r. (do 30.03.) – 4. 

Zarząd Główny SBP w 2010 r. rozwiązał Komisję Wydawnictw Elek-
tronicznych ZG SBP, przyjął Regulamin organizacyjny Biura ZG SBP;  
w 2011 r. powołał nowy skład Zarządu Komisji Automatyzacji ZG oraz doko-
nał zmiany nazwy Komisji na: Komisja Nowych Technologii. Powołał także 
Komisję ds. Edukacji Informacyjnej; przyjął Regulaminy Sekcji Bibliotek 
Muzycznych, Komisji Nowych Technologii. W 2011r. zwołał VII Forum SBP 
ph.: „SBP w Narodowym Programie Czytelnictwa” (Forum odbyło się w dn. 
2-3.09. w Kiekrzu k/Poznania; dokonano oceny połowy kadencji), a w 2012 r. 
przygotował obchody Jubileuszu 95-lecia SBP, 85-lecia „Przeglądu Bi-
bliotecznego” i 50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej” (uroczystości 
jubileuszowe odbyły się w dn. 4-5.10.2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie). ZG przyjął ponadto politykę otwartości i zdecydował o udo- 
stępnieniu portalu sbp.pl na wolnej licencji. Zatwierdził też zmiany w Re-
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gulaminie nadawania godności Członka Honorowego SBP oraz Regulami-
nie Honorowej Odznaki SBP; przyjął również „Manifest IFLA o statystyce 
bibliotecznej”.

Uzupełniony został skład osobowy Zarządu Głównego; w miejsce zmar-
łego kol. Stanisława Turka powołano kol. Elżbietę Budnik; w miejsce kol. 
Piotra Marcinkowskiego, który złożył rezygnację powołano kol. Sabinę 
Malinowską. 

Zarząd zatwierdził zmiany w redakcji „Bibliotekarza”, w miejsce ustę-
pującego redaktora naczelnego czasopisma – Jana Wołosza, powołał 
Elżbietę Stefańczyk, a dr Barbarę Budyńską na zastępcę redaktora na-
czelnego czasopisma. 

Działalność Zarządu Głównego, ukierunkowana na realizację celów 
ujętych w „Programie działania SBP na lata 2009-2013”, koncentrowała 
się na następujących zadaniach, wynikających z realizacji Strategii SBP, 
w której zostało przewidzianych 25 projektów, ujętych w 5 celach strate-
gicznych i 15 szczegółowych:

l Cel I: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich real-
nego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce.

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

l Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
w działaniach na rzecz integracji środowiska.

l Cel IV: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza.

l Cel V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.
Przystępując do realizacji Strategii zorganizowano warsztaty z okręga-

mi (7-8.10.2009 r.) oraz sekcjami i komisjami ZG (17-18.12.2009 r.), w wy- 
niku których sformułowane zostały zadania szczegółowe. W ich wykona-
nie włączyła się Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prze-
kazując granty na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego SBP, które 
obejmowały niektóre zadania ujęte w Strategii. Ponadto źródła finanso-
wania wymienionych działań obejmowały głównie: dochody ze sprzedaży 
wydawnictw, granty FIO, środki pozyskane na dofinansowanie książek 
i czasopism, sponsoring, sprzedaż reklam, dochody z kampanii 1% na 
rzecz SBP.

Do realizacji poszczególnych zadań szczegółowych powołane zostały 
przez ZG lub Prezydium ZG następujące zespoły problemowe:

1. Zespół ds. projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach (Uchwała nr 
11/2009).

2. Zespół ds. opracowania koncepcji zautomatyzowanego systemu 
wypożyczeń międzybibliotecznych (Uchwała nr 3/2010).
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3. Zespół ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek pu-
blicznych i pedagogicznych (Uchwała nr 4/2010).

4. Zespół bibliotekarzy-praktyków uczestniczących w realizacji zada-
nia: „Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie 
kształcenia bibliotekarzy” (Uchwała nr 5/2010).

5. Zespół ekspertów do prac nad pragmatyką zawodu bibliotekarza 
(Uchwała nr 12/2011).

6. Zespół ds. opracowania systemu akredytacji dla różnych form kształ-
cenia bibliotekarzy (Uchwała nr 1/2012).

7. Zespół ds. nowelizacji Strategii (Uchwała nr 2/2012).
8. Zespół ds. ulg i bonusów SBP (Uchwała nr 3/2012).
9. Komisja Akredytacji Profesjonalnej SBP (Uchwała nr 3/ 2013).

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. Prace 
legislacyjne oraz zwiększające świadomość prawną członków SBP.

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace dot. opraco-
wania projektu ustawy o bibliotekach. Członkowie Zespołu powołanego  
w 2009 r. zapoznali się z wynikami prac poprzedniego zespołu, powoła-
nego przez ZG w 2007 r., przygotowali tekst nowej ustawy wraz z uza-
sadnieniem. Zapisy konsultowano z ekspertem – specjalistą w zakresie 
prawa kultury. Projekt ustawy został przekazany kancelarii prawnej, której 
powierzono opracowanie prawne poszczególnych artykułów ustawy, po-
twierdzenie zgodności projektu ustawy z innymi  aktami normatywnymi itp. 
Prowadzone były szerokie konsultacje środowiskowe, promocja projektu 
nowej ustawy oraz działania rzecznicze. Projekt ustawy był  prezentowany 
m.in. na posiedzeniach ZG, warsztatach prawnych oraz VII Forum SBP, 
w czasie spotkań środowiskowych w okręgach SBP, z przedstawicielami 
FRSI, ośrodków kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji na-
ukowej, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Konferencji Dyrektorów 
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Towarzystwa Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich, ponadto w Departamencie Mecenatu Państwa 
MKIDN. Opublikowano także cykl artykułów na ten temat w „Bibliotekarzu”. 
W dyskusjach podkreślano, że projekt nowej ustawy wypełnia lukę w do-
tychczasowych rozwiązaniach prawnych dot. rozwoju bibliotekarstwa, jest 
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przykładem rozwiązań systemowych o charakterze docelowym, zawiera 
rozwiązania kompleksowe podkreślające ideę współpracy bibliotek. W okre- 
sie sprawozdawczym trwały także prace nad nowelizacją ustawy o eg-
zemplarzu obowiązkowym, odbyły się spotkania środowisk wydawców i bi- 
bliotekarzy, powołano grupę roboczą.  

W ramach zwiększania świadomości prawnej członków SBP zorgani-
zowane zostały w 2010 r. warsztaty nt. aspektów prawnych funkcjonowa-
nia bibliotek, w trakcie których omawiane były m.in. zagadnienia: prawa 
autorskiego, ochrony baz danych, zabezpieczenia stron internetowych, 
regulaminów bibliotek, zasad gospodarki finansowej w bibliotekach, uwa-
runkowań wynikających z prawa zamówień publicznych itp.  

Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych. 
Zadanie realizował powołany przez ZG zespół, kierowany przez Lidię 
Derfert-Wolf (Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy). W pracach zespołu uczestniczyli też eksperci oraz jako 
obserwator przedstawiciel Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich. Określono metodologię badań i wyboru wskaźników efektywno-
ści bibliotek. Opracowano wykazy wskaźników funkcjonalności dla biblio-
tek publicznych i pedagogicznych. W latach 2012-2013 przeprowadzono 
pilotażowe zbieranie danych statystycznych niezbędnych do określania 
wskaźników, w 2012 r. w  63 bibliotekach publicznych, w 2013 w 234 bi-
bliotekach publicznych i pedagogicznych. W maju 2011 r. podjęto rozmo-
wy z przedstawicielem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie 
ustanowienia normy ISO:11620 oraz przekazano opracowany w 2010 r. 
projekt roboczy normy. Prace nad ustanowieniem normy ISO zostały za-
kończone opublikowaniem w marcu 2012 r. normy PN-ISO 11620:2012: 
Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. Zespół 
prowadził również prace nad opracowaniem standardowego kwestionariu-
sza badania satysfakcji użytkowników. Wyniki badań pilotażowych, kolejne 
etapy prac zespołu są przedmiotem dyskusji w trakcie organizowanych 
seminariów i warsztatów dla przedstawicieli bibliotek uczestniczących w pi- 
lotażu (Falenica 18-19 kwietnia 2011, Sulejówek 2-4 kwietnia 2012, Sule-
jówek 7-8 marca 2013). Podjęto działania promujące efekty prac zespołu, 
m.in. w Biuletynie EBIB, „Bibliotekarzu”, na konferencjach. Prowadzono 
także prace nad opracowaniem programu komputerowego „Aplikacja do 
gromadzenia, analizy i prezentacji wskaźników funkcjonalności bibliotek 
publicznych i pedagogicznych”. 

Badanie stanu wykształcenia, dokształcania, statusu biblioteka-
rza oraz pragmatyki zawodowej. W 2010 r. przeprowadzono w trzech 
województwach (małopolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazur-
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skim) badanie ankietowe bibliotekarzy w zakresie pragmatyki zawodowej. 
Dotyczyło ono m.in. stażu pracy w bibliotece, posiadanych kwalifikacji, 
wykształcenia, struktury stanowisk bibliotecznych, systemu awansowania, 
retencji zasobów ludzkich. Wyniki zaprezentowano w raporcie „Stosowa-
nie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych, 
których organizatorami są wyższe uczelnie, PAN oraz jednostki badawczo-
-rozwojowe”, opracowanym przez dr hab. Marię Próchnicką (IINiB UJ), we 
współpracy z Zespołem ZG ds. opracowania założeń jednolitej pragmatyki 
zawodowej, kierowanym przez dr. Jerzego Krawczyka. Zespół przygoto-
wał „Założenia modelowej listy wymagań niezbędnych do wykonywania 
zawodu bibliotekarza”.

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

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 wypracowane formy współpracy oraz włączył się w no- 
we 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.

2. Spotkania tzw. Konwentu – placówek działających w obszarze biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej w sprawie m.in. utrzymania zerowej 
stawki podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne.

3. Spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódz-
kich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademic-
kich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych; 
konsultacje dotyczyły m.in.: prezentowania wspólnych stanowisk wobec 
władz, nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, ustawy o bibliotekach, stosowania w bibliotekach wskaźników 
efektywności działalności bibliotek publicznych i pedagogicznych oraz 
systemu wypożyczeń międzybibliotecznych.

4. Współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
w ramach: Programu Rozwoju Bibliotek (aktywny udział w Kongresach 
bibliotek), realizacji Strategii SBP oraz grantu dot. wzmocnienia poten-
cjału SBP, rozwoju portalu sbp.pl, organizacji warsztatów poświęconych 
rzecznictwu w bibliotece.
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5. Współpracę z Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, Go-
ethe Institut (współorganizacja warsztatów), Instytutem Książki (opiniowa-
nie zasad przyznawania „Certyfikatu Biblioteki+”, spotkania poświęcone 
ochronie danych osobowych), Fundacją Inicjatyw Obywatelskich w ramach 
realizacji programu o wolontariacie, Fundacją Orange w ramach działań 
projektu „Spacerownik po Europie”, Ogólnopolskim Forum Integracji Spo-
łecznej w ramach konferencji poświęconej przeciwdziałaniu wykluczeniom 
społecznym.

6. Współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (War-
szawskie Targi Książki, Targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców 
Szkół Wyższych (Targi ACADEMIA),  Porozumieniem Wydawców Książki 
Historycznej oraz Fundacji Historia i Kultura (Targi Książki Historycznej).  

7. Partnerstwo w Koalicji na rzecz promocji czytelnictwa i bibliotek  
w Polsce – Republika Książki. Inauguracja Republiki odbyła się podczas 
kongresu „Czytanie włącza” (8 grudnia 2010 r., BN),w trakcie którego został 
podpisany manifest Republiki Książki.

8. Współpracę przy konferencjach i warsztatach, m.in. z: Biblioteką 
Narodową, Centralną Biblioteką Wojskową, Biblioteką Uniwersytetu Ślą-
skiego, WBP w Rzeszowie, WBP w Krakowie, WBP w Kielcach, Biblioteką 
UMK w Toruniu, Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Białołęka „Nautilus”, 
Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, WiMBP Warmińsko-Mazurską 
Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu, Ośrodkiem Edukacji i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w El-
blągu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Biblioteką Politechniki 
Poznańskiej, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu, WiMBP w Łodzi, Ośrodkiem Edukacji i Zastosowań Kom-
puterów w Warszawie, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN 
w Warszawie, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

9. Umowę z Wydawnictwem Świat Książki, na mocy której Wydaw-
nictwo przekazało SBP darowiznę w postaci książek o wartości ponad  
1 mln zł. Stowarzyszenie przekazało książki bibliotekom, które ucierpiały  
w powodziach w 2010 r. oraz innym, najbardziej potrzebującym bibliote-
kom w kraju. Koordynatorami akcji były wojewódzkie biblioteki publiczne.

10. Porozumienie z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach akcji 
„Biblioteka na to czeka” (przekazanie kilku tys. książek historycznych do 
bibliotek).

11. Współpracę z jednostkami administracji centralnej i samorządami 
realizującymi zadania w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, 
w tym: 
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– udział w posiedzeniach Rady Pozarządowych Organizacji Kultural-
nych, Krajowej Radzie Bibliotecznej, Sejmowych i Senackich Komisjach 
(Kultury i Środków Przekazu, „Przyjazne Państwo”, ds. Młodzieży), 

– opiniowanie projektów rozporządzeń dot. obsługi bibliotecznej w pla- 
cówkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, MON, MSW, MPiPS, 
MEN oraz innych dokumentów np. Raportu o stanie kultury, projektu 
„Strategii Kapitału Społecznego”, ekspertyzy zamawianej przez MNiSW 
„Otwarte modele komunikacji naukowej w Polsce”, dokumentu „Creati-
ve Content in European Digital Singla Market”, rozporządzeń MKiDN  
w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz zaliczania bibliotek 
do naukowych, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej,  

– interwencje, m.in. w sprawie NUKAT, OEiZK w Warszawie, Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie,  propozycji zmian w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (sprzeciw wobec 
zamiaru likwidacji zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytu-
cjami); utrzymania zerowej stawki podatku VAT na książki i czasopisma 
specjalistyczne; pomocy dla bibliotek, które zostały zalane w czasie powodzi; 
utrzymania dotychczasowego poziomu dotacji na zakupy biblioteczne w 2011 r.; 
przeznaczenia części środków z przewidywanego do wprowadzenia od 
stycznia 2011 r. podatku VAT na cele biblioteczne; a także interwencje i opinie  
w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego, np. funkcjono-
wania bibliotek pedagogicznych, deregulacji zawodu bibliotekarza, dzieł 
osieroconych, wynagradzania pracowników instytucji kultury, wymagań 
kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, opłat za wypożyczanie książek, uchyle-
nia art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, długości urlopu wypo-
czynkowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustoszy i bi- 
bliotekarzy na podstawie mianowania, 

– wystosowanie Apeli: o ustanowienie wieloletniego programu narodo-
wego modernizacji infrastruktury miejskich, powiatowych i wojewódzkich 
bibliotek publicznych, a także o  wzmocnienie udziału bibliotek w Narodo-
wym Programie Czytelnictwa.

12. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czy-
telnictwa (patronaty SBP w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach 
społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające 
w obszarze kultury).

13. Opiniowanie i rekomendowanie kandydatów na stanowiska bi-
blioteczne.

Udział przedstawicieli SBP w konferencjach i seminariach między-
narodowych organizowanych przez IFLA, LIBER, EBLIDA, IAML oraz 
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innych. Okres sprawozdawczy charakteryzował się znacznym zwiększe-
niem aktywności międzynarodowej Stowarzyszenia, co wynikało przede 
wszystkim z pozyskania różnorodnych dotacji umożliwiających członkom 
SBP wyjazdy na kongresy zagraniczne oraz zapraszanie specjalistów za-
granicznych do Polski. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:

l przystąpienie SBP w 2010 r. do międzynarodowej organizacji EBLIDA 
reprezentującej środowisko bibliotekarskie w Komisji Europejskiej,

l uczestnictwo w Kongresach IFLA (Mediolan, Goeteborg, Puerto Rico, 
Helsinki) – Elżbieta Stefańczyk, Sylwia Błaszczyk, Joanna Pasztaleniec-
-Jarzyńska,

l spotkanie członków SBP (E. Stefańczyk, J. Jagielska, E. Górska)  
z przedstawicielami amerykańskiej organizacji IREX, która realizuje m.in. 
na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Rumunii, Węgrzech programy podobne do 
Programu Rozwoju Bibliotek, finansowane przez  Fundację Billa i Melindy 
Gates (1.09.2009, Warszawa),

l Convening on Strenthening Library Associations, spotkanie przed-
stawicieli stowarzyszeń bibliotekarskich oraz organizacji realizujących 
program biblioteczny, finansowany przez Bill&Melinda Gates Foundation,  
z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Ukrainy. Ze strony polskiej w spot- 
kaniu uczestniczyli członkowie ZG: Joanna Chapska i Joanna Pasztale-
niec-Jarzyńska (19-20.10.2009 r.),

l European Congress on e-inclusion: technology and beyond in pu-
blic libraries (22-23.10.2009 r., Bruksela); SBP reprezentowała Joanna 
Chapska; celem spotkania było podkreślenie roli europejskich bibliotek 
publicznych, jako podstawowych komponentów rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego,

l zorganizowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (5-6. 
11.2009 r.) oraz w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „Nauti- 
lus” w Warszawie (10-11.05.2011 r.) kolejnych warsztatów polsko-nie-
mieckich dot. niekonwencjonalnych metod wspierania czytelnictwa (we 
współpracy z Goethe Institut),

l uczestnictwo kol. Joanny Chapskiej w międzynarodowej konferencji 
pt. „Metody jakościowe i ilościowe w bibliotekach” (Qualitative and Qunati-
tative Metods in Libraries – QQML2010), 25-28.05.2010, Chania na Krecie,

l udział kol. Ewy Chrzan w konferencji LIBER (2010 r.),
l uczestnictwo przewodniczącego Sekcji Bibliotek Muzycznych – 

Stanisława Hrabiego w Międzynarodowych Konferencjach IAML (5-6.07. 
2009 r., Amsterdam, 27.06–2.07.2010 r. Moskwa, 24-29.07.2011 r., Dublin, 
22-27.07.2012 r., Montreal), Zebraniu Zarządu Głównego Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (2-3.03.2012, Kraków),
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l udział sekretarza generalnego SBP – Marzeny Przybysz w Między-
narodowym Kongresie Bibliografów (22-25.09.2010 r. Sankt Petersburg) 
– referat dot. bibliografii regionalnych w Polsce i działalności Zespołu ds. 
bibliografii regionalnych oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Rosyjskich,

l udział członka ZG SBP Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej w 19 i 20 
posiedzeniu Rady EBLIDA i towarzyszącym obradom Rady międzyna-
rodowych konferencjach: „One profession, one  future?” (2011 r.) oraz 
„Democracy Development in a new Media Environment” (2012 r.),

l zorganizowanie we współpracy z Goethe Institut warsztatów polsko-
-niemieckich dot. wykorzystywania portali społecznościowych w bibliote-
kach (25.10.2012 r.),

l spotkanie z bibliotekarzami ukraińskimi, zwycięzcami konkursu dot. 
innowacyjności w bibliotekach (28.06.2011 r.),

l spotkania z prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy (PALA), 29.06.2011 r. oraz bibliotekarzami rumuńskimi (21.02. 
2012 r.; 08.11.2012 r.),

l nawiązanie kontaktów i podpisanie porozumienia o współpracy z Ni- 
geryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek (2013 r.). 

Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia biblio-
tekarzy. Kierunki kształcenia bibliotekarzy oraz badanie ich potrzeb 
w tym zakresie. Powołany przez ZG Zespół bibliotekarzy-praktyków, 
pod kierunkiem dr Danuty Koniecznej (Biblioteka Uniwersytecka UWM  
w Olsztynie) prowadził szerokie konsultacje z przedstawicielami uczelni  
w zakresie priorytetów kształcenia. Odbyły się one dwukrotnie w Warszawie 
(27.09. i 29.11.2010 r.). Efektem współpracy było opracowanie wstępnej 
listy priorytetów w zakresie kształcenia bibliotekarzy, która została udo-
stępniona na portalu sbp.pl. 

Równolegle, w ramach grantu FRSI, przystąpiono do badań potrzeb 
pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i dosko-
nalenia zawodowego oraz integracji zawodowej. Badanie wykonał w 2010 r. 
zespół ekspertów z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN. Badanie prowa-
dzono w bibliotekach publicznych, w trzech województwach. Opracowany 
w I kwartale 2011 r. raport z badań został umieszczony na portalu sbp.pl. 

W 2011 r. rozpoczęto część II. zadania, tj. badanie potrzeb pracowników 
bibliotek pedagogicznych i naukowych. Podstawą badania w bibliotekach 
pedagogicznych była ankieta zastosowana w bibliotekach publicznych, do 
której wprowadzono modyfikacje uwzględniające specyfikę tych instytucji. 
Badania zrealizowano we współpracy z Sekcją Bibliotek Pedagogicznych 
i Szkolnych ZG SBP.
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Podjęcie wspólnych działań dla opracowania systemu akredy-
tacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy.  
Opracowano raport „Akredytacja profesjonalna programów kształcenia  
w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na przykładzie Wiel-
kiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Australii”, autor Katarzyna Seroka, 
a także „Podręcznik akredytacji profesjonalnej SBP” oprac. Maria Próch-
nicka, we współpracy z Andrzejem Dąbrowskim i Mają Kimnes. Opraco-
wania udostępniono na portalu sbp.pl. Zorganizowano także  spotkanie 
przedstawicieli SBP, bibliotekarzy praktyków z przedstawicielami ośrodków 
akademickich kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji. 

Opracowanie koncepcji zautomatyzowanego systemu wypoży-
czeń międzybibliotecznych. Zespół, powołany przez ZG, na podstawie 
opracowań cząstkowych członków zespołu przygotował projekt koncep-
cji Narodowego Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Międzybi-
bliotecznych. Zebrany w trakcie prac zespołu wykaz literatury na temat 
wypożyczeń międzybibliotecznych został uzupełniony i przekazany do 
zaprezentowania w portalu sbp.pl jako dodatkowy wynik prac zespołu. Sto-
sownie do decyzji  Prezydium SBP, przygotowana do rozpowszechniania 
wersja opracowania została przesłana Radzie Wykonawczej Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Rada wyraziła potrzebę 
podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia zasad obsługi wypoży-
czeń międzybibliotecznych w kraju oraz zakupu (pozyskania) narzędzi,  
które usprawniłyby wyszukiwanie dokumentów na potrzeby wypożyczeń 
międzybibliotecznych. 

Honorowanie zasług i dorobku bibliotekarzy, w tym członków SBP 
(medale i odznaki stowarzyszeniowe, występowanie o odznaczenia pań-
stwowe). ZG przyznał Medale „Bibliotheca Magna Perennisque”: w 2009 r. 
Bibliotece Miasta i Gminy w Pleszewie; w 2010 r. Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie, Bibliotece 
Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Centralnej Bibliotece Rolniczej im. 
Michała Oczapowskiego w Warszawie; w 2011 r. Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Opolu, Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, 
Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu, Biblio-
tece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach; w 2012 r. Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Głównej 
Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie. Przyznano 
również medale „W dowód uznania” (w latach 2010-2012 – 236 medali)  
i „Odznaki Honorowe SBP” (53).  

Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dzia-
łaniach na rzecz integracji środowiska. 
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Budowa i rozwój portalu sbp.pl. W okresie sprawozdawczym uru-
chomiono (grudzień 2010 r.) nowy portal Stowarzyszenia (www.sbp.pl), 
który stał się platformą współpracy wszystkich typów bibliotek w Polsce, 
ważnym narzędziem integracji środowiskowej i poprawy komunikacji we-
wnątrz organizacji. Środki finansowe na realizację projektu zapewnił grant 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nawiązano kontakty ze 
strukturami SBP, przeprowadzono dla nich szkolenia umożliwiające samo-
dzielne wprowadzanie treści dot. działalności okręgów i oddziałów SBP, 
pomagano w tworzeniu podstron sekcji i komisji ZG. Rozwijano współpracę 
z bibliotekami celem uzyskania od nich materiałów na portal. Uruchomiono 
głosowanie internetowe w konkursach na plakat Tygodnia Bibliotek oraz 
„Bibliotekarza Roku”, co zintensyfikowało liczbę wejść na stronę i roz-
poznawalność serwisu. Wprowadzono zakładkę „porady prawne”, gdzie 
współpracujący z portalem prawnik odpowiada na pytania bibliotekarzy. 
Nawiązano współpracę z innymi portalami społecznościowymi celem wy-
miany informacji (np. ngo.pl, nowyebib.info, Biblioteka+, Rynek-Książka, 
biblioteki.org, ikp.org.pl, ibby.pl). Rozpoczęto wydawanie newslettera, który 
zastąpił Ekspress ZG SBP. Przeprowadzono szeroką akcję promocyjną 
nt. nowego portalu. Opracowano m.in. materiały reklamowe (ulotki), które 
umieszczano w teczkach  dla uczestników konferencji i seminariów organi-
zowanych przez SBP lub partnerów Stowarzyszenia, a także rozdawano na 
targach książki. Przygotowano ofertę dla reklamodawców. Portal prezento-
wano na różnych spotkaniach ze strukturami SBP oraz innych (konferencje, 
szkolenia itp.). Pozyskano współpracowników przygotowujących relacje, 
wiadomości zamieszczane na portalu. Uruchomienie sprzedaży interne-
towej naszych publikacji oraz plakatu na Tydzień Bibliotek spowodowało 
wzrost dochodów z ich sprzedaży. Opracowano ponadto angielską wer-
sję portalu. Wprowadzono internetowe zapisy na konferencje, seminaria  
i warsztaty SBP. Powstała nowa zakładka „Dla bibliotekarzy akademickich”. 
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 porady 
prawne, uruchomiono serwis Biblioteka w filmie/Film w bibliotece. Zamiesz-
czono ankietę i przeprowadzono badania opinii członków SBP nt. programu 
ulg i bonusów. Dzięki podejmowanym działaniom portal w krótkim czasie 
stał się rozpoznawalny i dobrze oceniany, co potwierdzają prowadzone 
statystyki. Niewątpliwym sukcesem portalu było zajęcie II miejsca, wśród 
organizacji non profit, w I etapie konkursu Polski Internet 2012.    
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 Aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja VII Forum Mło-
dych Bibliotekarzy w Łodzi. Jedną z form aktywizacji członków Stowa-
rzyszenia, zwłaszcza osób przed 35 rokiem życia, stała się organizacja 
ogólnopolskiego zjazdu młodych bibliotekarzy (Forum Młodych Bibliote-
karzy). W 2009 r. IV FMB odbyło się w Krakowie (5-6.11.) ph.: „Inicjaty-
wy młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie”,  
w 2010 r. V FMB pt.: „Jakość bibliotek w naszych rękach” w Lublinie;  
w 2011 r. VI FMB (15-16.09) w Poznaniu ph: „OtwarciBibliotekarze.eu”;  
w 2012 r. VII FMP (11-12.09) w Łodzi ph: „Biblioteka jako marka”.  

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

Katalog bibliotek oferujących miejsca praktyk i staży dla wolon-
tariuszy. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich stawia na młodych m.in. 
starając się umożliwić im zdobycie doświadczenia zawodowego, realiza-
cję własnych pomysłów na tworzenie społeczeństwa wiedzy, promocję 
czytelnictwa. Temu celowi przyświecało rozpoczęcie w czerwcu 2011 r. 
prac nad utworzeniem komputerowej bazy/katalogu bibliotek, w którym 
rejestrowane są biblioteki wszystkich typów, oferujące odbycie praktyk  
i staży na zasadach wolontariatu. Katalog prowadzony na  portalu sbp.pl 
zawiera aktualnie ponad 150 bibliotek. 

Przygotowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw metodycz-
nych i dydaktycznych (np. instrukcje) w formie drukowanej i/lub 
elektronicznej. Kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy 
oraz upowszechnianiu dobrych praktyk bibliotekarskich służy działalność 
Wydawnictwa SBP – największej w kraju oficyny wydawniczej w zakresie 
bibliotekarstwa i informacji naukowej. Działalność ta jest z ramienia ZG 
nadzorowana przez Radę Programową Wydawnictwa SBP, którą od 2011 r. 
(po śmierci prof. dr. hab. Marcina Drzewieckiego) kieruje prof. Dariusz 
Kuźmina (IINiSB UW). W okresie sprawozdawczym regularnie ukazy-
wały się zarówno czasopisma naukowe tzw. punktowane – kwartalnik 
„Przegląd Biblioteczny”, półrocznik „Zagadnienia Informacji Naukowej” 
(wydawany we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych UW), jak i miesięczniki „Poradnik Bibliotekarza” oraz „Bi-
bliotekarz” (współfinansowany przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy 
– Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego). W 2012 r. wydano 
angielskojęzyczny numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego”. Atrak-
cyjność czasopism fachowych podnosiły dodatki tematyczne. W „Biblio-
tekarzu” ukazały się „Dobre praktyki”, poświęcone promocji oryginalnych 
programów i form działalności realizowanych przez biblioteki, szczególnie 
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publiczne. W „Poradniku Bibliotekarza” oprócz „Świata książki dziecięcej” 
ukazały się: dodatki: „Biblioteka dla seniorów”, „Dyskusyjne kluby książki 
w bibliotekach”, „Młodzież w Bibliotece”, „Nowe media w bibliotekach dla 
dzieci i młodzieży”. Od 2011 r. wydawany jest corocznie Katalog publika-
cji historycznych bibliotek. W 2012 r. rozpoczęto również wydawanie na 
portalu sbp.pl nowej serii w formie elektronicznej – „Biblioteka w filmie / 
film w bibliotece”. 

W analizowanym okresie ogółem ukazało się ponad 60 książek.  
W 2010 r. rozpoczęto publikację nowej serii wydawniczej „Biblioteki – 
Dzieci – Młodzież”, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród 
bibliotekarzy. Uruchomiono ponadto sprzedaż elektroniczną wydawnictw.

Kontynuowano procesy digitalizacyjne czasopism SBP, opracowano 
także, we współpracy z IINiSB UW, przy wsparciu finansowym MKiDN, 
wersję cyfrową serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” (www.bbc.uw.edu.pl 
lub archiwum cyfrowe portalu sbp.pl).

Dorobek Wydawnictwa i jego oferta prezentowane były na kilku kon-
ferencjach, m.in. we Wrocławiu, Krakowie, Olsztynie. Zawarto ponadto 
umowy barterowe na promocję naszych książek m.in. w wydawnictwach: 
Murator Expo, Wydawnictwo dr Joseph Bauer, Biblioteka Analiz.

Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów. Podsta-
wowymi formami działalności edukacyjnej i doskonalenia zawodowego 
bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej, były konferencje, 
seminaria, warsztaty, które Zarząd Główny organizował we współpracy  
z sekcjami, komisjami, strukturami terenowymi SBP, bibliotekami wszystkich 
rodzajów, uczelniami, fundacjami, placówkami opiniotwórczymi. W okre- 
sie czerwiec 2009 – grudzień 2012 odbyło się 69 tego typu przedsięwzięć 
(w 2009 r. – 14, w 2010 – 17, w 2011 r. – 19, w 2012 – 19),  których tema-
tyka dotyczyła najistotniejszych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa. 
Uczestniczyło w nich ok. 3500 osób. 

Cel V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. 
Konkurs „Bibliotekarz Roku” 2010, 2011, 2012. Nową formą działań 

integracyjnych ZG było zorganizowanie w 2011 r. po raz pierwszy ogólno-
polskiego konkursu na najbardziej cenionego bibliotekarza – „Bibliotekarz 
Roku 2010”. 

Konkurs został wpisany do kalendarza wydarzeń związanych z obcho-
dami „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”, programem promocji książek i czy- 
telnictwa, oraz skorelowany z regionalnymi konkursami „Bibliotekarz Roku”, 
organizowanymi przez niektóre struktury terenowe SBP, czy wojewódzkie 
biblioteki publiczne. Zgodnie z regulaminem konkurs  przebiega dwueta-
powo: etap I – wybory „Bibliotekarza Roku” danego województwa, prze-
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prowadzone przez zarządy okręgów, etap II – głosowanie internetowe na 
portalu Stowarzyszenia. Informacje o konkursie były szeroko reklamowane 
zarówno na portalu sbp.pl, jak i w naszych czasopismach. „Bibliotekarzem 
Roku 2010” została wybrana – Barbara Kuprel, kierownik Oddziału dla 
Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, zaś „Bibliotekarzem 
Roku 2011” została Małgorzata Kępka z okręgu śląskiego, st. kustosz, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Pu blicznej w Koszarawie. Konkurs na „Bibliote-
karza Roku 2012” aktualnie jest jeszcze nie rozstrzygnięty. Przedsięwzięcie 
wsparły środki uzyskane z programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich, z Instytutu Książki oraz MKiDN. W realizację I etapu włączyli 
się organizatorzy bibliotek.

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

Kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP dla dotychczasowych i po- 
tencjalnych członków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji. 
Zarząd Główny poświęcił wiele uwagi kreowaniu atrakcyjnego wizerunku 
Stowarzyszenia dla dotychczasowych i potencjalnych członków organizacji 
oraz bibliotek i innych instytucji. Grant FRSI na wzmocnienie potencjału 
SBP umożliwił zaangażowanie w poprawę wizerunku specjalistów public 
relations oraz grafików. W 2010 r. zrealizowano cykl szkoleń dla struktur 
Stowarzyszenia (wzięło w nich udział łącznie ok. 100 członków SBP – 
przedstawicieli ZG, sekcji i komisji ZG, okręgów). Uczestnicy poszerzyli 
swoją wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji do 
budowania pozytywnego wizerunku organizacji, prowadzenia kampanii na 
rzecz pozyskiwania nowych członków i instytucji wspierających, opraco-
wania założeń programu ofert i ulg dla członków SBP itp. W 2011 r. opra-
cowany został dokument pt. Ustalenia ze spotkania z przewodniczącymi 
okręgów SBP 11-12 kwietnia 2011 r. Zawiera on najważniejsze ustalenia  
w 4 grupach tematycznych: I – Zalecenia do zastosowania w pracy zarzą-
dów okręgów w 2011 r. w upowszechnianiu informacji o SBP i jego dzia-
łalności; II – Wykorzystanie e-narzędzi w komunikacji, III – Baza członków 
SBP, IV – Program ulg dla członków SBP. W trakcie warsztatów przedsta-
wiono informacje o przyczynach i procesie powstawania nowego logotypu 
SBP oraz innych elementów identyfikacji wizualnej. Nowe logotypy SBP  
i Wydawnictwa SBP zostały pozytywnie zaopiniowane przez uczestników. 

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

1) kampanii 1% na rzecz SBP (opracowano hasło kampanii: „1% dla 
SBP to kaPITalny wybór”, banner portalowy, prowadzono akcje mailingowe, 
reklamę w miesięcznikach),

2) nowej identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia (projekty logotypów SBP 
i  Wydawnictwa SBP, wzory papieru firmowego, wizytówek, etykiet itp.),

3) Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej, która oprócz nowych lo-
gotypów zawiera zasady ich stosowania, przykłady wykorzystania,

4) opracowania tekstów informacyjnych o SBP do komunikacji z czte-
rema grupami odbiorców (studenci, bibliotekarze, władze samorządowe, 
sponsorzy) oraz do kontaktów z mediami,

5) zaprojektowania nadruku na torbę płócienną i produkcji toreb rekla-
mowych, opracowania ulotek o SBP, roll-up-ów dla SBP i Wydawnictwa 
SBP, gadżetów reklamowych.

Istotnym elementem poprawy komunikacji wewnętrznej i działań inte-
gracyjnych było rozpoczęcie procesu unifikacji adresów mailowych. Swoje 
adresy korporacyjne otrzymali członkowie ZG, komisje, sekcje, zespoły 
problemowe ZG oraz okręgi.  

Poprawie komunikacji wewnątrz organizacji służyły rozpoczęte w 2011 r. 
prace nad budową bazy członków SBP, realizowane ze środków Progra-
mu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zarządzanego przez 
MPiPS. Opracowany został dokument: „Zasady tworzenia i przechowy-
wania dokumentacji członków SBP (w postaci kartotek i bazy danych)”, 
który po zaakceptowaniu przez Zarząd Główny został przesłany strukturom 
Stowarzyszenia. Określono w nim zasady ogólne budowy bazy, proce-
dury tworzenia dokumentacji członkowskiej rejestrującej historię członka 
w strukturach SBP, wprowadzania i aktualizacji danych, postępowanie  
z dokumentacją członkowską oraz metody ochrony danych osobowych. 
Organizacją prac nad aktualizacją i uzupełnianiem bazy oraz wdrażaniem 
w oddziałach i kołach jednolitych zasad zajęły się okręgi. W 2011 r. zor-
ganizowano dla administratorów okręgowych specjalistyczne szkolenie, 
z udziałem eksperta ochrony danych, w zakresie wprowadzania do bazy 
danych o członkach. Zarząd Główny SBP przyjął dokumenty „Polityka 
ochrony danych osobowych bazy członków SBP” wraz z „Instrukcją za-
rządzania bazą członków SBP”. Istotnym zadaniem było opracowanie 
w 2012 r. programu ulg i bonusów dla człon ków SBP. W ramach tego 
programu zakupiono i przesłano okręgom spersonalizowane plastikowe 
legitymacje członkowskie.
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Inne formy integracji. Charakter integracyjny miał też wyjazd edu-
kacyjny 25 bibliotekarzy – członków SBP do bibliotek Saksonii i Turyngii  
(7-11.06.2010), zorganizowany we współpracy z Goethe Insitut, przy wspar-
ciu finansowym Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy. Uczestniczyli  
w nim bibliotekarze z bibliotek publicznych, naukowych i pedagogicznych.

Pozostałe formy aktywności Zarządu Głównego. Konkursy SBP:
l kolejne edycje programu Tydzień Bibliotek, który odbywał się pod 

hasłami: „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy” (VII edycja), „Biblioteka za-
wsze po drodze – nie mijam, wchodzę (VIII edycja), „Biblioteka ciągle  
w grze” (IX edycja), „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” (X edycja); 
w ramach każdej edycji konkurs na plakat i na najciekawsze działania 
promujące biblioteki,

l ogólnopolskie, coroczne edycje konkursu „Mistrz Promocji Czytel-
nictwa”, na działania promujące czytelnictwo,

l Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego. W latach 2011-
2013 r. Komisja Nagrody  rekomendowała Zarządowi Głównemu łącznie 
12 prac, którym po zatwierdzeniu przez ZG przyznano nagrody w kate-
goriach: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródło-
wym (Jacek Tomaszczyk: Angielsko-polski słownik informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa, Hanna Batorowska: Kultura informacyjna w per-
spektywie zmian w edukacji, Wiesław Babik: Słowa kluczowe, Małgorzata 
Korczyńska-Derkacz: Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola  
w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, Artur Jaz-
don: Wydawcy poznańscy 1815-1914: kształtowanie środowiska i repertu-
aru wydawniczego); prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym 
(Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek Puchalski, Agata Ba-
strzyk: Współczesne księgozbiory polskie za granicą: 1. Polskie i polonijne 
księgozbiory instytucji, Andrzej Mężyński: Biblioteki Warszawy w latach 
1939-1945, Zbigniew Gruszka: Przegląd Biblioteczny: monografia, Oskar 
Stanisław Czarnik: W drodze do utraconej Itaki: prasa, książki i czytelnic-
two na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-1942) 
oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941-1946), podręczniki 
akademickie (Jacek Wojciechowski: Biblioteka w komunikacji publicznej, 
Grzegorz Gmiterek: Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu: 
biblioteka 2.0); prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym (Małgorzata 
Fedorowicz: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej),

l Nagroda Młodych SBP im Prof. Marii Dembowskiej; w konkursie na 
najlepszą pracę magisterską za rok 2010 r. nagrodę zdobyła  Anna Kaliń-
ska z Wrocławia za pracę pt. Informacja biznesowa w internecie w świetle 
analiz stron WWW bibliotek szkół wyższych o kierunku ekonomicznym,
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l konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką” na najlepsze działania 
popularyzujące książkę i wiedzę historyczną w 2012 r.; zwyciężyła Książ-
nica Beskidzka. 

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 gospodar-
czej 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 redagowało „Biuletyn Informacyjny ZG SBP”, 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 okresie sprawozdawczym 
Biuro przygotowało ponad 30 aplikacji do programów operacyjnych, pro-
wadziło rozliczenia uzyskanych dotacji, dostosowało organizację finanso-
wania do wymogów grantodawców. Prowadziło negocjacje z partnerami 
strategicznym i współpracującymi dot. form wsparcia SBP (pozyskano 
nowego partnera wspierającego – firmę MPLC).  Poszukiwało (z sukcesem) 
sponsorów i reklamodawców na konferencje wśród firm związanych z sek-
torem książki i wyposażeniem bibliotek.  W grudniu 2010 r. ZG zatwierdził 
nową strukturę organizacyjną Biura. 

SBP w Szkole Reprezentacji NGO. Sekretarz Generalny SBP kol. 
Marzena Przybysz uczestniczyła w latach 2011-2012  w zajęciach Szkoły 
Reprezentacji NGO oraz Szkoły Partycypacji Społecznej, podczas których  
omawiane były zagadnienia istotne dla rozwoju organizacji pozarządowych. 

Patronaty SBP. W roku sprawozdawczym SBP objęło swoim, bądź 
portalu patronatem kilkadziesiąt przedsięwzięć promujących książki, czy-
telnictwo i działalność bibliotek itp.
         

Opracowanie: Marzena Przybysz
we współpracy z Anną Grzecznowską
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2. Sprawozdanie z działalności Komisji,
    Sekcji i Zespołów problemowych działających przy ZG SBP
    w kadencji 2009-2013

Sekcje, komisje i zespoły działające przy ZG SBP są bardzo ważną 
platformą wymiany doświadczeń zawodowych, dają członkom SBP moż-
liwość podejmowania nowych wyzwań zawodowych oraz dzielenia się 
zdobywana wiedzą. W omawianym okresie przy ZG SBP działały nastę-
pujące jednostki:

1. Komisja Edukacji Informacyjnej1 (przewodnicząca: Ewa Rozkosz).
2. Komisja Nowych Technologii2 (przewodnicząca: Lila Marcinkiewicz).
3. Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów (przewodnicząca: Ewa Po-

trzebnicka).
4. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Janina Jagielska).
5. Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów (przewodnicząca: Al-

dona Borowska).
6. Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojcie-

chowska).
7. Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodniczący: Stanisław Hrabia).
8. Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodnicząca: Teresa Szmigielska).
9. Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (przewodniczący: 

Stefan Kubów).
10. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: 

Wiesława Budrowska).
11. Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcin-

kowski).
12. Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (przewodni-

cząca: Iwona Smarsz).
13. Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko).
14. Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Ma-

rzena Przybysz).
W minionej kadencji większość Komisji, Sekcji i Zespołów afiliowanych 

przy ZG SBP działała bardzo aktywnie, organizując m.in. konferencje, 
seminaria, szkolenia i warsztaty. Członkowie poszczególnych jednostek 
wygłaszali referaty, napisali wiele artykułów i publikacji książkowych. Wy-
mienione ogniwa współpracowały ściśle z ZG SBP i dodatkowo z Biblioteką 

1 Komisję powołano 31 stycznia 2011 r. na mocy Uchwały nr 1/2011 Prezydium ZG 
SBP.

2 Kontynuuje prace Komisji Automatyzacji od 2011 r.
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Narodową i innymi bibliotekami, samorządami lokalnymi, władzami admi-
nistracyjnymi i resortowymi. Praca członków sekcji, zespołów i komisji inte-
gruje środowisko i szeroko promuje reprezentowane przez nich struktury. 

Bardzo dużo podejmowanych działań miało związek z przekazywaniem 
praktycznych umiejętności i wiedzy – warsztaty i seminaria kierowane były 
do konkretnych grup bibliotekarzy, pracujących ze szczególnymi grupami 
użytkowników, czy z konkretnymi postaciami dokumentów. Istotne były 
także działania polegające na popularyzowaniu nowoczesnej wiedzy w śro- 
dowiskach lokalnych. Dzięki takim inicjatywom profesjonalizm członków 
poszczególnych ogniw SBP utrzymywany jest na wysokim poziomie, czego 
dowodem są liczne nagrody, awanse zawodowe i kierowane do nich prośby 
o opiniowanie ważnych dla środowiska aktów prawnych i dokumentów. 
Wysokiej oceny postaw zawodowych dowodzi także zapraszanie działaczy 
komisji i sekcji do pracy w organizacjach międzynarodowych. 

Organizacja pracy wymienionych jednostek była podobna: podstawą 
działań były spotkania robocze (coraz częściej „wirtualne”, organizowane 
przy użyciu komunikatorów internetowych), na których przygotowywano 
plany i metody pracy, programy konferencji, warsztatów, seminariów.

Sekcje, komisje i zespoły są miejscem, gdzie aktywni i twórczy biblio-
tekarze mogą realizować swoje zawodowe ambicje, pasje i pomysły. Ich 
praca kreuje wizerunek SBP w środowisku. 

W obliczu nowych wyzwań, które pojawiły się przed bibliotekarzami, 
powołanie Komisji Edukacji Informacyjnej było bardzo trafną decyzją. Ko-
misja zajmowała się aktywnie promowaniem zagadnień związanych z edu- 
kacją i kompetencjami informacyjnymi. Przygotowano tłumaczenia wy-
tycznych IFLA dotyczących Information Literacy, opracowano raport o sta- 
nie kompetencji informacyjnych w Polsce, organizowano warsztaty, szko-
lenia i seminaria oraz badania dotyczące tej problematyki. W 2012 r. zor-
ganizowano ogólnopolską konferencję „Edukacja informacyjna i medialna. 
Archipelagi Wiedzy”.

Komisja Nowych Technologii kontynuowała organizację cyklicznych 
konferencji „Automatyzacja Bibliotek Publicznych”. Materiały pokonferen-
cyjne udostępniono w sieci. Zmodyfikowano i uaktualniono ankietę nt. 
komputeryzacji bibliotek publicznych. Wspierano akcje przeciwdziałające 
wykluczeniu cyfrowemu, przygotowano stanowisko w sprawie dotyczącej 
publikacji Komisji Europejskiej „Zalecenie w sprawie digitalizacji i udostęp-
niania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów 
cyfrowych”.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie 
wnioski na następujące odznaczenia organizacyjne:
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l Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” (10),
l Honorową Odznakę SBP (79),
l Medal „W dowód uznania” dla osób i instytucji (354).
Komisja rozpatrzyła i poparła wnioski na odznaczenia resortowe (Medal 

Złoty, Srebrny i Brązowy Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Odznaka Hono-
rowa Zasłużony dla Kultury Polskiej , Złoty Medal Za Długoletnią Służbę, 
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Opracowano zasa-
dy plebiscytu na „Bibliotekarza Roku” oraz nadzorowano jego przebieg. 
Poddano analizie regulaminy: Nadawania Godności Członka Honorowego 
SBP oraz Honorowej Odznaki SBP i zaproponowano Zarządowi Głównemu 
wprowadzenie zmian.

Jak zwykle imponująca była działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych. 
Co roku organizowano Spotkania Robocze Bibliotekarzy Katalogujących 
Muzykalia. Zorganizowano 3 konferencje (XII Ogólnopolska Konferencja 
Bibliotekarzy Muzycznych, Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii 
i Uniwersytetów Muzycznych w Katowicach, Kościelne zbiory muzyczne 
w bibliotekach polskich). 

Sekcja od wielu lat prowadzi aktywną działalność poza granicami Pol-
ski: jej członkowie brali czynny udział w międzynarodowych konferencjach 
IAML. W czasie konferencji w Moskwie w 2010 r. Stanisław Hrabia, prze-
wodniczący Sekcji, został wiceprzewodniczącym IAML: powierzono mu 
funkcję Przewodniczącego Komitetu Programowego (IAML Programme 
Committee), którego głównym zadaniem jest organizacja programu corocz-
nych Konferencji IAML. Stanisław Hrabia przewodniczy Sekcji Bibliotek 
Naukowych IAML. W 2012 r. zorganizowano zebranie Zarządu Głównego 
IAML w Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii UJ w Krakowie.

Sekcja wydaje informator „Biblioteki muzyczne w Polsce”, zbiera pod-
stawowe dane o bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce, przygoto-
wuje raporty i ankiety dot. zbiorów muzycznych, aktywnie promuje swoją 
działalność, opracowała komunikat na temat głównych trendów i proble-
mów dotyczących bibliotek muzycznych i bibliotekarstwa muzycznego 
w Polsce, który będzie wykorzystany przy tworzeniu międzynarodowej 
publikacji na temat europejskich bibliotek muzycznych.

Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów co roku organizowała 
kilka spotkań warsztatowych, na których przekazywano uczestnikom naj-
nowszą wiedzę, dotycząca m.in. UKD, języka przedmiotowego BN i języ-
ków informacyjno-wyszukiwawczych. W 2009 r. zorganizowano warsztaty 
dedykowane bibliotekom pedagogicznym. W 2010 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie bibliotekarzy opracowujących rzeczowo materiały bibliotecz-
ne nazywane regionaliami. Kolejne zorganizowano w 2011 r. W 2009 r. 
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zorganizowano konferencję: „Cyfrowość bibliotek i archiwów”, w której 
uczestniczyło ok. 240 osób.

Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów zorganizowała seminarium 
„Ewakuacja zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Przepisy prawne i prak- 
tyczne porady”. Opracowano materiały upowszechniające wytyczne i roz-
wiązania z zakresu ochrony zbiorów bibliotecznych oraz materiały edu-
kacyjno-szkoleniowe dotyczące przygotowania placówek bibliotecznych 
na sytuacje kryzysowe.  

Komisja Zarządzania i Marketingu zorganizowała kolejne (IV, V i VI) 
konferencje „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, cieszące się nieustannie 
dużym zainteresowaniem środowiska. Opracowano do druku materiały 
pokonferencyjne. Wydano 4 numery czasopisma „Zarządzanie Biblioteką” 
(4 punkty rankingowe).

Członkowie Sekcji Bibliotek Publicznych uczestniczyli w dyskusjach 
dotyczących zmian w „Ustawie o działalności kultury” oraz „Ustawie o bi- 
bliotekach”. Przekazano poprawki do aktualizowanych standardów biblio-
tecznych i obszerne uwagi do kryteriów przyznawania placówkom biblio-
tecznym tytułu BIBLIOTEKA+. Opiniowano istotne dla bibliotek publicznych 
akty prawne i in. regulacji, w tym projekt nowelizacji ustawy o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i spis wymagań niezbędnych 
do określenia pragmatyki zawodu bibliotekarza.

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych była bardzo aktywna. 
Prowadzono ożywioną działalność edukacyjną, m.in. zorganizowano:

l seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”,
l konferencje: „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”, „Mobilna edukacja 

w XXI wieku” i „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” (we współpracy z magazynem 
EduFakty Uczę Nowocześnie) oraz cykl 10 konferencji „Czy biblioteka 
może być cool? Zastosowanie TIK w bibliotece szkolnej i pedagogicznej”, 

l szkolenia, m.in.: „Wybrane inicjatywy z Otwartych Zasobów Eduka-
cyjnych” oraz warsztaty „Tablica interaktywna” i „Tworzenie multimedialnych 
pomocy dydaktycznych”. Stale rozwijano tworzony przez Sekcję serwis 
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Przygotowano (wspólnie z Bi- 
blioteką w Szkole) ogólnopolski konkurs dla nauczycieli bibliotekarzy z bi- 
bliotek szkolnych na scenariusz lekcji przedmiotowej „Biblioteka – szkolne 
centrum dydaktyczne”.

Nawiązano kontakt ze wszystkimi bibliotekami pedagogicznymi w Pol- 
sce i stworzono bazę członków SBP w bibliotekach pedagogicznych. 
Zorganizowano cykl szkoleń i warsztatów dla członków redakcji serwi-
su Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Opublikowano pierwszy 
numer czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy  
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E-learning w bibliotekach pedagogicznych. Sekcja Fonotek zorganizowała 
dwie ogólnopolskie konferencje i opublikowała materiały pokonferencyjne 
z wcześniejszych spotkań. Zorganizowano – wspólnie z Sekcją Bibliotek 
Muzycznych – IV Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Mu-
zykalia. Rozpoczęto prace nad bibliografią polskiej fonografii.

Zespół ds. Bibliografii Regionalnej  dwa razy w roku organizował spotka-
nia i seminaria, dotyczące bieżących problemów, związanych m.in. z opra- 
cowaniem nowych postaci dokumentów. Spotkania odbywały się w różnych 
miastach, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z miejscowym warsztatem 
bibliograficznym. 

Ogólnopolskie spotkania Zespołu mają charakter otwarty. Uczestnikom 
dają możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z własnych obszarów 
działania bibliograficznego i wiedzy o regionach, są okazją bliższego zapo-
znania się z warsztatem bibliograficznym, zacieśniają kontakty pomiędzy 
bibliografami regionalistami w całym kraju. 

Członkowie Zespołu współpracowali z Biblioteką Narodową w zakresie 
relacji i powiązań bibliografii regionalnych z bibliografią narodową oraz z po- 
zostałymi organami SBP (Komisja Nowych Technologii oraz Komisja Opra-
cowania Rzeczowego Zbiorów). Członkowie Zespołu brali aktywny udział 
w krajowych konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach doty-
czących bibliografii i różnorodnej problematyki bibliotekarstwa.

Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych była współorgani-
zatorem  konferencji „Niewidomi w świecie książek i bibliotek”: członkowie 
Sekcji przeprowadzili warsztaty biblioterapeutyczne oraz zaprezentowali 
wykłady: „Biblioterapia jako forma wsparcia osób niewidomych i niedowi-
dzących”, „Działania podejmowane przez biblioteki publiczne na rzecz grup 
wykluczonych społecznie” oraz „Niepełnosprawni i niepełnosprawność w li- 
teraturze pięknej i naukowej”.

Sekcja współorganizowała kursy biblioterapii I, II i III stopnia, warsztaty 
„Sztuką jest dobre wspieranie” oraz warsztaty z zakresu arteterapii.

Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych współorganizowała 
XI, XII i XIII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepaństwowych Szkół 
Wyższych. Zorganizowano także: wyjazdy studyjne do bibliotek (Skan-
dynawia, Bułgaria, Rumunia), seminaria i warsztaty. Wspierano lokalne 
przedsięwzięcia (organizację Tygodnia Bibliotek, rajdy rowerowe, akcje: 
„Odjazdowy Bibliotekarz” i bookcrossing’u), organizowano dyskusyjne fora 
tematyczne. Promowano własną działalność poprzez wydawanie biuletynu 
ISBNiK i tworzenie blogów.

Aktywność Sekcji Bibliotek Naukowych była znikoma. Zorganizowano 
kilka wycieczek i spotkań tematyczne dla członków i sympatyków. Człon-
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kowie Sekcji uczestniczyli w pracach Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek 
Naukowych.

Opracowanie: Ewa Chrzan

3. Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych SBP
    w kadencji 2009-2013

Zagadnienia organizacyjne. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
na koniec 2009 r. liczyło 8559 a na koniec 2012 r. – 7426 członków. 

W ciągu czterech lat liczba członków ulegała zmniejszeniu (szcze-
góły w załączniku nr 1), a właściwie należałoby powiedzieć urealnieniu, 
wynikającemu z trwającej od początku kadencji weryfikacji członków,  
w związku z rozpoczęciem budowy bazy danych SBP. Największe różnice 
odnotowano w okręgu mazowieckim (-530) i pomorskim (-248). Wzrosty 
liczby członków w trakcie całej kadencji odnotowały okręgi lubelski (+42),  
świętokrzyski (+9) i zachodniopomorski (+6).

Liczba członków ulegała zmianie także w wyniku rezygnacji z członko-
stwa i likwidacji kół. W ciągu kadencji liczba kół zmieniała się w poszcze-
gólnych okręgach. Liczba kół zmniejszyła się z 303 w 2009 do 300 na 
koniec 2012. Po trzy koła zlikwidowano w okręgu mazowieckim  (z 33 do 
30) i pomorskim (z 17 do 14). W okręgu zachodniopomorskim utworzono 
w tym czasie 3 koła (z 21 do 24), a w warmińsko-mazurskim 2 (z 16 do 
18). Zwiększyła się liczba kół również w okręgach dolnośląskim (z 27 
do 28) i podlaskim (z 6 do 7). Na koniec kadencji działało 58 oddziałów  
(w 2009 – 57).

Tak jak w latach poprzednich największa liczba członków SBP była 
pracownikami bibliotek publicznych, dalej naukowych i pedagogicznych  
i szkolnych (w poniższej tabeli zestawiono liczby z poszczególnych lat, 
przy czym dane z roku 2012 są niekompletne – nie wszystkie okręgi po-
dały dane):

* Dane niekompletne.

Poniżej najważniejsze zmiany organizacyjne w okręgach w poszcze-
gólnych latach kadencji:

Biblioteki
Naukowe

Szkół 
wyższych Publiczne Szkolne Pedagogiczne Emeryci

Rok
2009 622 194 6405 363 139 786
2010 693 214 5926 283 145 831
2011 567 158 4891 183 159 539

  2012* 501 216 4316 174 184 516
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Okręg dolnośląski
W Oddziale wrocławskim powstało Koło przy Miejskiej Bibliotece Pu- 

blicznej w Miliczu (2010) oraz przy Bibliotece Instytutu Psychologii i Peda-
gogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (2011). W Oddziale legnickim nastąpiło 
rozwiązanie Koła w Bibliotece Miasta i Gminy Chocianów, a w Oddziale wro-
cławskim działalność zawiesiło Koło przy Politechnice Wrocławskiej (2012).

Okręg kujawsko-pomorski
W 2009 r. zlikwidowane zostały Koła przy Pedagogicznej Biblio-

tece Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz przy Bibliotece Pedagogicznej 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.  
W Oddziale bydgoskim powołano Koło w Koronowie (2010), które uległo 
likwidacji w 2011 r. (członkowie przeszli do Koła w Bydgoszczy). W ro- 
ku 2011 zlikwidowano również Koło w Rypinie.

Okręg lubelski
Powołane zostały dwa nowe Koła w Łęcznej i Rykach (Oddział Lublin) 

(2009). Uchwałą Zarządu Okręgu rozwiązano Oddział SBP w Hrubieszo-
wie (2009).

Okręg lubuski
W 2011 r. członkowie zrzeszeni w Kole przy GiMBP w Słubicach po-

stanowili zawiesić działalność Koła. W 2012 r. w Oddziale zielonogórskim 
ubyło Koło przy MBP w Szprotawie, a powstało Koło Młodych przy Oddziale 
w Gorzowie Wlkp.

Okręg łódzki
W 2009 r. utworzono Koła w Nieborowie i w Dębowej Górze (Oddział 

w Skierniewicach). W 2010 r. powołano Sekcję Bibliotek Niepaństwowych 
Szkół Wyższych. Utworzyli ją bibliotekarze pracujący w bibliotekach nie-
państwowych szkół wyższych, zlokalizowanych w województwie łódzkim;  
w tym samym roku w Oddziale łódzkim dzięki staraniom Koła w MBP Łódź-
-Widzew utworzono Koło Seniora. W 2011 r. rozwiązaniu uległo Koło w Pod- 
dębicach (Oddział Sieradzki) a w 2012 r. Koło w Zduńskiej Woli. Prowa-
dzono rozmowy z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach 
na temat reaktywowania tamtejszego Koła SBP.

Okręg małopolski   
Likwidacji uległo Koło w Suchej Beskidzkiej (2009) oraz Koło w Gor-

licach (2012).
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Okręg mazowiecki
W 2009 r. w Oddziale warszawskim powołano nowe Koło przy Powia-

towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszkowie, natomiast z powodu 
braku jakiejkolwiek aktywności wykreślono Koło przy Bibliotece Sejmowej 
(2009). W tym samym roku w Okręgu mazowieckim powołano Komisję 
weryfikacyjną ds. ilości członków.

W 2010 r. liczba członków w Okręgu, w porównaniu z rokiem 2009, 
spadła aż o 495 osób (w roku 2009 – 1489), co jest wynikiem trwającej 
od początku tej kadencji weryfikacji członków w Oddziale warszawskim. 
W 2010 r. przybyło 52 nowych członków, z tego 37 w Oddziale warszaw-
skim.

W 2010 r. zmniejszyła się także liczba Kół w Okręgu mazowieckim. 
SBP. Z powodu braku jakiejkolwiek aktywności wykreślono Koła przy Biblio-
tece Publicznej Dzielnicy Warszawa Wola oraz przy Centralnej Bibliotece 
Policyjnej – oba Koła w Oddziale SBP w Warszawie.

W 2010 r. przewodnicząca Okręgu ponowiła prośbę skierowaną w ubie-
głym roku do dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki 
Głównej Województwa Mazowieckiego o wyrażenie zgody na przeniesie-
nie siedziby ZOM do Biblioteki przy ul. Koszykowej. 15 grudnia 2010 r. 
uzyskaliśmy pisemną zgodę dyrektora Michała Strąka, co umożliwiło do-
konanie w pierwszym półroczu 2011 formalnej zmiany adresu siedziby 
ZOM w odpowiednich dokumentach rejestrowych.

W 2011 r. z powodu braku aktywności potwierdzono wykreślenie 
Koła w Przasnyszu (procedurę rozpoczęto jeszcze w 2010 r. (Oddział  
w Ostrołęce).

Okręg opolski
W roku 2011 rozwiązano Koło w Krapkowicach. 

Okręg podkarpacki
Rozwiązano Koło w powiecie ropczycko-sędziszowskim (2009).

Okręg pomorski
W związku z pracami nad bazą danych SBP w Okręgu nastąpiło ureal-

nienie liczby członków. Weryfikacja nastąpiła na podstawie wpływu składek, 
członkowie którzy rok i dłużej nie płacili składek zostali skreśleni – w ro- 
ku 2011 – 233 osoby. W związku z odejściem na emeryturę kol. Elżbiety 
Banasiak, zlikwidowane zostało Koło Emerytowanych Bibliotekarzy dzia-
łające przy Oddziale SBP w Gdyni (2011). W Oddziale słupskim SBP 
rozwiązaniu uległo Koło w Ustce (2012).
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Okręg śląski 
Powołane zostało Koło przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Raciborzu a likwidacji uległo Koło przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Tarnowskich Górach (obydwa w Oddziale katowickim) (2009).

W 2011 r. powstały Koła  przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gli- 
wicach i przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej. Jednocze-
śnie zakończyły działalność Koła w Siemianowicach i w Tychach. Zawie-
siło działalność Koło w Bytomiu (formalnie zlikwidowane w roku 2012). 
Powołano Koło przy MBP w Zawierciu (2012).

Okręg świętokrzyski
W ciągu 2011 r. w strukturze organizacyjnej Świętokrzyskiego Okręgu 

SBP nadal brak było Kół w 6 miastach powiatowych: Busku-Zdroju, Ka-
zimierzy Wielkiej, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie oraz 
Sandomierzu. 

Okręg warmińsko-mazurski
W 2011 r. powołano Oddział w Bartoszycach, w wyniku wydzielenia  

z Oddziału w Olsztynie, Koła Miejskiego SBP w Bartoszycach i Koła SBP 
w Lidzbarku Warmińskim; likwidacji uległ Oddziału w Iławie. Powstały nowe 
Koła w Giżycku i w Lidzbarku Warmińskim. W 2012 r. powstało Koło w Kor- 
szach, a zlikwidowano Koło w Dywitach.

Okręg zachodniopomorski
W 2012 r. trwały starania o powołanie w strukturze Okręgu nowych Kół, 

m.in. w Bornem Sulinowie i Szczecinie. W grudniu 2012 r. utworzono Koło 
zrzeszające członków z muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Likwidacji 
uległo Koło w Drawsku Pomorskim (oddział koszaliński). Podjęto rozmowy 
z nową dyrekcją MBP w Drawsku na temat reaktywowania tego Koła.

                                                                                                          
*

Trudno określić jedną przyczynę spadku liczby członków w kilku Okrę-
gach. Od kilku lat obserwuje się pewien regres i spadek zainteresowania 
pracowników bibliotek udziałem w działalności społecznej. Okręgi sygna-
lizują też nie zawsze przychylny stosunek dyrekcji bibliotek do działań 
organizacji. Bez tej przychylności i dobrej współpracy rozwój i działalność 
poszczególnych ogniw SBP nie będzie możliwa.

Pomimo licznych inicjatyw Zarządu Głównego, mających na celu przy-
ciągnięcie coraz młodszych adeptów naszego zawodu do pracy w organi-
zacji, nie wszyscy są zainteresowani pracą społeczną na rzecz bibliotek  
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i całego środowiska. Przewodnicząca jednego z Okręgów napisała w swoim 
sprawozdaniu: Aktywizacja młodych bibliotekarzy (…) jest trudna, ponie-
waż wielu bibliotekarzy nie integruje się z najmniej cenioną i opłacaną gru-
pą zawodową a zawód bibliotekarza traktuje jako zawód „przejściowy”. Nie 
sprzyja też jej postawa władz bibliotek i władz jednostek organizacyjnych.

We wszystkich Okręgach w trakcie kadencji trwały prace nad bazą 
danych SBP. Zastanawiające są trudności na jakie napotykają administra-
torzy bazy w uzupełnieniu danych osobowych. W dalszym ciągu część 
członków odmawia podania wszystkich żądanych danych (w tym np. roku 
urodzenia i spersonalizowanego adresu poczty elektronicznej). Stworzenie 
bazy jest jednym z celów strategicznych SBP, m.in. dla uporządkowania 
stanu liczbowego członków czy realizacji programu ulg i  bonusów. Zarząd 
Główny rozpoczął w lutym 2013 r. dystrybucję legitymacji członkowskich, 
których otrzymanie połączone jest m.in. z zarejestrowaniem członka w ba- 
zie, a prace nad bazą danych będą kontynuowane w kolejnej kadencji.

Poniżej przykłady działań podejmowanych przez poszczególne ogniwa 
terenowe zgodnie z celami przyjętymi w Strategii SBP.

Uzyskanie przez SBP realnego wpływu
na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej

Okręgi w ciągu kadencji opiniowały decyzje władz lokalnych dotyczą-
cych poszczególnych bibliotek (najczęściej były to opinie do kandydatur 
na stanowiska kierownicze w bibliotekach). 

Rok 2009 przyniósł między innymi propozycję nowelizacji Ustawy o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zaproponowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmiany, w tym przede 
wszystkim  propozycja zniesienia zakazu łączenia bibliotek publicznych 
z innymi instytucjami (w tym z bibliotekami szkolnymi) wzbudziły bardzo 
duże kontrowersje. Wyrażały je różne gremia naszego środowiska, w tym 
Zarząd Główny i kilka okręgów SBP.

Zarządy Okręgów wyrażały również opinie na temat propozycji kryte-
riów Certyfikatu „Biblioteka +”, przygotowanego przez Instytut Książki oraz 
nowelizowanych rozporządzeń MKiDN dotyczących m.in. wynagradzania 
i kwalifikacji bibliotekarzy.

Zarząd Główny przy współpracy z Zarządem Okręgu mazowieckiego 
organizował cykl warsztatów pt. „Aspekty prawne funkcjonowania biblio-
tek”, finansowanych z grantu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W war- 
sztatach wzięło udział wielu członków SBP z kilku Okręgów. Poniżej przy-
kładowe działania w poszczególnych Okręgach.
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Okręg dolnośląski  
Zarząd Oddziału w Jeleniej Górze wspierał starania Biblioteki Powiato-

wej we Lwówku Śląskim w sprawie przywrócenia samodzielności bibliotece 
we Wleniu (2011). Wspólnie z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Bibliotek wystosował pismo protestacyjne do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie projektu zniesienia zakazu 
łączenia bibliotek z innymi instytucjami (2011).

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 Wrocławskie-
go do Rektora w sprawie przywrócenia pracownikom uczelni zatrudnio-
nym na stanowiskach starszego bibliotekarza i kustosza prawa do urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze 36 dni (urlop ten został przyznany prawo-
mocnym wyrokiem sądu). Przewodnicząca Okręgu brała udział w pra- 
cach komisji konkursowej, powołanej przez Prezydenta Wałbrzycha, na 
stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka 
pod Atlantami” w Wałbrzychu (2012).

Okręg kujawsko-pomorski 
Zarząd Oddziału SBP w Toruniu i Zarządy Kół w Chełmnie, Brodnicy  

i Radziejowie  wyraziły swoją negatywną opinię i opowiedziały się przeciw-
ko „Projektowi założeń do projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz niektórych ustaw”. 

Okręg lubelski
Zarząd Oddziału w Zamościu przedstawił uwagi merytoryczne do pro-

jektu Regulaminu Organizacyjnego Książnicy Zamojskiej oraz był repre-
zentowany w  komisji konkursowej powołanej przez Prezydenta Zamościa  
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Zamoj-
skiej. 

Okręg lubuski
Zarządy Oddziałów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz Koła wy-

syłały na adres posła Jerzego Fedorowicza pisma dot. poparcia działań 
Zarządu Głównego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze 
zwrócił się z prośbą do wójta Gminy Trzebiechów o rozpatrzenie możli-
wości powierzenia Jolancie Kaczorowskiej stanowiska dyrektora Gminnej 



94 Nr 1/2013 BIULETYN ZG SBP

Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie, dn. 29.12.2011 r. Prośba została 
rozpatrzona pozytywnie. 

Okręg łódzki
Oddział łódzki w imieniu wszystkich dyrektorów Miejskich Bibliotek Pu-

blicznych wystąpił z pismem do Wydziału Kultury m. Łodzi o sfinansowanie 
w roku 2013 jubileuszu bibliotek dzielnicowych (50 lat). Przewodnicząca 
Oddziału Łódzkiego brała udział w konsultacjach nt. strategii rozwoju kul-
tury 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 małopolski
Zarząd Okręgu podjął działania interwencyjne w związku z projektem 

drastycznego ograniczenia budżetu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Krakowie na rok 2010. W tej sprawie wystosowano dn. 27 października 
2009 r. pismo do Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Urzędu Marszałkowskiego, z powiadomieniem Przewodniczącego 
Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Przewodni-
czącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu wpisał się 
w ten sposób w ciąg działań interwencyjnych, które w efekcie przyniosły 
pozytywny skutek w postaci możliwego do akceptacji ograniczenia środków 
na działalność WBP. 

Okręg opolski
Zarząd Okręgu wystosował pismo do Marszałka Województwa Opol-

skiego w sprawie zredukowania działalności filii bibliotek pedagogicznych 
na terenie województwa.

Okręg śląski 
Zarząd Okręgu opiniował kandydatury na stanowisko dyrektorów Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Radlinie (biblioteka odzyskała samodzielność 
instytucjonalną), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach, Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przystajni (2011). 
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W 2012 r. Zarząd Okręgu opiniował projekty Rozporządzeń MKiDN  
o Narodowym Zasobie Bibliotecznym, w sprawie wynagradzania pracow-
ników instytucji kultury oraz w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zaj-
mowania określonych stanowisk w bibliotekach. Opiniowano Regulamin 
Organizacyjny Biblioteki Śląskiej. 

Zarząd Okręgu przesłał do dyrektora Regionalnego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli WOM w Rybniku i dyrektora Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Katowicach – negatywne stanowisko w sprawie uchwały  
Zarządu Województwa Śląskiego, w sprawie zaakceptowania wniosków 
dyrektorów pedagogicznych bibliotek wojewódzkich…, o likwidację 6 filii 
PBW. Próby spotkania przewodniczącej Zarządu Okręgu z dyrektorem 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej nie powiodły się.

Okręg świętokrzyski 
W 2012 r. Zarząd Okręgu opiniował i występował w różnych sprawach, 

w tym:
– trzykrotnie zajmował stanowisko w sprawie powołania nowego dy-

rektora 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 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 od prze-
wodniczącej 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 
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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 Oddziału poprosił przewodniczącą Zarządu Głównego SBP 
Elżbietę Stefańczyk o wsparcie działań kierownictwa Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ostródzie dotyczących zwiększenia liczby etatów oraz środ-
ków finansowych na działalność tej placówki. Pismo z poparciem zostało 
skierowane do burmistrza Ostródy i przewodniczących Komisji (2010).  
W maju i w grudniu 2011 r. Zarząd Okręgu zajmował stanowisko w sprawie 
likwidacji filii bibliotecznych w Gminie Purda.

Na bieżąco w ciągu całego roku sprawozdawczego przekazywano biblio-
tekarzom z bibliotek publicznych informacje na temat stanu zaawansowania 
prac legislacyjnych nad nową ustawą „O działalności kulturalnej”. Zachęcano 
bibliotekarzy do dyskusji na temat nowych przepisów, które zaczną obowią-
zywać od 2012 r. Zarząd Okręgu kilkakrotnie wysyłał oficjalne stanowisko  
w sprawie propozycji zmian zapisów w przygotowywanej ustawie.

SBP ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy

Poszczególne ogniwa SBP samodzielnie lub we współpracy z macie-
rzystymi bibliotekami i innymi partnerami, organizowali szereg działań, 
mających na celu upowszechnianie wiedzy, w tym fachowej i populary-
zowanie zagadnień związanych z pracą bibliotek. Na wiele z tych przed-
sięwzięć ogniwa SBP pozyskiwały środki uczestnicząc w konkursach  
o granty. Poniżej przykłady takich działań w trakcie kadencji:

Okręg kujawsko-pomorski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła 26 X 2011 r. w VIII 

Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych. Na zaproszenie Starosty 
Toruńskiego brała udział w spotkaniu Twórców Kultury i Sztuki Powiatu 
Toruńskiego.

Okręg lubuski
Zarząd Okręgu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. 

Norwida w Zielonej Górze byli organizatorami przedsięwzięcia pn. „Pora 
poetów” – 6-8 grudnia 2011 r. To trzydniowe święto poezji, podczas którego 
nie tylko środowisko bibliotekarskie, ale również miłośnicy poezji w re- 
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gionie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach autorskich i widowiskach 
multiinstrumentalnych, skupionych wokół znaczących poetów: Bohdana 
Zadury, Marcina Świetlickiego, Tadeusza Różewicza. 6 grudnia odbyły się 
dwa spotkania: Miłosz we wspomnieniach pisarzy lubuskich – spotkanie  
z Januszem Koniuszem oraz spotkanie z Marcinem Świetlickim. 7 grudnia 
– spotkanie z Bohdanem Zadurą oraz wieczorny koncert multiinstrumen-
talistki Karoliny Cichej z okazji 90. rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza. 
8 grudnia natomiast w ramach Czwartku Lubuskiego wieczór twórczości 
Zbigniewa Masternaka oraz prezentacja filmu fabularnego pn. Księstwo. 
Festiwal „Pora Poetów” zrealizowano z pozyskanych środków z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

W 2012 r. Koło przy Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego współ-
uczestniczyło w przygotowaniu przez Bibliotekę UZ wystawy „Opowieść  
o przemijaniu” – wystawa fotografii artysty Leszka Krutulskiego, włączonej 
w akcję „Otwarte drzwi”, promującej Uniwersytet Zielonogórski a adre-
sowanej do uczniów szkół średnich, przyszłych studentów uniwersytetu 
– prezentacja zbiorów, lekcje biblioteczne.  

Koło współpracowało również przy organizowanym corocznie przez 
Uniwersytet Festiwalu Nauki. W 2012 r. hasłem przewodnim Festiwalu była 
„Ekologia”. Bibliotekarze prezentowali zbiory Biblioteki z zakresu ekologii  
i ochrony środowiska na Festynie Naukowym. Odbyły się również prezen-
tacje zbiorów, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół średnich na terenie 
Biblioteki. Festiwalowi towarzyszyły wystawy, m.in. „Najpiękniejszy ze 
światów” – tematyczna wystawa ze zbiorów biblioteki, „Profesor Marian 
Kaźmierkowski – doktor Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego” 
– wystawa dorobku naukowego z okazji nadania tytułu DHC UZ.

Okręg lubelski
Zarząd Okręgu w 2012 r. był  współorganizatorem z WBP w Lublinie 

III Lubelskiego Forum Bibliotekarzy. Organizował  działania promocyjne V 
edycji wojewódzkiego konkursu WBP w Lublinie „Książka Roku” 2011 na 
piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego oraz wspólnie 
z  WBP w Lublinie, prasowo-czytelniczy konkurs wiedzy o piłce nożnej 
„Polska gola!” oraz konkursu „Kraszewski. Wielki nauczyciel czytania”. 

Okręg łódzki
Członkowie Koła przy MBP  Łódź Górna uczestniczyli (2009) w szkole-

niu polsko-duńskim „ Jak aktywizować i angażować mieszkańców w pracę 
na rzecz lokalnej społeczności” organizowanym przez OPUS. Wspólnie 
z Polskim Związkiem Głuchych Koło to zorganizowało dla łódzkich bi-
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bliotekarzy kurs języka migowego w stopniu podstawowym pod hasłem 
„Urzędnicy już migają – nie bądź gorszy”, zajęcia obejmowały 60-godzin-
ną naukę alfabetu palcowego i ponad 300 znaków ideograficznych, kurs  
w znacznym stopniu dofinansowany był przez PFRON.

Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy Okręgu łódz-
kim w 2012 r. zorganizowała XIV edycję konkursu plastycznego „Sztuka 
jak Balsam” pod hasłem „Świat i ja”; kontynuowała współpracę z Funda-
cją „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. 

Okręg małopolski
W 2012 r. Koło w Bochni uczestniczyło w realizacji projektu: „W krainie 

uśmiechniętej książki”, akcji „Cała Bochnia czyta dzieciom”, „Cały Wi-
śnicz czyta dzieciom”, promocji twórczości lokalnych artystów (wystawy), 
wakacyjnego konkursu – „Zwierzęta naszych bajek” (dofinansowanie ze 
środków samorządowych).

Koło w Brzesku było współorganizatorem prezentacji multimedialnej 
poprzedzającej projekcję filmu „Powtórzenie pamięci” o pierwszym polskim 
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 podlaski
Poszczególne ogniwa SBP w Okręgu współorganizowały w 2009 r. 

m.in.:
l warsztaty pt. „Lato pachnące miętą” – zabawy plastyczne, muzyczne, 

ruchowe w kształceniu literackim (Koło w Mońkach, SBP Oddział Biały-
stok),

l konferencję „Tradycja i nowoczesność bibliotek lokalnych” (Biblioteka 
Publiczna Gminy Łomża z Siedzibą w Podgórzu. SBP Oddział Łomża),

l szkolenie metodą warsztatową „Dofinansowanie bibliotek publicz-
nych w 2009 r. Propozycje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w oparciu o fundusze zewnętrzne” (Biblioteka Publiczna im. Marii Konop-
nickiej w Suwałkach, SBP Oddział Suwałki).
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Okręg pomorski
W 2011 r. Okręg Pomorski SBP w Słupsku współpracował jak zwykle 

z samorządem lokalnym, instytucjami państwowymi, kulturalnymi i or- 
ganizacjami pozarządowymi. Wymienić należy tu projekt wydawniczy  zre-
alizowany przez Oddział SBP w Słupsku: Książk@ elektroniczna: przy-
szłość czy przeszłość? Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu 
Oddziału SBP przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku 
oraz wsparcia udzielonego przez rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Zarząd Okręgu w 2012 r. zorganizował 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 SBP.

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 Awans zawodowy nauczycieli 
oraz szkolenie nt. skontrum zbiorów bibliotecznych.

Okręg świętokrzyski
W ramach obchodów Tygodnia z Internetem z inicjatywy Zarządu Okrę-

gu i Oddziału kieleckiego – 4 lutego 2011 r. zorganizowano wspólnie z WBP 
i w siedzibie biblioteki warsztaty dla seniorów pt. „Pomyszkuj w bibliotece”.

Okręg zachodniopomorski
Oddział szczeciński w 2009 r. przeprowadził m.in. szkolenie  „Internet 

dla seniora”, które dotyczyło obsługi komputera i użytkowania internetu 
oraz cykliczne szkolenia dla uczniów szkół podstawowych Szczecina, 
przybliżające historię książki oraz ofertę Książnicy Pomorskiej dla młodego 
czytelnika i sposoby korzystania z jej zbiorów.

Udział przedstawicielek Zarządu Okręgu – C. Judek i L. Marcinkiewicz –   
w debacie i warsztatach oraz w konferencji dotyczącej  Zachodniopomor-
skiego Programu Edukacji Cyfrowej dla Pokolenia 50+, zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ramach  Zachodniopomor-
skiego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej (2011).

Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska

Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia są działania zmie-
rzające do integracji środowiska zawodowego bibliotekarzy różnych sieci. 
Celowi temu służą różnorodne działania, w tym te organizowane w ramach 
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obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) oraz Tygodnia Bibliotek 
(8-15 maja). Sposobów integracji jest wiele, mogą mieć formę poważnych 
seminariów i warsztatów, ale też wspólnych wyjść do teatru, na wystawę, 
czy do kina albo wyjazdów i działań rekreacyjnych, czy sportowych. Oto 
kilka przykładów z lat 2009-2012:

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. 

Koło SBP w Tarnowie zorganizowało w 2010 r., w ramach Tygodnia 
Bibliotek, szereg imprez pod hasłem  „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”, 
takich jak: kiermasz książek zorganizowany we współpracy z księgarniami, 
inscenizacje tekstów poświęconych książce, zajęcia edukacyjne obrazu-
jące etapy tworzenia książki, pogadanki dla przedszkoli i szkół podsta-
wowych na temat korzystania z biblioteki publicznej, w tym zasad użytko-
wania, czyli poszanowania książek, lekcje biblioteczne, w czasie których 
dzieci poznały różne źródła informacji, zajęcia biblioteczne dla uczniów 
starszych klas szkół podstawowych z zakresu wyszukiwania informacji  
(„Wszędzie Wszystko Wyszukam”), uroczyste pasowanie na czytelnika, 
pamiątkowe dyplomy dla nowych czytelników. Wszystkie imprezy dla dzieci 
i młodzieży miały charakter interaktywny i interdyscyplinarny (odczytywane 
teksty znajdywały odzwierciedlenie w ruchu, a więc w zabawie polegającej 
na odtwarzaniu obrazów z wiersza z użyciem stosownych rekwizytów).

W 2012 r. Oddział i Koło w Nowym Sączu zorganizowało wyjazd do Re-
gionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Kilka razy w ro- 
ku 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.  

Okręg mazowiecki
Oddział w Ostrołęce zorganizował w 2009 r. wycieczkę do Drezna,  

Saksonii i Północnych Czech. W Oddziale Warszawskim powodzeniem 
cieszyła się trzykrotnie organizowana wycieczka do Częstochowy śladami 
Haliny Poświatowskiej. Niektóre wycieczki połączone były ze zwiedzaniem 
bibliotek. 
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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 integracyj-
nych, środowiskowych do Zamościa – 23 czerwca 2012, oraz dwudniowego 
wyjazdu w Bieszczady 8-9 czerwca 2012 r. 

Okręg podlaski
Wyjazd integracyjny bibliotekarzy wraz z emerytami do Biblioteki Pu-

blicznej w Mońkach. Pobyt w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zwiedzanie 
Twierdzy Osowiec, Sanktuarium w Krypnie (06.06.2009 r., organizatorzy: 
SBP Koło Mońki, Oddział Białystok, Okręg Białystok).

 „Białe noce” w Estonii, Tallin, Wyspa Saaremaa (25-28.06.2009 r., 
organizatorzy: SBP Oddział Białystok, Okręg Białystok). Muzeum Etno-
graficzne w Warszawie. Teatr Żydowski – udział w barwnym widowisku 
muzycznym „Bonjour Monsieur Chagall” (21.11.2009 r., organizatorzy: 
SBP Oddział Białystok, Okręg Białystok).  

Zarząd Okręgu wspólnie z Kołem białostockim zorganizował 14.12. 
2011 r. – warsztaty aktywizujące „Trening twórczego rozwoju i poprawy pamięci”.

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 
Organizowano wyjazdy edukacyjno-integracyjne, w tym m.in. do To-

runia, Pelplina, wycieczkę do Lwowa połączoną ze zwiedzaniem dawnej 
biblioteki Ossolińskich (Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych, 
czerwiec 2009 r.). Sekcja pod nazwą Pozytywnie Zakręceni Bibliotekarze, 
zrzeszający bibliotekarzy z bibliotek trójmiejskich zorganizowała wycieczki:
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1. „Wrzeszcz według Guntera Grassa” – wycieczkę architektoniczno-
-literacką,

2. „Fascynujący Gdańsk”,
3. do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 
Zespół ds. Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej przy 

Zarządzie Okręgu Pomorskiego SBP organizował w 2009 r. spotkanie 
opłatkowe w Filii PBW w Malborku – 10.01.2009 r. z udziałem przewod-
niczącej SBP pani Elżbiety Stefańczyk (60 osób); XII Ogólnopolska Piel-
grzymka Bibliotekarzy na Jasną Górę – 16-17.05.2009 r. (około 45 osób  
z regionu pomorskiego); pielgrzymkę bibliotekarzy do Saksonii i Branden-
burgii – 7.08-14.08.2009 r., zwiedzenie Biblioteki Landu i Uniwersytetu 
Saksonii oraz Muzeum książki; Dni Skupienia w Gorzędzieju k/Tczewa 
– 12-13.09.2009 r. (25 osób).

Okręg śląski
 Zarząd Oddziału w Częstochowie zorganizował wyjazd szkolenio-

wo-integracyjny do Bielska-Białej, w programie była wizyta w Książnicy 
Beskidzkiej (19.05.2012 r.) oraz wycieczkę po zamkach Górnego Śląska: 
Pławniowice, Toszek, Brynek (8.09.2012 r.).

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: 

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

Okręg  świętokrzyski
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, w 2012 r. pod hasłem „Biblio-

teka ciągle w grze”, odbyło się kilkadziesiąt różnych form pracy (konkursy 
fotograficzne, malarskie i literackie np. Koło w Skarżysku – konkurs pt. 
„Najlepszy czytelnik biblioteki dziecięcej”); wystawy, promocje książek, 
występy teatrzyków dziecięcych, tematyczne lekcje biblioteczne oraz  dla 
dzieci wycieczki do bibliotek. W Jędrzejowie spotkanie z piłkarzami jędrze-
jowskich klubów sportowych, zabawa dla dzieci pt. „W bawialni Raj Urwisa”.

Okręg warmińsko-mazurski
W ramach działań integracyjnych odbyły się z udziałem przedstawicieli 

Zarządu Okręgu następujące pikniki i wycieczki: 12.05.2009 r. – piknik Koła 
w Bartoszycach, 17.09.2009 r. – wycieczka do biblioteki UMK w Toruniu 
(Koło w Olsztynie), 29.09.2009 r. – wyjazdowe spotkanie integracyjne 
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bibliotekarzy powiatu działdowskiego do Płocka, zwiedzanie biblioteki Se-
minarium Duchownego, biblioteki dla dzieci „Chotomek” oraz skansenu  
w Sierpcu (Działdowo).

Okręg wielkopolski
W ramach Tygodnia Bibliotek, w 2010 r. pod hasłem Biblioteka – sło-

wa, dźwięki, obrazy, we wszystkich Oddziałach SBP odbyły się obchody 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – spotkania  z bibliotekarzami, miejscowymi 
władzami samorządowymi, wykłady, koncerty, spotkania plenerowe, itp. 

Najwięcej  imprez w ramach Tygodnia Bibliotek odbyło się w Poznań-
skim  Oddziale SBP – spotkania integracyjne i okolicznościowe, wykłady, 
pokazy i prezentacje, imprezy plenerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,  
wystawy etc. Plakat przygotowany w Kole SBP przy Bibliotece Uniwer-
sytetu Ekonomicznego został umieszczony na kluczowych przystankach 
tramwajowych w Poznaniu.  

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 za- 
baw, odbyło się  spotkanie literackie połączone z promocją niedawno wy-
danego 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 Północny Goleniowski, na tra-
sie: Goleniów-Przemyśl-Łańcut-Bieszczady-Lwów-Łódź-Licheń-Goleniów 
(lipiec 2012 r.) (Oddział Północny).

Zwiększanie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia
i doskonalenia zawodowego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją fachową, sku-
piającą bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej dlatego za swój 
cel przyjęła także organizowanie działań zmierzających do podnosze-
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nia wiedzy fachowej swoich członków oraz innych pracowników bibliotek 
wszystkich typów. Permanentna edukacja bibliotekarzy jest niezbędna 
aby bibliotekarze wyprzedzali swoją wiedzą wymagania użytkowników 
bibliotek. Ogniwa terenowe organizacji, samodzielnie lub we współpracy 
z innymi instytucjami, były organizatorami różnorodnych form kształcenia 
bibliotekarzy, także w latach 2009-2012. 

Okręg dolnośląski
Oddział wrocławski (2012). Koło przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej 

zorganizowało konferencję pt. „Wizerunek Bibliotek i Bibliotekarzy w spo- 
łeczeństwie”. Wartością tej konferencji był fakt, że wszystkie punkty pro-
gramu zostały przedstawione przez bardzo młodych bibliotekarzy z bi-
bliotek: Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Politechniki Wrocławskiej (w tym członków Oddziału wrocławskiego).                                                                                                  

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 bibliote-
karzy z Dorotą Chłopkowską z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego nt. Konferencji IFLA 2012.

Koło przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy zor-
ganizowało warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Bioterapia jako jedna z form 
wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie”, które popro-
wadziła Anna Szemplińska z biblioteki Instytutu Psychologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Spotkanie to jest efektem współpracy Zarządu Koła w Ole- 
śnicy z Zarządem Koła przy Bibliotece Instytutu Psychologii i Pedagogiki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Koło zorganizowało wyjazd szko-
leniowy dla bibliotekarzy z powiatu oleśnickiego do Biblioteki Miejskiej 
Publicznej 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-ciu 
oraz warsztaty metodyczne „Maluch w bibliotece”.       

Okręg lubelski
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich współuczestniczyło i organizo-

wało działalność szkoleniową bibliotek i bibliotekarzy, w tym m.in.:
l pomoc w przygotowaniu prezentacji multimedialnej na inaugurację 

Tygodnia Bibliotek MGBP w Nałęczowie ph.: „MGBP im. F. Morzyckiej  



105Nr 1/2013BIULETYN ZG SBP

w Nałęczowie wobec nowych wyzwań” w Bibliotece Publicznej m.st. War-
szawy ph. „Biblioteki gminne wobec wyzwań XXI wieku” (8.05);

l „Forum prasy regionalnej” – warsztatów dziennikarskich dla bibliote-
karzy redagujących i piszących do periodyków lokalnych z udziałem K. Pa-
wełka (emerytowanego redaktora naczelnego „Kuriera Lubelskiego” 15.06);

l wojewódzkiego konkursu na najlepszą bibliotekarkę pracującą  
z dziećmi o Nagrodę im. Anny Platto (10.08);

l konferencji „Nowy wizerunek bibliotek i bibliotekarza” MBP Krasny-
staw (28.09);

l cyklu wykładów dla bibliotekarzy – dr A. Śniechowska-Karpińska (BG 
Uniwersytetu Medycznego) „Cyfrowi autochtoni w tradycyjnej bibliotece – 
czy uda się pogodzić ogień z wodą…”; Jarosław Gajda (BG Politechniki 
Lubelskiej) „Książka, której nie było? – o zaletach publikowania w biblio-
tekach cyfrowych”; Grzegorz Gmiterek (UMCS) „Książka i prasa w erze 
konwergencji mediów i rzeczywistości Web 2.0.

Okręg lubuski
Zarząd Okręgu oraz WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze zorgani-

zowali 5-6 października 2011 r. konferencję wojewódzką bibliotekarzy pn. 
„Biblioteka multimedialnym oknem na świat”. W konferencji uczestniczyli 
lubuscy bibliotekarze, którzy wysłuchali 7 referatów wygłoszonych przez 
specjalistów w zakresie pracy z młodzieżą i edukacji. Przeprowadzono 
warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz zastosowania gier kom-
puterowych w bibliotekach. Zorganizowano także spotkanie z przedsta-
wicielami Wydawnictwa „Dwie siostry” oraz panel dyskusyjny „Multimedia 
w Bibliotekach”. 

Okręg łódzki
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w 2012 r.:
– dla jednej z filii MBPiG w Pleszewie przygotowała teksty bibliote-

rapeutyczne – 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 XIV” – dla pracowników merytorycznych MBP Łódź-Polesie, 

– przygotowano 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.
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Okręg mazowiecki
Zarząd Okręgu Mazowieckiego we współpracy z Biblioteką Publiczną 

m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego zaini-
cjował w 2009 r. dwa cykle otwartych spotkań o charakterze edukacyjnym 
dla bibliotekarzy bibliotek wszystkich typów. W ramach cyklu pod hasłem 
„Dokąd zmierzają biblioteki?” zorganizowano w 2010 r. dwa spotkania: 
pierwszą prelegentką była Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor Bibliote-
ki Uniwersyteckiej w Warszawie, z wykładem „Nowe gmachy bibliotek  
w erze cyfrowej” (26 kwietnia); drugim wykładowcą był dr Mariusz Luterek, 
pracownik naukowy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił referat „E-government 
w bibliotece: trendy, innowacje, dobre praktyki” (30 września).

W ramach drugiego cyklu pt. „Sylwetki ludzi książki” odbyło się spo-
tkanie „Bibliotekarze warszawscy w okresie przełomu politycznego 1980-
1990”, przypominające udział pracowników bibliotek w wydarzeniach epoki 
pierwszej „Solidarności” i w okresie stanu wojennego. Swoje wspomnie-
nia przedstawili świadkowie tamtych wydarzeń: prof. Oskar Czarnik, prof. 
Andrzej Mężyński, dr Jerzy Maj i dr Kazimierz Ossowski, a spotkanie 
prowadził dr Janusz Kostecki.

W 2011 r. wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę o pro- 
blemach ochrony i konserwacji zbiorów Ewa Stachowska-Musiał przy-
gotowała konspekt praktycznych szkoleń w zakresie profilaktyki ochro-
ny zbiorów i przeprowadziła dwa szkolenia: w Pedagogicznej Bibliotece  
w Siedlcach oraz w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Warszawa Bielany 
m.st. Warszawy. W szkoleniach wzięli udział liczni bibliotekarze z bibliotek 
publicznych i szkolnych.

Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu w Rzeszowie był współorganizatorem konferencji  

w Krośnie dla dyrektorów Bibliotek Powiatowych naszego województwa  
„Standardy w bibliotekach publicznych”.

Członkowie SBP w Oddziale krośnieńskim prowadzili panele szkole-
niowe na seminariach poświęconych doskonaleniu zawodowemu. Zorga-
nizowali sesję „Inspiruje nas książka – wydarzenia literackie w działalności 
bibliotek dla dzieci Polski i Ukrainy” (23.09.2010 r.). 

Okręg pomorski
Oddział Gdański wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką 

w Gdańsku byli organizatorami seminarium ph. „Tradycyjna, hybrydowa, 
czy… O przyszłości bibliotek w społeczeństwie informacyjnym”. Podczas 
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seminarium wystąpiły dr Grażyna Piotrowicz, dyrektor Biblioteki Uniwersy-
teckiej we Wrocławiu, Sylwia Czachorowska, dyrektor Warmińsko-Mazur-
skiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, Robert Szczodruch z Biblioteki 
Głównej Politechniki Gdańskiej. Seminarium zostało objęte patronatem 
Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

Okręg śląski
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu w Katowicach 

była organizatorem cyklicznych Forów, poświęconych poszczególnym za-
gadnieniom działalności bibliotek. Odbiorcami tych seminariów byli biblio-
tekarze z różnych sieci bibliotecznych. W 2009 r. odbyły się:

1. XVI Forum – konferencja „Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr 
kultury”. Organizator: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach oraz Federacja Bibliotek Kościelnych Fides, 15 stycznia 2009 r.

2. XVII Forum – konferencja „Informacja w świecie cyfrowym”. Organizator: 
Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 16 marca 2009 r.

3. XVIII Forum – konferencja „Biblioteka dla Przyszłości”. Organizator: 
Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy  
w Chorzowie, 3 kwietnia 2009 r.

4. XIX Forum – konferencja i warsztaty „Jak to powiedzieć? Dialog w bi- 
bliotece”. Organizator: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 25 wrze-
śnia 2009 r.

Fora były organizowane również w 2010 i 2011 r. i obejmowały inne 
zagadnienia, interesujące bibliotekarzy.

Sekcja była również organizatorem seminariów wyjazdowych do bi-
bliotek europejskich. W latach 2009-2012 bibliotekarze różnych sieci z te- 
renu całej Polski mogli zapoznać się z funkcjonowaniem bibliotek europej-
skich, w  tym: Centralnej Biblioteki Uniwersytetu Zachodnio-Węgierskiego  
w Sopron oraz dwóch budapesztańskich bibliotek: Ogólnokrajowej Biblioteki 
Języków Obcych i Biblioteki Uniwersyteckiej (2009), Austriackiej Biblioteki 
Narodowej, Biblioteki Publicznej miasta Wiednia oraz Biblioteki Slawistycz-
nej Uniwersytetu Wiedeńskiego(2010); bibliotek rumuńskich i duńskich 
(2011); z historią i kolekcjami Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Pe-
tersburgu; nowoczesną architekturą, wyposażeniem i usługami świadczo-
nymi przez Bibliotekę Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie oraz strukturą 
i organizacją zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze (2012).

Okręg warmińsko-mazurski
Oddział w Olsztynie w 2009 r. był współorganizatorem m.in.: szkolenia 

ph. „Najnowsze zjawiska na polskim rynku książki dla dzieci i  młodzieży” – 
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dr M. Zając (uczestniczyło Koło w Działdowie); wyjazdowego szkolenia 
integracyjnego dla  bibliotekarzy powiatu działdowskiego do Płocka (zwie-
dzanie biblioteki Seminarium Duchownego, biblioteki dla dzieci „Choto-
mek”) oraz skansenu w Sierpcu (Działdowo); wykładu Joanny Sosnówki na 
temat „Dajtki – dzieje i kultura” (Koło w Olsztynie); konferencji w Olsztynie 
„Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach” (Działdowo); szkole-
nia dla członków Zarządów Kół i Oddziałów w woj. warmińsko-mazurskim 
w Olsztynie nt. „Sprawozdawczość i planowanie”.

Okręg wielkopolski
Zarząd Oddziału SBP w Pile był współorganizatorem II Forum Biblio-

tekarzy Pilskich „Biblioteka źródłem wiedzy o regionie” – 6 maja 2010 r. 
Celem Forum było przypomnienie, że wiedza o regionie i edukacja regio-
nalna to istota problemu zachowania własnej tożsamości w Europie ojczyzn 
a biblioteka publiczna to centrum  informacji regionalnej.

Zarząd zorganizował również I Forum Bibliotekarzy Powiatu Chodzie-
skiego „Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych w trosce o użytkow-
nika” – 21 maja 2010 r., przy współudziale FRSI.

Zarząd Okręgu brał udział w przygotowaniu szkolenia (warsztatów) 
z zakresu rozwoju osobistego dla bibliotekarzy (członków SBP ze wszyst-
kich Oddziałów). Warsztaty prowadzone przez Agatę Szczotkę-Sarnę  
w siedzibie WBPiCAK w Poznaniu (24 listopada 2011 r.). Udział wzięło 35 osób.

Podnoszenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza

Zmiana stereotypowego wizerunku bibliotekarzy i podnoszenie prestiżu 
zawodu stało się jednym z najważniejszych celów Stowarzyszenia w ka- 
dencji 2009-2013. Cel ten realizowany był poprzez ukazywanie organiza-
torom bibliotek i szerszemu ogółowi społeczeństwa dokonań poszczegól-
nych bibliotek i ich pracowników. Stowarzyszenie nagradza zasłużonych 
członków i instytucje, występuje do władz państwowych z wnioskami o od- 
znaczenia i nagrody. Od 2010 r. SBP jest organizatorem ogólnopolskiego 
konkursu „Bibliotekarz Roku”, którego celem także jest wyłonienie najak-
tywniejszych bibliotekarzy w każdym województwie. Działania wizerun-
kowe SBP podejmuje we wszystkich ogniwach terenowych i na szczeblu 
Zarządu Głównego. Poszczególne okręgi SBP oraz biblioteki przyznają 
także lokalne nagrody środowiskowe. Poniżej kilka przykładów działań 
podejmowanych w kadencji 2009-2013, a zmierzających do podniesienia 
prestiżu naszego zawodu:
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Okręg dolnośląski
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek integruje bibliotekarzy pracujących w bi- 

bliotekach różnych sieci: naukowych, akademickich, publicznych, szkol-
nych, pedagogicznych, tych wielkich i tych małych. Jest to też dzień, w któ- 
rym bibliotekarze otrzymują podziękowania za swoją pracę, wymagającą 
dużych umiejętności, ciągłego doskonalenia kompetencji, a także otwartej 
postawy na zmieniające się oczekiwania czytelników.

Dolnośląskie  uroczystości wojewódzkie miały miejsce 12 maja 2010 r. 
a organizatorami byli: Zarząd Okręgu, Zarządy Oddziałów, Dolnośląska 
Biblioteka Publiczna oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowi-
cach. Patronat honorowy nad obchodami objął Wiesław Wabik – burmistrz 
Polkowic. Obchody zorganizowano w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Polkowicach. W trakcie uroczystości uhonorowano bibliote-
karzy odznaczeniami resortowymi, stowarzyszeniowymi oraz Nagrodą 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nagrodą Zarządu Okręgu „Dolnośląski Bibliotekarz Roku” uhonoro-
wano Krystynę Spólnik z Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji 
Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.

W 2011 r. uroczyste obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bi- 
bliotek, które miały miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej 
Rudzie. Honorowy Patronat nad obchodami objął Burmistrz Miasta Nowa 
Ruda, Tomasz Kiliński. Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Okręgu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu, Zarządy Oddziałów 
w Kłodzku, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu oraz Dolnoślą-
ska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie. Wręczono odznaczenia państwowe, 
resortowe, nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dyrektora 
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej 
Rudzie oraz Zarządu Okręgu – Dolnośląski Bibliotekarz Roku.  

Okręg kujawsko-pomorski
16 maja 2011 r. odbył się we Włocławku oddziałowy Dzień Biblioteka-

rza i Bibliotek, w którym uczestniczyły władze miasta, instytucje kultury, 
bibliotekarze i przedstawiciele Zarządu Okręgu SBP. Przewodnicząca 
uczestniczyła również 24 maja w wojewódzkim Dniu Bibliotekarza, który 
odbył się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

Zarząd Okręgu SBP przeprowadził okręgowy etap konkursu „Biblio-
tekarz Roku 2010”.

Zasłużeni bibliotekarze i biblioteki zostali w 2011 r. uhonorowani odzna-
czeniami i medalami przyznanymi prze Komisję Wyróżnień i Odznaczeń 
ZG SBP, w tym:
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l Odznaczenie Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla kol. 
Marii Czarneckiej, dyrektora GBP w Lubiczu;

l Odznaki Honorowe SBP otrzymały: Kol. Halina Paczkowska, dyrektor 
Biblioteki Powiatowej w Radziejowie, która zakończyła pracę zawodową  
i przeszła na emeryturę oraz kol. Ewa Charyton z MBP w Lipnie;

l Medale „W dowód uznania” dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lip- 
nie, z okazji 65-lecia powstania biblioteki oraz GBP w Radziejowie z/s  
w Płowcach z okazji 50-lecia Jubileuszu.

Okręg lubelski
Zarząd Okręgu w 2012 r. podjął inicjatywę konkursu „Lubelski Bibliote-

karz Roku 2011”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłoszono 
9 kandydatur. Nagrodą 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 Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka ciągle w grze!”. Kandydatka z wo- 
jewództwa lubelskiego w etapie ogólnopolskim zajęła 2 miejsce.

Zarząd Okręgu był również współorganizatorem XVIII edycji konkursu 
wojewódzkiego na najlepszą bibliotekarkę pracującą z dziećmi Nagroda 
im. Anny Platto (8.08.2012 r.)

Okręg lubuski
17 maja 2012 r.  w Zielonogórskiej Palmiarni odbyły się uroczystości  

z okazji 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 zielonogór-
ska książnica uhonorowana została medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich „W dowód uznania”. Obchody  65-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 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 
2012, Kol. Teresie Zawalnej. 

Okręg małopolski
Koło w Bochni w 2010 r. z  okazji Dnia Bibliotekarza, zorganizowało 

spotkanie, na które zaproszono bibliotekarzy wszystkich sieci z terenu po-
wiatu bocheńskiego i uroczyście uruchomiono elektroniczny katalog PiMBP 
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w Bochni, zaprezentowano jego budowę, obsługę oraz stronę WWW Bi-
blioteki. Spotkanie uświetnił koncert muzyki klasycznej (sala w Bibliotece).

W Brzesku z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbyło się spot- 
kanie bibliotekarzy z władzami miasta i powiatu, podczas którego roz-
mawiano o problemach bibliotekarskich. Ważnym spotkaniem, w które 
również zaangażowali się członkowie Koła SBP, było tworzenie Koalicji 
na Rzecz Rozwoju Bibliotek. Wzięli w nim udział przedstawiciele UM, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz lokalni biznesmeni. W skład Koalicji 
weszło 16 przedstawicieli różnych środowisk.

Konkurs na Bibliotekarza Roku stał się okazją do nawiązania kontaktów 
z  władzami samorządowymi różnych szczebli. Zabiegi o objęcie konkursu 
patronatem Marszałka wzbudziły zainteresowanie Stowarzyszeniem Bi-
bliotekarzy Polskich jako organizacją zawodową. Uroczystość wręczenia 
medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” w dn. 7 czerwca 
2011 r. przyczyniła się w sposób widoczny do zwiększenia prestiżu zawodu  
i wypromowania bibliotekarzy, którzy w konkursie wzięli  udział. Podkreślają 
to na każdym kroku władze samorządowe Chrzanowa i innych bibliotek. 
Wyrazem  tego jest także decyzja Marszałka Województwa o objęciu kon-
kursu stałym patronatem i udział jego przedstawiciela w składzie Kapituły 
medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego”.  

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 r.) Ka-
pituła Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” powołana 
Uchwałą Nr 1/2011 z 25.10.2011 r. Laureatką II Edycji Konkursu została 
Maria Marek (PiMBP Brzesko).

Okręg mazowiecki
W Oddziale Siedleckim Koło przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedl-

cach, współorganizowało (2010) z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek: 
konferencję „Promocja biblioteki. Jak to się robi?” oraz warsztaty „Internet 
w pracy nauczyciela-bibliotekarza: biblioteki cyfrowe, wirtualne wystawy, 
zakupy zbiorów przez Internet”. Członkowie SBP prowadzili też zajęcia 
biblioterapeutyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Oddział Radomski współorganizował z MBP w Radomiu i Iłży imprezy 
w ramach Tygodnia Bibliotek (2010) (kiermasze książek, lekcje bibliotecz-
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ne, nagrody dla aktywnych czytelników, itp.), uroczyste spotkanie w MBP 
w Radomiu z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, wspierał organizację 
nowego konkursu na Bibliotekarza Roku Ziemi Radomskiej.

W 2011 r. po raz pierwszy Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował 
konkurs na „Bibliotekarza Roku Województwa Mazowieckiego”. Zgłoszono 
4 kandydatów do nagrody. Na posiedzeniu Kapituły konkursu w dniu 4 kwiet- 
nia 2011 r., pod przewodnictwem Janiny Jagielskiej, członka honorowego 
ZOM, w tajnym głosowaniu tytuł „Bibliotekarza Roku Województwa Ma-
zowieckiego 2010” przyznano Barbarze Bielastej (Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Ciechanowie, kierownik Biblioteki Regionalnej).

Zarząd Okręgu Mazowieckiego ufundował specjalne dyplomy oraz 
statuetkę dla laureatki głównej nagrody. Uroczyste wręczenie nagród od-
było się podczas gali Dni Kierbedziów organizowanej dla bibliotekarzy 
województwa mazowieckiego przez Bibliotekę na Koszykowej. Uroczystość 
odbyła się 6 czerwca w Auli Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Laureatka nagrody – Barbara Bielasta brała udział w drugim ogólnopolskim 
etapie konkursu organizowanym przez ZG SBP na portalu Stowarzyszenia 
(głosowanie internetowe), zajmując szóste miejsce (na 10 nominowanych). 
Barbara Bielasta została dodatkowo uhonorowana przez ZG SBP dyplo-
mem oraz nagrodą pieniężną podczas VII Forum SBP we wrześniu 2011 r.

Okręg opolski
Zarząd Okręgu Opolskiego dbał o wizerunek SBP w opolskich mediach 

informując o  Tygodniu Bibliotek, konkursie na „Bibliotekarza Roku” oraz o 
kampanii na rzecz pozyskiwania nowych, młodych ludzi do Stowarzysze-
nia, udzielając wywiadów do radia i lokalnej prasy. Informacje były również 
zamieszczanie na portalach społecznościowych bibliotek, np. MBP w Opolu 
oraz na stronach internetowych poświęconych kulturze. Zarząd Okręgu 
koordynował działania w Tygodniu Bibliotek, organizowane w różnych 
typach bibliotek, w tym w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, 
Bibliotece Głównej Politechniki Opolskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Opolu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu.

Okręg podkarpacki
Po raz szósty w 2011 r. zorganizowano konkurs na najlepiej zrealizo-

wany Tydzień Bibliotek. Zarząd Okręgu doceniając stały, wysoki poziom 
merytoryczny pracy z czytelnikiem postanowił przyznać Honorowe Dyplo-
my  dla Bibliotek, które od wielu lat zajmują czołowe miejsca w konkursie. 
Ufundowano puchar i dyplomy dla wyróżnionych bibliotek. 10.05.2011 r. 
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Zarząd Okręgu zorganizował konferencję prasową z okazji Tygodnia Bi-
bliotek – wzięli w niej udział członkowie Zarządu Okręgu.

Okręg pomorski
Pomorski Dzień Bibliotekarza – zorganizowany przez Okręg Pomorski 

SBP, Oddział Gdański, Oddział Słupski oraz Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Słupsku. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Urzędu Miejskiego 
w Słupsku 12.05.2010 r. Uroczystość połączona została z jubileuszem 
700/745-lecia powstania Słupska. Honorowy patronat nad Pomorskim 
Dniem Bibliotekarza objął Prezydent Miasta Słupska, Maciej Kobyliński. 
Wręczył on zasłużonym bibliotekarzom z Okręgu Pomorskiego nagrody 
i odznaczenia. Na wniosek ZO Pomorskiego prezydent Słupska został 
uhonorowany medalem „W dowód uznania”. Obchodom towarzyszył pokaz 
multimedialny zabytków słupskich, występ szanty oraz zwiedzanie wieży 
ratuszowej i Muzeum Pomorza Środkowego.  

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w 2011 r. zorganizowano w Zespole 
Szkól Leśnych w Warcinie (w dawnym pałacu Bismarcka). Zasłużeni Biblio-
tekarze odznaczeni zostali medalami Wojewody Pomorskiego, nagrodami 
i gratulacjami prezydenta Słupska oraz Odznaczeniami Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Następujące osoby i struktury zostały odznaczone: 
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słup-
sku: medal  SBP „W dowód uznania” Maria Stolnicka i Danuta Zarzycka; 
Medal Wojewody Pomorskiego – Teresa Gawlik; Nagroda Prezydenta 
Miasta Słupska – Maria Chamier-Gliszczyńska. Ponadto ZO Pomorskiego 
wystąpił o odznaczenie medalem SBP „W dowód uznania” dla dyrektorów 
instytucji od wielu lat współpracujących ze Stowarzyszeniem.

W 2012 r. przedstawiciele Oddziału Gdańskiego – kol. Katarzyna Ku-
lesza i kol. Sławomir Siagło uczestniczyli w prezentacji Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Gdańsku. W spotka-
niu wzięło udział ok. 40 osób. Podczas prezentacji członkowie SBP przed-
stawili prezentację 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, 
czytelnicy bibliotekarze oraz młodzież szkół średnich.

Okręg śląski
Zarząd Okręgu wraz z Biblioteką Śląską gościł 28 maja 2010 r. biblio-

tekarzy z całego województwa w Rybniku. Miejska Biblioteka Publiczna, 
która jednocześnie świętowała jubileusz 60-lecie, była miejscem obchodów 
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Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W trakcie uroczystości uho-
norowano bibliotekarzy odznaczeniami resortowymi, stowarzyszeniowymi 
i wojewódzkimi. Forum Dyrektorów Bibliotek Publicznych uhonorowało 
Jolantę Jakubczyk Nagrodą im. J. Lompy.

W 2011 r. wniosek o nadanie medalu „W dowód uznania” – dla 4 
członków Oddziału w Bielsku-Białej (wniosek Zarządu Oddziału) oraz prze-
wodniczącej ZO Doroty Malczewskiej-Stus (wniosek Zarządu Okręgu). 
Medale wręczone zostały w trakcie uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek w Wilamowicach (Oddział w Bielsku-Białej) oraz w Mikołowie 
(okręgowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek).

Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w konferencji prasowej 
i posiedzeniu Forum Dyrektorów Samorządowych Bibliotek Publicznych 
województwa śląskiego, przyznającym Nagrodę Dyrektora Biblioteki Ślą-
skiej im. J. Lompy (9 maja 2011 r.).

Na wniosek Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowi-
cach Zarząd Okręgu wystąpił o nadanie medalu „Bibliotheca Magna Pe-
rennisque” dla Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Medal 
zostanie wręczony w trakcie posiedzenia Zarządu Okręgu 21 marca 2012 r.

Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w III powiatowej kon-
ferencji regionalnej dla bibliotekarzy (współorganizowanej przez Zarząd 
Oddziału SBP w Katowicach i PBP  w Gliwicach), w trakcie której wręczyła 
(w imieniu Zarządu Głównego) Kol. Krystynie Wołoch honorową odznakę 
„Zasłużony dla kultury polskiej” (wnioskodawcą był Zarząd Okręgu SBP) 
– 22.09.2011 r.

Przewodnicząca Zarządu Okręgu wystosowała listy gratulacyjne do 
MBP w Czechowicach-Dziedzicach i MBP w Siewierzu, z okazji zdobycia 
przez te biblioteki odpowiednio I i II miejsca w ogólnopolskim rankingu 
„Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki.

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).

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/
Miesiąc Bibliotek w obiektywie 2012”, Zarząd Oddziału w Częstochowie 
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patronował konkursowi na film o czytaniu, nakręcony telefonem komór-
kowym: Tak czyta Częstochowa – 01.06-30.09.2012 r. 

Okręg świętokrzyski
Zarząd Okręgu na stronie domowej WBP popularyzował obchody Ty-

godnia  Bibliotek.W ramach obchodów Tygodnia odbył się VI finał konkursu 
na Bibliotekę Roku oraz „Bibliotekarza Roku 2009” (w Kielcach jest orga-
nizowany od 2006 r.). Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie sta-
tuetek BIBLIOMANA odbyło się w siedzibie WBP. Biblioteką Roku została 
MGBP w Bodzentynie, a Bibliotekarzem Roku – dyrektor GBP w Pawłowie. 
Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła także władze samorządowe. W tym 
roku wyróżnienie za modernizację bazy lokalowej i poprawę wizerunku 
bibliotek publicznych otrzymał wójt Gminy Krasocin.

Okręg warmińsko-mazurski
Podejmowano działania (2011) zachęcające biblioteki do obchodów 

Tygodnia Bibliotek, szczególnie wyjazdy i udział członków Zarządu Okręgu 
w oficjalnych uroczystościach odbywających się w siedzibach bibliotek. 
Wystosowywano  oficjalne listy i przesłania dla bibliotekarzy i korzystano 
z możliwości bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami samorządów.

Zarząd Okręgu przeprowadził w skali województwa konkurs „Biblio-
tekarz Roku 2010”. Przewodnicząca wraz z Zarządem Okręgu bardzo 
aktywnie zachęcała środowisko bibliotekarzy do przesyłania kandydatur 
do konkursu, efektem podjętych działań było zgłoszenie kandydatki do 
nagrody ogólnopolskiej Anity Romulewicz z WBP w Olsztynie.

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.

W 2012 r. zorganizowano Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Lidzbarku 
Warmińskim (9.05.), w którym uczestniczyły władze Urzędu Marszałkow-
skiego w Olsztynie, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Lidzbarku 
Warmińskim. Podczas uroczystości 6 bibliotekarzy nominowanych w kon- 
kursie na Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego otrzymało nagrody ufun-
dowane przez Marszałka. Główną nagrodę otrzymała dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Morągu, Elżbieta Dziubińska.  

Okręg wielkopolski
W 2010 r. Zarząd Okręgu po raz 17 zorganizował Konkurs im. An-

drzeja Wojtkowskiego dla wielkopolskich bibliotekarzy za całokształt 
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zasług w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Uroczystość 
wręczenia nagród odbyła się 4 listopada 2010 r. tradycyjnie w Pałacu 
Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu. Nagrody Główne otrzymali 
Ewa Banasiak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie (po-
wiat Turek), Aldona Chachlikowska – pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Poznaniu, Alina Nowak – pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Stanisława Staszica w Pile. Laureatem Nagrody Młodych została 
Agnieszka Baszko – pracownik Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. W  2011 r. 
Nagrody Główne w Konkursie otrzymali Janusz Ambroży – dyrektor Bi-
blioteki Publicznej Miasta Gniezna, Halina Kozak – pracownik Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu, Danuta Wańka – kierownik Biblioteki Wy-
działu Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Laure-
atem Nagrody Młodych została Magdalena Marcinkowska – pracownik 
Biblioteki Kórnickiej PAN. Z kolei w 2012 r.: 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 Publicznej im. 
Cypriana Norwida w Złotowie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 
15 listopada 2012 r. tradycyjnie w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na 
Starym Rynku w Poznaniu. 

Na uroczystości z okazji  Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Oddziale SBP  
w Lesznie wręczona została doroczna Nagroda im. Heleny Śmigielskiej. 
Nagroda ta przyznawana jest bibliotekarzowi szczególnie wyróżniające-
mu się w pracy zawodowej oraz przede wszystkim współpracującemu ze 
środowiskiem.  W 2010 r. nagrodą uhonorowana została Teresa Bukowska 
dyrektor Biblioteki Publicznej w Kobylinie, a w 2012 r. Krzysztof Taciak z Bi- 
blioteki Publicznej z Leszna.

Z kolei laureatami Konkursu o Nagrodę Liścia Miłorzębu dla regional-
nego wydawcy za najlepszą publikację zostali, w 2010 r. Wydawnictwo 
Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej za publikację Bonum 
faustum fortunateumque: dziesięć lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, a w 2012 r. wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie za publikację Albumu X-lecia 
WSH oraz tomik wierszy Eleonory i Ryszarda Biberstajn Zadnie domowe.

Okręg zachodniopomorski
Oddział Szczeciński  zorganizował 7 maja 2010 r. – Inaugurację Tygod- 

nia Bibliotek i wernisaż wystawy „Biblioteka – miejsce czytania, miejsce dzia- 
łania” (Książnica Pomorska – Sala Kolumnowa). Tydzień Bibliotek rozpo-
czął się uroczystością wręczenia przez Wicemarszałka Witolda Jabłoń-
skiego Nagrody im. Stanisława Badonia dla Bibliotekarza roku 2010 woje-
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wództwa zachodniopomorskiego oraz regionalnych odznaczeń. Punktem 
finalnym inauguracji TB był wernisaż interaktywnej i multimedialnej wysta-
wy objazdowej, poświęconej przestrzeni i funkcjom współczesnej biblioteki. 
Zarząd Okręgu wystosował pismo gratulacyjne do Marii Hudymowej, byłej 
wicedyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, wieloletniego 
członka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z okazji nadania Jej tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Koszalina (w dn. 21 lipca 2011 r.).

Kol. Sylwia Matejek, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
była w 2012 r. przedstawicielką Okręgu Zachodniopomorskiego SBP w ju- 
ry konkursu „Dobre praktyki w bibliotekach” w województwie zachodniopo-
morskim. Celem konkursu jest dzielenie się doświadczeniami z budowania 
partnerstwa lokalnego oraz prezentowanie dobrych praktyk w tym zakresie. 
Komisja jednogłośnie wyłoniła zwycięzcę, którym została Gminna Biblio-
teka Publiczna w Stanominie. Wyróżnienia otrzymały: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Chojnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golenio-
wie. W  III edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskie-
go o  Nagrodę imienia Stanisława Badonia dla Bibliotekarza Roku 2011 
Województwa Zachodniopomorskiego. Bibliotekarzem Roku 2011  została  
kol.  Danuta Krajewska z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (z Filii nr 11). 

Przedstawione działania podejmowane przez ogniwa terenowe SBP 
w kadencji 2009-2013 obrazują aktywność i różnorodność inicjatyw, po-
dejmowanych samodzielnie i we współpracy z bibliotekami oraz innymi 
partnerami. Podejmowane działania były realizacją założeń przyjętej na 
poprzednim KZD „Strategii rozwoju”. Poszczególne okręgi dokonały we-
ryfikacji liczby członków przygotowując bazę danych SBP. Ogólna liczba 
członków uległa zmniejszeniu, ale jednocześnie urealnieniu, co jest pozy-
tywne. Niepokoić mogą sygnały płynące z okręgów o trudnościach w bu- 
dowaniu bazy i o przypadkach rezygnacji z członkostwa ze względu na 
jej powstanie. Nie powiodły się próby zatrzymania niekorzystnych zmian 
w prawie bibliotecznym, poszczególne ogniwa SBP protestowały przed 
wprowadzeniem w znowelizowanej ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, zapisu o możliwości łączenia bibliotek publicz-
nych z innymi instytucjami. Na podstawie sprawozdań ogniw SBP widać 
jaką bogatą ofertę szkoleniową proponują bibliotekarzom i czytelnikom 
poszczególne ogniwa terenowe. Są one partnerami bibliotek macierzy-
stych także w zakresie pozyskiwania środków na organizację konferencji, 
szkoleń, warsztatów, czy publikacji. Umacnia się rola SBP, jako organizacji 
integrującej środowisko oraz dbającej o zmianę nie zawsze korzystnego 
wizerunku naszego zawodu.

Opracowała: Sylwia Błaszczyk
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4. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SBP
    za kadencję 2009-2013

Pierwszy rok kadencji – 2009 zakończył się po raz pierwszy od wielu lat 
stratą w wysokości 56 025,07 zł. Z końcem 2009 r. i na początku 2010 r. na 
posiedzeniach ZG SBP dokonano analizy przyczyn pogorszenia kondycji 
finansowej Stowarzyszenia i zalecono działania naprawcze: obniżenie 
kosztów wydawania czasopism, zwiększenie przychodów ze sprzedaży 
czasopism i książek, zwiększenie przychodów z konferencji i warsztatów 
szkoleniowych, pozyskiwanie dotacji i sponsorów. Księgowość Biura ZG 
SBP wypracowała skuteczniejsze metody monitorowania sytuacji finan-
sowej SBP w ciągu roku, m.in. poprzez doskonalenie analityki księgowej.

Działania naprawcze przyniosły w 2010 r. i następnych latach widoczne 
rezultaty: w latach 2010-2012 zwiększały się przychody i koszty, a wynik 
finansowy był w każdym roku dodatni (zob. Tab. 1).

Przychody z działalności wydawniczej stanowiły nadal podstawę fi-
nansowania działalności statutowej SBP, co obrazuje Tab. 3, jednakże 
udział procentowy w całości przychodów w każdym roku malał od 72,97% 
w 2009 r. do 56,16% w roku 2012.

Począwszy od 2010 r. coraz większy udział w przychodach miały 
dotacje i dofinansowania. W 2009 r. pozyskano 260.613,00 zł (16,18% 
całości przychodów), w 2010 – 676 365,93 zł; w 2011 – 881 779,07 zł;  
a w 2012 – 667 916,59 zł, co stanowiło 30,18% przychodów. Był to wy-
jątkowy okres, w którym ZG SBP pozyskał dotacje z Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego (na utworzenie portalu sbp.pl, wspieranie 
działalności statutowej i wzmocnienie organizacji), Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Ksiązki, Narodowego Instytutu Au-
diowizualnego (na promocję czytelnictwa, dofinansowanie czasopism  
i książek wydawanych przez SBP, organizację Salonu Bibliotek na Tar-
gach Książki Historycznej, dygitalizację czasopism i serii wydawniczych 
SBP, utworzenie Archiwum Cyfrowego SBP), Ministerstwo Pracy i Spraw 
Społecznych (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na wzmocnienie organi-
zacji, m.in. utworzenie bazy członków SBP). Więcej informacji o dotacjach 
zawiera Tab. 6.

Przychody z organizowanych konferencji były niższe niż w latach 
ubiegłych, niemniej nadal stanowią ważną część budżetu Stowarzysze-
nia: w 2009 r. przychody z konferencji wyniosły 256 968,00 zł; w 2010 –  
202 575,00 zł; w 2011 – 74 323,70 zł; a w 2012 – 146 035,87 zł. (zob. 
Tab. 2).
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Pomimo profesjonalnie przeprowadzonych w latach 2011-2012 akcji na 
rzecz 1% dla SBP jako organizacji pożytku publicznego, przychody z tego 
źródła stanowią nadal niewielką część budżetu SBP: w 2009 – 8818,10 zł; 
w 2010 – 6168,80 zł; w 2011 – 5402,29 zł; w 2012 – 5530,41 zł.

Zestawienie przychodów w kadencji 2009-2012 wg rodzajów źródeł 
zawiera Tab. 2.

Koszty działalności statutowej wzrastały osiągając w 2011 r., dzięki do- 
tacjom FRSI, MPiPS i MKiDN, rekordową kwotę 2 228 149,62 zł. 

Wśród kosztów największą pozycję stanowią koszty osobowe: wyna-
grodzenia i honoraria. Wzrost wynagrodzeń (w roku 2009 – 506 066,96 zł; 
w roku 2012 – 566 794,67 zł) wynikał z nowych zadań (portal sbp.pl) i był 
częściowo finansowany z dotacji FRSI. Wzrost honorariów (w 2009 –  
335 049,50 zł; w 2012 – 510 926,31 zł) wynikał także z nowych zadań 
finansowanych w dużej części z pozyskanych grantów.

Od roku 2010 wzrosły opłaty za czynsz spowodowane pozyskaniem 
większej powierzchni dla Biura ZG SBP w siedzibie w Al. Niepodległości.

Także w 2010 r., dzięki grantowi FRSI, Biuro ZG SBP zakupiło wypo-
sażenie biurowe i komputerowe, głównie na potrzeby redakcji portalu SBP 
w wysokości 47 797,30 zł.

Pozostałe koszty utrzymywały się na podobnym poziomie jak w po-
przedniej kadencji.

Zestawienie kosztów działalności statutowej ZG SBP zawiera Tab. 4.
Działalność finansową Okręgów SBP przedstawia Tab. 5. Przychody 

wahały się od 467 167,61 zł w roku 2009, do 668 908,00 zł w 2011 r. Wpły-
wy ze składek stanowią ponad połowę przychodów struktur SBP. Znaczącą 
część ich przychodów stanowią dotacje, dofinansowania, darowizny. 

Okręgi i oddziały gospodarowały posiadanymi środkami efektyw-
nie, tak że w każdym roku na kontach pozostawały znaczne środki: od  
251 557,84 zł w roku 2009 do 311 035,05 zł w roku 2012.

Podsumowując wyniki finansowe Zarządu Głównego SBP oraz struk-
tur terenowych Stowarzyszenia w kadencji 2009-2013 należy podkreślić, 
iż był to okres wyjątkowy, głównie ze względu na wysoką dotację FRSI, 
która umożliwiła Stowarzyszeniu podjęcie nowych zadań wynikających 
z przyjętej w 2009 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów Strategii SBP na 
lata 2010-2021. Na szczególne uznanie zasługuje Biuro ZG SBP, a także 
członkowie ZG, niektóre komisje i sekcje oraz struktury regionalne za ak-
tywne i skuteczne pozyskiwanie różnych źródeł finansowania działalności 
organizacji. Nadal jednakże SBP nie może rozwijać kosztowniejszych form 
działalności, jak współpraca międzynarodowa, opracowywanie ekspertyz 
z udziałem zewnętrznych ekspertów z powodu braku środków. 
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Na uznanie zasługuje także profesjonalnie prowadzona księgowość 
Biura ZG SBP, zwłaszcza, że tak liczne dotacje wymagały dodatkowego 
niezwykle odpowiedzialnego i czasochłonnego zaangażowania oraz fa-
chowej wiedzy.

Opracowanie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 

Załącznik do Sprawozdania Skarbnika Zarządu Głównego SBP
za kadencję 2009-2013

Tab. 1
Wyniki finansowe ZG SBP w latach  2008-2012

Tab. 2
Przychody ZG SBP wg rodzajów źródeł w latach 2009-2012

Rok Przychody ogółem Koszty Wynik finansowy
2008 1 652 229,45 1 623 878,35 +28 351,10
2009 1 610 121,43 1 666 146,50 -56 025,07
2010 1 954 825,50 1 909 539,57 +45 285,93
2011 2 228 149,62 2 202 636,89 +25 512,73
2012 2 112 880,18 2 101 503,57 +11 376,61

Źródło przychodów 2009 2010 2011 2012
Sprzedaż książek    187 055,50    208 928,92    217 434.98    363 608,67
Sprzedaż czasopism    781 265,33    770 566,94    778 855,18    718 105,38
Sprzedaż reklam SBP+EBIB      41 660,33      65 200,00      40 120,00       25 320,00
Sprzedaż reklam – portal – –      10 839,04       11 739,00
Konferencje ogółem, w tym:    256 968,00   202 575,00      74 323,70     146 035,87
a) Konferencje – wpłaty uczestników    156 154,00    (111 285,00)      (58 197,68)       (97 992,79)
b) Konferencje – reklamy      36 200,00    (51 700,00)      (16 126,02)      (48 043,08)
c) Konferencje – dotacje      64 614,00 (39 950) – –
Dotacje inne, w tym FRSI   505 874,02

  (371 781,67)
   646 875,49

   (366 352,65)
    532 266,46

    (251 350,28)
Dofinansowanie książek i czasopism     195 999,00    130 541,91    163 733,06    135 650,13
Dofinansowania inne – –      71 170,52 –
Sponsorzy strategiczni/reklamy      96 500,00        9 500,00      30 000,00      44 158,63
Darowizny –           500,00    142 891,80        3 797,00
Przychody pożytku publicznego        8 818,10        6 168,80        5 402,29        5 530,41
Odsetki        5 456,84        4 034,65        6 167,54        6 150,84
Inne przychody      36 398,33      50 935,26      40 336,42    120 517,84
Razem 1 610 121,43 1 954 825,50 2 228 149,62 2 112 880,18
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Tab. 3
Przychody z działalności wydawniczej w latach 2009-2012

Tab. 4
Koszty działalności ZG SBP wg rodzajów w latach 2009-2012

Rodzaje przychodów 2009 2010 2011 2012
Sprzedaż czasopism    781 265,33     770 566,94      831 537,21     718 105,38
Sprzedaż książek    187 055,50     208 918,92      217 434,98     363 608,67
Dotacje dla czasopism (z dodatkami)    133 525,00       48 980,44     103 348,67      81 840,64
Dotacje dla książek      62 474,00       81 561,47      60 384,39      53 809,49
Reklama      10 600,00      28 900,00      40 120,00      25 320,00
Razem 1 174 919,83 1 138 927,77 1 252 825,25 1 242 684,18

Nazwa kosztu 2009 2010 2011 2012
Druk    275 542,58    233 289,37   267 317,50    278 694,25
Wynagrodzenia    506 066,96    518 735,27   576 402,06    566 794,67
Honoraria    335 049,50    496 325,25   537 633,30    510 926,31
ZUS      85 466,65      92 889,94   103 020,91    113 762,35
Czynsze      39 174,91      55 150,98     59 964,14      60 268,27
Opłaty pocztowe      40 139,00      35 178,04     36 357,47      42 576,96
Telefony      13 997,86      12 732,75     13 640,88      14 560,76
Reklama      15 400,00      17 400,00     35 290,00      15 400,00
Podróże służbowe      25 583,13      30 479,04     38 692,06      29 401,69
IFLA składki      10 490,16        9 596,65     10 420,54      12 487,97
Koszty posiedzeń ZG, komisji, sekcji      21 190,34      17 807,48     13 274,77      15 345,29
Materiały biurowe i energia      42 237,41      31 939,82     36 019,40      44 168,94
Usługi informatyczne      19 371,10      85 599,19     67 058,95      43 519,82
Zakupy środków trwałych      11 767,41      47 797,30     11 557,49      11 758,05
Usługi gastronomiczne    142 704,46      97 176,32     99 451,18    122 674,42
Noclegi –      22 693,31      60 278,90      19 704,28
Inne      81 965,03    104 648,86    236 234,57    199 459,54
Razem 1 666 146,50 1 909 539,57 2 202 636,89 2 101 503,57
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Tab. 5
Przychody i wydatki okręgów SBP w latach 2009-2012

Tab. 6
Dotacje i dofinansowania działalności statutowej ZG SBP w latach 2009-2012

  

  

  
  * w tym dofinansowanie czasopism.
** dofinansowanie książek i czasopism.

Przychody/koszty 2009 2010 2011 2012
Przychody ogółem, w tym: 467 167,61 592 582,72 668 908,00 554 001,26
a) składki członk. 197 405,59 210 802,82 215 397,57 205 679,92
b. dotacje 156 347,00 205 387,00 176 484,00 169 525,00
Koszty/wydatki ogółem 485 847,07 553 044,98 654 742,88 547 865,40
Zysk/strata na koniec roku  -18 673,46 +39 537,74 +14 165.12 +6 135,86
Stan konta na koniec roku 251 557,84 291 134,92 305 200,24 311 035,05

Instytucja 2009 2010 2011 2012
MKiDN* 121 800,00 186 031,02 103 071,33 100 000,00
Instytut Książki – – 108 697,77   54 670,18
NINA – –   57 650,00   80 746,00
MPiPS – – 194 072,84   58 000,00
MNiSW**       9 600,00 –     9 100,00   64 200,00
FRSI     37 234,00 394 504,02 366 352,65 251 350,28
UW**     57 116,00    35 838,00   19 523,81    36 666,64
UJ** –    10 474,00 –     11 428,57
UMK** –      3 000,00 –       7 619,04
UŚ** – 8 000       4 285,71 –
UŁ** –    14 000,00 – –
UPed**.     10 115,00 – – –
UMCS** –     8 000,00 – –
URzeszowski** – – –       1 904,76
UH-Przyr. Kielce** – –       2 857,14 –
BP Warszawa**     20 000,00 –         15 000 –
Bibl. Śląska** –     1 006,22 – –
Fundacja Orange –     8 000,00 – –
Wilson**      1 748,00     1 512,44     1 167,82     1 331,12
Inne      3 000,00     5 999,93 – –
Razem dotacje   64 614,00 545 824,02 718 046,01 532 266,46
Razem dofinansowanie książek i czas. 195 999,00 130 541,91 163 733,06 135 650,13
Razem 260 613,00 676 365,93 881 779,07 667 916,59
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VI. Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
     2010-2021 (projekt nowelizacji na lata 2013-2021)

Misja
Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz 

rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, 
integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek 
i bibliotekarza.

Wizja
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przestrzenią partnerską dla 

rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Cele strategiczne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyjmuje na lata 2013-2021 

następujące cele strategiczne:
I. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej 

w Polsce.
II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji pań-

stwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu 
społeczeństwa wiedzy.

III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.
IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i do- 

skonalenia zawodowego.
W ramach każdego celu strategicznego wyznaczono cele szczegółowe.

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

Cel szczegółowy I.1: Wzmocnienie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w tworzeniu uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój 
bibliotek i zawód bibliotekarza.

Wskaźniki: Uchwalenie nowej Ustawy o bibliotekach. Pozytywne zmia-
ny przepisów prawnych mających wpływ na działalność bibliotek i prag-
matykę zawodową bibliotekarzy. Terminy: 2010-2021.

Cel szczegółowy I.2: Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w tworzeniu i realizowaniu programów rozwoju bibliotek.

Wskaźniki: Poprawa warunków funkcjonowania bibliotek; zwiększenie 
efektywności współpracy sieci bibliotek. Terminy: 2012-2021.
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Tab. 1

Tab. 2

Cel szczegółowy I.3: Upowszechnianie standardów w dziedzinie bi-
bliotekarstwa oraz inicjowanie opracowania nowych norm i standardów.

Wskaźniki: Wdrożenie systemu badania efektywności bibliotek; po-
wszechne stosowanie norm i standardów w bibliotekach. Terminy: 2010-
2013.

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt I.1.1. 
Opracowanie projektu 
nowej ustawy o biblio-
tekach

Projekt Ustawy 2010-2012 ZG SBP
Zespól ds. 
opracowania 
projektu Ustawy  
o bibliotekach

FRSI
ZG SBP

Projekt I.1.2. 
Przedstawienie pro-
jektu ustawy właściwym 
ministerstwom i rzecz- 
nictwo w sprawie 
podjęcia działań 
legislacyjnych 
dotyczących projektu 
ustawy o bibliotekach

Liczba konsultacji  
i działań promocyjnych 
na rzecz zmiany usta-
wy o bibliotekach

Projekt nowej Ustawy  
o bibliotekach

Przekazanie projektu 
ustawy do MKiDN 

2011-2013

2013

2013

ZG SBP FRSI
Konferencje dyrektorów 
bibliotek akademickich 
szkół polskich, 
wojewódzkich bibliotek 
publicznych, bibliotek 
pedagogicznych, 
biblioteki, organizacje 
pozarządowe, związki 
zawodowe

ZG SBP
FRSI

wolontariat

Projekt I.1.3. Działania 
na rzecz pragmatyki 
zawodowej, w tym 
ścieżek kariery 
zawodowej

Liczba opiniowanych 
dokumentów
Liczba ekspertyz
Liczba innych działań

2012-2021 ZG SBP Konferencje dyrektorów 
bibliotek akademickich 
szkół polskich, 
wojewódzkich bibliotek 
publicznych, bibliotek 
pedagogicznych, 
biblioteki, organizacje 
pozarządowe, związki 
zawodowe

ZG SBP
dotacje

wolontariat

Projekt I.1.4.
Monitorowanie zmian 
legislacyjnych i ich 
wpływu na działalność 
bibliotek oraz na zawód 
bibliotekarza

Liczba opinii
Liczba ekspertyz
Liczba innych działań

2012-2021 ZG SBP Eksperci, biblioteki ZG SBP
wolontariat

dotacje

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt I.2.1. Działania 
na rzecz rozwoju biblio-
tekarstwa i informacji

Liczba opinii
Liczba ekspertyz
Liczba programów  
i inicjatyw, w których 
bierze udział SBP

2012-2021 ZG SBP Eksperci, biblioteki
Komisja Informacji 
Naukowej PAN 
(Oddział w Poznaniu)

ZG SBP
wolontariat

dotacje
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Tab. 3

Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich part-
nerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji 
pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.

Cel szczegółowy II. 1. Współpraca SBP z bibliotekami i innymi insty-
tucjami w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.

Wskaźniki: Zwiększenie znaczenia SBP w działaniach na rzecz rozwoju 
społeczeństwa wiedzy. Terminy: 2010-2021.

Tab. 4

Cel szczegółowy II. 2. Współpraca z organizacjami krajowymi zwią-
zanymi z sektorem książki, informacji i bibliotek.

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt I.3.1. 
Opracowanie zestawu 
wskaźników badania 
efektywności bibliotek 
oraz standardowego 
kwestionariusza 
badania satysfakcji 
użytkowników

Wykaz wskaźników dla 
bibliotek publicznych

Wykaz wskaźników 
dla bibliotek 
pedagogicznych

Standardowy 
kwestionariusz 
badania satysfakcji 
użytkowników

2010-2011

2011-2012

2012-2013

ZG SBP
Zespól ds. badania 
efektywności bibliotek

FRSI,
biblioteki,
eksperci

ZG SBP
FRSI

dotacje
biblioteki

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt II.1.1. 
Działania o zasięgu 
ogólnopolskim i regio- 
nalnym na rzecz roz-
woju społeczeństwa 
wiedzy

Liczba projektów,  
w których uczestniczy 
SBP
Liczba instytucji,  
z którymi współpracuje 
SBP

2010-2021 ZG SBP
sekcje, komisje,
struktury regionalne 
SBP

Biblioteki, instytucje 
państwowe i samo-
rządowe,
organizacje 
pozarządowe

ZG SBP
partnerzy
dotacje

wolontariate

Projekt II.1.2.
Działania na rzecz 
swobodnego i pow-
szechnego dostępu do 
narodowych  
i światowych zasobów 
informacyjnych

Liczba projektów,  
w których uczestniczy 
SBP
Liczba instytucji,  
z którymi współpracuje 
SBP

2013-2021 ZG SBP
sekcje, komisje,
struktury regionalne 
SBP

Biblioteki, instytucje 
państwowe i samo-
rządowe, organi- 
zacje pozarządowe,
Centrum NUKAT,
Komisja Informacji 
Naukowej PAN

ZG SBP
partnerzy
dotacje

wolontariat

Projekt II.1.3.
Działania na rzecz 
ochrony i popularyzacji 
dziedzictwa kultury 
i nauki

Liczba projektów,  
w których uczestniczy 
SBP
Liczba instytucji,  
z którymi współpracuje 
SBP

2013-2021 ZG SBP
sekcje, komisje,
struktury regionalne 
SBP

Biblioteki, instytucje 
państwowe i samo-
rządowe, organi- 
zacje pozarządowe

ZG SBP
partnerzy
dotacje

wolontariat
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Wskaźniki: Zwiększenie znaczenia roli książki i bibliotek w społeczeń-
stwie poprzez integrację działań. Terminy: 2010-2021.

Tab. 5

Cel szczegółowy II.3. Udział  SBP we współpracy zagranicznej.
Wskaźniki: Wzrost aktywności polskich bibliotekarzy i bibliotek na forum 

międzynarodowym. Terminy: 2010-2021.
Tab. 6

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt II.2.1. Spotka-
nia przedstawicieli 
organizacji sektora 
książki, bibliotek i in- 
formacji w celu 
ustalania zagadnień 
priorytetowych w da-
nym roku i określania 
wspólnych działań

Liczba spotkań
Liczba wspólnych 
inicjatyw

2010-2021 ZG SBP Organizacje pozarzą-
dowe sektora książki, 
bibliotek, informacji

ZG SBP
partnerzy

 wolontariat

Projekt II.2.2. 
Zintegrowane działania 
bibliotekarzy, księgarzy 
i wydawców na rzecz 
rozwoju i promocji 
czytelnictwa oraz 
rozwoju sektora książki 
i bibliotek

Liczba spotkań
Liczba wspólnych 
inicjatyw

2010-2021 ZG SBP
Struktury 

regionalne SBP

Organizacje księgarzy, 
wydawców, biblio-
tekarzy, bibliofilów

ZG SBP
partnerzy
dotacje

wolontariat

Projekt II.2.3. 
Współpraca z konfe-
rencjami dyrektorów 
bibliotek akademickich, 
wojewódzkich bibliotek 
publicznych oraz 
bibliotek pedago-
gicznych

Liczba spotkań
Liczba wspólnych 
inicjatyw

2010-2021 ZG SBP Konferencje dyrektorów 
bibliotek akademickich 
szkół polskich, woje-
wódzkich bibliotek 
publicznych, bibliotek 
pedagogicznych

ZG SBP
biblioteki

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt II.3.1. Zwięk-
szenie udziału polskich 
bibliotekarzy w pracach 
międzynarodowych 
zespołów i grup 
roboczych

Liczba osób 
uczestniczących 
w pracach 
międzynarodowych 
zespołów

2010-2021 ZG SBP
Sekcje i komisje 
SBP

Biblioteki, organizacje 
pozarządowe

ZG SBP
dotacje

biblioteki

Projekt II.3.2. Wspie- 
ranie udziału przed-
stawicieli SBP w za- 
granicznych 
kongresach, 
konferencjach, 
seminariach

Liczba osób uczestni- 
czących w międzynaro-
dowych konferencjach, 
seminariach, 
spotkaniach

2010-2021 ZG SBP
sekcje, komisje,
struktury regionalne 
SBP

Biblioteki, organizacje 
pozarządowe

ZG SBP
dotacje

biblioteki
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Projekt II.3.3. Upow-
szechnienie wiedzy  
o działalności SBP 
oraz o polskim biblio-
tekarstwie na forum 
międzynarodowym 
(portal SBP, artykuły 
w zagranicznych 
czasopismach, infor-
macje zamieszczane 
w zagranicznych 
portalach, itp.)

Liczba artykułów, 
informacji w zagra- 
nicznych czasopis-
mach, portalach,
Liczba wygłoszonych 
referatów na zagra-
nicznych konferencjach

2010-2021 ZG SBP
Sekcje, komisje,
Struktury 
regionalne SBP
Członkowie SBP

Biblioteki, akademickie 
ośrodki kształcenia 
bibliotekarzy

wolontariat

Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu 
zawodu bibliotekarza.

Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze śro-
dowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii.

Wskaźniki: Większa aktywność członków SBP; wzrost wiedzy o celach 
i osiągnięciach  Stowarzyszenia wśród jej członków; integracja środowiska.
Terminy: 2010-2021

Tab. 7

Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP.
Wskaźniki: Wzrost pozytywnych opinii o SBP. Terminy: 2013-2021.

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt III.1.1. Rozwój 
platformy cyfrowej SBP

Liczba nowych form 
komunikacji na portalu 
SBP
Liczba użytkowników 
portalu SBP

2010-2021 ZG SBP 
Redakcja portalu 
sbp.pl, struktury 
regionalne SBP
sekcje, komisje 
SBP

Biblioteki, organizacje 
pozarządowe

ZG SBP
dotacje

wolontariat

Projekt III.1.2. Rozwój 
różnorodnych form 
komunikacji między 
strukturami  SBP

Liczba nowych form 
komunikacji wśród 
członków SBP
Liczba aktywnych 
członków SBP

2010-2021 ZG SBP
struktury regio-
nalne SBP
sekcje, komisje 
SBP

Biblioteki ZG SBP
wolontariat

Projekt III.1.3. Cyklicz-
ne badania członków 
SBP dotyczące 
jakości i efektywności 
komunikacji między 
strukturami SBP

Opracowanie wyników 
cyklicznych badań 
ankietowych członków 
SBP

2014-2021 ZG SBP Struktury 
regionalne SBP

Biblioteki, organizacje 
pozarządowe

ZG SBP
wolontariat
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Tab. 8

Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia liczby człon-
ków SBP.

Wskaźniki: Liczba członków SBP. Terminy: 2012-2021.

Tab. 9

Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego 
prestiżu zawodu bibliotekarza.

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt III.2.1. 
Popularyzacja działal-
ności SBP wśród 
bibliotekarzy i innych 
środowisk

Liczba działań promo-
cyjnych
Liczba osób objętych  
wspólnymi działaniami
Liczba nowych metod 
promocji SBP 

2013-2021 ZG SBP
struktury regionalne SBP
sekcje i komisje SBP

Biblioteki,
organizacje 
pozarządowe

ZG SBP,
zarządy 
okręgów, 
oddziałów,
wolontariat

Projekt III.2.2. 
Wzmocnienie pozycji 
SBP w bibliotekach 
poprzez wspólne 
działania struktur SBP 
z bibliotekami

Liczba wspólnych 
działań
Liczba wspólnych 
konferencji, 
warsztatów,
Liczba wspólnych 
działań promocyjnych, 
spotkań 

2010-2021 ZG SBP
struktury regionalne SBP
sekcje i komisje SBP

Biblioteki ZG SBP,
biblioteki,
struktury 
regionalne 
SBP,
wolontariat

Projekt III.2.3. 
Cykliczne badania 
opinii członków SBP  
i innych środowisk  
o stowarzyszeniu

Opracowanie raportów 
na podstawie badań 
ankietowych członków 
SBP 

2014-2021 ZG SBP
Struktury regionalne SBP

Biblioteki,
organizacje 
pozarządowe

ZG SBP,
dotacje,
wolontariat

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt III.3.1. Opraco-
wanie i wprowadzenie 
programu ulg i bonu-
sów dla członków SBP

Wdrożony program ulg 
i bonusów 

2013-2021 ZG SBP
Redakcja portalu 
sbp.pl, struktury 
regionalne SBP

Partnerzy bizne-
sowi. Instytucje 
i organizacje 
pozarządowe 
pozyskane do 
programu

ZG SBP,
zarządy okręgów, 
oddziałów,
sponsorzy

Projekt III.3.2. Aktywi- 
zacja młodych biblio- 
tekarzy do 35 roku 
życia poprzez organi-
zowanie corocznych 
ogólnopolskich spotkań 
w ramach „Forum 
Młodych Bibliotekarzy”

Organizacja „Forum 
Młodych Bibliotekarzy”

2010-2021 ZG SBP
Struktury 
regionalne SBP

Partnerzy 
biznesowi,
biblioteki

ZG SBP,
dotacje,
sponsorzy,
środki własne 
uczestników

Projekt III.3.3.
Akcje struktur SBP 
na rzecz zwiększenia 
liczby członków 

Liczba akcji
Liczba nowych 
członków

2013-2021 ZG SBP
Redakcja portalu 
sbp.pl, struktury 
regionalne SBP

Biblioteki ZG SBP,
zarządy okręgów, 
oddziałów,
wolontariat



130 Nr 1/2013 BIULETYN ZG SBP

Wskaźniki: Poprawa wizerunku zawodu bibliotekarza w społeczeństwie 
i w mediach. Terminy: 2010-2021.

Tab. 10

Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej 
środowiska bibliotekarzy.

Wskaźniki: Współdziałanie bibliotekarzy reprezentujących różne typy 
bibliotek. Terminy: 2010-2021.

Tab. 11

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt III.4.1. Organi-
zacja ogólnopolskich  
i regionalnych konkur-
sów na najlepszych 
bibliotekarzy

Liczba przeprowa-
dzonych konkursów 
na najlepszych biblio-
tekarzy 
Liczba osób uczestni-
czących w konkursach

2011-2021 ZG SBP
zarządy okręgów SBP

Biblioteki ZG SBP,
zarządy okręgów,
dotacje,
sponsorzy

Projekt III.4.2. Popula-
ryzacja postaci 
znanych bibliotekarzy

Liczba publikacji 
Liczba biogramów
Liczba innych form 
popularyzacji:
wywiady nagrody  
i odznaczenia

2010-2021 Komisja Historyczno- 
Pamiętnikarska przy 
Zarządzie Oddziału 
Warszawskiego SBP
ZG SBP
Struktury regionalne 
SBP
Sekcje i komisje SBP
Redakcja portalu SBP
Redakcje czasopism 
naukowych i fachowych 
SBP

Media,
biblioteki

ZG SBP,
wolontariat,
dotacje

Projekt III.4.3. Promo- 
wanie wysokich stan-
dardów kwalifikacji 
zawodowych oraz 
etyki zawodowej 
bibliotekarzy

Liczba artykułów  
w czasopismach 
Liczba akcji na portalu 
SBP
Liczba konferencji  
i warsztatów

2013-2021 ZG SBP
Struktury regionalne 
SBP
Sekcje i komisje SBP
Redakcja portalu SBP
Redakcje czasopism 
naukowych i fachowych 
SBP

Biblioteki,
akademickie 
ośrodki 
kształcenia 
bibliotekarzy

ZG SBP,
wolontariat

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt III.2.1. Współ- 
praca środowisk biblio- 
tekarzy na rzecz 
integracji zawodowej 

Liczba spotkań 
środowiskowych
Liczba wyjazdów 
studyjnych
Liczba akcji 
integracyjnych
Liczba wspólnych 
przedsięwzięć

2010-2021 ZG SBP
Struktury regionalne 
SBP
Sekcje i komisje SBP
Redakcja portalu SBP

Biblioteki,
organizacje 
pozarządowe

Wolontariat,
dotacje
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Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych 
form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Cel szczegółowy IV.1.  Monitorowanie potrzeb i możliwości doskona-
lenia zawodowego bibliotekarzy.

Wskaźniki: Wzrost jakości przygotowania zawodowego bibliotekarzy 
i dostępności kursów doskonalenia zawodowego. Terminy: 2011-2021.

Tab. 12

Cel szczegółowy IV.2. Współpraca z uczelniami w zakresie kształ-
cenia bibliotekarzy.

Wskaźniki: Zwiększenie jakości i atrakcyjności programów kształcenia 
bibliotekarzy. Terminy: 2010-2021.

Tab. 13

Cel szczegółowy IV.3. Wspieranie edukacji bibliotekarzy.
Wskaźniki: Zwiększenie oferty literatury naukowej i fachowej w dzie-

dzinie bibliotekarstwa i nauk pokrewnych oraz różnych form doskonalenia 
zawodowego bibliotekarzy. Terminy: 2010-2021.

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt IV.1. Opraco-
wywanie raportów  
o kwalifikacjach zawo-
dowych pracowników 
bibliotek 

Raporty 2011-2018 2011-2018 ZG SBP,
Zespoły 
eksperckie

Ośrodki 
akademickie,
biblioteki

ZG SBP,
dotacje,
wolontariat

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt IV.2.1. Cyklicz-
ne spotkania SBP 
z przedstawicielami 
ośrodków kształcenia 
bibliotekarzy w celu 
określania wspólnych 
działań

Liczba ośrodków 
biorących udział  
w spotkaniach;
Liczba działań;
Liczba spotkań

2010-2021 ZG SBP Ośrodki 
akademickie,
biblioteki

ZG SBP,
wolontariat

Projekt IV.2. 2. Opinio-
wanie propozycji zmian 
kierunków kształcenia 
bibliotekarzy

Liczba opinii 2012-2021 ZG SBP Ośrodki 
akademickie,
biblioteki

ZG SBP,
wolontariat
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Tab. 14

Cel szczegółowy IV.4. Opracowanie i wdrożenie systemu akredytacji 
profesjonalnej SBP dla różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
bibliotekarzy.

Wskaźniki: Większa jakość form podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
bibliotekarzy. Terminy: 2012-2021.

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt IV.3.1. Prowa-
dzenie działalności 
wydawniczej w zakre-
sie bibliotekarstwa, 
informacji naukowej  
i dziedzin pokrewnych

Liczba publikacji 
wydanych przez SBP
Liczba upowszech-
nionych (sprzedanych) 
publikacji

Działanie 
ciągłe

ZG SBP,
Komisja Wydaw-
nictw SBP
Struktury regional-
ne SBP
Sekcje i komisje 
SBP
Redakcje czaso-
pism naukowych  
i fachowych SBP

Ośrodki akade-
mickie, biblioteki,
eksperci

ZG SBP, dotacje,
partnerzy

Projekt IV.3.2. Tworze-
nie i udostępnianie 
cyfrowego archiwum 
wydawnictw SBP oraz 
niepublikowanych ma- 
teriałów konferencyj-
nych i innych doku-
mentów

Liczba publikacji oraz 
innych materiałów i do- 
kumentów w postaci 
cyfrowej

2010-2021 ZG SBP
Komisja 
Wydawnictw SBP

Ośrodki akade-
mickie, biblioteki

ZG SBP
dotacje, partnerzy

Projekt IV.3.3. Organi-
zowanie konferencji, 
warsztatów, semina-
riów, wyjazdów studyj-
nych

Liczba imprez
Liczba uczestników
Liczba publikacji 
konferencyjnych

2010-2021 ZG SBP
Struktury 
regionalne SBP
Komisje i sekcje 
SBP

Biblioteki,
organizacje 
pozarządowe,
inne instytucje

ZG SBP
zarządy okręgów, 
oddziałów, dota- 
cje, partnerzy,
wolontariat

Projekt IV.3.4. Zorga- 
nizowanie systemu 
informacji o bibliote- 
kach i innych instytu-
cjach uczestniczących 
w wymianie praktyk  
i staży zawodowych  
dla bibliotekarzy

Liczba bibliotek 
przyjmujących na staże
Liczba beneficjentów

2013-2021 ZG SBP
Struktury 
regionalne SBP

Biblioteki akade- 
mickie, ośrodki 
kształcenia 
bibliotekarzy

ZG SBP,
wolontariat
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Tab. 15

Opracował: Zespół ds. nowelizacji Strategii SBP

VII. Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt)

1. Wprowadzenie

Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdraża-
nia długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, której realizacja prowadzi do 
zwiększenia dynamiki działania SBP, wzrostu jego potencjału i kreatyw- 
ności. W etapie pierwszym dokonano, przy udziale ekspertów zewnętrz-
nych, oceny mocnych i słabych stron Stowarzyszenia oraz szans i za-
grożeń, jakie stawia otoczenie zewnętrzne, sformułowano najważniejsze 
obszary aktywności SBP, uruchomiono zadania o podstawowym znaczeniu 
dla rozwoju bibliotekarstwa (opracowanie nowej ustawy o bibliotekach, 
badania efektywności bibliotek publicznych i szkolnych, priorytety kształ-
cenia bibliotekarzy, akredytacja profesjonalna w zakresie różnych form 
szkolenia zawodowego). Zadbano także o poprawę wizerunku organizacji, 
usprawnienie narzędzi komunikacyjnych, integrację zawodową, szczególnie 
młodych bibliotekarzy, pozyskanie dodatkowych środków finansowych. 

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekt IV.4.1. Opraco- 
wanie standardów 
systemu akredytacji 
profesjonalnej SBP

Podręcznik akredytacji 
profesjonalnej SBP

2012-2013 ZG SBP
Zespół ekspercki

FRSI. Ośrodki 
akademickie 
kształcenia 
bibliotekarzy

ZG SBP,
FRSI

Projekt IV.4.2. Przepro-
wadzenie pilotażowych 
akredytacji według 
ustalonych procedur

Liczba instytucji 
pilotażowych
Raport z pilotażu

2013-2014 ZG SBP
Zespól ekspercki

FRSI. Instytucje 
pilotażowe,
biblioteki

ZG SBP,
partnerzy,
dotacja

Projekt IV.4.3. Zorga- 
nizowanie systemu 
akredytacji profesjo-
nalnej SBP

Liczba instytucji uczest-
niczących w procesie 
akredytacji
Liczba kursów profe-
sjonalnych poddanych 
procesowi akredytacji

2013-2021 ZG SBP
Zespól ekspercki

FRSI. Instytucje 
kształcące,
biblioteki

ZG SBP, dotacje, 
zainteresowane 
instytucje

Projekt IV.4.4. Działania 
rzecznicze na rzecz 
stosowania akredytacji 
profesjonalnej SBP

Liczba działań:
– publikacje,
– ulotki informacyjne,
– wygłaszane informa- 
   cje promocyjne,
– inne formy
   rzecznicze

2013-2021 ZG SBP
Zespól ekspercki

FRSI. Instytucje 
kształcące
biblioteki

ZG SBP, dotacje,
wolontariat
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Etap drugi, przewidziany na lata 2013-2017, charakteryzować się bę-
dzie kontynuacją przyjętych kierunków działania, zapewnieniem trwałości 
osiągniętych rezultatów oraz sformułowaniem nowych zadań umożliwia-
jących realizację wizji Stowarzyszenia, jaką jest budowa przestrzeni part-
nerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Jest to zbieżne 
z priorytetami rządowymi, wyznaczonymi przez przyjętą w marcu 2013 r. 
„Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”, opracowaną przez resort 
kultury oraz założeniami „Strategii Rozwoju Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego”, nad którymi pracują samorządy. Na podstawie tych dokumentów 
sformułowano  wyzwania rozwojowe, a następnie cel strategiczny, jakim 
jest wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno- 
-gospodarczym Polski. Niewątpliwie w kapitale tym mieści się potencjał 
SBP. 

Program SBP nawiązuje także do wytycznych i programów bibliote-
karskich organizacji międzynarodowych (IFLA, EBLIDA, LIBER), a także 
do dyrektywy UE dot. społeczeństwa wiedzy.

2. Główne cele SBP

Głównymi celami Stowarzyszenia jest i będzie stymulowanie rozwoju 
bibliotekarstwa, kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu oraz integracja 
środowiska bibliotekarskiego, a w szczególności: wpływanie na praktykę 
biblioteczną w Polsce, podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi 
bibliotek, bibliotekarstwa oraz dziedzin pokrewnych, zapewnienie dostępu 
bibliotekarzom do różnych form kształcenia  zawodowego, integrowanie 
środowiska oraz budowanie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. 

Stowarzyszenie posiada potencjał do realizacji tych celów w postaci:
l liczącej ok. 7,5 tys. liczby bibliotekarzy, przedstawicieli wszystkich 

rodzajów bibliotek, pracowników naukowych, dydaktyków, którzy prezen-
tują szeroką platformę wymiany doświadczeń,

l długiej tradycji działania (95 lat); SBP należy do największych i naj-
starszych organizacji społecznych w Polsce, która obejmuje poprzez swoje 
struktury regionalne cały kraj,

l otwartości na nowe inicjatywy i partnerów,
l prowadzenia ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego, przy wyko-

rzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej,
l atrakcyjnej oferty edukacyjnej i wydawniczej dla pracowników biblio-

tek, studentów, kadry naukowej,
l ugruntowanej pozycji opiniotwórczej dla administracji państwowej  

i władz samorządowych,
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l szerokiej współpracy z instytucjami kultury, uczelniami, wydawcami, 
księgarzami, związkami zawodowymi, fundacjami itp.

Wynika z tego, że SBP dysponuje kapitałem społecznym, dzięki któ-
remu staje się jedną z kluczowych organizacji mających wpływ na rozwój 
polskiej kultury, budowanie społeczeństwa wiedzy, ochronę dziedzictwa 
narodowego. Stąd też działalność Stowarzyszenia w latach 2013-2017 
powinna być ukierunkowana przede wszystkim na dalsze wzmacnianie 
pozycji, zarówno w środowisku bibliotekarskim, jak i w jego otoczeniu,  
a zwłaszcza wśród władz państwowych i samorządowych oraz użytkow-
ników bibliotek.

3. Kierunki rozwoju SBP i podstawowe zadania
Przyjmuje się następujące kierunki rozwoju SBP w najbliższych latach, 

związane z obszarami działania Stowarzyszenia i celami strategicznymi, 
określonymi w znowelizowanej Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich na lata 2010-2021:

I. Kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce. Zadania:
a) działania rzecznicze i promocyjne w zakresie zmiany ustawy o bi-

bliotekach,
b) ekspertyzy dot. pragmatyki zawodowej, w tym ścieżek kariery za-

wodowej,
c) udział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju bibliotek,
d) opracowanie i upowszechnianie norm oraz standardów bibliote-

karskich,
e) upowszechnianie dobrych praktyk bibliotekarskich.
Przewidywane rezultaty:
l uchwalenie nowej ustawy o bibliotekach,
l zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na działalność bi-

bliotek i pragmatykę zawodową bibliotekarzy,
l poprawa efektywności funkcjonowania bibliotek, upowszechnienie 

stosowania wskaźników badania efektywności bibliotek.
II. Utrzymywanie partnerstwa z instytucjami państwowymi, samorządo-

wymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie budowy społeczeństwa 
wiedzy. Zadania:

a) zapewnienie swobodnego i powszechnego dostępu do zasobów 
informacyjnych, ochrony dziedzictwa kultury i nauki,

b) współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książ-
ki, informacji oraz z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, 
m.in. w zakresie promocji czytelnictwa i bibliotek, integracji zasobów in-
formacyjnych,
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c) rozwój współpracy zagranicznej, w tym organizacja wyjazdów edu-
kacyjnych, przyjmowanie i wysyłanie na staże bibliotekarzy, udział w kon-
gresach bibliotekarskich itp. 

Przewidywane rezultaty:
l zwiększenie udziału SBP w rozwoju społeczeństwa wiedzy,
l zwiększenie znaczenia roli książki i bibliotek w rozwoju społecznym,
l wzmocnienie pozycji SBP oraz poszerzenie zakresu jego oddzia-

ływania,
l wzrost aktywności polskich bibliotekarzy, w tym członków SBP na fo-

rum światowym, w pracach międzynarodowych zespołów i grup roboczych.
III. Integracja środowiska i wzmocnienie  statusu zawodu bibliotekarza.

Zadania:
l doskonalenie form komunikacji między członkami Stowarzyszenia, 

środowiskiem bibliotekarzy i innymi środowiskami zainteresowanymi roz-
wojem społeczeństwa wiedzy, z wykorzystaniem portalu www.sbp.pl, bloga, 
twittera, facebooka, 

l upowszechnianie pozytywnego wizerunku SBP wśród bibliotekarzy 
i innych środowisk, 

l wdrożenie i rozwój programu ulg i bonusów dla członków Stowa-
rzyszenia, 

l organizowanie spotkań młodych bibliotekarzy, 
l budowanie solidarności międzypokoleniowej w środowisku biblio-

tekarskim.
Przewidywane rezultaty:
l większa aktywność członków Stowarzyszenia,
l prowadzenie przez struktury SBP i biblioteki wspólnych działań, 
l popularyzacja osiągnięć Stowarzyszenia wśród bibliotekarzy i innych 

środowisk,
l pozyskanie nowych członków, szczególnie młodych i aktywizacja 

starszych,
l poprawa wizerunku zawodu bibliotekarza w społeczeństwie i me-

diach. 
IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i do- 

skonalenia zawodowego. Zadania:
a) monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego 

bibliotekarzy,
b) współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia bibliotekarzy (opi-

niowanie kierunków kształcenia),
c) wspieranie edukacji bibliotekarzy (działalność wydawnicza tradycyj-

na i elektroniczna, konferencje, szkolenia, rozbudowa i upowszechnienie 
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korzystania z archiwum cyfrowego SBP, prowadzenie systemu informacji 
o praktykach i stażach zawodowych),

d) wdrożenie systemu akredytacji profesjonalnej SBP.
Przewidywane rezultaty:
l wzrost jakości przygotowania zawodowego bibliotekarzy,
l modyfikacja programów kształcenia bibliotekarzy stosownie do po-

trzeb rynku,
l zwiększenie oferty literatury naukowej i fachowej dla bibliotekarzy, 
l podniesienie jakości kursów i innych szkoleń dla bibliotekarzy.
W realizacji przedstawionych kierunków niezbędne będzie utrzyma-

nie i rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami (uczelnie, ośrodki 
kształcenia, biblioteki naukowe, publiczne, pedagogiczne, konferencje 
dyrektorów różnych typów bibliotek, organizacje pozarządowe działające  
w obszarze książki, jednostki administracji państwowej, samorządy, związki 
zawodowe, media) oraz pozyskiwanie nowych, w tym ze sfery biznesu.

4. Finansowanie działalności SBP oraz zarządzanie organizacją   

Podstawowymi źródłami finansowania SBP są dochody ze sprzedaży 
wydawnictw oraz środki publiczne i inne dotacje. Znaczne zwiększenie 
pierwszego źródła staje się trudnym wyzwaniem dla SBP, z uwagi na 
pogarszającą się kondycję bibliotek, ale niezbędnym dla utrzymania sta-
bilizacji finansowej SBP i realizacji nowych zadań wpisanych do Strategii. 

Szanse na pozyskanie środków publicznych stwarzają natomiast pro-
gramy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ra-
mach środków na promocję literatury i czytelnictwa, czasopisma, edukację 
kulturalną, obserwatorium kultury, dziedzictwo kulturowe), Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych), a także 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (środki na finansowanie dzia-
łalności upowszechniającej naukę). Do programów tych SBP od kilku lat 
aplikuje z powodzeniem i należy to utrzymać.

Intensyfikacji wymagają natomiast starania o pozyskanie środków euro-
pejskich, w tym pochodzących z programów międzynarodowych, np. z pro- 
gramu Kreatywna Europa (2013-2017), będącego następcą kończącego 
się właśnie programu Kultura+. 

W dalszym ciągu trzeba rozwijać współpracę z uczelniami w zakresie 
dofinansowania wydania książek, utrzymać wsparcie przez Instytut Infor-
macji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW wydawania „Zagadnień 
Informacji Naukowej”, a także przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy 
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– Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego – wydawania „Biblio-
tekarza”.

Duże możliwości pozyskania dodatkowych środków na zapewnienie 
trwałości efektów wzmocnienia potencjału SBP stwarza współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi, w tym przede wszystkim z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego oraz innymi.

Źródłem finansowania działalności struktur terenowych Stowarzysze-
nia pozostają składki członkowskie, których zwiększenie umożliwiłoby 
realizację nowych wyzwań podejmowanych w regionach. Uzupełniające 
źródło środków SBP stanowią odpisy podatkowe, jednak dotychczasowe 
ich wpływy są mało satysfakcjonujące, stąd należy w dalszym ciągu pro-
wadzić aktywną kampanię reklamową w tym zakresie.

Intensyfikacji wymagają  działania na rzecz zwiększenia środków po-
zyskiwanych z biznesu obsługującego biblioteki, poprzez np. zawieranie 
umów sponsorskich, partnerskich, sprzedaż usług reklamowych na kon-
ferencjach, seminariach i warsztatach organizowanych przez SBP, usług 
dostępnych na portalu itp. 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania Stowarzyszenia 
łączyć się będzie z  wprowadzeniem nowoczesnych metod zarządzania, 
zwiększających efektywność wykorzystania środków oraz usprawniają-
cych organizację pracy, doskonalenie form i metod promocji serwisów 
Stowarzyszenia, w tym elektronicznej sprzedaży książek, prowadzenia 
szkoleń e-learningowych itp.
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VIII. Członkowie SBP zmarli w latach 2009-2013

Członkowie Honorowi SBP:
Andrzej Kempa – Łódź, 2009 r. 
Jadwiga Andrzejewska – Wrocław, 2010 r.

Okręg dolnośląski:
Jan Mielczarek – Wrocław, 2013 r.

Okręg kujawsko-pomorski:
Jan Grzybowski – Szubin, 2010 r.
Anna Panasewicz-Kaczorowska – Bydgoszcz, 2010 r.
Sylwia Krening – Toruń, 2011 r.
Krystyna Małecka – Brodnica, 2011 r.
Wanda Mierzbiczak – Bydgoszcz, 2011 r.
Danuta Wołoszyn – Kamień Krajeński, 2011 r.
Alicja Kutyła – Toruń, 2012 r.
Grażyna Trendowicz – Włocławek, 2012 r.
Władysława Trzuskowska – Włocławek, 2012 r.
Halina Pawlak – Toruń, 2013 r.
Krystyna Sudujko – Toruń, 2013 r.
Barbara Szczerkowska – Włocławek, 2013 r.

Okręg łódzki:
Marian Balcerak – Łódź, 2009 r.
Ryszard Pawłowski – Łódź, 2010 r.
Czesława Gęsek-Musolf – Łódź, 2010 r.
Barbara Dałek – Łódź, 2011 r.
Krystyna Macińska – Łódź, 2011 r.
Grażyna Patura – Łódź, 2011 r.
Teresa Smolarek – Łódź, 2011 r.
Janina Tarnowska – Łódź, 2011 r.
Apolonia Chudzik – Łódź, 2012 r.
Daniela Kaniewska – Łódź, 2012 r.
Maciej Kononowicz – Łódź, 2013 r.
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Okręg małopolski:
Joanna Latała – Kraków, 2010 r.
Anna Ryszkowska – Kraków, 2010 r.
Teresa Bieńkowska – Kraków, 2011 r.
Alicja Leonowicz – Kraków, 2013 r.
Jacek Słomczyński – Kraków, 2013 r.
Teresa Szczerbińska – Kraków, 2013 r.

Okręg mazowiecki
Barbara Białkowska – Warszawa, 2011 r.
Bożenna Bębenek – Ostrów Mazowiecki, 2012 r.
Henryk Bogusławski – Ciechanów, 2011 r.
Jadwiga Czarnecka – Warszawa, 2009 r.
Jadwiga Jolanta-Domian – Myszyniec, 2009 r.
Marcin Drzewiecki – Warszawa, 2012 r.
Halina Ilmurzyńska – Warszawa, 2010 r.
Lucyna Kacprzycka – Maków Mazowiecki, 2010 r.
Zofia Krasuska – Warszawa, 2009 r.
Jan Łach – Maków Mazowiecki, 2009 r.
Janina Marciniak – Warszawa, 2010 r.
Aleksandra Niemczykowa – Warszawa, 2012 r.
Małgorzata Rakowiecka – Warszawa, 2010 r.
Krystyna Ramlau-Klekowska – Warszawa, 2010 r.
Barbara Rutkowska – Warszawa, 2011 r.
Danuta Stępniewska – Warszawa, 2011 r.
Wanda Szolginiowa – Warszawa, 2011 r.
Zofia Umerska – Warszawa, 2009 r.
Elżbieta Wojnowska – Warszawa, 2012 r.

Okręg lubelski:
Stefania Jarzębowska – Lublin, 2011 r.
Maria Jung – Puławy, 2011 r.
Władysław Paszkowski – Włodawa, 2010 r.
Marianna Polak – Włodawa, 2009 r.
Jan Smolarz – Lublin, 2012 r.
Małgorzata Wojciechowska – Łaziska, 2012 r.

Okręg lubuski:
Irena Trubiłowicz – Zielona Góra, 2009 r.



141Nr 1/2013BIULETYN ZG SBP

Okręg podkarpacki:
Jan Bogusz – Lubaczów, 2011 r.
Maria Równicka – Przemyśl, 2009 r.
Stanisław Turek – Rzeszów, 2011 r.
Wojciech Warchołek – Rzeszów, 2013 r.

Okręg pomorski:
Iluminata Sterczewska – Gdańsk, 2009 r.

Okręg warmińsko-mazurski:
Irena Grabowska – Olsztyn, 2009 r. 
Halina Giżyńska-Burakowska – Olsztyn, 2012 r.
Romana Limperg – Elbląg, 2011 r.
Mieczysława Stępnowska – Braniewo, 2013 r.

Okręg wielkopolski:
Władysław Burdosz – Kalisz, 2009 r.
Marianna Giera – Gostyń, 2009 r.
Teresa Koziorowska – Pleszew, 2009 r.
Hanna Maciejewska – Poznań, 2009 r.
Zofia Nejman – Poznań, 2009 r.
Maria Piotrowska – Leszno, 2009 r.
Anna Szeptycka – Poznań, 2009 r.
Zofia Cierniakowska – Krotoszyn, 2010 r.
Janina Skorzybót – Pleszew, 2010 r.
Jan Tadeusz Ubowski – Trzcianka, 2010 r.
Zbigniew Dudek – Czarnków, 2011 r.
Wanda Polaszewska – Poznań, 2011 r.
Maria Stuszewska – Poznań, 2011 r.
Genowefa Adamczak – Kalisz, 2012 r.
Alicja Karolak – Piła, 2012 r.
Irena Materkowska – Rawicz, 2012 r.
Henryka Pawlak – Margonin, 2012 r.
Maria Magdalena Giemza-Żurawska – Poznań, 2013 r.
Kazimiera Kańduła – Pleszew, 2013 r.

Okręg zachodniopomorski:
Maria Czapkiewicz – Szczecin, 2009 r.
Maria Łozińska – Szczecin, 2009 r.
Maria Wrzesień – Szczecin, 2009 r.
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Anna Chylińska – Szczecin, 2010 r.
Bonifacja Jaworska – Szczecin, 2010 r.
Kazimiera Pasikiewicz – Stargard Szczeciński, 2010 r. 
Małgorzata Karbowińska – Szczecin, 2011 r.
Henryk Konopka – Szczecin, 2011 r.
Anna Kwiecińska – Stargard Szczeciński, 2011 r.
Urszula Barbara Szajko – Szczecin, 2011 r.
Anna Zdanowicz – Choszczno, 2011 r.
Kazimiera Kokorzycka – Recz, 2012 r.
Irena Murawska – Choszczno, 2012 r.
Lucjan Pociejewski – Pyrzyce, 2012 r.
Danuta Janczewska – Szczecin, 2013 r.

       CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI!

Wydawnictwo SBP
Opracowanie i redakcja: Anna Grzecznowska i Małgorzata Woźniak
Opracowanie techniczne i korekta: Elżbieta Matusiak
Skład i łamanie: Renard Hawryszko
Nakład 150 egz.
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Zapraszamy do sklepu Wydawnictwa SBP (http://www.sbp.pl); sprzedaz@sbp.pl
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Zapraszamy do sklepu (http://www.sbp.pl/sklep)
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