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Szanowni Czytelnicy,
Bieżący numer „Biuletynu…” poświęcony jest przede wszystkim Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP, który odbędzie się w dn. 3-4 czerwca br. Zjazd
dokona podsumowania kadencji 2017-2021, wybierze nowe władze Stowarzyszenia oraz nakreśli kierunki rozwoju organizacji. W związku z powyższym
prezentujemy podstawowe dokumenty, które zatwierdzone będą podczas
Zjazdu: regulaminy, sprawozdania z ostatniej kadencji, projekty Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2021-2029 oraz Programu działania SBP na lata 2021-2025.
Kadencja 2017-2021 przypadła na bardzo trudny okres, szczególnie w jej
drugiej części.
Od marca 2020 r. życie społeczne w kraju, funkcjonowanie instytucji,
w tym bibliotek i stowarzyszeń zdezorganizowała pandemia. Spowodowało
to konieczność dostosowywania dotychczasowych działań Stowarzyszenia
do kontaktów i relacji zdalnych. W lutym 2021 r. nastąpiły w Zarządzie Głównym zmiany organizacyjne spowodowane chorobą i śmiercią przewodniczącej SBP, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej. Obowiązki Przewodniczącej powierzono Sekretarzowi Generalnemu Stowarzyszenia dr Barbarze Budyńskiej,
która od lutego 2021 r., aż do chwili obecnej pełniła dwie funkcje.
Mimo wymienionych trudności, Stowarzyszenie znalazło właściwe na
ten czas działania. Świadczy to o potencjale organizacji i jej członków, krea
tywności we wspieraniu środowisk związanych z książką, pomysłowości
w inicjowaniu projektów, organizowaniu różnych form edukacyjnych, utrzymywaniu dotychczasowych cyklicznych imprez, organizowanych w innej
formule niż dotychczas. Podejmowane w wymienionym okresie działania
umocniły wizerunek SBP w otoczeniu społecznym, w kraju i za granicą we
wszystkich wymienionych kwestiach. Bardziej pogłębione informacje można
znaleźć w załączonych do „Biuletynu...” sprawozdaniach z działalności Stowarzyszenia, do lektury których serdecznie zachęcamy.
Oprócz materiałów zjazdowych podajemy syntetyczne informacje o pracy Zarządu Głównego w okresie styczeń-maj 2022 r. Wszystkim Koleżankom
i Kolegom Delegatom życzymy pomyślnych obrad.
Do zobaczenia w Warszawie.
Zapraszamy do lektury
Aldona Zawałkiewicz, Anna Grzecznowska,
Małgorzata Dargiel-Kowalska

Zapraszamy do sklepu (wydawnictwo.sbp.pl ; sprzedaz@sbp.pl)
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DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO SBP
W OKRESIE STYCZEŃ-MAJ 2022

I. Posiedzenia Prezydium i Zarządu
Głównego SBP

 1. Obrady Prezydium ZG
23 lutego
W nadzwyczajnym spotkaniu, które odbyło się online na platformie ZOOM
uczestniczyli: Sylwia Błaszczyk, dr Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Marzena Przybysz oraz Aldona Zawałkiewicz.
Spotkanie, które prowadziła Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP dotyczyło nieprawidłowości w wyborach przeprowadzonych w dwóch okręgach:
małopolskim oraz podlaskim. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za zwołaniem
posiedzenia Zarządu Głównego SBP wraz z przedstawicielami wyżej wymienionych okręgów, w celu wypracowania wspólnego stanowiska.
1 marca
W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ZOOM uczestniczyli: Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Aldona Zawałkiewicz.
Spotkanie prowadziła p.o. Przewodniczącej SBP dr Barbara Budyńska.
Porządek obrad obejmował następujące punkty:
1. Dyskusja nad treścią uchwały w sprawie wyborów w Oddziale SBP w Krakowie, Oddziale SBP w Białymstoku, Okręgu SBP w Krakowie, Okręgu SBP
w Białymstoku.
2. Działania SBP w związku z sytuacją w Ukrainie.
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Ad. 1
Sylwia Błaszczyk i Andrzej Jagodziński zaproponowali brzmienie uchwały dotyczącej stwierdzenia uchybień formalnych w sposobie dokonanych wyborów
w niektórych strukturach SBP, w związku z zastosowaniem jawnego trybu wyborów (naruszenie par. 62.2 Statutu SBP). Biorąc pod uwagę wyjaśnienia przedstawione przez reprezentantów struktur SBP w Krakowie i Białymstoku Zarząd
Główny SBP postanowił przyjąć do wiadomości zaistniały stan rzeczy, zwracając
jednocześnie uwagę, że konieczne jest przestrzeganie zapisów Statutu SBP, aby
w przyszłości podobne naruszenia nie miały miejsca.
Uchwała ZG SBP nr 2/2022 w sprawie wyborów w Oddziale SBP w Krakowie,
Oddziale SBP w Białymstoku, Okręgu SBP w Krakowie, Okręgu SBP w Białymstoku
zostanie rozesłana do wszystkich członków Zarządu Głównego SBP i poddana głosowaniu korespondencyjnemu.
Ad. 2
W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r. Zarząd Główny SBP wyraził
swoją solidarność ze społeczeństwem ukraińskim, ludźmi kultury i bibliotekarzami. P. o. Przewodniczącej SBP, dr Barbara Budyńska wystosowała apel do członków
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o włączanie się w działania mające na celu
pomoc i wsparcie dla osób przybywających z Ukrainy, przede wszystkim w zakresie przygotowania oferty bibliotecznej dla uchodźców wojennych. Na ogólnopolskim portalu sbp.pl powstała zakładka #ZbibliotekarzamiUkrainy, gdzie zamieszczane będą m.in. relacje z bibliotek dotyczące akcji pomocowych.
Dr Barbara Budyńska poinformowała o piśmie Ukraińskiego Stowarzyszenia
Bibliotek, które dotarło do SBP w dniu 1 marca. Jest w nim prośba o poparcie
starań Ukrainy w sprawie wykluczenia rosyjskich instytucji z członkostwa w IFLA.
Członkowie ZG SBP podjęli decyzję o wystosowaniu do władz IFLA apelu dotyczącego wykluczenia wszystkich rosyjskich organizacji i bibliotek z Międzynarodowej
Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA. Uchwała w tej sprawie
(Uchwała ZG SBP nr 3/2022) została rozesłana do wszystkich członków Zarządu
Głównego SBP i poddana głosowaniu korespondencyjnemu.

 2. Obrady Zarządu Głównego
16 lutego
W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ZOOM uczestniczyli: Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic,
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Paweł Pioterek, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz Marian
Butkiewicz, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Marta Lach, Aldona Zawałkiewicz.
Spotkanie prowadziła dr Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP.
Porządek obrad obejmował następujące punkty:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZG z dnia 20 grudnia 2021 r.
2. Działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2021 – luty 2022 r.
3. Zatwierdzenie Planu pracy ZG SBP na rok 2022
4. Informacja o sprawozdaniu za kadencję 2017-2021 oraz za 2021 rok
5. Stan przygotowań do: XIX edycji programu Tydzień Bibliotek, XIV edycji
konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, XII edycji konkursu „Bibliotekarz
Roku”, konkursu „Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego”
6. Sprawy finansowe i składki członkowskie
7. Przygotowania do KZD 2021: informacja o pracach komisji zjazdowych,
sprawy organizacyjne i statutowe; informacja o wyborach w strukturach
terenowych
8. Sprawy różne
Ad. 1
Po wprowadzeniu drobnych uzupełnień protokół z posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 20 grudnia 2021 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Dr Barbara Budyńska omówiła najważniejsze działania, które miały miejsce
w okresie grudzień 2021 – luty 2022 r., w tym szkolenia, konkursy, granty, patronaty.
Ad. 3
Dr Barbara Budyńska przypomniała główne założenia planu pracy ZG SBP na
2022 r. Projekt planu prezentowany był na grudniowym spotkaniu członków ZG.
Plan pracy ZG SBP na 2022 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
P.o. Przewodniczącej SBP omówiła działalność Zarządu Głównego SBP w kadencji 2017-2021.
Kadencja 2017-2021 przypadła na bardzo trudny okres, szczególnie w jej końcowych latach. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Zarządzie Głównym,
po śmierci przewodniczącej Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, pełnienie obowiązków Przewodniczącej powierzono Sekretarzowi Generalnemu Stowarzyszenia
dr Barbarze Budyńskiej, która od lutego 2021 r. pełniła dwie funkcje. Czas zmiany
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zbiegł się z pandemią, która od marca 2020 r. dezorganizowała życie społeczne
w kraju, funkcjonowanie instytucji, w tym bibliotek i stowarzyszeń, spowodowała konieczność dostosowywania dotychczasowych działań do kontaktów i relacji
zdalnych. Ograniczenie pracy bibliotek, bezpośrednich kontaktów z czytelnikami
oraz tradycyjnej obsługi bibliotecznej, wpłynęło również na dotychczasową aktywność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a przede wszystkim na osiągane
wyniki. Z uwagi na trwające nadal zagrożenie epidemiologiczne Zarząd Główny
podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji władz. Termin planowanego Krajowego
Zjazdu Delegatów został ustalony na 3-4 czerwca 2022.
Kadencja 2017-2021 przebiegała w różnych uwarunkowaniach społecznych,
organizacyjnych i ekonomicznych. Pomimo występowania zjawisk dotychczas
nieznanych w naszym społeczeństwie (pandemia) i wielu przeciwności z tym
związanych Stowarzyszenie znalazło właściwe na ten czas działania, co świadczy o potencjale organizacji, kreatywności we wspieraniu środowisk związanych
z książką, pomysłowości w inicjowaniu projektów, organizowaniu różnych form
edukacyjnych, utrzymywaniu dotychczasowych cyklicznych imprez, organizowanych w innej formule niż dotychczas. Działania te umocniły wizerunek SBP w otoczeniu społecznym w kraju i za granicą. Sukcesem mijającej kadencji jest rozwój
form edukacyjnych, dostępnych zarówno w formie płatnej, jak i bezpłatnej oraz
przejście z form stacjonarnych na zdalne, co umożliwiło bibliotekarzom nie tylko
podnoszenie kompetencji, ale także uzyskanie pomocy w organizowaniu pracy
bibliotek w sytuacji tymczasowego ograniczenia dostępności do usług. Organizowaniu różnych form edukacyjnych sprzyjały pozyskiwane przez SBP granty, których środki stanowiły znaczący wkład w przygotowanie i rozwój oferty. Działalność
Stowarzyszenia w mijającej kadencji była też przedmiotem badań empirycznych.
Ich wyniki pozwoliły na rzetelną ocenę dotychczasowych działań, były punktem
wyjścia do prac nad nową strategią na lata 2021-2029 i programem działania na
następną kadencję 2021-2025.
Były też problemy, których nie udało się rozwiązać, jak np. zmniejszająca się
z roku na rok liczba członków SBP, zbyt małe zainteresowanie młodych bibliotekarzy ofertą Stowarzyszenia, likwidacja kół, zaniechanie działań przez niektóre
sekcje ZG, a także spadające przychody ze sprzedaży wydawnictw, graniczna rentowność czasopism branżowych. Rozwiązanie tych problemów wymagać będzie
prawdopodobnie podjęcia w najbliższej przyszłości różnorodnych działań, spójnych z nakreślonymi celami, ujętymi w przygotowywanym projekcie nowej Strategii SBP do roku 2029.
Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP, Marta Lach przedstawiła działalność wydawniczą w kadencji 2017-2021. Szczególną uwagę zwróciła
na:
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•• Opracowanie strategii rozwoju Wydawnictwa na lata 2021-2025
•• Wpisanie oficyny wydawniczej SBP na listę preferowanych wydawnictw
MNiSW publikujących recenzowane monografie naukowe (2018)
•• Opublikowanie w latach 2018-2021 łącznie 82 książek w seriach i poza
nimi. Uruchomienie nowych serii: „Seria Historyczna” (2019), „Komunikacja
społeczna i media – teoria, metodologia, praktyka” (2021, we współpracy
z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW). Wprowadzono
nowe formaty publikacji (e-pub, mobi).
•• Uzyskanie grantów z resortu nauki, które umożliwiły:
–– zakup platformy OJS (Open Journal System), która zapewniła otwarty
dostęp do treści czasopism naukowych SBP (bieżących i archiwalnych)
i usprawniła prace redakcji,
–– opracowanie nowej strony czasopism naukowych w jęz. polskim i angielskim, które posadowiono w systemie OJS,
–– podniesienie jakości recenzji wydawniczych, prac edytorskich (profesjonalne korekty),
–– wyposażenie artykułów naukowych w identyfikatory DOI (umożliwiające wzrost cytowania i poprawę pozycjonowania artykułu), ORCID
(umożliwiające rozpoznanie autora artykułu),
–– zakup programu antyplagiatowego do kontroli oryginalności tekstów
artykułów,
–– zwiększenie liczby artykułów w jęz. angielskim oraz recenzentów zagranicznych,
–– opublikowanie w latach 2019-2020 4 dodatkowych zeszytów ZIN
i 2 „Przeglądu Bibliotecznego”,
–– opracowanie strategii rozwoju czasopism na następne lata.
Efekty naukowe:
•• poprawa jakości obu czasopism naukowych,
•• zwiększenie zasięgu odbioru czasopism w środowisku międzynarodowym,
•• zwiększenie liczby punktów w ocenie MNiSW („Przegląd Biblioteczny”: z 9
pkt w 2018 r. do 70 pkt w 2021 r.; ZIN: z 8 pkt w 2018 r. do 40 pkt w 2021 r.),
•• wprowadzenie obu czasopism naukowych do bazy Index Copernicus i uzyskanie znaczącego progresu w ocenie – wskaźnik ICV („Przegląd Biblioteczny”: z 79,86 do 96,17; ZIN: z 82,13 do 99,66),
•• modernizacja i udostępnienie Archiwum Cyfrowego https://ac.sbp.pl
(2020),
•• uruchomienie nowej strony Wydawnictwa i e-sklepu (2021),
•• opracowanie i wdrożenie dystrybucji newslettera do ok. 8 tys. odbiorców,
•• wprowadzenie nowych form promocji sprzedaży wydawnictw (sklep na
FB),
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•• wprowadzenie marketingowych rozwiązań w promocji publikacji w mediach społecznościowych Wydawnictwa (Facebook, Instagram) oraz w Aktualnościach na stronie www.
Przygotowywane jest również oddzielne sprawozdanie z działalności ZG SBP
w 2021 r. Dr Barbara Budyńska przypomniała, że rok 2021 miał z założenia kończyć
kadencję Zarządu Głównego SBP, rozpoczętą w październiku 2017 r. Stąd prowadzone były intensywne prace przygotowawcze (merytoryczne i organizacyjne)
do Krajowego Zjazdu Delegatów, który jednak, po konsultacjach wewnętrznych
i zewnętrznych (zasięgnięcie opinii prawnych) trzeba było przełożyć na rok 2022,
z uwagi na występujące kolejne fale pandemii.
Mimo zagrożenia epidemiologicznego plan działania ZG w 2021 r. został w pełni zrealizowany. Odbyły się kolejne edycje programów promocji czytelnictwa, bibliotek, zawodu bibliotekarza. Udało się pozyskać kilka grantów i dofinansowań na
priorytetowe, realizowane od kilku lat zadania (AFB, Tydzień Bibliotek, wydawanie
czasopism), bądź na nowe umacniające wizerunek Stowarzyszenia, jako organizacji dbającej o podnoszenie kompetencji zawodowych bibliotekarzy, szczególnie
cyfrowych – tak istotnych w warunkach zdalnej obsługi czytelników. Opracowano
nową, atrakcyjną, ofertę szkoleniową. Kontynuowana była akcja #NieZostawiamCzytelnika, która walnie przyczyniła się do zdobycia przez SBP II miejsca w plebiscycie Książka Roku 2020 lubimyczytać.pl Allegro, za podejmowanie działań na
rzecz wspierania środowiska literackiego oraz czytelników.
Dużym sukcesem było znaczące podniesienie punktacji dla czasopism naukowych, w ocenie MEiN. Po rocznej przerwie odbyło się Forum Młodych Bibliotekarzy, po raz pierwszy w wirtualnej rzeczywistości, podobnie jak kolejna konferencja
z cyklu „Automatyzacja bibliotek”.
Ad. 5
Stan przygotowań do konkursów organizowanych przez SBP omówiła p.o.
Przewodniczącej:
•• ogłoszenie konkursu na plakat Tygodnia Bibliotek 2022 (termin nadsyłania
prac: 28.02; rozstrzygnięcie 11.03),
•• ogłoszenie XII edycji konkursu „Bibliotekarz Roku 2021”; wystąpienie do
MKiDN o dofinansowanie nagród dla laureatów (zgłaszanie kandydatów
do 28.02; rozstrzygnięcie 25.04),
•• Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za 2021 rok (termin zgłaszania prac 15.03; rozstrzygnięcie 31.05).
W przygotowaniu:
•• XIV edycja konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021” (ogłoszenie 21.02),
•• konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia
Bibliotek 2022 (ogłoszenie 29 kwietnia).
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Ad. 6
Bożena Chlebicka-Abramowicz przedstawiła dane dotyczące przekazywania
przez oddziały SBP 15% składek członkowskich do Zarządu Głównego.
Wytyczne regulujące pobieranie i przekazywanie składek obowiązują od
1 stycznia 2020 r. Składki za 2020 r. przekazało 26 oddziałów (łącznie 14 497,43 zł),
za 2021 r. 21 oddziałów (łącznie 11 551,60 zł). Zgodnie z uchwałą Prezydium ZG
nr 2/2021 środki zgromadzone przez Zarząd Główny SBP ze składek członkowskich za rok 2021 przeznaczone zostaną na rozwój portalu sbp.pl.
Ad. 7
Dr Barbara Budyńska omówiła przebieg przygotowań do Krajowego Zjazdu
Delegatów SBP.
Zgodnie z Uchwałą ZG SBP nr 7/2021 z dnia 26 października 2021 r. planuje
się przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Delegatów w dniach 3-4 czerwca 2022 r.
w gmachu Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.
Ważnym przedsięwzięciem, związanym z przygotowaniem KZD, są prace
zespołów roboczych powołanych przez ZG, które zajmują się opracowaniem
projektu zmian w Statucie, oceną realizacji dotychczasowej Strategii SBP i przygotowaniem jej nowej wersji (na lata 2021-2029), zbieraniem wniosków do przedstawienia na Zjeździe, opracowaniem projektu programu działań na następną kadencję (2021-2025).
Z informacji nadesłanych przez struktury do Biura ZG SBP wynika, że w większości okręgów wybory trwają (7), w 3 okręgach jeszcze nie przeprowadzono
żadnych wyborów, w 2 okręgach odbyły się już okręgowe zjazdy delegatów.
W związku z płynącymi z niektórych struktur sygnałami dotyczącymi problemów
z przeprowadzeniem wyborów w terminach ujętych w harmonogramie przygotowań do KZD, Zarząd Główny SBP jednogłośnie podjął uchwałę nr 1/2022
w sprawie możliwości przesunięcia terminów walnych zebrań kół i oddziałowych
zjazdów delegatów, w związku z pandemią (dostosowania organizacji zebrań do
warunków i możliwości wynikających z łagodzenia przepisów w związku z pandemią), pod warunkiem utrzymania terminów wyborów w okręgach do 25 kwietnia
2022 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Następnie p.o. Przewodniczącej SBP nawiązała do pisma wysłanego 1 lutego
br. do członków ZG i GKR w sprawie nieprawidłowości w wyborach. Sprawa dotyczy dokumentów wyborczych z Oddziałowego Zjazdu SBP w Krakowie (data
wpływu 31.01.2022) oraz Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SBP Oddziału Białostockiego (data wpływu 27.01.2022) i Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SBP
Okręgu Białostockiego (data wpływu 27.01.2022), z których wynika, że wybory
w ww. strukturach odbyły się w trybie jawnym. Działania podjęte przez Oddział
11

SBP w Krakowie, Oddział SBP w Białymstoku i Okręg Podlaski są w sprzeczności
z par. 62 Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który brzmi: Wybory do
organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego, bezpośredniego głosowania, z tym, że walne zebranie w kołach może jednogłośnie uchwalić, że wybory
odbędą się w drodze głosowania jawnego.
Okręg Podlaski wyjaśnił, że tryb jawny wprowadzono za zgodą członków przybyłych na zebranie. Powodem była chęć skrócenia czasu spotkania ze względu na
pandemię, a także brak pomocy ze strony informatycznej, co uniemożliwiło przeprowadzenie zdalnych wyborów.
Okręg Małopolski przyznał, że wybory jawne Okręg przeprowadził również
w 2017 r. zgodnie z sugestią Zarządu Głównego SBP, aby odpowiednią uchwałą wprowadzić zmiany do ramowych regulaminów oddziałowego i okręgowego
zjazdu. Po weryfikacji wszystkich materiałów nadesłanych przez Okręg Małopolski
dr Barbara Budyńska uznała, że opinia z 2017 r., na którą powołuje się Okręg jest
prywatną wypowiedzią jednego z członków ZG na zadane pytanie. Nie może być
uznana za stanowisko Zarządu Głównego. Przedstawiła również stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej. Główna Komisja Rewizyjna uważa, że wybory do Oddziału Kraków, Oddziału Białystok oraz Okręgu Podlaskiego SBP są nieważne i prosi
o przekazanie całej dokumentacji do Głównego Sądu Koleżeńskiego celem otrzymania wyroku w przedmiotowej sprawie.
P.o. Przewodniczącej SBP poprosiła członków ZG o wyrażenie opinii.
Andrzej Jagodziński: Zapisy Statutu SBP są jednoznaczne, ale sytuacja ze
względu na pandemię jest wyjątkowa. Krajowy Zjazd Delegatów powinien wypowiedzieć się, czy uznaje ważność wyborów w ww. strukturach.
Małgorzata Furgał: Wybory, które przeprowadzono w strukturach niezgodnie
ze Statutem SBP, powinny zostać powtórzone. Pozostawienie sytuacji do wyjaśnienia podczas KZD może grozić konfliktem podczas Zjazdu, a także jego zerwaniem.
Zbigniew Gruszka: W ustawie Prawo o stowarzyszeniach brakuje wyjaśnienia
czym jest głosowanie jawne i tajne, a zatem należy sięgnąć do praktyki innych
podmiotów w tym zakresie. Z opinii prawnych dotyczących sytuacji w różnych
spółkach, których statuty również mówią o tajnych wyborach, wynika, że tajność
jest przywilejem dla wyborcy. Wybory przeprowadzone w strukturach SBP, mimo
stwierdzonego uchybienia formalnego, zostały zrealizowane w sposób zapewniający poczucie swobody głosującym. Brakuje dowodów, że głosowanie byłoby
inne, gdyby procedura była przeprowadzona inaczej. Stwierdzenie nieważności
uchwały podjętej w trybie jawnym wymaga wykazania, że takie naruszenie miało
lub mogło mieć wpływ na uchwałę. Stroną uprawnioną do stwierdzenia, że wybór
jest nieważny jest organ nadzorujący.
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Małgorzata Furgał: Wybory jawne w sytuacji, kiedy wyborcy są podwładnymi
kandydata, nie mogą być obiektywne.
Krzysztof Dąbkowski: Podstawą do decyzji Zarządu Głównego w tej sprawie
powinna być opinia prawna.
P.o. Przewodniczącej SBP podsumowała dyskusję. Należy docenić zaangażowanie i wysiłek koleżanek i kolegów z okręgu małopolskiego i podlaskiego. Organizacja wyborów w obecnej sytuacji jest trudnym i wymagającym przedsięwzięciem.
Jesteśmy jednak członkami jednego Stowarzyszenia i wszystkich obowiązują jednakowe zasady zapisane w takich dokumentach jak m.in. Statut SBP. Zarząd Główny zwróci się do kancelarii prawnej z prośbą o wydanie opinii w sprawie ważności
wyborów w oddziałach i okręgach przeprowadzonych w trybie jawnym.
24 lutego
W posiedzeniu zwołanym w trybie pilnym, które odbyło się online na platformie ZOOM uczestniczyli: Sylwia Błaszczyk, dr Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Paweł Pioterek, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz
oraz Marian Butkiewicz, Aldona Zawałkiewicz, a także zaproszeni goście: Joanna
Trusiuk, Jerzy Woźniakiewicz.
Spotkanie, które prowadziła dr Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP
dotyczyło nieprawidłowości przeprowadzonych wyborów w Okręgach Małopolskim i Podlaskim. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli Okręgu Małopolskiego oraz Okręgu Podlaskiego.
Dr Barbara Budyńska przedstawiła opinię prawną z dnia 18.02.2022 r., opinię
prawną z dnia 24.02.2022 r. oraz opinię Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia 9.02.
2022 r. Opinia Głównej Komisji Rewizyjnej odnosiła się do protokołów, które do
dn. 9.02.2022 r. wpłynęły do Biura ZG SBP – z Oddziałowego Zjazdu SBP w Krakowie (data wpływu 31.01.2022), Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SBP Oddziału
Białostockiego (data wpływu 27.01.2022) i Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
SBP Okręgu Białostockiego (data wpływu 27.01.2022).
Przedstawiciele wyżej wymienionych okręgów odnieśli się do wydarzeń, sytuacji w regionie i trybu przeprowadzonych wyborów w strukturach. Zarówno Joanna Trusiuk, jak i Jerzy Woźniakiewicz stwierdzili, że trudne do zrealizowania byłoby
ponowne przeprowadzenie zjazdów z uwagi chociażby na wydarzenia polityczne,
czy też społeczne w regionach, a wynik nowo przeprowadzonych wyborów nie
zmieniłby się (wyboru dokonano jednogłośnie).
Ustalono, że na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZG SBP przygotuje projekt
uchwały dotyczącej wyborów w okręgu małopolskim i podlaskim, która zostanie
następnie przedstawiona wszystkim członkom ZG.
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W dyskusji głos zabrali członkowie ZG – Barbara Budyńska, Sylwia Błaszczyk,
Andrzej Jagodziński, Małgorzata Furgał, Krzysztof Dąbkowski, a także Marian Butkiewicz, przewodniczący GKR. Wszyscy podkreślili nieprawidłowości, jakie zaszły
podczas wyborów przeprowadzonych w Okręgu Małopolskim i Okręgu Podlaskim. Podkreślili jeszcze raz, że wysiłek włożony w organizację wyborów w sytuacji
pandemii jest bardzo dużym wyzwaniem, ale zasady ujęte w Statucie SBP i regulaminach powinny obowiązywać wszystkich członków i wszystkie struktury SBP. Biorąc pod uwagę okoliczności przeprowadzonych wyborów w Okręgu Małopolskim
i Okręgu Podlaskim oraz opinię prawną postanowiono, by w sprawie wyborów
w dwóch okręgach wypowiedzieli się delegaci podczas KZD.
28 marca
W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ZOOM uczestniczyli: Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic,
Paweł Pioterek, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz Jolanta
Szewczak, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Marta Lach, Aldona Zawałkiewicz.
Spotkanie prowadziła dr Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP.
Porządek obrad obejmował następujące punkty:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium ZG z dnia 1 marca 2022 r.
2. Działalność Zarządu Głównego w marcu 2022 r.
3. Zatwierdzenie sprawozdań za 2021 rok (z działalności ZG SBP, z działalności
struktur terenowych, z działalności sekcji/komisji/zespołów).
4. Przygotowania do KZD:
a) przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań za kadencję 2017-2021
(z działalności ZG SBP, z działalności struktur terenowych, z działalności
sekcji/komisji/zespołów),
b) zatwierdzenie propozycji zmian w Statucie SBP,
c) przedstawienie dokumentów zjazdowych: Strategia SBP na lata 20212029, projekty uchwał i wniosków,
d) omówienie przebiegu wyborów w strukturach SBP,
e) propozycje członków ZG w sprawie kandydatur do tytułu członka honorowego SBP.
5. Programy i konkursy SBP.
6. Sprawy finansowe i składki członkowskie.
7. Działalność wydawnicza.
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Ad. 1
Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP w dn. 1 marca 2022 r.
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Dr Barbara Budyńska omówiła najważniejsze działania, które miały miejsce
w marcu 2022 r.:
•• Uchwały
W głosowaniu korespondencyjnym Zarząd Główny SBP przyjął dwie uchwały:
–– nr 2/2022 w sprawie wyborów w Oddziale SBP w Krakowie, Oddziale SBP
w Białymstoku, Okręgu SBP w Krakowie, Okręgu SBP w Białymstoku,
–– nr 3/2022 w sprawie przyjęcia „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dotyczącego wykluczenia rosyjskich organizacji i bibliotek z Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA”.
Ponadto omówiono: działania SBP podjęte wobec sytuacji w Ukrainie; działalność szkoleniową SBP; realizowane projekty i konkursy; granty.
Ad. 3
Dr Barbara Budyńska przedstawiła główne elementy Sprawozdania z działalności ZG SBP w 2021 r. Projekt sprawozdania prezentowany był na spotkaniu
członków ZG w dn. 16 lutego br. Sprawozdanie z działalności ZG SBP w 2021 r.
zostało przyjęte jednogłośnie.
Sylwia Błaszczyk zaprezentowała Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych SBP w 2021 r. Znaczna część działalności odbywała się w trybie online. Przeważały działania integrujące bibliotekarzy ze sobą i z czytelnikami.
Sygnalizowane w sprawozdaniach okręgowych wnioski i uwagi skupiły się wokół kilku zagadnień:
–– konieczności wywierania przez SBP większego wpływu na organizatorów
bibliotek (także szkolnych i naukowych), w zakresie podniesienia rangi zawodu bibliotekarza;
–– braku atrakcyjnej oferty dla młodych pracowników bibliotek;
–– zjawiska rezygnacji z przynależności do SBP wśród odchodzących na emeryturę pracowników bibliotek;
–– zbyt rozbudowanej struktury organizacyjnej, konieczności zmian statutowych umożliwiających samodzielność kół;
–– braku przychylności części dyrektorów bibliotek dla działalności SBP (trudności w swobodnej działalności struktur);
–– konieczności szybkiej nauki obsługi nowych narzędzi technologicznych
(brak sprzętu i oprogramowania w strukturach, konieczność korzystania
z narzędzi bibliotecznych lub prywatnych);
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–– zbyt wysokich kosztów oferty szkoleniowej Zarządu Głównego (zbyt małe
zniżki dla członków SBP).
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Marzena Przybysz przedstawiła Sprawozdanie z działalności sekcji/komisji/zespołów w 2021 r. Ze względu na trwającą wciąż epidemię działania sekcji, komisji
i zespołów problemowych ZG SBP były częściowo ograniczone, bądź realizowane
wyłącznie online, przy wykorzystaniu platform internetowych i mediów społecznościowych. Działalność prowadziły:
•• Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodnicząca: Maria Kycler)
•• Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: dr Agata
Arkabus)
•• Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodnicząca: Hanna Bias)
•• Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury (przewodnicząca: Katarzyna Žák-Caplot)
•• Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko)
•• Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: dr hab. Maja Wojciechowska)
•• Komisja Nowych Technologii (przewodniczący: Tomasz Sopyło)
•• Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)
•• Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz)
•• Zespół do Spraw Archiwum SBP (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał).
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów, Komisja Opracowania Rzeczowego
Zbiorów, Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych nie podjęły od początku kadencji żadnej działalności. W roku sprawozdawczym nieaktywna była
także Sekcja Bibliotek Uczelni Niepublicznych, która wcześniej planowała organizację we Wrocławiu XX Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych
i Publicznych Szkół Wyższych „Tnij schematy – kreatywna biblioteka”; finalnie konferencja nie odbyła się. Działalności nie realizowała też Sekcja Bibliotek Publicznych (nie odbyły się planowane warsztaty z tworzenia i edycji haseł w Wikipedii).
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4
Dr Barbara Budyńska przypomniała, że obrady KZD odbędą się w dniach 3-4
czerwca 2022 r. w gmachu Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. Przed
rozpoczęciem Zjazdu planowane jest seminarium na temat roli literatury w okresie zagrożenia. Delegaci będą mogli wziąć udział stacjonarnie, dla pozostałych
uczestników planowany jest dostęp online.
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a) P.o. Przewodniczącej SBP przedstawiła główne elementy Sprawozdania
z działalności ZG SBP w kadencji 2017-2021. Projekt sprawozdania prezentowany
był na spotkaniu członków ZG w dn. 16 lutego br. Andrzej Jagodziński zaapelował
o umieszczenie w podsumowaniu sprawozdania informacji o działaniach, jakie
podjął Zarząd Główny SBP wobec stale malejącej liczby członków (m.in. przeprowadzenie ankiety dla członków SBP i opracowanie jej wniosków). Propozycja została zaakceptowana. Sprawozdanie z działalności ZG SBP w kadencji 2017-2021
zostało przyjęte jednogłośnie.
Sylwia Błaszczyk omówiła sprawozdanie z działalności ogniw terenowych SBP
w kadencji 2017-2021. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich rozpoczynało kadencję z liczbą 6448 członków, działających w 16 okręgach, 55 oddziałach i 262 kołach
(stan na koniec 2017 r.), a na koniec 2021 r. liczyło 4866 członków, w 16 okręgach,
49 oddziałach i 211 kołach. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte.
Marzena Przybysz omówiła Sprawozdanie z działalności sekcji/komisji/zespołów w kadencji 2017-2021. W 2018 r. ZG podjął uchwałę w sprawie zamknięcia
działalności Komisji ds. Edukacji Informacyjnej. Komisja Ochrony i Konserwacji
Zbiorów, Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów, Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych nie prowadziły od początku kadencji żadnej działalności. W 2020 r. ZG SBP podjął decyzję o powołaniu Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii
i Instytucji Kultury. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte.
b) Członkowie ZG zapoznali się przed spotkaniem z propozycjami zmian w Statucie SBP sporządzonymi przez Komisję ds. Statutu. Wniosek Komisji o zatwierdzenie zmian w Statucie został przyjęty jednogłośnie.
c) Projekt Strategii SBP na lata 2021-2029 omówił Krzysztof Dąbkowski. Wymienił kluczowe obszary działalności:
•• Polityka i praktyka biblioteczna
•• Partnerstwo w działaniu
•• Integracja
•• Prestiż
•• Edukacja.
Zauważył potrzebę zatrudnienia w Biurze ZG SBP osoby, która zajmowałaby się
wyłącznie monitorowaniem realizacji Strategii i organizacją prac poszczególnych
zespołów realizujących Strategię.
Przewodniczący Komisji ds. wniosków i postulatów członków SBP, Andrzej Jagodziński zapowiedział spotkanie członków Komisji w połowie kwietnia br.
d) Przebieg wyborów w strukturach SBP krótko omówiła dr Barbara Budyńska.
Do Biura ZG SBP stopniowo napływają informacje o zjazdach oddziałowych. Zgodnie z Uchwałą ZG SBP nr 1/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. wprowadzono możliwość
przesunięcia terminów walnych zebrań kół i oddziałowych zjazdów delegatów,
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tak by ich organizacja i przebieg były bezpieczne, dostosowane do obowiązujących sanitarnych obostrzeń. Jednocześnie utrzymany został termin do 25 kwietnia
2022 r. na przeprowadzenie okręgowych zjazdów delegatów (zgodnie z Uchwałą
ZG SBP nr 8/2021 z dnia 26 października 2021 r.)
e) Dr Barbara Budyńska przypomniała o zgłaszaniu kandydatur do nadania
godności Członka Honorowego SBP. Uprawnieni do składania wniosków są: Honorowy Przewodniczący SBP, Zarząd Główny SBP, Zarządy Okręgowe SBP, Przewodniczący Sekcji, Komisji i Zespołów ZG SBP.
Ad. 5
Stan realizacji konkursów organizowanych przez SBP:
–– rozstrzygnięcie konkursu na plakat TB 2022,
–– zakończenie I etapu XII edycji konkursu „Bibliotekarz Roku 2021”,
–– Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za 2021 rok (termin zgłaszania prac minął 15.03; rozstrzygnięcie 31.05),
–– XIV edycja konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021” (termin zgłaszania
prac minął 15.03; rozstrzygnięcie 1.04; wpłynęło 38 zgłoszeń),
–– konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2022 (ogłoszenie 29 kwietnia).
Ad. 6
Dyrektor Biura ZG SBP Aldona Zawałkiewicz przedstawiła dane dotyczące przekazywania przez oddziały SBP 15% składek członkowskich do Zarządu Głównego.
Prezentowany materiał wymaga aktualizacji ze względu na likwidację niektórych
oddziałów. Skarbnik SBP, Bożena Chlebicka-Abramowicz podjęła się sporządzenia
aktualnego wykazu we współpracy z głównym księgowym Biura ZG SBP.
Ad. 7
Działalność wydawniczą omówiła Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP Marta Lach.
Wśród nowości książkowych wymieniła:
–– Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury. Księga jubileuszowa dedykowana prof.
dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej (red. Robert
Kotowski przy współpracy Doroty Grabowskiej),
–– Audycje Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego: treści, konteksty, interpretacje
(Janusz W. Adamowski, Dariusz Kuźmina, Jadwiga Woźniak-Kasperek).
Systematycznie ukazują się czasopisma SBP: „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”.
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Cały czas notuje się spadek przychodów ze sprzedaży książek. Sprzedaż czasopism utrzymała się na poziomie z ubiegłego roku. Rosną również koszty wydawnicze – przede wszystkim druku i papieru.
Wydawnictwo zwiększyło nacisk na promocję, zarówno przy wykorzystaniu
strony internetowej, jak i mediów społecznościowych. Systematycznie wysyłany
jest newsletter wydawniczy do ok. 8 tys. odbiorców.
13 kwietnia
W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ZOOM uczestniczyli: Barbara Budyńska, Joanna Chapska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic,
Paweł Pioterek, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz Jolanta
Szewczak, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Marta Lach, Mariusz Próchnicki, Aldona
Zawałkiewicz.
Spotkanie prowadziła dr Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP.
Porządek obrad obejmował następujące punkty:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 28 marca 2022 r.
2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2021
3. Sprawozdanie skarbnika SBP
4. Sytuacja finansowa i kadrowa Biura Zarządu Głównego SBP
5. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu Głównego SBP
6. Prezentacja założeń programu działania SBP na lata 2021-2025
7. Sprawy różne.
Ad. 1
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 28 marca 2022 r. został
przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Dr Barbara Budyńska przedstawiła treść uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SBP za rok 2021. Uchwała ZG SBP nr 4/2022 została
przyjęta jednogłośnie.
Ad. 3
Bożena Chlebicka-Abramowicz przedstawiła Sprawozdanie Skarbnika SBP
za rok 2021. Przychody Zarządu Głównego SBP w 2021 r. osiągnęły poziom
1 246 785,98 zł, natomiast koszty wyniosły 1 317 198,05 zł, co oznacza, że rok zamknął się stratą w wysokości 70 412,07 zł. Spadki przychodów, w odniesieniu do
2020 r., zanotowano w zakresie: dofinansowania książek i czasopism, sprzedaży
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czasopism, dodruków i repartycji, fakturowania przesyłek (porto), wpłat 1% dla organizacji pożytku publicznego.
Omawiając sytuację finansową Stowarzyszenia trzeba również wymienić działalność okręgów i oddziałów SBP, które ogółem zanotowały w 2021 r. wynik w wysokości +49 749,98 zł.
W podsumowaniu Skarbnik SBP stwierdziła, że nadal głównym źródłem utrzymania SBP jest sprzedaż czasopism („Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”) oraz
książek. Jednakże notowane znaczne spadki sprzedaży czasopism wskazują, że
należy szukać dodatkowego, stabilnego, niezależnego od dotacji źródła finansowania. Ważnym elementem działań SBP są także konferencje i warsztaty, które nie
tylko stanowią źródło przychodów, ale również podnoszą prestiż Stowarzyszenia.
Ogromne znaczenie dla przychodów SBP mają dotacje i dofinansowania, które
dają stabilność finansową i poszerzają działalność. Konieczne jest dalsze systematyczne monitorowanie i szczegółowa analiza finansów ZG SBP w ciągu całego roku
oraz skierowanie intensywnych działań w kierunku poprawy rentowności każdej
płaszczyzny działalności Stowarzyszenia. Trzeba szukać nowych rozwiązań poprawiających stan finansów umożliwiających realizowanie nie tylko statutowych
działań na rzecz środowiska, ale również będących nową ofertą.
Sprawozdanie Skarbnika SBP za 2021 rok zostało jednogłośnie przyjęte.
Ad. 4
Sytuację finansową i kadrową Biura Zarządu Głównego SBP omówiła jego dyrektor Aldona Zawałkiewicz. Przedstawiła strukturę przychodów w procentowym
ujęciu. Największy wpływ na przychód mają: dotacje, sprzedaż czasopism, wpłaty
od uczestników szkoleń oraz sprzedaż reklamy. Prezentując strukturę kosztów odniosła się również do ujemnego bilansu na koniec 2021 r. Jest on spowodowany
kilkoma czynnikami, jednak największy wpływ miało zalanie magazynów, w wyniku którego zniszczeniu uległy publikacje wydane przez SBP (straty oszacowano
na ok. 40 tys. zł).
Zdaniem B. Budyńskiej straty wynikające z tego tytułu zostały częściowo zniwelowane. Biblioteka Narodowa zakupiła od wydawnictwa SBP czasopisma i pub
likacje zwarte na ogólną kwotę ponad 14 tys. zł. Decyzją Dyrekcji Biblioteki Narodowej zmniejszony o 50% został czynsz w 2022 r. na wynajem lokali od BN, co
znajdzie swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu 2022 r.
Inne przyczyny ujemnego wyniku finansowego to: spadek sprzedaży czasopism; niższe dofinansowanie książek i czasopism (w tym brak dofinansowania dla
miesięcznika „Bibliotekarz” mimo obowiązującej umowy z Biblioteką Publiczną
m.st. Warszawy. W 2021 r. SBP otrzymało od Biblioteki na Koszykowej niższą kwotę
zamiast planowanej 30 tys.); przedłużająca się procedura oceny wniosków w MEiN
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dotyczących wsparcia dla czasopism naukowych; brak ulg, z których SBP korzystało w 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej.
Następnie Aldona Zawałkiewicz omówiła sytuację kadrową Biura Zarządu
Głównego SBP. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił znaczny spadek liczby zatrud
nionych osób – z 15 w 2012 r. (14,5 etatu) do 10 w 2021 r. (8,5 etatu).
Ad. 5
Członkowie ZG otrzymali przed spotkaniem Regulamin Organizacyjny Biura
ZG SBP. Dokument ma identyczne brzmienie jak jego obowiązująca wersja z roku
2011. Zaproponowana poprawka w przedstawionej wersji i z roku2019 r. dotyczyła zmiany zapisu „Redakcja portalu SBP” na „Portal SBP”, zgodnie ze schematem
organizacyjnym.
Andrzej Jagodziński zauważył, że zapisy Regulaminu powinny być zgodne
ze Statutem SBP a ten zostanie przyjęty podczas KZD. Stwierdził, że Regulamin
powinien zostać przyjęty przez Zarząd Główny wybrany na nową kadencję m.in.
dlatego, że w rekomendacjach zawartych w Programie działania na lata 2021-2029
postulowane będzie poszerzenie składu biura o osobę zajmującą się realizacją
Strategii na lata 2021-2029.
Zdaniem Barbary Budyńskiej, Małgorzaty Furgał i Krzysztofa Dąbkowskiego
nie ma przeszkód, aby przyjąć Regulamin przed KZD.
Ad. 6
Założenia do programu działania na lata 2021-2025 przedstawił Krzysztof Dąbkowski. Opracowywany dokument będzie propozycją/rekomendacją 4-letniego
planu działania dla Zarządu Głównego SBP wybranego podczas najbliższego Zjazdu. Opiera się na dokumentach: Statut SBP, Strategia SBP na lata 2021-2029, wyniki
badania ankietowego z 2021 r. dot. oczekiwań członków SBP wobec przyszłości
organizacji. Główne obszary:
–– poprawa komunikacji w środowisku tworzącym organizację,
–– kontynuacja działalności edukacyjnej,
–– zwiększenie społecznego prestiżu i statusu bibliotekarza z uwzględnieniem
sytuacji płacowej,
–– utworzenie mechanizmów aktywizujących członków SBP do angażowania
się w działalność organizacji,
–– uatrakcyjnienie wizerunku SBP (pozyskiwanie nowych i utrzymanie obecnych członków),
–– budowanie wspólnoty poprzez kontakty między członkami, poprawa komunikacji,
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–– uporządkowanie struktury Biura ZG SBP (dostosowanie do bieżących wyzwań związanych z realizacją Strategii SBP),
–– praca w ramach zespołów powoływanych w razie potrzeby do realizacji bieżących zadań.
Ad. 7
Sprawy różne:
–– Komisja Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego obradująca pod kierunkiem prof. Jadwigi Sadowskiej doceniła 4 publikacje wydane w 2021 r.
nominowane do Nagrody.
Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził decyzję Komisji. Laureaci otrzymają medale i dyplomy, które zostaną wręczone podczas Targów Książki
w Warszawie.
–– Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu zwróciła się do dr Barbary Budyńskiej o wytypowanie przedstawicieli SBP do udziału w posiedzeniu Komisji w dn. 11 maja 2022 r. Przewodnicząca uważa, że w spotkaniu powinni
wziąć udział wszyscy członkowie ZG. Lista członków ZG wraz z adresami
mailowymi zostanie przekazana do Komisji.
–– Kapituła godności Członka Honorowego SBP zbierze się w połowie maja br.
Do tego czasu można składać wnioski. Organami uprawnionymi są: Honorowy Przewodniczący SBP, Zarząd Główny SBP, Zarządy Okręgowe SBP, Przewodniczący Sekcji, Komisji i Zespołów ZG SBP.
–– Joanna Potęga poinformowała o trudnej sytuacji w Oddziale SBP w Siedlcach, wynikającej z likwidacji kół. Barbara Budyńska zaapelowała o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami oddziału i wspólne wypracowanie
rozwiązania.
–– Członkowie ZG ustalili, że podobnie jak w latach ubiegłych, hologramy do
legitymacji członkowskich na lata 2022 i 2023 zostaną zamówione przez
Biuro ZG SBP na koszt struktur.
–– Andrzej Jagodziński poinformował o zaplanowanym na dzień 22 kwietnia
2022 r. spotkaniu Komisji ds. Wniosków.
–– Barbara Budyńska zaproponowała wprowadzenie kolejnej zmiany do Statutu SBP dotyczącej zmniejszenia liczby osób w Zarządzie Głównym, Głównej
Komisji Rewizyjnej oraz Głównym Sądzie Koleżeńskim. Propozycja ta wynika ze stale malejącej liczby członków SBP, co wpływa również na niższą
liczbę delegatów, spośród których wybierani są członkowie wymienionych
organów. Sprawa zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu ZG SBP
w dn. 26 kwietnia 2022 r.
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26 kwietnia
W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ZOOM uczestniczyli:
Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof
Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Rozalia
Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz Jolanta Szewczak, Małgorzata
Dargiel-Kowalska, Marta Lach, Aldona Zawałkiewicz.
Spotkanie prowadziła dr Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP.
Porządek obrad obejmował następujące punkty:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZG SBP w dn. 13 kwietnia 2022 r.
2. Przygotowania do KZD:
•• Zatwierdzenie dokumentów zjazdowych:
–– Strategia SBP na lata 2021-2029,
–– Program działania na lata 2021-2025,
–– Regulaminy komisji zjazdowych,
–– projekt uchwał i wniosków.
•• Przyjęcie programu KZD.
•• Zatwierdzenie preliminarza finansowego KZD.
•• Omówienie wyborów w okręgach.
•• Prezentacja projektu strony KZD.
•• Medale, odznaczenia.
Ad. 1
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 13 kwietnia 2022 r. został
przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Członkowie ZG otrzymali przed spotkaniem projekty dokumentów: Strategia
SBP na lata 2021-2029 oraz Program działania na lata 2021-2025. Po krótkiej dyskusji, w której zgłaszano propozycje drobnych poprawek i uzupełnień, projekty
dokumentów zostały przyjęte. Ostateczna wersja, która zostanie przedstawiona
na KZD będzie opracowana podczas spotkania członków ZG z członkami Komisji
ds. uchwał i postulatów w dn. 28 kwietnia br.
Sylwia Błaszczyk przedstawiła poprawki i uzupełnienia do projektów regulaminów: Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Komisji zjazdowych: Mandatowej,
Wyborczej, Skrutacyjnej, Statutowej, Uchwał i Wniosków. Projekty regulaminów
zostały przyjęte.
W kolejnej części spotkania dr Barbara Budyńska przedstawiła proponowany
program Krajowego Zjazdu Delegatów. Po przyjęciu poprawki zgłoszonej przez
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Andrzeja Jagodzińskiego dotyczącej wystąpienia przewodniczącego Komisji
ds. postulatów i wniosków program został zatwierdzony.
Dyrektor Biura ZG SBP Aldona Zawałkiewicz przedstawiła preliminarz kosztów.
Proponowana opłata dla delegata to 510 zł. Kwota obejmuje akredytację, materiały zjazdowe, publikacje SBP, dwa obiady, kolację, serwisy kawowe. Z opłat za
udział w KZD zwolnieni są członkowie honorowi SBP, członkowie ZG, GKR i GSK
oraz przewodniczący komisji/sekcji/zespołów działających przy ZG SBP. Członkowie Zarządu Głównego jednomyślnie zatwierdzili preliminarz kosztów. W przypadku udziału w seminarium „Siła lektury w czasie zagrożenia” cena wynosi 618 zł.
Następnie zaprezentowano program seminarium. A. Zawałkiewicz zwróciła także
uwagę na zmianę w możliwości uczestnictwa w seminarium. Podczas spotkania
z pracownikami CBW okazało się, że ze względów technicznych i strategicznych
(obiekt wojskowy) seminarium nie może odbywać się w formie online.
Dr Barbara Budyńska poinformowała o przebiegu wyborów w okręgach SBP.
W większości okręgów odbyły się już zjazdy i wybory, do Biura ZG SBP napływają
informacje o delegatach na KZD. Okręgowe zjazdy nie odbyły się jeszcze w okręgu
pomorskim i warmińsko-mazurskim (planowany termin to 27 kwietnia).
P.o. Przewodniczącej SBP zaapelowała również o zgłaszanie wniosków o odznaczenia stowarzyszeniowe.
Na zakończenie spotkania Aldona Zawałkiewicz przedstawiła projekt strony
internetowej poświęconej KZD, gdzie zamieszczone zostaną wszystkie dokumenty, informacje organizacyjne, formularz rejestracyjny itp.
28 kwietnia
W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ZOOM uczestniczyli: Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata
Furgał, Andrzej Jagodziński, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz
oraz Małgorzata Dargiel-Kowalska, Marta Lach, Aldona Zawałkiewicz.
Spotkanie prowadziła dr Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP.
Tematem spotkania było dopracowanie ostatecznej wersji projektu dokumentów: Strategia SBP na lata 2021-2029 oraz Program działania na lata 2021-2025,
a także przedstawienie wniosków, które wpłynęły do Komisji Wniosków i Postu
latów.
Projekty Strategii oraz Programu działania, które będą prezentowane na Krajowym Zjeździe Delegatów zostaną zamieszczone na stronie www poświęconej
KZD.
Andrzej Jagodziński przedstawił wyniki prac Komisji Wniosków i Postulatów.
Wnioski zostały podzielone na trzy grupy:
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I
Podjęcie prac nad zorganizowaniem powszechnego X Zjazdu Bibliotekarzy
Polskich (w formie hybrydowej).
Opracowanie/przywrócenie pragmatyki zawodowej.
Podjęcie przygotowań do organizacji VIII Forum SBP Bibliotekarzy (online),
czyli spotkań pomiędzy Krajową Radą Biblioteczną, Zarządem Głównym
SBP, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Dyrektorem Biblioteki Narodowej,
przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w celu wypracowania stanowiska w sprawie rozwoju bibliotekarstwa.
Opracowanie wspólnie ze środowiskiem twórców zasad gromadzenia,
opracowania i wypożyczania elektronicznych materiałów bibliotecznych
(e-booków, audiobooków i synchrobooków).
II
Rozwijanie „Bazy Wiedzy”. Platformy z nagraniami szkoleń prowadzonych
przez SBP oraz specjalnie nagranych wykładów. Platforma byłaby płatna,
ze zniżkami dla członków SBP.
Wprowadzenie certyfkatów kursów przygotowujących do zawodu bibliotekarza.
Zwiększenie liczby publikacji wydawanych przez SBP, dotyczących praktyki zawodowej w bibliotekach (poradniki, itp.).
Stworzenie przestrzeni online do prezentacji dobrych praktyk w działalności bibliotek i struktur terenowych SBP, które zachęcałyby do wstępowania
do Stowarzyszenia, poprawa komunikacji.
Zainicjowanie dyskusji na temat roli Krajowej Sieci Bibliotecznej w obecnych warunkach (określenie roli i zobowiązań poszczególnych typów bibliotek oraz szczebli w strukturze bibliotek).
III
Opracowanie nowego regulaminu obejmującego zasady wyboru Bibliotekarzy Roku (np. plebiscyt z głosowaniem czytelników) z uwzględnieniem
wyboru w bibliotekach, gminach, powiatach i województwach.
Wprowadzenie nowej kategorii: Najlepszy Dyrektor Biblioteki Roku.
Umożliwienie wszystkim strukturom SBP opiniowania aktów prawnych
z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji.
Wzmacnianie integracji środowiska bibliotekarzy w terenowych strukturach poprzez konferencje, szkolenia, seminaria i zjazdy integracyjne.
Stworzenie mechanizmów umożliwiających strukturom terenowym opiniowanie łączenia bibliotek z innymi instytucjami.
Kontynuowanie sprawdzonych form.
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Dokument opracowany przez Komisję jest otwarty, będzie uzupełniany
o wnioski, które jeszcze zostaną zgłoszone przed i w trakcie KZD.
Na zakończenie spotkania dr Barbara Budyńska przedstawiła projekt kolejnych zmian w Statucie SBP przygotowany przez Sylwię Błaszczyk. Zmiany dotyczą
zmniejszenia liczby członków Zarządu Głównego SBP, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji uznano, że sprawa Statutu będzie jednym z tematów kolejnego posiedzenia ZG (26 maja).

 3. Uchwały Zarządu Głównego SBP
UCHWAŁA Nr 1/2022
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie możliwości przesunięcia terminów walnych zebrań kół
i oddziałowych zjazdów delegatów
W związku z obowiązującymi nadal obostrzeniami dotyczącymi organizacji spotkań oraz w trosce o bezpieczeństwo podczas walnych zebrań Zarząd Główny
SBP uznaje za zasadne wprowadzenie możliwości przesunięcia terminów walnych zebrań kół i oddziałowych zjazdów delegatów (określonych Uchwałą ZG SBP
nr 8/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów za kadencję 2017-2021), tak by ich organizacja dostosowana była do warunków i możliwości wynikających z luzowania
przepisów w związku z pandemią. Jednocześnie utrzymany zostaje termin do 25
kwietnia 2022 r. na przeprowadzenie okręgowych zjazdów delegatów (zgodnie
z ww. Uchwałą ZG SBP nr 8/2021).
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

26

UCHWAŁA Nr 2/2022
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie wyborów w Oddziale SBP w Krakowie, Oddziale SBP
w Białymstoku, Okręgu SBP w Krakowie, Okręgu SBP w Białymstoku
Zarząd Główny SBP, po zapoznaniu się z dokumentacją z Oddziałowego Zjazdu SBP w Krakowie z 15.10.2021, Okręgowego Zjazdu Delegatów SBP w Krakowie
z 8.12.2021, Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SBP Oddziału Białostockiego
z 19.01.2022 i Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SBP Okręgu Białostockiego
z 19.01.2022, stwierdza uchybienie formalne w sposobie dokonanych wyborów,
w związku z zastosowaniem jawnego trybu wyborów (naruszenie par. 62.2 Statutu
SBP).
Zarząd Główny SBP, biorąc pod uwagę przedstawione wyjaśnienia i obowiązujący w kraju, w trakcie zjazdów, stan zagrożenia epidemicznego oraz związane
z nim trudności organizacyjne, przyjmuje do wiadomości zaistniały stan rzeczy.
Stwierdza jednak, że konieczne jest przestrzeganie zapisów Statutu SBP, tak, aby
podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

UCHWAŁA Nr 3/2022
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 3marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
dotyczącego wykluczenia wszystkich rosyjskich organizacji i bibliotek
z Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich
IFLA”
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uchwala apel skierowany do Prezydenta IFLA i Zarządu IFLA. Apel stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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Apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dotyczący wykluczenia
wszystkich rosyjskich organizacji i bibliotek z Międzynarodowej Federacji
Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA
W wyniku brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę zniszczeniu ulega dorobek
pokoleń, ginie tysiące ludzi, setki tysięcy zmuszonych jest do ucieczki i szukania schronienia. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich potępia działania Rosji i wyraża swoją głęboką solidarność z całym Narodem
Ukraińskim i naszymi Koleżankami i Kolegami – ukraińskimi bibliotekarzami.
Nie można obojętnie przejść wobec tak straszliwego łamania przez Rosję umów
międzynarodowych i norm społecznych. Dlatego popieramy apel Stowarzyszenia
Bibliotek Ukraińskich i wzywamy do wykluczenia wszystkich rosyjskich instytucji
z członkostwa w Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA. Wierzymy, że rosyjscy bibliotekarze, z którymi wielokrotnie spotykaliśmy
się na forach dyskusyjnych, kongresach, sympozjach przynoszących merytoryczną
korzyść obu stronom, znajdą dużo siły i determinacji, by wyrazić swój sprzeciw wobec łamania zasad i norm przyjętych w cywilizowanych krajach w XXI wieku.
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
dr Barbara Budyńska
p.o. Przewodniczącej SBP
UCHWAŁA Nr 4/2022
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na podstawie § 40 ust.
1 pkt 9 statutu w dniu 13 kwietnia 2022 r. przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za rok 2021.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

II. Sprawozdanie z posiedzenia Rady
Programowej Wydawnictwa NiE SBP

W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się online posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Wydawnictwa, w którym wzięli udział: Mariola Antczak, Danuta Brzezińska, Barbara Budyńska, Dorota Grabowska, Bożena Koredczuk, Dariusz Kuźmina, Marta Lach, Remigiusz Sapa, Barbara Sosińska-Kalata, Elżbieta Stefańczyk,
Aldona Zawałkiewicz, Elżbieta Barbara Zybert. Posiedzenie otworzył prof. Dariusz
Kuźmina przewodniczący Rady, który dokonał analizy możliwości wydawniczych
SBP w najbliższym czasie. Złożył gratulacje Wydawnictwu, że znalazło się na liście
Wydawnictw punktowanych i otrzymało 80 punktów, a w naukach społecznych
100 punktów oraz Redaktorkom Naczelnym czasopism naukowych prof. Elżbiecie
Barbarze Zybert i prof. Barbarze Sosińskiej-Kalacie za wysoki poziom obu czasopism, a co za tym idzie wysoką punktację obu periodyków. Zaznaczył, że udało
się rozwinąć naszą współpracę o nową serię medioznawczą pod kierunkiem prof.
A. Jupowicz-Ginalskiej „Komunikacja społeczna i media – teoria, metodologia,
praktyka”, która ma duży potencjał. Wspomniał również o sukcesie serii naukowej „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”, w której ukazało się ponad 210 publikacji.
Podkreślił dużą zasługę Wydawnictwa w pozyskiwaniu w 90% dotacji z różnych
źródeł na wydawanie książek. Zaznaczył, że czasopisma naukowe coraz częściej
są wydawane tylko w wersji elektronicznej i zasugerował, aby czasopisma wydawane przez Wydawnictwo SBP także były sprzedawane tylko w wersji elektronicznej. Ponieważ nakłady czasopism utrzymują się na poziomie przynoszącym
zysk Stowarzyszeniu, dyr. M. Lach podjęła decyzję o utrzymaniu sprzedaży czasopism naukowych w wersji papierowej. Profesor D. Kuźmina poruszył również
temat rosnących cen papieru co ma duży wpływ na cenę druku książek i czasopism, a przez to na rosnące ich ceny. Oceniając dorobek stwierdził, że dobrze
utrzymywany jest kierunek tematyki wydawanych książek przez Wydawnictwo.
Zaznaczył, że środowisku naukowemu zależy, żeby publikacje związane z biblio29

tekoznawstwem, dziennikarstwem i informacją naukową były wydawane przez
Wydawnictwo NiE SBP. Na koniec prof. D. Kuźmina podkreślił, że na uznanie zasługuje również działalność o charakterze promocyjnym, która jest na bieżąco
wdrażana i rozwijana przez Wydawnictwo. Następnie p.o. Przewodniczącej dr B.
Budyńska przedstawiła rolę Wydawnictwa w działalności SBP. Podkreśliła, że Wydawnictwo ma ważne i ustabilizowane miejsce w działalności SBP. Zaznaczyła,
że Wydawnictwo NiE SBP ma swoją renomę m.in. merytoryczną i naukową, a na
wynik końcowy pracy Wydawnictwa składa się wiele elementów np.: oferta, finansowanie, promocja i odbiór oraz wykorzystanie oferty i wpływy ze sprzedaży.
Dr B. Budyńska przedstawiła badania ankietowe kierowane do członków SBP,
gdzie część pytań dotyczyła Wydawnictwa. Przy określeniu w ankiecie mocnych
stron SBP jedną z nich była działalność wydawnicza. Przy ocenie działalności wydawniczej przez członków SBP ok. 60% oceniło dobrze i bardzo dobrze. Na pytanie
dotyczące czytania czasopism naukowych i fachowych SBP grupa ankietowanych
członków odpowiadała różnie w zależności od stażu pracy, wieku i wielkości miejscowości. Na koniec dr B. Budyńska zwróciła uwagę na duży dysonans między tym
co prezentuje Wydawnictwo SBP, wkładem, ofertą, promocją, a odbiorem tego
i wykorzystaniem przez środowisko bibliotekarskie. Sytuacja ta ma duży wpływ na
wynik finansowy, na możliwości wydawnicze oraz podejmowanie nowych inicjatyw. Natomiast problemem jest, w jaki sposób i w jakim zakresie ta oferta będzie
odbierana.
Następnie dyr. M. Lach przedstawiła działalność wydawniczą za lata 20192021. Na wstępie przypomniała dorobek wydawniczy w poszczególnych latach.
W 2019 r. Wydawnictwo wydało 24 publikacje, a w 2020 r. 20 pozycji.
Rok 2020 i 2021 okazał się trudny dla Wydawnictwa, które zmagało się z problemami w pozyskiwaniu ciekawych tytułów, jak i spadającą sprzedażą książek
oraz czasopism. Czas pandemii i izolacji dotknął wszystkie sektory gospodarki,
a znamiona Covid-19 odbiły się na dorobku wydawniczym. W 2021 r. zostało wydanych 16 pozycji zwartych z czego 10 miało charakter naukowy. Pomimo dużego
zaangażowania całego Zespołu efekty sprzedaży w 2021 r. były niezadowalające,
choć zostały wydane ciekawe pozycje. Dodatkowo z powodu trwającej pandemii
autorzy zgłaszali opóźnienia lub przeniesienie tytułu na następny rok.
Dyr. M. Lach poinformowała, że mimo podjętych działań nie udało się powstrzymać spadających nakładów wydawnictw oraz że rok 2021 był kolejnym,
w którym odnotowano mniejsze przychody za sprzedaży w porównaniu do roku
poprzedniego. Zaznaczyła, że niepokój budzi pogarszająca się rentowność czasopism branżowych, co wymusiło z kolei zmniejszenie nakładów na rok 2022.
Z dużym niepokojem odniosła się do rosnących cen papieru i kłopotów z jego
pozyskiwaniem – szczególnie na zabezpieczenie druku miesięczników, które co
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miesiąc drukowane są w wyższej cenie. Zaznaczyła, że ceny papieru nadal rosną
i papiernie ani drukarnie nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, kiedy to się zatrzyma. Oferta na druk książki lub nakładu czasopisma ważna jest 3 dni co utrudnia
wycenę i kalkulację danego tytułu (do tej pory stała cena była utrzymywana przez
drukarnię co najmniej przez 30 dni).
Przedstawiła również utrzymującą się trudną współpracę z niektórymi Uniwersytetami oraz Wydawnictwami uczelnianymi. W sprawie współpracy z uczelniami
przytoczyła wypowiedź jednego z profesorów o sytuacji wydawania publikacji
poza rodzimą uczelnią: „Obowiązujące przepisy wewnętrzne powodują, że finansowanie książek jest możliwe przy pozyskaniu tzw. grantów wewnętrznych, a te
z kolei można uzyskać jedynie wówczas, gdy publikacja ukazuje się w Wydawnictwach Uniwersyteckich. Aby wydać książkę poza Uniwersytetem, trzeba pozyskać finansowanie z innych źródeł, np. z grantu MEiN, który jest bardzo trudno
uzyskać”. W tej sprawie zabrał głos prof. D. Kuźmina, który przedstawił sytuację
na swoim Wydziale, gdzie nie ma zakazu wydawania z grantów wewnętrznych
publikacji poza Uniwersytetem Warszawskim i pochwalił współpracę swojego
Wydziału z Wydawnictwem SBP w ostatnich latach. Głos zabrała również prof.
B. Koredczuk, która wysoko oceniła współpracę z Wydawnictwem i podkreśliła,
że jeżeli Autor na jej uczelni liczy na dofinansowanie Wydziału, dziekan sugeruje wydawanie w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednak środowisko
wrocławskich bibliologów, informatologów, medioznawców chętnie współpracuje z Wydawnictwem SBP i prof. Bożena Koredczuk ma nadzieję, że dalsza współpraca będzie nadal pomyślna i liczy na przychylność władz uczelni. Dyr. M. Lach
podziękowała za docenienie dotychczasowej współpracy. Następnie prof. Remigiusz Sapa przedstawił sytuację na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie decyzje
wydawnicze są w rękach Dziekanów i nie ma zakazu druku w innym Wydawnictwie niż macierzyste. Podkreślił, że liczą się punkty, a w Wydawnictwie SBP można
pozyskać 100 punktów, więc warto drukować. Następnie zabrała głos prof. Mariola
Antczak, która powiedziała, że Uniwersytet Łódzki jest zobligowany rozporządzeniem Rektora wydawać publikacje w macierzystej uczelni, a w Wydawnictwie UŁ
nastąpiły zmiany. Profesor M. Antczak podkreśliła, że książki publikowane przez
Wydawnictwo SBP są wydawane bardzo szybko i sprawnie, prace redakcyjne były
zawsze na wysokim poziomie i dużo wnosiły do książek. Współpraca z Wydawnictwem SBP układała się profesjonalnie. Dyr. M. Lach podziękowała i przyznała, że
książki wydane wspólnie były ciekawymi i wartościowymi publikacjami. Na koniec
prof. M. Antczak zaprosiła ponownie Wydawnictwo SBP do współpracy, M. Lach
odpowiedziała że podejmie taką próbę.
Dyr. M. Lach podziękowała za dyskusję i wróciła do omawiania działalności
wydawniczej. W latach 2019-2021 regularnie ukazywały się miesięczniki: „Biblio31

tekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz czasopisma naukowe – kwartalnik „Przegląd
Biblioteczny” i półrocznik „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne”. Poza książkami i czasopismami w roku sprawozdawczym ukazały się po dwa
numery „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” oraz „Oferty Wydawniczej”.
Po podsumowaniu działalności wydawniczej dyr. M. Lach zaprezentowała
w punktach najważniejsze sprawy i osiągnięcia jakie w latach 2019-2021 udało się
zrealizować:
1. Wpisanie oficyny wydawniczej SBP na listę preferowanych wydawnictw
MNiSW dzisiaj MEiN publikujących recenzowane monografie naukowe – 80
punktów.
2. Opublikowanie w latach 2019-2021 łącznie 60 publikacji.
3. Uruchomienie nowych serii: „Seria Historyczna” (2019), która na swoim koncie ma już 9 wydanych tomów, „Komunikacja społeczna i media – teoria,
metodologia, praktyka” (2021), wydawana we współpracy z Wydziałem
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.
4. Pozyskiwanie dotacji z różnych źródeł na 90% wydanych publikacji, co jest
kluczowym elementem możliwości wydawania publikacji przy spadających
nakładach.
5. Opracowanie strategii rozwoju Wydawnictwa na lata 2021-2025, której
celem jest wdrożenie działań prowadzących do poprawy wyników ekonomicznych wydawnictwa, doskonalenie systemu dystrybucji publikacji oraz
skuteczne promowanie wydawnictwa, a co za tym idzie osiągnięć naukowych pracowników naukowych i autorów środowiska bibliotekarskiego.
6. Wzmocnienie edukacyjnej roli Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego
SBP.
7. Zakup platformy OJS (Open Journal System), która zapewniła otwarty dostęp
do treści czasopism naukowych SBP (bieżących i archiwalnych), usprawniła
prace redakcji (wstawianie do wolnego dostępu obu czasopism po okresie
6 miesięcy od wydania wpłynęło nieznacznie na spadek nakładów):
•• podniesienie jakości recenzji wydawniczych, prac edytorskich (profesjonalne korekty),
•• wyposażenie artykułów naukowych w identyfikatory DOI (umożliwia
wzrost cytowania i poprawę pozycjonowania artykułu), ORCID (umożliwia rozpoznanie autora artykułu),
•• zastosowanie programu antyplagiatowego do kontroli oryginalności
tekstów artykułów,
•• zwiększenie liczby artykułów w jęz. angielskim oraz recenzentów zagranicznych,
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•• opublikowanie w latach 2019-2020 – 4 dodatkowych zeszytów „Zagadnień Informacji Naukowej” i 2019-2021 – 3 „Przeglądu Bibliotecznego”,
•• opracowanie strategii rozwoju czasopism na następne lata,
•• digitalizację czasopism branżowych, modernizację Archiwum Cyfrowego SBP: https://ac.sbp.pl (2020).
8. Poprawa jakości obu czasopism naukowych, zwiększenie ich zasięgu odbioru w środowisku międzynarodowym, przygotowanie do ewaluacji czasopism w bazie Scopus, zwiększenie liczby punktów w ocenie MEiN:
•• „Przegląd Biblioteczny”: 2018 – 9 pkt, 2019 – 20 pkt, 2021 – 40 pkt (marzec), 70 pkt (grudzień);
•• „Zagadnienia Informacji Naukowej”: 2018 – 8 pkt, 2019 – 20 pkt, 2021
– 40 pkt.
9. W bazie Index Copernicus uzyskano znaczący progres w ocenie (wskaźnik
ICV):
•• „Przegląd Biblioteczny”: 2019 r. – 79,86, 2020 – 96,17;
•• „Zagadnienia Informacji Naukowej” : 2019 r. – 82,13, 2020 – 99,66.
10. Uruchomienie nowej strony Wydawnictwa (maj 2021), gdzie realizowana
jest sprzedaż książek i czasopism oraz prowadzony blog – zakładka „Ak
tualności”, gdzie znajdują się informacje o książkach, newsach i konkursach
(2021).
11. Opracowanie i wdrożenie dystrybucji newslettera zatytułowanego – „Co
nowego w świecie książek i bibliotek?”, rozsyłanego co miesiąc do ok. 8 tys.
odbiorców.
12. Wprowadzenie nowych form promocji sprzedaży wydawnictw (sklep na FB),
13. Wdrażanie sprzedaży na Allegro.
14. Wprowadzenie marketingowych rozwiązań w promocji publikacji w mediach społecznościowych Wydawnictwa (Facebook, Instagram) oraz w „Aktualnościach” na stronie wydawnictwo@sbp.pl.
Następnie dyr. M. Lach przedstawiła wstępny plan wydawniczy na 2022 rok.
Plan ma charakter otwarty. Zwróciła uwagę na wydaną w tym roku publikację
pod red. naukową prof. R. Kotowskiego przy współpracy dr D. Grabowskiej Wokół
bibliotek i dziedzictwa kultury. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej, na zawartość której złożyły się
opracowania z wielu dziedzin szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych, m.in.: bibliologii, muzeologii, historii. Wspomniała również, że w przygotowaniu jest książka z serii historycznej autorstwa Jolanty Chwastyk-Kowalczyk:
„Pro Libris”. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne (2001-2021) wydawanej we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielo-
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nej Górze oraz książka wydawana wspólnie z UW Kobiety Polsce – Polska Kobietom
autorstwa Agnieszki Chamery-Nowak. Nadmieniła, że trwają prace nad publikacją pokonferencyjną z serii „Automatyzacja Bibliotek” pt. Technologiczne aspekty
działalności bibliotek w pandemii: nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek –
pod red. prof. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej oraz nad długo oczekiwaną
książką autorstwa dr M. Paul i dra M. Zająca: Otwarci / ostrożni / niezdecydowani:
opinie i postawy bibliotekarzy publicznych względem kontrowersyjnych książek dla
dzieci.
Następnie zabrała głos prof. E. B. Zybert, która odniosła się do działalności wydawniczej i pogratulowała Wydawnictwu dorobku oraz nagród w konkursie Academia, gdzie zgłaszają swoje publikacje wydawnictwa z całej Polski, często wysoko budżetowe i pięknie wydawane, a mimo to Wydawnictwo SBP jest zauważane
i otrzymuje nagrody.
Profesor D. Kuźmina odnosząc się do wypowiedzi i przedstawionych przez
dr B. Budyńską wyników badań zaproponował przygotowanie ankiety badawczej
dla środowiska naukowego dotyczącej czytania przez środowisko naukowe czasopism: „Przeglądu Bibliotecznego” i „Zagadnień Informacji Naukowej”, co byłoby
bardzo ciekawe dla środowiska.
Dr B. Budyńska stwierdziła, że jest to dobry kierunek i że SBP musi czerpać wiedzę z różnych rozwiązań i badań empirycznych. Zwróciła uwagę na ciekawą ofertę
Wydawnictwa skierowaną do środowiska bibliotekarskiego i naukowego, która
nie ma przełożenia na zainteresowanie i sprzedaż publikacji.
Profesor E. B. Zybert zgodziła się z przedmówcami i przyznała, że warto przeprowadzić takie badania. Podziękowała za zgłaszane do „Przeglądu Bibliotecznego” teksty i zachęciła do nadsyłania artykułów, które powstają w ośrodkach uniwersyteckich w całej Polsce.
Dr B. Budyńska zgodziła się z prof. E. B. Zybert i przypomniała o nagrodzie naukowej SBP im. A. Łysakowskiego dedykowanej środowisku naukowemu.
Następnie zabrała głos Danuta Brzezińska mówiąc o trudnej sytuacji bibliotek
szkolnych, które nie otrzymują dofinansowania na prenumeratę czasopism fachowych. Nadmieniła, że gdyby biblioteki szkolne miały celowe dotacje np. ministerialne byłyby ważnym odbiorcą wydawnictw SBP.
Na koniec prof. D. Kuźmina podziękował za owocne spotkanie, pogratulował
utrzymywanego przez Wydawnictwo poziomu. Życząc dalszych sukcesów zaprosił na stacjonarne Posiedzenie Rady Naukowo-Programowej w kwietniu 2023 r.

III. Działalność edukacyjna SBP

 1. Szkolenia online
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Metody i formy animacji kultury w pracy z młodzieżą (24 stycznia)
Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru (25 stycznia)
Książka i czytelnik – (nie)codzienny duet (27 stycznia)
Kontrola zarządcza w praktyce – zadania, dokumentacja, podsumowanie
(4 lutego)
Cyberbezpieczna biblioteka (25 lutego)
Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników
i pracowników bibliotek (7 marca)
Tik Tok, stories, rolki – najnowsze formy promocji w 2022 r. (9 marca)
Zobacz, jak to robią inni. Wykorzystania mediów społecznościowych przez
biblioteki i twórców książkowych (18 marca)
Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych (22 marca)
Darmowe narzędzia do tworzenia podcastów (25 marca)
Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach (27 kwietnia)

 2. Pakiety szkoleniowe
•• 6 twarzy bibliotekarza (16 marca – 20 kwietnia)
Zestaw szkoleń adresowany do bibliotekarzy i wszystkich innych, którzy wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe szukają inspiracji do
nowych działań, są chętni do odkrywania nowych przestrzeni i wyzwań, w twórczy
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sposób podchodzą do zmiany. Udział w szkoleniach przekłada się na podniesienie
ich kompetencji w obszarach codziennej aktywności: świadczenia usług informacyjnych, prowadzenia działań zgodnych z przepisami prawa, realizowania wysokiej jakości spotkań i szkoleń grupowych, umacniania marki biblioteki, kreowania
w bibliotece nowej rzeczywistości i elastyczności w radzeniu sobie zarówno w komunikacji z drugim człowiekiem, jak i zadbaniu o własny spokój i wytrzymałość.
Realizowane tematy:
–– Bibliotekarz infobrokerem,
–– Bibliotekarz trenerem,
–– Bibliotekarz prawnikiem,
–– Bibliotekarz terapeutą,
–– Bibliotekarz kreatorem,
–– Bibliotekarz blogerem.
•• Bądź na bieżąco z social media (21 marca – 11 kwietnia)
Zestaw szkoleń pomyślany dla każdego kto zajmuje się promocją i marketingiem w mediach społecznościowych, a także dla osób przygotowujących się do
tego zadania. Obejmuje tematy dotyczące norm prawnych, przeglądu mediów,
wpływu trendów promocyjnych na zasięgi czy praktycznego tworzenia efektywnych i efektownych materiałów graficznych:
–– Efektowne i skuteczne social media – jak samodzielnie tworzyć materiały
graficzne,
–– Bądź czujny, zwiększ zasięgi – promocja biblioteki w social media,
–– Używanie mediów społecznościowych zgodnie z przepisami prawa,
–– Jak samemu badać swoje media, by widzieć ich mocne i słabe strony?
•• Pakiet szkoleń dla kadry zarządzającej (10-31 maja)
Zestaw szkoleń pomyślany dla każdego dyrektora, kierownika, menedżera
w instytucji kultury, ale także dla osób przygotowujących się do tej roli. Obejmuje
tematy dotyczące norm prawnych, zarządzania zespołem, analizy otoczenia oraz
planowania długo- i krótkoterminowego. Każde ze szkoleń zostało wzbogacone
o narzędzia ułatwiające codzienną pracę dyrektora. Realizowane tematy:
–– Mapuję otoczenie,
–– Wdrażam RODO i kontrolę zarządczą,
–– Planuję rok dyrektora,
–– Mam swój zespół.
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 3. Kursy
•• MARC 21 (17 listopada 2021 – 26 stycznia 2022)
Uczestnicy kursu poznają pola, podpola i wskaźniki formatu MARC 21 oraz dowiadują się, które z nich absolutnie muszą znaleźć się w opisie, a które są opcjonalne. Mogą także zobaczyć, w jaki sposób elementy formatu przekładają się na
poszczególne strefy opisu bibliograficznego oraz jak pozwalają klasyfikować treść
dokumentu. W trakcie ośmiu spotkań omówione i przećwiczone zostają kolejne
pola formatu z przykładami ich zastosowania, a materiały edukacyjne pomagają
korzystać z MARC 21 w codziennej pracy bibliotekarskiej.
•• Deskryptory Biblioteki Narodowej (9 lutego – 30 marca; 11 maja – 6 lipca)
Uczestnicy kursu poznają różnicę między zasadami obowiązującymi niegdyś
w Języku Haseł Przedmiotowych BN a Deskryptorami BN. Dzięki praktycznym
przykładom opisów i haseł wzorcowych kursanci zapoznają się z metodologią
funkcjonowania DBN w opisie bibliograficznym tak, by samodzielnie używać tego
języka informacyjno-wyszukiwawczego. Podczas ośmiu dwugodzinnych spotkań prezentowane są poszczególne typy deskryptorów wraz z polami formatu
MARC 21, w których są używane. Pokazywane też są przykładowe i charakterystyczne opisy dla dokumentów tematycznie skupionych wokół różnych dziedzin:
literaturoznawstwa i literatury pięknej oraz publicystyki, psychologii, socjologii,
historii, historii sztuki, historii wojskowości, politologii, inżynierii i techniki, fizyki,
matematyki, ekonomii, kulinariów, rolnictwa i weterynarii, biologii, kultury, religii,
medycyny, prawa, języków obcych.

 4. Szkolenia bezpłatne
•• Facebook, Instagram, strona WWW – jak zadbać o bieżącą dostępność cyfrową (2 marca), zorganizowane wraz z Fundacją Centrum Cyfrowe i Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej
Edukacji.
•• Moja praca kocha mnie bez wzajemności (24 marca).
•• Jak samemu badać media społecznościowe (16 marca) – szkolenie dla zespołu biura i wydawnictwa.
•• „Przyszłość bibliotek – dokąd zmierzamy?” – webinarium (16 maja).

IV. Nagrody SBP, programy, konkursy

 1. Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego
za 2021 r.
Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek
Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za 2021 r. otrzymują:
•• Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną / Hanna Batorowska (w kategorii: Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym)
•• Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych :
Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953-2003) / Bożena Koredczuk (w kategorii: Prace o charakterze informacyjno-dokumentacyjnym)
•• Mapy nauki : badania, potencjał oraz wyzwania w przykładach / Veslava
Osińska (w kategorii: Podręczniki akademickie)
•• Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO / Jacek Tomaszczyk i Anna Matysek
(w kategorii: Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym).
Uroczyste wręczenie medali i dyplomów odbyło się 27 maja 2022 r. podczas
Targów Książki w Warszawie.

 2. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021
Jury konkursu przyznało nagrody za dokonania w roku 2021 następującym
bibliotekom:
•• I nagroda – Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu
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•• II nagroda – Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
•• III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we
Wrocławiu
•• Nagroda Specjalna w kategorii „Biblioteka z miejscowości do 5000 mieszkańców” – Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku
Wyróżnienia:
•• Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
•• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
•• „Wypożyczalnia Skrzydeł” – Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pliszczynie
•• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
•• Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Pabianicach
•• Gminna Biblioteka Publiczna w Lasecznie, Filia w Ławicach
•• Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej
•• Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 27 maja 2022 r. podczas
Targów Książki w Warszawie.

 3. Bibliotekarz Roku 2021
Tytuł Bibliotekarza Roku 2021 zdobyła Magdalena Gomułka – starszy bibliotekarz – instruktor w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Finałowy ranking, który
uwzględniał wybory kapituł z poszczególnych okręgów SBP przedstawiał się następująco:
1. Magdalena Gomułka – okręg śląski
2. Paweł Piwowarczyk – okręg małopolski
3. Agnieszka Dziuba – okręg mazowiecki
4. Damian Domański – okręg pomorski
5. Katarzyna Figurska – okręg łódzki
6. Joanna Puchacz – okręg lubelski
7. Katarzyna Jezierska – okręg zachodniopomorski
8. Krystyna Pawłowska – okręg lubuski
9. Gabriela Zaharańska – okręg opolski
10. Ewa Zamiara – okręg wielkopolski
11. Stanisława Ablewicz – okręg podkarpacki
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12. Elżbieta Olszta – okręg warmińsko–mazurski
13. Anna Żmudzińska – okręg świętokrzyski
14. Monika Łapińska – okręg podlaski
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na gali w dn. 27 maja podczas Warszawskich Targów Książki.

 4. Tydzień Bibliotek 2022
W dniu 9 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na plakat promujący XIX edycję ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, odbywającego
się w dniach 8-15 maja 2022 r. pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.
Na konkurs wpłynęły 142 projekty, z czego 109 było poprawnych pod względem
formalnym.
Decyzją Jury zwyciężył projekt Agaty Małeckiej.

Przyznano także wyróżnienia, które otrzymali:
Anna Błądek,
Piotr Burzyński,
Patrycja Gontowska.
Zwycięski plakat oraz materiały graficzne promujące Tydzień Bibliotek 2022
można pobrać bezpłatnie w wersji elektronicznej ze strony Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. https://wydawnictwo.sbp.pl/open-access,2,39.htm
Statystki wskazują, że plakat pobrano prawie 2000 razy, a pakiet materiałów
ponad 3000 razy.
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30 marca zorganizowano webinarium informacyjne poświęcone organizacji
Tygodnia Bibliotek 2022. W webinarium wzięło udział około 300 bibliotekarzy.
Nagranie z webinarium udostępniono na stronie Tygodnia Bibliotek. Liczba
wyświetleń przekroczyła 800.
29 kwietnia ogłoszono konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane
w ramach Tygodnia Bibliotek 2022.
6 maja zorganizowano konferencję prasową zapowiadającą Tydzień Bibliotek. Na pytania przedstawicieli mediów odpowiadały dr Barbara Budyńska, p.o.
Przewodniczącej SBP oraz Paulina Bandura, reprezentująca dystrybutora książek
OSDW Azymut, partnera wspierającego realizację TB poprzez ufundowania nagród książkowych dla zwycięzców konkursu na najciekawsze wydarzenie.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

V. Granty 2022

 1. Granty wieloletnie (przechodzące z 2021 r.)
Wydawanie czasopisma naukowego „Przegląd Biblioteczny” w latach 20202022 i zwiększenie zasięgu jego odbioru
Rok 2022 jest ostatnim rokiem realizacji grantu na wydawanie kwartalnika
naukowego „Przegląd Biblioteczny”. W ramach zwiększenia zasięgu odbioru czasopisma w środowisku międzynarodowym, w niektórych numerach publikowane
są artykuły w języku angielskim, autorów polskich i zagranicznych. Wszystkie artykuły opublikowane w „Przeglądzie” mają abstrakty i słowa kluczowe w językach
polskim i angielskim; w każdym numerze tłumaczony jest także na język angielski
spis treści.
Czasopismo stopniowo umieszczane jest w otwartym dostępie w internecie
(na stronie dostępne są bezpłatnie numery do 2019 r. włącznie – http://czasopisma.sbp.pl/przeglad-biblioteczny/), a w systemie OJS wersja elektroniczna każdego numeru (zeszytu) ukazuje się w okresie do pół roku po wersji papierowej
– http://www.ojs.sbp.pl/index.php/pb.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

Wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”, w wersji papierowej i elektronicznej, w latach 2021-2023
Zadanie dotyczy wydawania w latach 2021-2023 ogólnopolskiego czasopisma
branżowego „Poradnik Bibliotekarza” (12 numerów w roku), adresowanego przede
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wszystkim do bibliotekarzy z bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych
oraz instruktorów z domów kultury. Miesięcznik, wydawany przez SBP od 1949 r.
prezentuje różnorodne treści z zakresu szeroko pojętego bibliotekarstwa, jako
elementu kształtowania kultury współczesnej, praktyczne aspekty zawodu bibliotekarza i jego wpływ na edukację społeczną. Od kilku lat specjalizuje się w upowszechnianiu literatury dla dzieci i młodzieży (stały dział Świat Książki Dziecięcej)
oraz nowoczesnych form aktywizacji czytelników i podnoszeniu kompetencji bibliotekarzy w tym zakresie. W bieżącym roku szczególna uwaga będzie zwrócona
na gry i quizy inspirowane literaturą w zajęciach z czytelnikami.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

Rozbudowa i podniesienie jakości dostępu do zasobów naukowych Archiwum Cyfrowego Wydawnictwa SBP
SBP uzyskało na lata 2021-2022 dofinansowanie na zadanie, którego celem
jest rozbudowa i poszerzenie dostępu do zasobu Archiwum Cyfrowego Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. Rozbudowa Archiwum jest niezwykle istotna z tego powodu, że jak dotąd nie ma żadnego tematycznego serwisu
popularyzującego wiedzę z zakresu nauki o komunikacji społecznej i mediach
(do niedawna bibliologii i informatologii). Archiwum, po modyfikacji, ma szansę
stać się nie tylko dziedzinowym serwisem, ale jednocześnie portalem wiedzy fachowej. W takiej postaci będzie przydatne zarówno środowisku naukowemu, jak
i praktykom bibliotekarstwa. Zdigitalizowane i udostępnione w Archiwum Cyfrowym zasoby czasopism (naukowych i branżowych) wydawane przez SBP, stanowią około 90% kolekcji czasopism bibliotekarskich ukazujących się na rynku.
W ramach zadania każdy z artykułów stanowiących część numeru czasopisma
zostanie opracowany jako odrębna jednostka bibliograficzna, co pozwoli na jego
wyszukiwalność. Charakterystyka przedmiotowa tworzona będzie w oparciu
o Deskryptory Biblioteki Narodowej i język słów kluczowych. Pozwoli to na dotarcie do wersji elektronicznej dokumetów. W ramach zadania procesowi kompleksowego opracowania (formalnego i przedmiotowego) poddanych zostanie około
1900 artykułów z czasopism oraz 200 tytułów książek (prac autorskich i zbiorowych). Pozwoli to szerokiemu gronu odbiorców nie tylko na dostęp do informacji
o pracach naukowych, ale i ułatwi dotarcie do ich pełnych testów. Zakres chronologiczny opracowanych materiałów obejmie artykuły z czasopism naukowych
wydanych w latach 2000-2021 oraz książek wydanych w latach 1991-2018.
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Projekt „Rozbudowa i podniesienie jakości dostępu do zasobów naukowych Archiwum Cyfrowego Wydawnictwa SBP” uzyskał dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy nr SONP/SN/512254/2021; kwota
dofinansowania 102 000,00 zł; całkowita wartość projektu 116 600,00 zł

Źródła do badań fonografii polskiej – kontynuacja budowy bazy i zwiększenie jej wykorzystania
W ramach projektu opracowanych zostanie i wprowadzonych do bazy kolejnych 7 tys. opisów poświęconych nagraniom utworów polskich kompozytorów
i nagraniom polskich wykonawców, publikacjom dźwiękowym, których współtwórcami są polscy reżyserzy dźwięku, muzykolodzy lub graficy, a także nagraniom wydanym przez polskie lub działające na historycznym obszarze Polski
firmom fonograficznym. Uwzględnione będą także teksty dotyczące fonografii,
przygotowane przez polskich autorów lub wydane w języku polskim. Sporządzenie opisów poprzedzi analiza dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych. Bibliografia obejmuje okres od opatentowania przez Thomasa Edisona urządzenia
do zapisu i odtwarzania dźwięku, po współczesne dokonania w zakresie nagrań
dźwiękowych i filmowych rejestracji muzycznych. W materiałach źródłowych znajdą się polskie i zagraniczne książki, druki ulotne, niepublikowane prace dyplomowe, artykuły z czasopism i inne teksty publicystyczne, przede wszystkim różnego
rodzaju noty i wzmianki, a także stanowiące najliczniejszą grupę – recenzje nagrań. Planowane jest poszerzenie źródeł o kolejne roczniki prestiżowych czasopism, takich jak „The Gramophone” (najważniejszy światowy periodyk poświęcony fonografii), „Grissando”, czy „Ruch Muzyczny”. Baza, wyposażona w dodatkowy
interfejs w języku angielskim, dostępna będzie na stronie projektu www.sbp.pl/
fonografia, gdzie znajdą się też podstawowe informacje o jego realizacji, odniesienia do wcześniejszych zadań. Opracowana zostanie angielska wersja strony internetowej projektu celem zwiększenia zasięgu upowszechniania zasobów bazy
w skali międzynarodowej.
Projekt „Źródła do badań fonografii polskiej – kontynuacja budowy bazy i zwiększenie jej wykorzystania” uzyskał dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna
Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy nr SONP/SN/514674/2021; kwota dofinansowania 117 650,00 zł; całkowita wartość projektu 131 150,00 zł
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 2. Granty uzyskane w 2022 r.
Realizacja XIX i XX edycji programu Tydzień Bibliotek
Program Tydzień Bibliotek należy do kampanii ogólnopolskich o największym
zasięgu, upowszechniających czytelnictwo. W okresie jednego tygodnia (8-15
maja), rozpoczynającego się Dniem Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja), biblioteki organizują szereg imprez dla lokalnych społeczności, mających na celu zwiększenie
zainteresowania książką, popularyzację wiedzy i informacji o zasobach bibliotek,
aktywizację czytelników. Działania te przybierają różne formy: spotkań autorskich,
wywiadów z ciekawymi ludźmi, lekcji bibliotecznych na temat wydarzeń historycznych i innych ważnych dla tożsamości kulturowej i narodowej, konkursów, imprez przyciągających rzesze młodych ludzi do biblioteki (np. happeningi uliczne
i plenerowe), warsztatów edukacyjnych. W realizację przedsięwzięć angażowane
są miejscowe władze, media, szkoły, placówki kulturalne, lokalne społeczności, będące grupami docelowymi kampanii. Dotychczasowe edycje programu pokazały,
że realizowane wydarzenia pobudzają wyobraźnię uczestników, zachęcając do
sięgnięcia po książki i korzystania z usług bibliotecznych. Wpływa to bezpośrednio na wzmocnienie prestiżu bibliotek. Hasło promujące Tydzień Bibliotek 2022
„Biblioteka – świat w jednym miejscu” odnosi się do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie. Z jednej strony książnica to swoista oaza w mieście,
mały jego fragment, zaledwie punkt, z drugiej strony – drzwi do Universum. Autorką hasła jest Grażyna Piskorz, wicedyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Koncepcja realizacji XIX edycji TB zakładała upowszechnianie czytelnictwa, przy
wykorzystaniu różnych narzędzi komunikacji, w tym internetu i mediów społecznościowych. Promowane były działania bibliotek na rzecz włączenia lokalnej
społeczności w projekty, które utrwalają nawyki czytania, aktywizują i pomagają
przetrwać w sytuacjach kryzysowych. Szczególna uwaga została skupiona na aktywizacji czytelniczej dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Jak co roku SBP
zorganizowało dwa konkursy: na najlepszy plakat Tygodnia Bibliotek 2022 oraz na
najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2022.
Wyniki konkursu na plakat – patrz. IV.4.
Zwycięzców konkursu na wydarzenie TB poznamy w czerwcu.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
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 3. Granty uzyskane poza programami
Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Celem projektu jest systematyczna ocena funkcjonowania bibliotek publicznych, naukowych, pedagogicznych, oparta na analizie i porównaniach danych
statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności. Wskaźniki obliczane w AFB pozwalają na analizę zasobów, procesów i wyników działalności bibliotek oraz ich
wzajemnych relacji dając głębszy obraz funkcjonowania instytucji, niż badania
oparte tylko na danych statystycznych.
Prace podjęte w I półroczu 2022 r. obejmowały:
–– wystąpienie do MKiDN o finansowanie projektu na kolejne lata,
–– opracowanie i udostępnienie narzędzia do pobierania infografik prezentujących wskaźniki funkcjonalności,
–– opracowanie i udostępnienie szablonu formularza do graficznej prezentacji
wskaźników,
–– wdrożenie formularza do gromadzenia danych za rok 2021 i rozpoczęcie
badań w bibliotekach publicznych (31 stycznia),
–– wdrożenie formularzy dla bibliotek pedagogicznych i naukowych,
–– aktualizację materiałów instruktażowych na stronie projektu,
–– przeprowadzenie szkoleń dotyczących badania satysfakcji użytkowników
bibliotek dla WiMBP w Gdańsku oraz WiMBP w Rzeszowie (19 i 26 stycznia),
–– spotkanie sprawozdawcze Rady Projektu AFB (14.02.2022),
–– realizacja webinariów dotyczących organizacji badań w roku 2022 dla Wojewódzkich Administratorów Merytorycznych z bibliotek publicznych oraz
dyrektorów i ankieterów z bibliotek pedagogicznych,
–– prace nad przeprowadzeniem jakościowych i ilościowych badań społecznego wpływu bibliotek publicznych,
–– spotkanie Zespołu ds. badania efektywności bibliotek.
Bibliotekarz Roku
Celem konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy
w całym roku 2021 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując
na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. W 2022 r. odbyła się XII edycja
konkursu. Wyniki patrz punkt IV.3.

VI. Inne

•• Odbyło się pięć spotkań zespołu pracującego nad nową koncepcją portalu sbp, w tym trzy z wykonawcą. W trakcie spotkań prezentowano materiał przygotowany przez zespół oraz analizowano propozycję rozwiązań
przedstawionych przez wykonawcę.
•• W ramach współpracy z Polską Izbą Książki przy przygotowaniu warsztatów „Innowacyjne metody współpracy księgarzy i bibliotekarzy – lista księgarzy” pozyskano do udziału w projekcie przedstawicieli bibliotek z Torunia, Włocławka, Brzegu Dolnego, Łodzi i Warszawy.
•• 11 maja członkowie ZG wzięli udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
•• 21 marca odbyło się spotkanie dotyczące organizacji Forum Młodych Bibliotekarzy. Uczestnikami spotkania byli: dr Barbara Budyńska, Aldona Zawałkiewicz, dr Agnieszka Magiera, Magdalena Gomułka, Tomasz Iwasiów,
Paweł Dobrzelecki, Katarzyna Wyszyńska, Anna Szumiec. W trakcie spotkania nakreślono m.in. obszar współpracy pomiędzy organizatorami a biurem ZG, wyznaczono terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji
prac oraz ustalono sposób komunikacji pomiędzy partnerami.
•• 29 kwietnia zakończono przygotowania do realizacji seminarium „Siła lektury w czasie zagrożenia”. Opublikowano na portalu SBP program seminarium i formularz rejestracyjny dla uczestników. Seminarium będzie poprzedzało KZD w dniu 3 czerwca.
Sponsor seminarium:
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Program seminarium:
10.00-10.05

Powitanie

10.05-10.35

dr Zofia Zasacka (Biblioteka Narodowa) – „Funkcje lektury w niecodziennej codzienności – oczekiwania czytelnicze Polaków”

10.35-11.05

dr Ewa Odachowska-Rogalska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) – „Dano Ci życie, które jest tylko opowieścią…”. Jakość narracji
a jakość życia – od treści do nadania sensu

11.05-11.35

dr Monika Kamper-Kubańska (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku) – „Rola książki i czytelnictwa w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem”

11.35-12.00

przerwa kawowa

12.00-12.20

„Nieskończenie wiele wcieleń – książka” – Adam Sieradzki – ebookpoint
BIBLIO

12.20-12.30

„Likwidowanie barier w dostępie do treści edukacyjnych na przykładzie
platformy IBUK Libra” – Piotr Kołacz – IBUK libra

12.30-13.00

dr Wanda Matras-Mastalerz – (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie) – „Literatura w sytuacjach kryzysowych”

13.00-13.30

Maria Deskur – (Fundacja Powszechnego Czytania, wydawnictwo Słowne) – „Książka – lekarstwo na traumę?”

13.35-13.40

Podsumowanie

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SBP

I. program KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
SBP

Piątek – 3 czerwca 2022 r. – pierwszy dzień obrad
Godz. 15.00 uroczyste otwarcie Zjazdu:
•• Wprowadzenie sztandaru, powitanie uczestników i gości
•• Wspomnienie zmarłych członków SBP
•• Upamiętnienie śp. Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej
•• Wręczenie odznaczeń
•• Wystąpienie ustępującego przewodniczącego SBP
•• Wystąpienia gości
Godz. 16.30-16.45 przerwa kawowa. Po przerwie:
•• Wybór Prezydium Zjazdu: przewodniczącego, sekretarza, 3 członków
•• Przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad Zjazdu oraz regulaminów
komisji zjazdowych
•• Wybór komisji zjazdowych:
–– Komisja Mandatowa
–– Komisja Wyborcza
–– Komisja Skrutacyjna
–– Komisja Uchwał i Wniosków
–– Komisja Statutowa
•• Sprawozdania za kadencję 2017-2021 z działalności:
–– Zarządu Głównego SBP
–– ogniw terenowych SBP
–– sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP
–– skarbnika
–– Głównego Sądu Koleżeńskiego
–– Głównej Komisji Rewizyjnej
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•• Dyskusja
•• Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP
•• Wybory:
–– przewodniczącego SBP
Godz. 18.45-19.00 przerwa kawowa. Po przerwie:
•• c.d. wyborów. Wybór członków:
–– Zarządu Głównego SBP
–– Głównej Komisji Rewizyjnej
–– Głównego Sądu Koleżeńskiego
•• Dyskusja, ogłoszenie wyników wyborów
Godz. 20.00 kolacja
Sobota – 4 czerwca 2022 r. – drugi dzień obrad
Godz. 9.00
•• Nadanie godności Członka Honorowego SBP
•• Wystąpienie przewodniczącego Komisji Statutowej
•• Uchwalenie zmian w Statucie SBP
•• Przedstawienie projektu Strategia SBP na lata 2021-2029
•• Przedstawienie projektu Program działania SBP na lata 2021-2025
•• Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wniosków i Postulatów
•• Dyskusja
•• Przyjęcie dokumentów:
–– Strategia SBP na lata 2021-2029
–– Program działania SBP na lata 2021-2025
Godz. 11.15-11.30 przerwa kawowa. Po przerwie:
•• Uchwalenie Regulaminów działania:
–– Zarządu Głównego SBP
–– Głównej Komisji Rewizyjnej
–– Głównego Sądu Koleżeńskiego
•• Przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych
•• Wystąpienie przewodniczącego SBP powołanego na kadencję 2021-2025
•• zamknięcie obrad Zjazdu
Godz. 13.30 obiad

II. Przewodniczący Zarządów Okręgów
SBP w kadencji 2021-2025

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Okręg dolnośląski – kol. Tomasz Grabiński
Okręg kujawsko-pomorski – kol. Dominik Piotrowski
Okręg lubelski – kol. Joanna Chapska
Okręg lubuski – kol. Dorota Kaczmarek
Okręg łódzki – kol. Joanna Szymczak-Ryczel
Okręg małopolski – kol. Jerzy Woźniakiewicz
Okręg mazowiecki – kol. Joanna Potęga
Okręg opolski – kol. Katarzyna Pawluk
Okręg podkarpacki – kol. Joanna Rozborska-Kałucka
Okręg podlaski – kol. Katarzyna Węcławska
Okręg pomorski – kol. Jacek Prądziński
Okręg śląski – kol. Magdalena Gomułka
Okręg świętokrzyski – kol. Anna Godowska
Okręg warmińsko-mazurski – kol. Krzysztof Dąbkowski
Okręg wielkopolski – kol. Mariusz Polarczyk
Okręg zachodniopomorski – kol. Małgorzata Bartosik

53

III. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
SBP, Warszawa, 3-4 czerwca 2022 r.

Okręg dolnośląski:
kol. Tomasz Grabiński – Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze
Delegaci rezerwowi:
kol. Jolanta Poważyńska – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka
pod Atlantami" w Wałbrzychu
Okręg kujawsko-pomorski:
kol. Magdalena Mrugowska – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Bydgoszczy
kol. Dominik Piotrowski – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
kol. Marzenna Wojnar – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu
Delegaci rezerwowi:
kol. Anna Rachut – Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku
Okręg lubelski:
kol. Artur Borzęcki – Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
kol. Marian Butkiewicz – Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie
kol. Joanna Chapska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie (rezygnacja)
kol. Bożena Lech-Jabłońska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
Delegaci rezerwowi:
kol. Małgorzata Zinczuk – Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (delegat
w miejsce J. Chapskiej)
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Okręg lubuski:
kol. Sławomir Jach – Biblioteka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim
kol. Dorota Kaczmarek – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej
Górze
Delegaci rezerwowi:
kol. Bogumiła Manulak – Biblioteka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
kol. Sylwia Markiewicz – Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie
Okręg łódzki:
kol. Andrzej Czapnik – Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie
kol. Joanna Szymczak-Ryczel – Biblioteka Miejska w Łodzi
kol. Dorota Tarnowska – Biblioteka Miejska w Łodzi
Delegaci rezerwowi:
kol. Joanna Chachuła – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
Okręg małopolski:
kol. Aneta Giza – Biblioteka Jagiellońska
kol. Jagoda Nowak – Biblioteka Jagiellońska (rezygnacja)
kol. Jerzy Woźniakiewicz – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Delegaci rezerwowi:
kol. Katarzyna Foder – Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie
kol. Edyta Więcek – Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej (delegat w miejsce J. Nowak)
Okręg mazowiecki:
kol. Bożena Chlebicka-Abramowicz – Biblioteka Główna Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie
kol. Hanna Gawrońska – Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce
kol. Małgorzata Jezierska – Biblioteka Narodowa (rezygnacja)
kol. Joanna Potęga – Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie
kol. Marzena Przybysz – Biblioteka Narodowa
kol. Magdalena Rowińska – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
kol. Bogumiła Tobota – Książnica Płocka (rezygnacja)
kol. Łukasz Krzysztof Załęski – Biblioteka Publiczna w Piasecznie
Delegaci rezerwowi:
kol. Barbara Budyńska – Biblioteka Narodowa (delegat w miejsce M. Jezierskiej)
55

kol. Monika Sówka-Cychner – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy
kol. Katarzyna Žak-Caplot – Biblioteka Muzeum Warszawy (delegat w miejsce
B. Toboty)
Okręg opolski:
kol. Katarzyna Pawluk – Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Delegaci rezerwowi:
kol. Violetta Łabędzka – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
kol. Karina Fedynyszyn – Biblioteka Politechniki Opolskiej
kol. Barbara Giedrojć – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Okręg podkarpacki:
kol. Andrzej Jagodziński – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
kol. Bożena Janda – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
(rezygnacja)
kol. Joanna Rozborska-Kałucka – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie
kol. Maciej Waltoś – Przemyska Biblioteka Publiczna
Delegaci rezerwowi:
kol. Agnieszka Dworak – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie (delegat w miejsce B. Jandy)
kol. Joanna Rybak – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli
Okręg podlaski:
kol. Maria Kołodziejska – Biblioteka Publiczna w Suwałkach
kol. Katarzyna Węcławska – Książnica Podlaska w Białymstoku
Delegaci rezerwowi:
kol. Barbara Troc – Książnica Podlaska w Białymstoku
Okręg pomorski:
kol. Jacek Prądziński – Biblioteka Miejska w Bytowie
Delegaci rezerwowi:
kol. Teresa Milewska – Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku
Okręg śląski:
kol. Paweł Dobrzelecki – Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu
kol. Magdalena Gomułka – Biblioteka Śląska w Katowicach (rezygnacja)
kol. Marzena Łykowska – Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
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kol. Łucja Ruchała – Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
Delegaci rezerwowi:
kol. Dagmara Bubel – Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
kol. Justyna Szałkowska – Biblioteka Publiczna w Częstochowie (delegat
w miejsce M. Gomułki)
Okręg świętokrzyski:
kol. Anna Godowska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Delegaci rezerwowi:
kol. Dariusz Kosno – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Okręg warmińsko-mazurski:
kol. Krzysztof Dąbkowski – Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
kol. Jolanta Karmowska – Biblioteka Elbląska
kol. Hanna Okońska – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
Delegaci rezerwowi:
kol. Agata Należyty – Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku
kol. Kamil Pawelak – Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie
Okręg wielkopolski:
kol. Dagmara Dąbrowska – Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
kol. Małgorzata Furgał – Biblioteka Politechniki Poznańskiej
kol. Aleksandra Mikołajska – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
kol. Paweł Pioterek – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
kol. Magdalena Słocińska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Delegaci rezerwowi:
kol. Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak – Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie
kol. Mariusz Polarczyk – Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Okręg zachodniopomorski:
kol. Hanna Dobak – Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie
kol. Cecylia Judek – Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
kol. Anna Kotowska – Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
kol. Barbara Markowska – Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie (rezygnacja)
Delegaci rezerwowi:
kol. Dariusz Czesnowski – Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie (rezygnacja)
kol. Wiesława Barbara Wąsowicz – Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie
(delegat w miejsce B. Markowskiej)

IV. Regulaminy Krajowego Zjazdu
Delegatów SBP (projekty)

Regulamin Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich obradującego w Warszawie w dniach 3-4 czerwca 2022 r.
§1
Zgodnie z § 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, w liczbie określonej przez
Zarząd Główny proporcjonalnie do liczby członków w okręgu, oraz członkowie honorowi SBP – z głosem stanowiącym.
2. Ustępujący członkowie organów, przedstawiciele członków wspierających
oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
§3
Delegat ma tylko jeden głos. Jeśli delegat nie może osobiście uczestniczyć
w Zjeździe, a wyraża zgodę na zgłoszenie jego kandydatury do organów, składa
stosowne oświadczenie do Prezydium Zjazdu.
§4
1. Zjazd zwołuje Zarząd Główny SBP, na podstawie przepisów § 22 Statutu.
2. Zawiadomienie delegatów o terminie obrad wraz z podaniem propozycji
porządku obrad, powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zjazdu.
3. Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej 50% liczby wybranych
delegatów.
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§5
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu zgodnie z § 24 Statutu należy:
1) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
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) wybór komisji zjazdowych i 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 wykładni Statutu i jego zmian,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu
przez Zarząd Główny lub delegatów,
8) nadawanie godności członka honorowego SBP na wniosek Zarządu
Głównego,
9) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Uchwałę w sprawie Statutu podejmuje Zjazd kwalifikowaną większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania (§ 68 Statutu).
§6
Obrady Zjazdu otwiera przewodniczący Stowarzyszenia lub jeden z jego zastępców i zarządza wybór 5-osobowego Prezydium Zjazdu: przewodniczącego,
sekretarza oraz 3 członków.
§7
Obradami Zjazdu kieruje przewodniczący Zjazdu przy pomocy członków Prezydium, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu i przyjętym przez Zjazd
porządkiem obrad.
§8
Przewodniczący Zjazdu w oparciu o listę obecności stwierdza ważność i prawomocność Zjazdu. W razie braku odpowiedniej liczby obecnych delegatów, Przewodniczący zarządza przerwę i po godzinie rozpoczyna obrady, bez względu na
liczbę delegatów.
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§9
Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie nad przyjęciem Regulaminu
i porządku obrad Zjazdu, które zostają przyjęte zwykłą większością głosów.
§ 10
W dyskusji nad sprawozdaniami, projektami uchwał i innymi sprawami będącymi przedmiotem obrad Zjazdu, mogą brać udział wszyscy uczestnicy Zjazdu.
§ 11
1. Osoby pragnące zabrać głos, zapisują się na listę dyskutantów.
2. Kolejność mówców ustala przewodniczący Zjazdu.
3. Wystąpienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 10 minut. Dłuższe wystąpienia powinny być składane do protokołu 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 sprawach
formalnych.
2. Do wniosków formalnych zalicza się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o:
a) zmianę kolejności porządku obrad,
b) przerwanie lub zakończenie dyskusji,
c) zamknięcie listy mówców,
d) ograniczenie czasu wystąpień,
e) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania,
f ) głosowanie bez dyskusji, zarządzanie przerwy,
g) ponowne przeliczenie głosów.
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 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.
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2. Wybory do organów 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 Prezydium
Zjazdu, na podstawie zgłoszeń uczestników Zjazdu.
4. Zakres i sposób działania Komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej,
uchwał i wniosków oraz statutowej – określają Regulaminy stanowiące załączniki
do niniejszego Regulaminu obrad Zjazdu.
5. Zjazd może powołać także inne komisje. Uchwała o powołaniu komisji musi
określać jej zadania, regulamin i skład.
§ 15
Uczestnicy Zjazdu mogą składać na piśmie do Prezydium Zjazdu swoje nie wygłoszone wystąpienia, które dołącza się do protokołu i rozpatruje na równi z wygłoszonymi ustnie.
§ 16
1. Wnioski i projekty uchwał Zjazdu rozpatruje i przedstawia uczestnikom Zjazdu, Komisja uchwał i wniosków.
2. Uwagi do przedstawionego wniosku powinny być zgłoszone przed poddaniem właściwego wniosku pod głosowanie.
3. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosuje się najpierw nad
uwzględnieniem poprawki, a następnie – nad projektem całej uchwały.
§ 17
1. Komisja wyborcza przedstawia zgłoszone przez delegatów kandydatury do
władz Stowarzyszenia:
a) na przewodniczącego SBP,
b) członków Zarządu Głównego,
c) członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
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2. Nazwiska zgłoszonych kandydatów umieszcza się na listach wyborczych,
jeżeli:
a) zgłoszony kandydat wyrazi zgodę na kandydowanie,
b) delegaci zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przyjmą
zgłoszoną kandydaturę.
3. Liczba zgłoszonych kandydatur powinna być większa niż liczba miejsc mandatowych.
4. Zjazd przyjmuje listy wyborcze w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
5. Wybór członków organów SBP odbywa się w głosowaniu tajnym, przez skreślenie z listy wyborczej nazwisk kandydatów, na których delegat nie głosuje.
6. Wybór następuje większością głosów i tylko wówczas, gdy kandydat otrzyma ponad 50% oddanych głosów.
7. Głos jest ważny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nieskreślonych nie
przekracza liczby miejsc mandatowych.
8. Złożenie karty wyborczej zniszczonej lub z dopiskiem powoduje unieważnienie głosu.
9. Jeżeli w wyniku głosowania pozostaną miejsca nieobsadzone, przeprowadza się wybory uzupełniające.
10. Wyniki wyborów do władz Stowarzyszenia ogłasza przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej.
§ 18
1. Obrady Zjazdu są protokółowane.
2. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza
Zjazdu.
§ 19
1. W sprawach dotyczących sposobu obradowania nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Prezydium Zjazdu.
2. Przewodniczący Zjazdu rozstrzyga wszystkie wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

62

Regulamin Komisji Mandatowej Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 3-4 czerwca 2022 r.
1. Komisję Mandatową wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu obrad
Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Komisja Mandatowa Zjazdu ustala liczbę delegatów uczestniczących w Zjeździe. Sprawdza ich uprawnienia oraz stwierdza prawomocność Zjazdu.
3. W skład Komisji wchodzi 3 członków spośród delegatów Zjazdu.
4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów – w głosowaniu jawnym, a w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
6. Posiedzenia Komisji są protokółowane i podpisywane przez wszystkich jej
członków.
7. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi sporządzony protokół.
Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu obrad Krajowego
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

Regulamin Komisji Wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 3-4 czerwca 2022 r.
1. Komisję Wyborczą wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Komisja Wyborcza Zjazdu sporządza listy wyborcze, zawierające imiona i nazwiska kandydatów na:
–– przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
–– członków Zarządu Głównego SBP,
–– członków Głównej Komisji Rewizyjnej SBP,
–– członków Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP.
3. W skład Komisji wchodzi 3 członków wybranych spośród delegatów Zjazdu.
4. Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
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5. Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający listy kandydatów do poszczególnych wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu obrad Krajowego
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

Regulamin Komisji Skrutacyjnej Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 3-4 czerwca 2022 r.
1. Komisję Skrutacyjną wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu obrad
Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Komisja Skrutacyjna Zjazdu:
–– sporządza karty do głosowania, w układzie alfabetycznym kandydatów,
na podstawie list sporządzonych przez Komisję Wyborczą,
–– przeprowadza wybory w trybie tajnym (rozdanie kart, zebranie kart, liczenie głosów, ogłoszenie wyników wyborów),
–– 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 których przepisy wymagają kwalifikowanej większości (§ 5.3),
–– ogłasza wyniki głosowań i wyborów.
3. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi 5 członków wybranych spośród delegatów Zjazdu.
4. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
6. Komisja Skrutacyjna sporządza z każdego głosowania protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu obrad Krajowego
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3 czerwca 2022 r.
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Regulamin Komisji Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 3-4 czerwca 2022 r.
1. Komisję wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu obrad Krajowego
Zjazdu Delegatów.
2. Komisja Uchwał i Wniosków Zjazdu opracowuje i przedstawia Zjazdowi
wnioski i projekty uchwał zgłoszone w toku obrad Zjazdu.
3. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 członków wybranych spośród delegatów
i uczestników Zjazdu.
4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Komisja ma prawo zaprosić do współpracy inne osoby 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 wniosków.
9. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi sporządzony protokół oraz
wnioski i projekty uchwał. Za zgodą Zjazdu Komisja może pracować jeszcze po
jego zakończeniu, przedstawiając do oznaczonego terminu uchwały Zjazdu
w ostatecznej formie.
Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu obrad Krajowego
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

Regulamin Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 3-4 czerwca 2022 r.
1. Komisję Statutową wybiera Zjazd na podstawie § 14 Regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Głównym zadaniem Komisji jest przedstawienie Zjazdowi uchwały o nowelizacji Statutu SBP, na podstawie propozycji zgłoszonych do Komisji Statutowej
przed Zjazdem i w jego trakcie.
3. W skład Komisji wchodzi 5 osób wybranych spośród uczestników Zjazdu.
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4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Komisja ma prawo zaprosić do współpracy inne osoby uczestniczące w obradach Zjazdu.
6. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
7. Przewodniczący Komisji przedstawia Zjazdowi protokół Komisji.
Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu obrad Krajowego
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

Regulamin Zarządu Głównego SBP
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działa na podstawie 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 podstawie
prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego – przewodniczącego
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,
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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,
9) ustalanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia, czuwanie nad ich prawidłową realizacją oraz opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
10) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie budżetu i zaleceń dotyczących gospodarki składkami członków oraz zatwierdzanie
bilansu rocznego,
11) podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz
wyrażanie zgody na podjęcie takiej działalności przez zarządy okręgów,
12) powoływanie okręgów, nadzór nad ich działalnością, a także zatwierdzanie
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 sprawie 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 SBP do związków stowarzyszeń
krajowych i zagranicznych,
21) podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy SBP z organizacjami 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 wybieranych
przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP.
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2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera spośród swego grona
2 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, skarbnika, członka Zarządu
ds. okręgów oraz członka Zarządu ds. sekcji, komisji i zespołów problemowych.
Każdemu z członków Zarządu Głównego przypisane 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 Prezydium lub GKR posiedzenia mogą być zwoływane poza planowanymi terminami.
3. Raz do roku Zarząd Główny zobowiązany jest do zwołania posiedzenia
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 otrzymywać
zawiadomienia o posiedzeniach ZG co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia wraz z informacją o proponowanym porządku obrad.
2. Miejscem posiedzeń ZG jest Warszawa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany miejsca posiedzenia. Decyzję o tym podejmuje
przewodniczący SBP.
§7
1. Porządek obrad ZG ustala przewodniczący SBP. On też prowadzi obrady Zarządu.
2. Program posiedzenia Zarządu Głównego winien obejmować:
1) stwierdzenie, czy posiedzenie zostało zwołane w trybie zgodnym z niniejszym Regulaminem,
2) stwierdzenie czy posiedzenie jest prawomocne by podejmować uchwały,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
4) sprawozdanie przewodniczącego lub sekretarza generalnego z prac Prezydium między posiedzeniami Zarządu Głównego,
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5) podjęcie decyzji i uchwał, które wymagają zatwierdzenia przez ZG,
6) informację przewodniczącego lub sekretarza generalnego o najważniejszych sprawach.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokółowane.
4. Uchwały ZG podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu
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 Stowarzyszenia,
w „Biuletynie Informacyjnym ZG SBP” lub w czasopismach SBP.
7. W przypadku obrad ZG w trybie online oddanie głosu przez członka Zarządu
wymaga potwierdzenia na „karcie głosowania”, która po wydrukowaniu pozostaje
w dokumentacji Zarządu.
§8
1. Każdy członek Zarządu Głównego, w ramach jego kompetencji i obowiązków, zobowiązany jest do składania sprawozdań z działalności.
2. Sprawozdania z działalności ZG SBP składa sekretarz generalny.
§9
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli
we wszystkich sprawach majątkowych ZG SBP wymagane są podpisy dwóch spośród uprawnionych osób – przewodniczącego Stowarzyszenia, sekretarza generalnego, skarbnika.
§ 10
Korespondencja wychodząca w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich wymaga podpisów przewodniczącego SBP lub sekretarza
generalnego.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3 czerwca 2022 r.
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Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SBP
§1
1. Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej GKR jest statutowym kolegialnym
organem kontroli w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego.
2. GKR składa się z 7 członków i 2 zastępców wybieranych przez Krajowy Zjazd
Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
§2
GKR konstytuuje się niezwłocznie po wyborach, wybierając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§3
1. Członkowie GKR nie mogą być członkami odpowiednich organów wykonawczych Stowarzyszenia, a także nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie GKR nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji
wynagrodzenia z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów.
§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 działalności
merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia oraz agend Zarządu Głównego,
2) występowanie do Zarządu Głównego SBP z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, a w miarę potrzeby z żądaniami wyjaśnień,
3) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Głównego SBP oraz w posiedzeniach Prezydium ZG – z głosem doradczym,
4) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z kontroli
działalności Stowarzyszenia w ciągu kadencji oraz stawianie wniosku o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
5) występowanie do Zarządu Głównego, szczególnie w uzasadnionych przypadkach, z wnioskiem o zawieszenie w prawach przewodniczącego Stowarzyszenia i członków zarządu,
6) uchwalanie regulaminów okręgowych i oddziałowych komisji rewizyjnych
oraz przekazywanie komisjom wytycznych dotyczących kontroli ogniw Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
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§6
W przypadku szczególnej konieczności, GKR może wystąpić do Zarządu Głównego SBP z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
SBP.
§7
GKR jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
§8
1. Zebrania GKR są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek
przynajmniej 3 członków Komisji, a w wyjątkowych przypadkach na wniosek Zarządu Głównego SBP.
2. Dopuszczalne jest zorganizowanie posiedzenia GKR w trybie online, z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
§9
1. Uchwały GKR są podejmowane większością głosów, a w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Do ich prawomocności niezbędna jest obecność ponad połowy liczby Członków Komisji.
2. W przypadku głosowania w trybie online oddanie głosu przez członka GKR
wymaga potwierdzania na „karcie głosowania”, która po wydrukowaniu pozostaje
w dokumentacji GKR.
§ 10
Spośród członków GKR mogą być wyłonione zespoły problemowe. W przypadku uznanych za uzasadnione, GKR może powołać rzeczoznawców w celu zasięgnięcia opinii, może również korzystać ze współpracy opiekunów okręgów.
§ 11
Kontrola działalności SBP powinna być dokonywana przy udziale co najmniej
2 członków GKR, a kontrola dokumentów finansowych również przy udziale osoby
udostępniającej materiały. Wyniki kontroli powinny być ujmowane w formę protokołów podpisanych przez przeprowadzających kontrolę.
§ 12
Materiały GKR są przechowywane w Biurze Zarządu Głównego SBP.
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§ 13
W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, jej skład uzupełniany
jest o zastępcę wybranego na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP
§1
Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszania zasad statutowych
i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz rozstrzyga spory między członkami.
§2
Główny Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem zgodnie z 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 przewodniczącego,
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.
§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. Wszczynanie w powyższych sprawach postępowania z własnej inicjatywy.
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§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 posiedzeniu
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 Koleżeńskiego, na przedmiot
sporu w przypadku braku powiązania z działalnością Stowarzyszenia, na niestwierdzenie 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.
§10
Sąd dąży w sprawach konfliktowych, w pierwszej kolejności do pogodzenia
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) zawiesić w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy,
7) wykluczyć członka z organizacji.
§ 12
Każda ze stron ma prawo uczestniczyć w jawnym posiedzeniu Sądu w towarzystwie swojego rzecznika.
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§ 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.
§ 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, honoraria
biegłych itp.) pokrywa Zarząd Główny SBP na wniosek przewodniczącego Sądu.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

V. Sprawozdania 2017-2021

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP
w kadencji 2017-2021
Zadania
Zarząd Główny, powołany na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP w dn. 21 października 2017 r., realizował zadania wynikające z:
•• Przyjętych kierunków rozwoju Stowarzyszenia, zawartych w Programie
działania SBP na lata 2017-2021, które są spójne z celami strategicznymi,
ujętymi w Strategii SBP na lata 2017-2021:
a) zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej
w Polsce,
b) stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy,
c) integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza,
d) zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
•• Strategii SBP na lata 2017-2021.
•• Programu działania SBP na lata 2017-2021, przyjętego przez Krajowy Zjazd
Delegatów SBP w dniu 21 października 2017 r.
•• Wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów SBP uchwalonych 21 października 2017 r.
W odniesieniu do działalności wydawniczej ZG realizował, ujęty w Programie,
obowiązek intensyfikacji działań w kierunku:
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•• Utrzymania dotychczasowej, wysokiej pozycji Wydawnictwa SBP na rynku
wydawnictw branżowych w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej,
•• Poszerzania i unowocześniania form oraz kanałów promocji publikacji SBP
w celu zwiększenia poziomu sprzedaży,
•• Unowocześnienia form sprzedaży publikacji SBP (tradycyjnych i elektronicznych) poprzez portal sbp.pl i e-sklep,
•• Poszerzania obszarów tematycznych działalności wydawniczej,
•• Pozyskiwania dotacji i innych źródeł dofinansowania działalności SBP.
Stan liczbowy członków SBP na początku i na końcu kadencji:
– na koniec 2017 r.:
•• 6448 członków działających w 16 okręgach, 55 oddziałach, 262 kołach,
– na koniec 2020 r.:
•• 5592 członków działających w 16 okręgach, 52 oddziałach, 245 kołach.
Struktury ZG w kadencji 2017-2021:
Działalność od początku kadencji prowadziły 4 sekcje: Sekcja Bibliotek Muzycznych; Sekcja Fonotek; Sekcja Bibliotek Naukowych; Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych.
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych oraz Sekcja Bibliotek Pub
licznych nie podjęły żadnej działalności. W przypadku Sekcji Bibliotek Uczelni Niepublicznych członkowie jej Zarządu postanowili jedynie organizować konferencje
doroczne, które jednak nie odbyły się z powodu pandemii.
W 2020 r. powołano Sekcję Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury.
Działało 5 komisji: Komisja Nowych Technologii, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, Komisja Zarządzania i Marketingu, Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów,
Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów.
W 2018 r. rozwiązano Komisję Edukacji Informacyjnej.
Działały również 2 zespoły: Zespół ds. Bibliografii Regionalnej, Zespół ds. Archiwum SBP.
Problemem pozostaje aktywność poszczególnych agend.
Posiedzenia ZG i Prezydium ZG:
•• Zarząd Główny: 14 spotkań, uchwalono 36 uchwał dot. m.in.: bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w SBP; zmian zasad
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konkursu „Bibliotekarz Roku” (likwidacja plebiscytu internetowego); wytycznych w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia
składek członkowskich; przedłużenia kadencji władz SBP w związku ze stanem epidemii; powierzenia dr Barbarze Budyńskiej obowiązków przewodniczącej SBP do czasu zakończenia kadencji; weryfikacji harmonogramu
przygotowań do KZD.
•• Prezydium ZG: 15 spotkań, uchwalono 5 uchwał w sprawach.: powołania
Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego; odpisów 1% za
rok 2018; przyjęcia zmian w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”;
powołania komisji do weryfikacji poczty służbowej przewodniczącej SBP;
wydatkowania środków pozyskanych przez ZG ze składek członkowskich.
Zmiany osobowe i inne:
•• 25.09.2019 – w związku z rezygnacją Dariusza Florka (okręg zachodniopomorski) do ZG został powołany Paweł Pioterek (okręg wielkopolski)
•• 27.10.2020 – zmarł Witold Przybyszewski (okręg mazowiecki), członek
Głównej Komisji Rewizyjnej
•• 15.04.2021 – zmarła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP
•• 29.04.2021 – powierzenie pełnienia obowiązków Przewodniczącej, do czasu zakończenia bieżącej kadencji władz SBP, dr Barbarze Budyńskiej, Sekretarzowi Generalnemu SBP
•• 01.10.2020 – powołanie Aldony Zawałkiewicz na stanowisko dyrektora Biura ZG SBP
•• w 2018 r., w związku z remontem BN, Biuro ZG SBP otrzymało nową lokalizację w pomieszczeniach BN, wynajmowanych na podstawie umowy.
Uwzględniała ona, oprócz pomieszczeń biurowych także pomieszczenia
magazynowe, w których umieszczono Archiwum SBP oraz zasoby Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP (książki i czasopisma). W 2021 r.
jedno z pomieszczeń magazynowych zostało zalane. Podjęto rozmowy
z dyrekcją BN nt. rekompensaty za zniszczone zbiory.
Priorytety działalności ZG w kadencji 2017-2021
I. Umacnianie wizerunku SBP w przestrzeni publicznej, w tym monitorowanie
rozwiązań legislacyjnych związanych z praktyką biblioteczną, statusem zawodu.
II. Budowanie szerokiego partnerstwa w kraju i za granicą na rzecz promocji
czytelnictwa, bibliotek w środowiskach lokalnych.
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III. Kontynuowanie projektu AFB.
IV. Wzmacnianie edukacyjnej roli Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego
SBP.
V. Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy.
VI. Działania integracyjne i wzmacniające prestiż zawodu.
VII. Działania na rzecz poprawy kondycji finansowej SBP i nie tylko.
VIII. Działania wewnątrz SBP.
I. Umacnianie wizerunku SBP
•• opracowano 14 opinii dla MEN, MNiSW, MEiN, MKDNiS, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, UW, które dotyczyły projektów rozwiązań,
m.in. w zakresach: ewaluacji jakości działalności naukowej; programu Rozwój Czasopism Naukowych; Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025; funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii;
ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora
publicznego; ustawy o ochronie rynku książki; podstaw programowych
w szkołach; zmian w programie nauczania na poziomie studiów licencjackich, na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
•• podjęto dwie interwencje, skierowaną do samorządu województwa łódzkiego odnośnie do zamiaru likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych oraz
uwzględnienia bibliotekarzy z bibliotek publicznych i akademickich w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19,
•• na łamach „Bibliotekarza” systematycznie publikowano artykuły dot. aspektów prawnych działalności bibliotek (stały dział) oraz problemów ochrony
danych osobowych w bibliotekach (stały dział),
•• uczestniczono w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej (w 2018 r. SBP
reprezentowała E. Stefańczyk, od 2019 do stycznia 2020 r. – J. Pasztaleniec-Jarzyńska, a po jej śmierci aż do chwili obecnej – dr B. Budyńska),
•• przygotowano, we współpracy ze specjalistami ochrony danych osobowych, Kodeks postępowania wspierającego biblioteki w stosowaniu RODO;
na jego bazie powstał Poradnik RODO dla bibliotek (2020),
•• opiniowano kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek, udział w komisjach konkursowych,
•• działania inne, w tym apele przewodniczącej SBP w sprawach: uruchomienia tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych.
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II. Budowanie szerokiego partnerstwa w kraju i za granicą na rzecz promocji
czytelnictwa, bibliotek w środowiskach lokalnych
1. Zainicjowano ogólnopolską akcję #NieZostawiamCzytelnika, promującą
zdalny dostęp do wydarzeń kulturalnych, która okazała się wielkim sukcesem SBP
(również medialnym) i przyczyniła się do uzyskania w 2021 r. II miejsca (premiowanego nagrodą finansową), w plebiscycie Książka Roku 2020 lubimyczytać.pl Allegro, w kategorii Fundacja/Stowarzyszenie, za wspieranie środowiska literackiego
oraz branży książki w czasie pandemii COVID-19. Do akcji włączyli się pisarze, blogerzy, specjaliści zdalnego nauczania, bibliotekarze itp. O akcji informowały media
ogólnopolskie, m.in. TVN, Polskie Radio, Radio Plus, „Gazeta Wyborcza”. W promocji, oprócz portalu sbp.pl, aktywnie uczestniczyły struktury terenowe SBP poprzez
media społecznościowe i strony www bibliotek w całym kraju.
2. Zrealizowano 4 edycje programu Tydzień Bibliotek oraz 4 edycje konkursu
„Mistrz Promocji Czytelnictwa”, we współpracy z kilkuset bibliotekami; w 2021 r.
wprowadzono rejestrację bibliotek organizujących TB, z uzyskanych danych wynika, że w programie realizowanym w przestrzeni wirtualnej wzięło udział ok. 1350
bibliotek.
3. Organizowano spotkania z przedstawicielami: Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich
Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich dotyczące współpracy m.in. przygotowywanie i prezentowanie wspólnych stanowisk wobec administracji państwowej.
4. Współpracowano z organizatorami targów książki: WTK; ACADEMIA; DZIEDZICTWO; MTK w Krakowie, TKH i in., a także z instytucjami związanymi z sektorem książki (IK, PIK, FRSI, Polska Sekcja IBBY).
5. Udzielano co roku kilkudziesięciu patronatów SBP konkursom, wystawom,
akcjom społecznym realizowanym przez biblioteki i inne placówki działające
w środowiskach lokalnych, w obszarze kultury.
6. Współpracowano SBP przy organizacji konferencji, seminariów, warsztatów,
m.in. z Biblioteką na Koszykowej (jubileusz 100-lecia „Bibliotekarza” i 70-lecia „Poradnika Bibliotekarza”, współwydawanie „Bibliotekarza”), CBW (warsztaty), Biblioteką Główną WAT (warsztaty), BUW (seminarium, warsztaty), PBW w Warszawie
(konferencje poświęcone czytelnictwu młodych, warsztaty), Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, Biblioteką Politechniki Poznańskiej (XII FMB), WBP w Krakowie
(XIII FMB). Współpraca SBP z uczelniami przy wydawaniu publikacji.
7. Współpraca zagraniczna:
•• udział J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej w: Kongresach IFLA w Kuala Lumpur
(2018) oraz w Atenach (2019, oba wyjazdy finansowane przez MKiDN), wyjazd do Paryża na zaproszenie IFLA (2018), udział w międzynarodowych
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warsztatach „Let`s work together on library advocacy”, które odbywały się
w Budapeszcie i poprowadzenie jednego z bloków tematycznych (2018),
wizyta w Polsce bibliotekarzy z Mołdawii i spotkanie z przewodniczącą SBP
(2018), udział bibliotekarzy ukraińskich w XII FMB (Poznań 2019),
udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w Kongresach IAML:
Lipsk 2018, współorganizacja Kongresu IAML w Krakowie (2019), prezentacja referatów członków Sekcji Bibliotek Muzycznych oraz Sekcji Fonotek;
udział online w Kongresie, Praga 2020. S. Hrabia był przewodniczącym
IAML w kadencji 2017-2021. Dla uczestników Kongresu IAML w Krakowie
SBP wydało w jęz. angielskim publikacje okolicznościowe: Zasoby polskiej
kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach (2018), Archiwa dźwiękowe
w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcje (2019),
udział Sylwii Błaszczyk w jubileuszu Biblioteki Polskiej w Essen (2018),
udział, z ramienia SBP, dr. Henryka Hollendra w międzynarodowym seminarium „Biblioteka: nowe koncepcje, nowe usługi”, zorganizowanym w Kijowie przez Duński Instytut Kultury, we współpracy z Ukraińskim Stowarzyszeniem Bibliotekarzy; prezentacja sytuacji bibliotek polskich po 1989 r.,
w tym osiągnięć, problemów i trendów rozwoju (24-25.10. 2019 r.),
prowadzenie na portalu SBP strony poświęconej popularyzacji działań bibliotek na rzecz zrównoważonego rozwoju (http://www.agenda2030.sbp.
pl), na której upowszechniano założenia programu ONZ Agenda 2030, inicjatywy IFLA oraz działania polskich bibliotek w tym zakresie,
prezentacja projektu AFB na arenie międzynarodowej, podczas 14 edycji International Conference on Performance Measurement in Libraries
(2-4 listopada 2021 r., online),
Library Map of the World Data – opracowanie i przesłanie danych statystycznych wg formularza IFLA (sieć, pracownicy, użytkownicy, odwiedziny,
wypożyczenia) dot. podstawowych typów bibliotek w Polsce (naukowe,
publiczne, szkolne i łącznie – inne oraz BN) za lata 2017, 2018 (częściowo),
2020.

III. Kontynuacja projektu AFB (najważniejsze prace w latach 2017-2021)
•• Coroczne badania wskaźników funkcjonalności bibliotek (na podstawie
danych za rok poprzedni), opracowanie i aktualizacja materiałów instruktażowych (Poradnika dla bibliotekarzy. Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki), Poradnika Analiza i interpretacja danych
statystycznych i wskaźników w Projekcie AFBP, wykazu Statystyka biblioteczna i badania funkcjonalności bibliotek na świecie. Wybór projektów
realizowanych w 2021 r., weryfikacja uzyskanych wyników badań, prezen80
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tacja wyników na stronie projektu AFB; aktualizacja serwisu internetowego
AFB;
W 2018 r. w projekcie uczestniczyło 2336 bibliotek publicznych (92% ogółu), 71 bibliotek naukowych, 32 biblioteki pedagogiczne;
W 2019 r. – 2512 bibliotek publicznych (98,9%), 71 bibliotek naukowych, 34
biblioteki pedagogiczne;
W 2020 r. – 2512 bibliotek publicznych (98,9%), 71 bibliotek naukowych, 35
bibliotek pedagogicznych;
W 2021 r. – 2508 bibliotek publicznych (98,9%), 71 bibliotek naukowych,
37 bibliotek pedagogicznych;
Coroczne szkolenia dla wojewódzkich administratorów merytorycznych;
Prace nad ustanowieniem normy ISO 11649:2014 Metody i procedury badania wpływu bibliotek (norma ustanowiona przez PKN);
Opracowanie i udostępnienie pakietu materiałów do badania satysfakcji
użytkowników (w tym trzy filmy instruktażowe). Modyfikacja narzędzi dedykowanych badaniom. Organizacja cyklu webinariów szkoleniowych dla
bibliotek publicznych;
Organizacja webinariów nt. organizacji badań efektywności bibliotek;
Organizacja seminarium „Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu
i wartości bibliotek”;
Organizacja webinariów na temat wykorzystania danych i wskaźników
oraz badania społecznego wpływu bibliotek publicznych;
Zasięg oddziaływania projektu AFB:
1. Liczba użytkowników serwisu AFB – na koniec roku:
2018 – 7226
2019 – 7151
2020 – 5887
2021 – 8048
2. Liczba uczestników szkoleń:
2018 – 17
2019 – 87
2020 – 95
2021 – 507.

IV. Wzmocnienie edukacyjnej roli Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego
SBP
1. Opracowanie strategii rozwoju Wydawnictwa na lata 2021-2025.
2. Wpisanie oficyny wydawniczej SBP na listę preferowanych wydawnictw
MNiSW publikujących recenzowane monografie naukowe (2018).
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3. Opublikowanie w latach 2018-2021 łącznie 82 książek w seriach i poza nimi.
Uruchomienie nowych serii: „Seria Historyczna” (2019), „Komunikacja społeczna
i media – teoria, metodologia, praktyka” (2021, we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW). Wprowadzono nowe formaty publikacji
(e-pub, mobi).
4. Uzyskanie grantów z resortu nauki, które umożliwiły:
•• zakup platformy OJS (Open Journal System), która zapewniła otwarty
dostęp do treści czasopism naukowych SBP (bieżących i archiwalnych),
usprawniła prace redakcji,
•• opracowanie nowej strony czasopism naukowych w jęz. polskim i angielskim, które posadowiono w systemie OJS,
•• podniesienie jakości recenzji wydawniczych, prac edytorskich (profesjonalne korekty),
•• wyposażenie artykułów naukowych w identyfikatory DOI (umożliwia
wzrost cytowania i poprawę pozycjonowania artykułu), ORCID (umożliwia
rozpoznanie autora artykułu),
•• zakup programu antyplagiatowego do kontroli oryginalności tekstów artykułów,
•• zwiększenie liczby artykułów w jęz. angielskim oraz recenzentów zagranicznych,
•• opublikowanie w latach 2019-2020 4 dodatkowych zeszytów ZIN i 2 Przeglądu Bibliotecznego,
•• opracowanie strategii rozwoju czasopism na następne lata.
Efekty naukowe:
– poprawa jakości obu czasopism naukowych,
– zwiększenie zasięgu odbioru czasopism w środowisku międzynarodowym,
– zwiększenie liczby punktów w ocenie MNiSW:
„Przegląd Biblioteczny”:
2018 r. – 9 pkt,
2019 r. – 20 pkt,
2021 r. – 40 pkt (marzec), 70 pkt (grudzień);
ZIN:
2018 r. – 8 pkt,
2019 r. – 20 pkt,
2021 r. – 40 pkt,
– wprowadzono oba periodyki do bazy Index Copernicus i uzyskano znaczący
progres w ocenie (wskaźnik ICV):
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„Przegląd Biblioteczny”:
2019 r. – 79,86,
2020 r. – 96,17;
ZIN:
2019 r. – 82,13,
2020 r. – 99,66.
5. Zmodernizowano i udostępniono Archiwum Cyfrowe https://ac.sbp.pl (2020).
6. Uruchomiono nową stronę Wydawnictwa e-sklepu (2021).
7. Opracowano i wdrożono dystrybucję newslettera do ok. 8 tys. odbiorców.
8. Wprowadzono nowe formy promocji sprzedaży wydawnictw (sklep na FB).
9. Wprowadzono marketingowe rozwiązania w promocji publikacji w mediach
społecznościowych Wydawnictwa (Facebook, Instagram) oraz w Aktualnościach
na stronie www.
V. Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy
Mijająca kadencja należała do rekordowych pod względem liczby zorganizowanych szkoleń, które stały się wizytówką i marką SBP.
Ogółem ZG zorganizował ponad 20 konferencji, seminariów, webinariów oraz
ok. 200 warsztatów, w których uczestniczyło ok. 5 tys. bibliotekarzy.
Wśród 20 ogólnopolskich wydarzeń miały miejsce m.in.:
•• 2 konferencje z cyklu „Automatyzacja bibliotek”:
–– „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje światowego Kongresu IFLA
Wrocław 2017” (13-14.11.2018)
–– „Technologie biblioteczne w okresie pandemii” (1-2.12.2021)
•• 2 konferencje poświęcone czytelnictwu młodych:
–– „Obecność książki w życiu młodego pokolenia” (18-19.06. 2018)
–– „Młody dorosły w bibliotece – wyzwania, szanse, inspiracje” (11-12.06.
2019)
•• 2 Fora Młodych Bibliotekarzy
–– „Bibliotekarz Do POZNANIA” (12-13.09.2019) (stacjonarnie)
–– „ChodźżeDoNas” (1-17.09. 2021) (online)
•• „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje” (25-26.10.2018)
•• Wykład „Instytucje kultury i biblioteki w zmieniających się mediach społecznościowych” (23.10. 2020, w ramach MTK w Krakowie)
•• Seminarium „Biblioteka włączająca – zadania, wyzwania, realizacja” (20.10.
2021)
•• Seminarium „Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek”
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•• Webinarium – „Społeczny i ekonomiczny wpływ bibliotek publicznych. Jak
badać? Dlaczego warto?” (16.11.2021).
Bardzo bogato prezentowała się oferta szkoleń, zarówno tradycyjnych, jak i realizowanych zdalnie, które z uwagi na pandemię dominowały w latach 2020-2021.
W ofercie szkoleń online zaproponowano ponad 40 tematów i kilka pakietów tematycznych i kursów online. Tematyka, aktualizowana na podstawie propozycji
zgłaszanych przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych, obejmowała szerokie
spectrum zagadnień praktyki bibliotecznej, w tym realizowanej w warunkach pandemii. SBP nawiązało współpracę z cenionymi w środowisku trenerami, którymi
byli bibliotekarze, biblioterapeuci, wykładowcy akademiccy, blogerzy itp.
Zakres realizowanych szkoleń obejmował następujące grupy tematów:
•• Promocja czytelnictwa,
•• Praca z czytelnikiem,
•• Media społecznościowe,
•• Zarządzanie biblioteką,
•• Rozwój osobisty, kompetencje,
•• Opracowanie zbiorów.
Pakiety tematyczne:
•• Bądź na bieżąco z social media,
•• Pakiet dla kadry kierowniczej.
Kursy online:
•• Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych według aktualnych wskazań Biblioteki Narodowej,
•• Format MARC 21,
•• Deskryptory Biblioteki Narodowej.
Oprócz szkoleń odpłatnych realizowana była oferta szkoleń bezpłatnych, adresowanych przede wszystkim do członków SBP, m.in. na tematy: wartościowych
zasobów internetu, podniesienia kompetencji cyfrowych w zakresie organizacji
wydarzeń online, RODO, wypalenia zawodowego, wykorzystania teatru Kamishibai, rzecznictwa dostępności w bibliotece.
Liczba szkoleń płatnych i darmowych realizowanych w latach 2018-2021
oraz liczba uczestników

Rok
2018
2019
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Liczba
szkoleń
płatnych
32
25

Liczba uczestników

Liczba szkoleń
darmowych

Liczba
uczestników

800
700

4
3

72
76

2020
2021
Razem

61
75
193

1116
1281
3267

28
17
52

1100
1300
2548

VI. Działania integracyjne i zwiększające prestiż zawodu
Do realizacji działań informacyjno-promocyjnych wykorzystywano portal
www.sbp.pl (podstawowy kanał informacyjno-komunikacyjny). Głównym zadaniem było prowadzenie polityki informacyjnej mającej na celu informowanie na
bieżąco o działaniach SBP. Kolejne kanały informacyjne to profile na Facebooku,
Instagramie i Twitterze; wydawanie newslettera (od roku 2020 zwiększenie liczby
newsletterów o wydawniczy i szkoleniowy); promocja konferencji, szkoleń i innych zadań realizowanych przez SBP; prowadzenie podstron tematycznych dedykowanych akcjom i projektom, m.in. Tydzień Bibliotek, #NieZostawiamCzytelnika,
Analiza Funkcjonowania Bibliotek, Rzecznicy dostępności w bibliotece, Pasja czytania (cykl szkoleń e-learningowych), Wirtualne szkolenia – realne kompetencje,
Aptekarz literacki, Bibliografia Fonografii Polskiej; prowadzenie podstrony www.
czasopisma.sbp.pl; promocja wydarzeń organizowanych przez biblioteki w całym
kraju. W 2021 r. wyłączono z portalu obsługę e-sklepu oraz Archiwum cyfrowe
i przeniesiono na nową stronę Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. Powołano zespół ds. opracowania koncepcji nowego portalu.
1. Podstawowe statystyki portalu:
•• liczba użytkowników:
2018 – 130 579
2019 – 132 756
2020 – 213 337
2021 – 150 528
•• liczba odsłon:
2018 – 1 103 057
2019 – 943 509
2020 – 1 088 602
2021 – 619 985
2. Nagrody SBP:
– Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego: w 2018 r. uhonorowano
4 prace (w tym: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość
1917-2017 pod redakcją Jadwigi Koniecznej), w 2019 r. – 4, w 2020 – 6 (w tym:
Zarządzanie informacją pod red. Wiesława Babika; Zarządzanie biblioteką pod red.
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Mai Wojciechowskiej; w 2021 r. – 3 (w tym: Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych: teoria i praktyka / Grzegorz Gmiterek),
– Nagroda Młodych im. Prof. Marii Dembowskiej: w 2019 r. – Tomasz Książek
z UMK w Toruniu za pracę Bańka filtrująca i błąd konfirmacji w świadomości użytkowników Internetu, w 2021 r. – Renata Gulczyńska z UW za pracę: Działalność jezuitów w Lublinie w latach 1582-1773, na podstawie wydanych drukiem materiałów
źródłowych i opracowań.
– Bibliotekarz Roku; odbyły się 4 edycje, laureatami zostali: w 2018 r. Cecylia
Judek – Bibliotekarz Roku 2017 (okręg zachodniopomorski SBP), w 2019 r. Paweł
Dobrzelecki – Bibliotekarz Roku 2018 (okręg śląski), w 2020 r. Karol Baranowski –
Bibliotekarz Roku 2019 (okręg małopolski), w 2021 r. Monika Machowicz – Bibliotekarz Roku 2020 (okręg podkarpacki).
3. Medale i odznaczenia:
•• 2018 r.: Honorowa Odznaka – 11; Medal „W Dowód Uznania” – 22; Medal
„Bibliotheca Magna Perennisque” – 1; List Gratulacyjny – 14
•• 2019 r.: Honorowa Odznaka – 8, Medal „W Dowód Uznania” – 23, Medal
„Bibliotheca Magna Perennisque” – 4, List Gratulacyjny – 17
•• 2020 r.: Honorowa Odznaka – 12, Medal „W Dowód Uznania” – 15, Medal
„Bibliotheca Magna Perennisque” – 1, List Gratulacyjny – 17
•• 2021 r.: Honorowa Odznaka – 3, Medal „W Dowód Uznania” – 7, Medal
„Bibliotheca Magna Perennisque” – 2, List Gratulacyjny – 4.
4. Popularyzacja sylwetek najwybitniejszych przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego: od 2018 r. na portalu sbp.pl prowadzono akcję przypominania
biogramów wybitnych bibliotekarzy w rocznicę ich śmierci; w 2019 r. SBP wydało
pracę Hanny Łaskarzewskiej Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zostawili swój ślad, 2017 r. (red. E. Dudzińska), Zostawili swój ślad…Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018, 2019 r. (red. E. Barteczko,
E. Dudzińska), Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego, 2021 r.
(red. Maria Kycler). Sylwetki zmarłych bibliotekarzy zamieszczane są w stałej rubryce czasopisma „Bibliotekarz”.
VII. Działania na rzecz poprawy kondycji finansowej SBP i nie tylko
1. Granty
W latach 2018-2021 zrealizowano 51 zadań dofinansowanych z różnych źródeł, przede wszystkim z dotacji pozyskanych z resortu kultury oraz z resortu nauki
(w kadencji 2013-2017 – 36). Uzyskane środki, łącznie z dofinansowaniem z uczelni wybranych publikacji, wyniosły ok. 5,3 mln zł, co stanowiło ok. 41% ogółu przychodów. Wobec spadających przez całą kadencję dochodów ze sprzedaży książek
(w 2021 r. poziom sprzedaży książek był trzykrotnie niższy od poziomu z 2017 r.)
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środki te miały istotne znaczenie w utrzymaniu stabilizacji finansowej oraz przyniosły Stowarzyszeniu korzyści społeczne, medialne, wizerunkowe. Umożliwiły
m.in.:
•• kontynuację projektu AFB, który ma duże znaczenie w podnoszeniu standardów działalności polskich bibliotek,
•• wzrost jakości i rozpoznawalności czasopism „Przegląd Biblioteczny” oraz
ZIN w międzynarodowym obiegu naukowym, zapewnienie otwartego dostępu do treści, usprawnienie pracy redakcji,
•• digitalizację czasopism branżowych, modernizację Archiwum Cyfrowego
SBP,
•• podniesienie kompetencji kilkuset bibliotekarzy z zakresu: technologii
informacyjno-komunikacyjnych, organizacji online dostępu do kultury,
wsparcia zdrowia i aktywizacji dzieci, młodzieży, seniorów poprzez literaturę, obsługi czytelników niepełnosprawnych,
•• zbudowanie unikatowej bazy fonografii polskiej,
•• wydanie kolejnych z cyklu publikacji upamiętniających organizatorów polskiego bibliotekarstwa,
•• przygotowanie grupy bibliotekarzy z bibliotek publicznych do pełnienia
funkcji rzeczników dostępności dla czytelników z różnymi niepełnosprawnościami,
•• wzmocnienie wizerunku zawodu bibliotekarza w odbiorze społecznym.
2. Odpłatna działalność szkoleniowa
W latach 2017-2021 przychody ze szkoleń wyniosły ok. 697 tys. zł, co stanowi
ok. 13,2% ogółu przychodów. W cenniku szkoleń uwzględniono ulgi dla członków
SBP.
3. Roczne umowy partnerskie (IK- MAK+, MPLC, PWN-Libra), umowy sponsorskie przy realizacji ogólnopolskich konferencji, darowizny celowe (z FRSI na XII
i XIII edycję FMB). W końcu 2018 r. zawarto porozumienie, na okres 3 lat, z Biblioteką m.st. Warszawy. Biblioteka Główną Województwa Mazowieckiego w sprawie
dofinansowania wydawania „Bibliotekarza”. W 2019 r. otrzymano także środki od
Prezydenta Poznania (via Biblioteka Raczyńskich) na organizację XII FMB.
4. W 2018 r. wystąpiono do autorów artykułów zamieszczanych w miesięcznikach branżowych z propozycją przesłania wybranej publikacji SBP, jako ekwiwalentu za honorarium autorskie. Przyjęto także zasadę nie płacenia za artykuły
promujące działalność biblioteki, w której pracuje autor.
5. W efekcie starań Zarządu Głównego o możliwość skorzystania z tarczy antykryzysowej, SBP otrzymało w roku 2020 wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie 50% wynagrodzeń pracowników Biura za okres 3 miesięcy
oraz umorzenie 50% składek ZUS za ten sam okres. Ponadto zwrócono się o obni87

żenie/zawieszenie opłat czynszowych za lokal przy ul. Konopczyńskiego. W rezultacie czynsz za marzec i kwiecień 2020 r. został obniżony o 47%, a za maj o 69%.
Wystosowano również prośbę do dyrekcji Biblioteki Narodowej o obniżenie opłat
za wynajem pomieszczeń, w efekcie uzyskano 50% zniżkę za maj i czerwiec 2020 r.
Podjęte działania miały istotny wpływ na uzyskanie w 2020 r. nieznacznego, dodatniego wyniku finansowego.
VIII. Działania wewnątrz SBP
•• opracowanie zasad (polityka) rachunkowości SBP – Zarządu Głównego
(2018),
•• opracowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych członków SBP (2018),
•• opracowanie wzoru sprawozdań rocznych dla okręgów (2018),
•• szkolenia dla struktur SBP dot. sprawozdawczości finansowej (2018),
•• nowelizacja regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP (podwyższenie wysokości ulg, 2019),
•• opracowanie i przyjęcie Wytycznych w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich (2019),
•• Wydanie Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013-2017. Suplement (2019),
•• organizowanie spotkań z przewodniczącymi okręgów (2019, 2020, 2021),
•• organizowanie bezpłatnych szkoleń dla członków SBP – w ramach grantów i poza nimi,
•• realizacja badania ankietowego wśród członków SBP, opracowanie i prezentacja raportu z badań (2021),
•• przygotowania do KZD; prace nad nowelizacją Strategii oraz opracowaniem Programu na następną kadencję, opinie prawne dot. możliwości
przedłużenia kadencji 2017-2021, sposobów przeprowadzenia głosowań
itp. (2020-2021).
PODSUMOWANIE
Kadencja 2017-2021 przypadła na bardzo trudny okres, szczególnie w jej końcowych latach. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Zarządzie Głównym,
po śmierci przewodniczącej Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, pełnienie obowiązków Przewodniczącej powierzono Sekretarzowi Generalnemu Stowarzyszenia dr
Barbarze Budyńskiej, która od lutego 2021 r. pełniła dwie funkcje. Ten czas zmiany
zbiegł się z pandemią, która od marca 2020 r. zdezorganizowała życie społeczne
w kraju, funkcjonowanie instytucji, w tym bibliotek i stowarzyszeń, spowodowała konieczność dostosowywania dotychczasowych działań do kontaktów i relacji
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zdalnych. Ograniczenie pracy bibliotek, bezpośrednich kontaktów z czytelnikami
oraz tradycyjnej obsługi bibliotecznej, wpłynęło również na dotychczasową aktywność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a przede wszystkim na osiągane
wyniki. Z uwagi na trwające nadal zagrożenie epidemiologiczne Zarząd Główny
podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji władz. Termin planowanego Krajowego
Zjazdu Delegatów został ustalony na 3-4 czerwca 2022 r.
Kadencja 2017-2021 przebiegała w różnych uwarunkowaniach społecznych,
organizacyjnych i ekonomicznych. Pomimo występowania zjawisk dotychczas
nieznanych w naszym społeczeństwie (pandemia) i wielu przeciwności z tym
związanych Stowarzyszenie znalazło właściwe na ten czas działania, co świadczy o potencjale organizacji, kreatywności we wspieraniu środowisk związanych
z książką, pomysłowości w inicjowaniu projektów, organizowaniu różnych form
edukacyjnych, utrzymywaniu dotychczasowych cyklicznych imprez, organizowanych w innej formule niż dotychczas. Działania te umocniły wizerunek SBP w otoczeniu społecznym, w kraju i za granicą. Sukcesem mijającej kadencji jest rozwój
form edukacyjnych, dostępnych zarówno w formie płatnej, jak i bezpłatnej oraz
przejście z form stacjonarnych do zdalnych, co umożliwiło bibliotekarzom nie tylko podnoszenie kompetencji, ale także uzyskanie pomocy w organizowaniu pracy
bibliotek w sytuacji tymczasowego ograniczenia dostępności. Organizowaniu różnych form edukacyjnych sprzyjały pozyskiwane przez SBP granty, których środki
stanowiły znaczący wkład w przygotowanie i rozwój oferty. Działalność Stowarzyszenia w mijającej kadencji była też przedmiotem badań empirycznych. Ich wyniki
pozwoliły na rzetelną ocenę dotychczasowych działań, były punktem wyjścia do
prac nad nową Strategią na lata 2021-2029 i Programem działania na następną kadencję 2021-2025.
Były też problemy, których nie udało się rozwiązać, jak np. zmniejszająca się
z roku na rok liczba członków SBP, zbyt małe zainteresowanie młodych bibliotekarzy ofertą Stowarzyszenia, likwidacja kół, zaniechanie działań przez niektóre
sekcje ZG, a także spadające przychody ze sprzedaży wydawnictw, graniczna rentowność czasopism branżowych. Rozwiązanie tych problemów wymagać będzie
prawdopodobnie podjęcia w najbliższej przyszłości różnorodnych działań, spójnych z nakreślonymi celami, ujętymi w przygotowywanym projekcie nowej Strategii SBP do roku 2029.
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 2. Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji i zespołów
problemowych działających przy ZG SBP w kadencji 20172021
W kadencji 2017-2021, mimo pandemii i związanych z nią ograniczeń, sekcje,
komisje i zespoły problemowe ZG SBP zrealizowały wiele ciekawych wydarzeń,
zainicjowały szereg nowych pomysłów i propozycji umacniających wizerunek Stowarzyszenia w środowisku krajowym i międzynarodowym. Były one prezentowane na konferencjach, warsztatach, seminariach, w publikacjach, a także na portalu sbp.pl (w zakładce komisje, sekcje, zespoły), na stronach bibliotek, w mediach
społecznościowych. W omawianym okresie aktywność prowadziły następujące
struktury ZG:
•• Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodnicząca: Maria Kycler)
•• Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodnicząca: Hanna Bias)
•• Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: Agata Arkabus)
•• Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury (przewodnicząca: Katarzyna Žák-Caplot); sekcja została powołana w grudniu 2020 r.
•• Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinowski)
•• Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko)
•• Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojciechowska)
•• Komisja Nowych Technologii (przewodniczący: Tomasz Sopyło)
•• Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)
•• Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz)
•• Zespół do Spraw Archiwum SBP (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał).
W kwietniu 2018 r. rozwiązano Komisję Edukacji Informacyjnej. Trzy struktury:
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów, Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów, Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych nie podjęły od początku
kadencji żadnej działalności. W przypadku Sekcji Bibliotek Uczelni Niepublicznych
członkowie jej Zarządu postanowili jedynie organizować konferencje, które jednak nie odbyły się.
Podstawowe formy działalności sekcji, komisji i zespołów afiliowanych przy
ZG SBP obejmowały: organizowanie konferencji, seminariów/webinarów, warsztatów, opiniowanie projektów rozwiązań legislacyjnych istotnych dla statusu zawodu bibliotekarza i warunków jego wykonywania. Działania te umacniały wizerunek SBP w środowiskach lokalnych. Z uwagi na pandemię wiele przedsięwzięć,
począwszy od 2020 r., realizowanych było w wirtualnej rzeczywistości. Komuni90

kacja wewnętrzna odbywała się wówczas głównie telefonicznie, poprzez pocztę
elektroniczną, messenger, Facebook.
Sekcja Bibliotek Naukowych
W trakcie kadencji sekcja sporządziła wiele opinii i uwag dotyczących sytuacji
bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach akademickich oraz w konsekwencji
wejścia w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w części odnoszącej się do systemu biblioteczno-informacyjnego i bibliotek,
a także pracowników uczelni. Współpracowała m.in. z Politechniką Poznańską przy
określeniu zasad awansowania bibliotekarzy będących lub niebędących nauczycielami akademickimi (2018); z Radą Biblioteczną Uniwersytetu Śląskiego przy
specyfikacji czynności bibliotekarzy wykonywanych w ramach działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej. Członkowie sekcji opracowali uwagi
do projektów rozporządzeń ministra nauki w sprawach ewaluacji jakości działalności naukowej (2018, 2019, 2020), a także sporządzania wykazów wydawnictw
monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych. Konsultowali projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (2020). Przeprowadzili, za pośrednictwem portalu SBP, badanie ankietowe na temat aktualnej
sytuacji bibliotekarzy akademickich i konieczności zmian w statutach uczelni.
Sekcja aktywnie włączyła się w organizację jubileuszy 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (2018) i 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej (2019), a także Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Ściśle współpracowała z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES, a także z Sekcją Bibliotek Szkół
Wyższych przy ZO w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim i innymi uczelniami przy
organizacji wielu konferencji i warsztatów, m.in.: „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy
w kontekście zmieniającego się prawa” (2018), „Trudny użytkownik w bibliotece
– konflikt czy szansa na porozumienie?” (2018), „70 lat drukiem i bitami spisane”
(2019), „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian” (2019),
„Biblioteka dla dydaktyki III” (2019), „Razem! Nie osobno! Biblioteki i kształcenie
bibliotekarzy w kontekście Ustawy 2.0” (2019), „Jak zaprojektować innowacje”
(2020), „Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki” (2021), „Biblioteki
i pandemia: szansa czy katastrofa – o sposobach działania w czasach niezwykłych”
(2021).
Kontynuowano prace nad kolejnymi numerami czasopisma „Bibliotheca Nostra” (od 2020 r. wydawanego w formie półrocznika). Członkowie sekcji opublikowali kilka artykułów na temat działań bibliotek naukowych w czasie pandemii oraz
aktywności stowarzyszeniowej. Uczestniczyli ponadto w pracach redakcyjnych
nad monografią Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego, wydaną
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przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP (2021). Redagowali także kolejne
tomy „Przeglądu Biblioterapeutycznego”.
Działalność popularyzatorska SBN była prowadzona na stronie Akademickiego
Koła SBP w Lublinie i na fanpage’u https://www.facebook.com/AkademickieKoloSBPLublin/
Sekcja Bibliotek Muzycznych
Sekcja od wielu lat prowadzi aktywną działalność, zarówno krajową, jak i międzynarodową. W okresie sprawozdawczym główne obszary działania obejmowały:
•• udział w corocznych kongresach Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji (IAML) oraz w pracach
jego Zarządu; Stanisław Hrabia był do 2020 r. przewodniczącym IAML
a Hanna Bias reprezentantką Polskiej Grupy Narodowej w Międzynarodo
wym Forum Przedstawicieli IAML (Forum of National Representatives), pełniła także obowiązki Sekretarza Sekcji Archiwów i Centrów Dokumentacji
(IAML Archives and Music Documentation Centres Section) w kadencji
2017-2020. W 2021 r. Ewa Hauptman-Fisher została sekretarzem Sekcji Bibliotek Badawczych IAML. Podczas kongresów IAML członkowie sekcji wygłaszali co roku kilka referatów,
•• współorganizację 68. Kongresu IAML, który odbył się w Krakowie (14-19.07.
2019). Kongres zgromadził ponad 350 osób (bibliotekarzy, archiwistów,
muzykologów) z 40 krajów,
•• współpracę z International Music Score Library Project (IMSLP), Petrucci
Music Library w zakresie włączania polskich publikacji do wirtualnej biblioteki druków muzycznych, opartej na mechanizmie Wiki,
•• prowadzenie strony www oraz fanpageʼa sekcji, a także grupy dyskusyjnej
poświęconej sprawom bibliotekarstwa muzycznego,
•• realizację, we współpracy z Biblioteką Główną Akademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego w Katowicach, szkolenia pt. „Fotografia w bibliotece
muzycznej: droga od darczyńcy do udostępniania” (2018),
•• przygotowania do XV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych (odbędzie się w 2022 r.),
•• opracowanie projektu bazy gromadzącej informacje o bezpłatnych i licencjonowanych źródłach muzycznych dostępnych w internecie.
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
W minionej kadencji sekcja utrzymała dużą aktywność w realizacji zadań wynikających z przyjętych corocznych planów pracy. Obejmowały one przede wszystkim:
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•• opiniowanie przepisów dot. bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w tym
m.in. projektu Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych
oświatowych (2018); opracowanie, na podstawie badań ankietowych,
wniosków i rekomendacji dla MEN w zakresie pracy nauczycieli bibliotekarzy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; przygotowanie
uwag do projektu rozporządzenia dotyczącego urlopu zdrowotnego dla
nauczycieli (2019); przygotowanie opinii i wskazówek nt. funkcjonowania
bibliotek pedagogicznych, w tym systemu wypożyczeń w okresie pandemii COVID-19 i po jej odwołaniu (2020). W 2021 r. sekcja po konsultacjach
z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich opracowała uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Opiniowała także projekty
rozporządzeń MEN zmieniających rozporządzenia w sprawach podstaw
programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, licealnej i policealnej, branżowej I i II stopnia, szkoły
specjalnej, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (2021),
•• udział członków sekcji w realizacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, w tym w pracach Zespołu ds. badania efektywności bibliotek oraz Zespołu ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych
i pedagogicznych,
•• organizację/współorganizację konferencji, seminariów, szkoleń, m.in.:
Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (2018), warsztatów „Biblioteka każdego człowieka.
Badanie i diagnozowanie potrzeb metodami animacyjnymi” (2018), webinarium dla bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych (2019), szkolenia
e-learningowego z zakresu publikowania komunikatów w dziale „Aktualności” serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna (2020), seminarium
„Formy pracy zdalnej z czytelnikiem” (2021),
•• redakcję serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (serwis prowadzony był do lipca 2021 r.), w 2019 r. na stronie utworzono zakładkę „Edukacja włączająca”, którą zaprezentowano podczas międzynarodowej konferencji podsumowującej pierwszą fazę projektu „Wspieranie podnoszenia
jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach
Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Konferencja odbyła się 5 marca 2019 r. w Kancelarii Prezesa RM,
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•• opracowanie nowej strony sekcji (w związku z wygaśnięciem strony serwisu EBP) https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/edukacja/sekcja-bibliotek-pedagogicznych-i-szkolnych-sbp/
•• prowadzenie fanpage’a sekcji,
•• redakcję „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” i prowadzenie strony czasopisma; w 2020 r. po ukazaniu się dziewiątego numeru podjęto decyzję
o wstrzymaniu wydawania kolejnych numerów (z uwagi na kłopoty kadrowe),
•• aktualizację bazy adresowej bibliotek pedagogicznych,
•• wystąpienia członków sekcji i prezentacja działań, m.in. podczas Forum Bibliotekarzy Śląskich, udział przewodniczącej dr Agaty Arkabus w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej, opracowanie artykułu do „Bibliotekarza”
na temat bibliotek szkolnych w Polsce (artykuł został opublikowany w nr
2/2022), przygotowanie materiałów nt. organizacji i działalności bibliotek
pedagogicznych do prezentacji w czasopiśmie francuskim „Mediadoc” (we
współpracy z Danutą Brzezińską z Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich),
•• zebranie uwag dyrektorów bibliotek pedagogicznych nt. zmian w formularzu statystycznym K-03; uwagi przekazano do Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (2020).
Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury
Powstała w końcu 2020 r. nowa sekcja ZG SBP liczyła na koniec 2021 r. 32 członków. W 2021 r. odbyły się online trzy zebrania zarządu sekcji poświęcone organizacji pracy sekcji, sposobom komunikacji oraz przygotowaniu do konferencji bibliotekarzy bibliotek muzealnych. Dyskutowano również nad propozycją stworzenia
bibliografii branżowej dotyczącej bibliotekarstwa muzealnego. Powstał profil sekcji na FB.
Niewątpliwym sukcesem pierwszego roku działania nowej sekcji była organizacja w dniu 3 września 2021 r. III Konferencji Naukowej Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych pt.: „Nowoczesna biblioteka muzealna. Czytaj: rewitalizujemy, organizujemy, tworzymy”, we współpracy ze Stacją Muzeum w Warszawie.
W konferencji wzięło udział 45 bibliotekarzy z 28 muzeów, archiwiści z Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz przedstawiciele ZG i Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP.
Rozwijano także kontakty z Muzeum Warszawy oraz z Oddziałem Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. M. Skrejko i K. Žák-Caplot opublikowały
w czasopiśmie „Muzealnictwo” (2021, tom 62) artykuł „Znane, lecz nadal nieodkryte, wstęp do problematyki bibliotek muzealnych w Polsce”. Publikowane były też
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teksty dotyczące aktywności sekcji jej członków na łamach „Bibliotekarza”: Rozmowa z Katarzyną Žák-Caplot, kierownikiem Biblioteki Muzeum Warszawy, „Bibliotekarz” 2020, nr 10; S. Szarejko, Muzea i ich biblioteki – uzupełnienie, współistnienie,
rywalizacja? Przypadek Muzeum pamięci Sybiru, „Bibliotekarz” 2021, nr 7/8; K. Žák-Caplot, Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy ZG SBP. Kim jesteśmy? Co robimy? Gdzie o nas słychać i gdzie nas spotkać?, „Bibliotekarz” 2021, nr 9.
Sekcja Bibliotek Publicznych
Zarząd Sekcji zareagował na problemy związane z funkcjonowaniem bibliotekarstwa publicznego w 2018 r. formułując stanowisko w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwracając uwagę na konieczność doprecyzowania warunków powoływania dyrektorów.
Wniesiona została również uwaga o konieczności zaktualizowania listy bibliotek
stanowiącej załącznik do „Rozporządzenia MKiDN z dnia 30 lipca 2015 r. (DZ.U.
2015 poz. 1298) w sprawie samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. Ze względu
na pandemię nie odbyły się zaplanowane w 2020 i 2021 r. warsztaty z tworzenia
i edycji haseł w Wikipedii oraz spotkanie w sprawie gromadzenia danych statystycznych dot. funkcjonowania bibliotek oraz wykorzystania informacji pochodzących z zestawu danych liczbowych.
Sekcja Fonotek
Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w kadencji była kontynuacja projektu Bibliografia fonografii polskiej. Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku
do czasów współczesnych, pod redakcją Marii Wróblewskiej. Do końca 2021 r., do
bazy danych (http://www.sbp.pl/fonografia/bazy) wprowadzono łącznie 17 tys.
opisów. Opracowano też angielską wersję strony zadania i interfejsu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie
Ministra Edukacji i Nauki). Bibliografia fonografii polskiej została uhonorowana
Nagrodą Naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adam Łysakowskiego za rok 2020 w kategorii prac dokumentacyjno-informacyjnych.
Inne podstawowe formy aktywności:
•• organizacja konferencji: „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje,
współczesność” (2018), przy współpracy Instytutu Sztuki PAN oraz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków; VIII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Fonografia polska od Niepodległej do dziś” (2019),
•• prezentacja projektu „Bibliografia Fonografii Polskiej” na Kongresie IAML
w Krakowie (2019 r.) oraz upowszechnienie wśród uczestników Kongresu opracowanego przez sekcję folderu (The Sound Libraries Section of the
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Polish Librarians’ Association. Research and dokumentation activity), a także
publikacji Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja / Sound archives in Poland – collections, popularization, reconstruction,
pod red. Małgorzaty Kozłowskiej,
kontynuacja starań zmierzających do uruchomienia programu archiwizacji
nagrań historycznych (m.in. w 2019 r. sekcja zorganizowała w tej sprawie
spotkanie z dyrekcją Instytutu Muzyki i Tańca, na którym zaprezentowała
listę nagrań do archiwizacji w pierwszej kolejności),
publikacja w czasopiśmie „Bibliotekarz” serii artykułów nt. zagadnień fonograficznych, omawianych podczas ogólnopolskich konferencji fonotek,
opracowanie przez dr Katarzynę Janczewską-Sołomko i dr Michała Pieńkowskiego publikacji Dyskopedia poloników do roku 1918. Suplement, którą
wydało SBP w 2020 r., w ramach grantu uzyskanego z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca,
opracowanie i prowadzenie strony sekcji na Facebooku, która służy popularyzacji prowadzonych aktywności.

Komisja Zarządzania i Marketingu
Główne działania komisji koncentrowały się wokół organizacji XII i XIII Bałtyckiej Konferencji z cyklu „Zarządzanie i organizacja bibliotek”, które odbyły się
w Gdańsku, w 2018 r. ph. „Mobilna biblioteka: mobilne technologie, mobilni bibliotekarze, mobilni czytelnicy” i 2019 r. „Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”.
Przewodnicząca komisji, dr hab. Maja Wojciechowska była redaktorem monografii
pokonferencyjnej Multibibliotekarstwo, wydanej przez SBP (2019). Prowadzono
intensywne prace przygotowawcze do następnych edycji Bałtyckiej Konferencji
w 2020 i 2021 r., które jednak odwołano z powodu pandemii.
Systematycznie co roku przygotowywano kolejny numer czasopisma punktowanego „Zarządzanie Biblioteką”. Z inicjatywy komisji wydano także w okresie
kadencji następujące publikacje: Zarządzanie biblioteką (red. M. Wojciechowska),
2019, publikację uhonorowano Nagrodą Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego;
Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie (red. Maja Wojciechowska,
Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król, przy współudziale Bożeny Jaskowskiej),
2019; Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece (red. Maja Wojciechowska, Magdalena
Cyrklaff-Gorczyca), 2019; Mobilna biblioteka (red. Maja Wojciechowska), 2021.
W ramach współpracy międzynarodowej z Państwową Akademią Kultury
w Charkowie (Ukraina) członkowie komisji uczestniczyli w badaniach na temat aktywności społecznej bibliotek (2019, 2021).
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Komisja Nowych Technologii
Członkowie komisji współpracowali z ZG SBP w organizacji ogólnopolskich
konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”:
– XII edycja pt. „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu
IFLA Wrocław 2017” (2018, odbyła się w Warszawie, w Bibliotece Publicznej m.st.
Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego),
– XIII edycja pt. „Technologie biblioteczne w okresie pandemii” (2021, online).
Członkowie komisji, Tomasz Sopyło i Dorota Siwecka opracowali cykl artykułów do działu Nowe technologie, które ukazały się w 2018 r. i 2019 r. w „Bibliotekarzu”.
Komisja prowadziła stronę na FB (https://www.facebook.com/kntsbp/).
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
W okresie sprawozdawczym komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała
wnioski w sprawie następujących odznaczeń i wyróżnień:
•• Medal „W Dowód Uznania” – 61 wniosków
•• Honorowa Odznaka SBP – 31wniosków
•• Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” – 9 wniosków
•• List Gratulacyjny – 47 wniosków
•• Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 4 wnioski.
Komisja ponadto co roku nadzorowała przebieg II etapu konkursu „Bibliotekarz Roku”, dokonywała podsumowania jego wyników, opracowywała redakcyjnie
biogramy finalistów, które były prezentowane na portalu SBP i ustalała ranking
finałowy. W listopadzie 2018 r., w związku ze zmianą trybu wyboru konkursu „Bibliotekarz Roku” (rezygnacja z głosowania internetowego), przewodnicząca KOiW
E. Stachowska-Musiał opracowała kolejną wersję Regulaminu Konkursu, która została zatwierdzona przez ZG SBP.
Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej
Podstawową formą działań zespołu była organizacja otwartych cyklicznych
spotkań, stanowiących ogólnopolskie forum wymiany wiedzy i doświadczeń z obszarów bibliografii regionalnych, wykorzystania technologii informacyjnych do
zachowania i udostępniania dorobku kulturalnego regionu. Materiały ze spotkań
były upowszechniane na portalu www.sbp.pl , w czasopiśmie „Bibliotekarz”, w mediach społecznościowych, w prasie lokalnej oraz na kanale YouTube. W kadencji
odbyły się spotkania w Warszawie („Bibliografie regionalne w 100-lecie Niepodległości”, 2018; „O bibliografii regionalnej w Wikipedii”, 2019), Olsztynie („Popularyzacja regionalnych baz danych i wiedzy o regionie”, 2019), Zielonej Górze („Potencjał informacyjny regionalnych zbiorów i baz danych – narzędzia i metody ich
wykorzystania”, 2021).
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Inne formy aktywności członków zespołu:
•• opracowywanie notek do stałej rubryki w „Bibliotekarzu” – O bibliotekach
w prasie,
•• współpraca z Biblioteką Narodową w zakresie relacji i powiązań bibliografii
regionalnych z bibliografią narodową,
•• udział w spotkaniu z Wikipedią – #1libr1ref (jeden bibliotekarz 1 przypis) –
wiosenny maraton edukacyjny (2020, 2021),
•• referaty na konferencjach, seminariach, warsztatach dotyczących bibliografii, opracowania formalnego i rzeczowego, informacji regionalnej oraz
publikacja wybranych prezentacji prac zespołu w „Bibliotekarzu”, a także
w innych czasopismach, np.: 1) Działalność Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie / Marzena Przybysz. W: „Nowa
Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 3 (30),
s. 85-95; 2) Bibliografia regionalna w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich: wkład lubelskich bibliotekarzy-bibliografów w prace
zespołów ds. bibliografii regionalnej (terytorialnej) / Bożena Lech-Jabłońska. W: Aktywni i kreatywni: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie / red. Joanna Chapska, Bożena Lech-Jabłońska, Anastazja Śniechowska-Karpińska; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu
w Lublinie, 2018, s. 225-237; 3) opracowanie tekstu Potencjał informacyjny
regionalnych zbiorów – narzędzia i metody ich wykorzystania do zamieszczenia w „Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych” (2021); 4) Regionaliści spotykają się już po raz czterdziesty / Agnieszka Sobolak. W: „Gazeta
Lubuska” 2021, nr 229, s. 4.
Zespół do Spraw Archiwum Biura ZG SBP
Zespół kontynuował opracowanie akt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz kompleksowe zabezpieczenie zasobu z lat 1925-2013 przechowywanego
w Archiwum SBP. Inwentaryzacji zbiorów dokonano zgodnie ze standardami dla
archiwów społecznych. Uporządkowano przechowywane w Składnicy Akt SBP kopie akt archiwalnych. Zakończono ponadto prace nad weryfikacją i modyfikacją
JRWA, opracowano nową wersję instrukcji kancelaryjno-archiwalnej. Wykonano
prace redakcyjne przy ujednolicaniu zapisów inwentarzy, w celu przygotowania
ich do prezentacji w internecie.
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 3. Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kadencji 2017-2021
Sprawy organizacyjne
Członkowie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich rozpoczynało kadencję z liczbą 6448
członków (stan na koniec 2017 r.), działających w 16 okręgach, 55 oddziałach
i 262 kołach, a na koniec 2021 r. liczyło 4866 członków, w 16 okręgach, 49 oddziałach i 213 kołach. Liczba członków zmniejszyła się o 1582 osoby. Spadki zanotowano we wszystkich okręgach, przy czym największe były w okręgach: wielkopolskim (z 798 w 2017 do 460 w 2021 [-338]), dolnośląskim (z 338 w 2017 do 65
w 2021 [-273]), zachodniopomorskim (z 533 w 2017 do 377 w 2021 [-156]), łódzkim
(z 471 w 2017 do 332 w 2021 [-139]). Najmniejszy spadek nastąpił w okręgu podlaskim – o 10 osób (ze 162 w 2017 do 152 w 2021). W ciągu kadencji zlikwidowano 6 oddziałów SBP (3 w okręgu dolnośląskim i po 1 w opolskim, podkarpackim,
małopolskim) oraz 49 kół (najwięcej – 20 w dolnośląskim). Wzrost liczby kół (z 18
do 20) nastąpił w okręgu podkarpackim oraz podlaskim (z 7 do 11). Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera załącznik 1. Poniżej najistotniejsze zmiany w poszczególnych okręgach, w tym również kadrowe.
Okręg dolnośląski
Likwidacji uległy oddziały: wałbrzyski, kłodzki, legnicki głównie wskutek rozwiązania większości kół SBP, które im podlegały. Koło SBP z Wałbrzycha włączono
do oddziału wrocławskiego. W 2020 r. rozwiązano m.in. Koło Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych we Wrocławiu oraz Koło SBP w Głogowie.
Okręg kujawsko-pomorski
W 2020 r. swoją działalność zawiesiło koło SBP w Radziejowie (oddział toruński).
Okręg lubelski
W 2019 r. doszło do zmiany składu Zarządu Oddziału SBP w Chełmie. Wskutek
rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego, Roberta Chełmickiego, a także
sekretarza, Zarząd powołał na funkcję p.o. przewodniczącej Annę Turkiewicz oraz
uzupełnił skład zarządu o jedną osobę, powierzając jej funkcję sekretarza. W 2020 r.
zmienił się skład Zarządu Oddziału SBP we Włodawie. Rezygnację z członkostwa
w SBP złożyła Monika Urbańska-Nazaruk (pełniąca dwie funkcje: sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału SBP i sekretarza Zarządu Koła Terenowego). Epidemia
uniemożliwiła przeprowadzenie nowych wyborów uzupełniających skład ww. organów.
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Okręg lubuski
Podjęto uchwały o likwidacji kół SBP przy MBP w Żaganiu oraz przy MBP w Nowej Soli.
Okręg łódzki
W 2018 r. w oddziale łódzkim zlikwidowano 5 kół, a ich członkowie z nich
utworzyli 1 koło. W 2019 r. utworzono Koło SBP w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Piotrkowie (oddział piotrkowski), a także Koło SBP w Skierniewicach, z siedzibą w Dębowej Górze. W 2020 r. Koło SBP przy Bibliotece Politechniki Łódzkiej
(oddział łódzki) zawiesiło swoją działalność. Wybrano także nową przewodniczącą
oddziału piotrkowskiego, którą została Joanna Skowrońska (2020).
Okręg małopolski
W 2021 r. zlikwidowano oddział sądecki i Koło SBP w Miechowie (oddział krakowski). Nowe koło powstało w Oleśnie koło Limanowej.
Okręg mazowiecki
W 2018 r. powołano Koło SBP przy Bibliotece Głównej Akademii Wychowania
Fizycznego, zaś w 2021 r. zlikwidowano dwa koła w oddziale warszawskim i jedno
w oddziale radomskim.
Okręg opolski
W 2021 r. likwidacji uległo Koło SBP przy GBP w Grodkowie.
Okręg podkarpacki
W Oddziale Rzeszów powstało 7 Koło SBP z siedzibą w GBP w Haczowie (2018).
W 2021 r. zlikwidowano Oddział SBP Bibliotek Naukowych funkcjonujący przy Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkowie kół wchodzących w skład tego
oddziału przeszli do nowo utworzonego Koła SBP Bibliotek Naukowych należącego do Oddziału SBP w Rzeszowie.
Okręg podlaski
W 2020 r. powstały 4 koła: monieckie, hajnowskie, bielskie, sokólskie.
Okręg pomorski
W 2021 r. w Oddziale SBP w Gdańsku zlikwidowane zostały 4 koła: Koło Kartuskie, Koło Północno-Kaszubskie, Koło Tczewskie oraz Koło w Pruszczu Gdańskim.
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Okręg śląski
Rozwiązano Koło SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach,
w związku z jej likwidacją. Członkowie koła przenieśli się do Koła SBP przy Bibliotece Śląskiej. W Oddziale SBP w Częstochowie rozwiązało się koło grupujące bibliotekarzy z bibliotek gminnych. Rozpoczęto starania o utworzenie drugiego koła,
jego brak grozi likwidacją oddziału.
Okręg świętokrzyski
Nastąpiły zmiany w zarządzie oddziału skarżysko-koneckiego. Z funkcji przewodniczącej zrezygnowała Lidia Talaga. Uchwałą nr 2/2018 z dn. 13.11.2018 r.
zmieniono funkcje członków dotychczasowego zarządu oddziału.
Okręg warmińsko-mazurski
Zarząd Oddziału SBP w Olsztynie, po konsultacji z zarządem okręgu w Olsztynie, podjął uchwały o likwidacji kół w Korszach i Nidzicy, z uwagi na zaprzestanie
działalności członków.
Okręg wielkopolski
W 2020 r. przestały działać koła w Gnieźnie, Międzychodzie oraz na Uniwersytetach Ekonomicznym i Medycznym. W 2021 r. zlikwidowano koła w: Krotoszynie,
Pleszewie, Koninie, Trzciance, koło Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
oraz koło Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie.
Okręg zachodniopomorski
Sygnalizowano problemy kadrowe związane z rezygnacją członków odchodzących na emeryturę, a pełniących dotychczas funkcje w zarządach oddziałów i kół
SBP. W 2019 r. nową przewodniczącą Zarządu Oddziału SBP w Koszalinie została
Beata Sawa-Jovanoska. W oddziale koszalińskim rozwiązano Koło nr 7 Grzmiąca.
Zarząd oddziału szczecińskiego rozwiązał Kolo SBP przy MBP Szczecin. Likwidacji
uległy także koła w Białogardzie, Koszalinie i Wałczu.
Ochrona danych osobowych
W 2018 r. ZG SBP opracował zmiany w zakresie ochrony danych osobowych,
m.in. w strukturach SBP, które wynikały z nowelizacji przepisów prawnych, a także z konieczności sprawniejszej koordynacji funkcjonowania organizacji. Wszystkie okręgi wdrożyły zasady polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych
osobowych (RODO), wyznaczyły okręgowych i oddziałowych administratorów
danych osobowych w bazie członków SBP wprowadzając uchwały, a następnie
wynikające z nich procedury i działania.
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Składki członkowskie, finanse
Z inicjatywy ZG SBP przeprowadzono konsultacje w strukturach SBP w sprawie ujednolicenia wysokości składek członkowskich i zmiany zasad dysponowania
nimi, w oparciu o projekt Wytycznych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia
składek członkowskich. Wszystkie okręgi przesłały odpowiedzi na ankietę opracowaną przez ZG SBP dotyczącą składek członkowskich SBP. Wyniki ujawniły duże
zróżnicowanie wysokości i zasad zbierania składek członkowskich, a także dysponowania nimi przez koła, oddziały i okręgi. Problem składek był dyskutowany na
spotkaniach przedstawicieli okręgów z członkami ZG SBP (2019, 2021).
Składki członkowskie oraz dotacje ze środków publicznych, darowizny i zbiórki
publiczne są podstawą finansową działalności struktur organizacyjnych SBP. Z pozyskanych środków najczęściej finansowane są imprezy integracyjne, nagrody
w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez SBP, upominki
dla zasłużonych bibliotekarzy – członków Stowarzyszenia, koszty udziału w konferencjach, szkoleniach, wyjazdy studyjne. W 2018 r. Biuro ZG SBP zorganizowało dla
struktur terenowych szkolenie skarbników.

Działalność statutowa struktur terenowych według celów strategicznych SBP
Cel I . Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
Struktury terenowe Stowarzyszenia włączyły się w opiniowanie nowelizacji
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (2018), a także projektów zmian w lokalnych sieciach bibliotek publicznych. Przedstawiciele SBP byli
ekspertami opiniującymi projekty łączeń bibliotek z innymi instytucjami, likwidacji
bądź powoływania filii bibliotecznych. We współpracy ze związkami zawodowymi
występowali do dyrektorów bibliotek i władz samorządowych w obronie interesów bibliotekarzy. Zarządy oddziałów i okręgów opiniowały też kandydatury na
stanowiska kierownicze w bibliotekach publicznych oraz zmiany w regulaminach
organizacyjnych i wynagradzania w bibliotekach. Poniżej przykłady tych działań.
Opinie i interwencje w sprawie konsekwencji rozwiązań legislacyjnych dla
bibliotek i statusu bibliotekarza
Działająca w ramach okręgu śląskiego Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych interweniowała w sprawie niekorzystnych dla bibliotekarzy (szczególnie dyplomowa102

nych) zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
w części odnoszącej się do systemu biblioteczno-informacyjnego, a także pracowników uczelni. Na prośbę ZG SBP sekcja przygotowała uwagi do: Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności
naukowej, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Z kolei
na potrzeby Rady Bibliotecznej UŚ w Katowicach sekcja przygotowała aneks do
propozycji „Katalogu zapisów rekomendowanych do uwzględnienia w zakresach
obowiązków bibliotekarzy dyplomowanych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej”.
W sprawie niekorzystnych dla bibliotek zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym interweniowało także Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu.
Opiniowanie spraw organizacyjnych bibliotek
Przedstawiciele SBP opiniowali projekty łączenia bibliotek z domami kultury,
bądź też interweniowali w przypadku zagrożenia likwidacji bibliotek, np. podlaskie: GBP w Filipowie, GBP w Orli; małopolskie: połączenie biblioteki z MDK w Nowym Sączu, Radominie, Trzciance; łódzkie: interwencja do samorządu w związku
z groźbą z zamiarem likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych w województwie.
Oddział białostocki SBP opiniował wnioski władz samorządowych dotyczące zamiaru łączenia bibliotek z ośrodkami kultury w gminach Raczki, Rutki, Nowinka,
Podgórze, Dziadkowice, Wąsosz. Interweniował ponadto w sprawie utrzymania
liczby placówek sieci bibliotecznej w gminach Choroszcz, Gródek, a także warunków pracy bibliotekarza w Surażu. Oddział łomżyński wypowiedział się negatywnie w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą
w Podgórzu z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Członkowie struktur terenowych SBP opiniowali wprowadzanie zmian organizacyjnych w niektórych bibliotekach, np. zmiany w regulaminach organizacyjnych
Biblioteki Śląskiej w Katowicach, MBP w Kędzierzynie-Koźlu, MBP w Jaśle, Książnicy Zamojskiej; konsultowali regulamin awansów w MBP w Szczecinie. Zarząd okręgu opolskiego opiniował nowy regulamin organizacyjny WBP w Opolu, w związku
z utworzeniem w jej strukturze Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego
Niemców w Polsce. Zarząd okręgu małopolskiego wystosował pismo do władz
samorządowych województwa dotyczące finansowania bibliotek publicznych
w czasie pandemii.
Struktury SBP współpracowały ponadto z samorządami lokalnymi w sprawach
mających wpływ na działalność bibliotek. Przykładowo, większość kół w oddzia103

le wrocławskim współpracowała z samorządami lokalnymi przy określaniu zasad
wynagradzania pracowników instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników bibliotek. W oddziale legnickim jego przewodnicząca działała w powołanej przez prezydenta Miasta Legnicy Miejskiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady, a od czerwca
2018 była także przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów. W okręgu wielkopolskim przedstawiciele zarządu oddziału brali udział w dyskusjach nad programami
i projektami adresowanymi do bibliotek przez władze samorządowe, wskazując
przykładowe rozwiązania i korzyści dla społeczności lokalnych (koła w Chodzieży
i Złotowie). W okręgu podlaskim przedstawiciele SBP prowadzili rozmowy w sprawie warunków pracy i płacy bibliotekarzy w gminach Turośń Kościelna i Suraż oraz
powierzenia bibliotekom w Bielsku Podlaskim i w Zambrowie zadań bibliotek powiatowych. W 2021 r. członkowie zarządów oddziałów łódzkiego i skierniewickiego wzięli udział w konsultacjach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025.
Zarząd Oddziału SBP wraz z Kołem Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych
wystosowali pismo do władz oświatowych w Ostrołęce, w którym zwrócili uwagę
na problemy bibliotekarzy szkolnych, polegające m.in. na niewystarczającej liczbie etatów przy jednoczesnym, zbyt dużym obciążeniu pracą z tysiącami darmowych podręczników, które bibliotekarze muszą ewidencjonować jednostkowo.
Interwencja skutkowała zwiększeniem w kilku szkołach liczby godzin (o 15 godzin
– pół etatu) przeznaczonych dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych.
Członkowie Koła SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowej uczestniczyli w pracach Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON dotyczących roli i przyszłości bibliotek oświatowych w jednostkach wojskowych. Brali również aktywny
udział w spotkaniu reprezentacji związków zawodowych ze stroną resortową,
które dotyczyło zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy – m.in.
zachowania etatów bibliotekarskich w klubach jednostek wojskowych oraz nazewnictwa stanowisk w bibliotekach i wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do
obejmowania poszczególnych stanowisk.
Członkowie okręgu śląskiego opiniowali zapisy Statutu Uniwersytetu Śląskiego w części dotyczącej miejsca i zadań biblioteki w strukturze organizacyjnej
uczelni oraz zasad zatrudniania bibliotekarzy służby bibliotecznej i bibliotekarzy
dyplomowanych (w związku z wejściem w życie Ustawy Nauka 2.0).
Przedstawiciele okręgu dolnośląskiego opiniowali programy studiów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa realizowanych na Uniwersytecie
Wrocławskim.
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Opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek (wybrane
przykłady)
Okręg dolnośląski: Centrum Kultury w Siechnicach, MBP w Kamiennej Górze,
MiGBP w Prochowicach, GBP w Przewornie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Radkowie, MGBP w Ścinawie,
Okręg kujawsko-pomorski: MBP we Włocławku,
Okręg lubelski: MBP w Krasnymstawie, GBP w Konstantynowie,
Okręg lubuski: WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim, MBP w Szprotawie, Gminny
Ośrodek Kultury w Pszczewie,
Okręg łódzki: Biblioteka Miejska w Łodzi,
Okręg małopolski: PiMBP w Wieliczce, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Radłowie, Biblioteka Gminna w Podegrodziu,
Okręg mazowiecki: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie, Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Grójcu, Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy, Biblioteka Publiczna Gminy Jadów, Miejsko-Gminna Biblioteka Pub
liczna w Iłży,
Okręg opolski: MBP w Kędzierzynie-Koźlu, GBP w Branicach,
Okręg podkarpacki: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, Miejska
i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie, Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku n/Sanem, BPMiG w Kańczudze, GBP w Haczowie, GBP w Jaśle z/s w Szebniach,
Okręg podlaski: GBP w Filipowie, GBP w Gródku, MBP w Suwałkach,
Okręg pomorski: WiMBP w Gdańsku,
Okręg śląski: Biblioteka Śląska w Katowicach, Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie, MBP w Gliwicach, MBP w Czerwionce Leszczynach,
GBP w Lipowej, Pilchowicach i Włodowicach, BPMiG Łazy, GBP w Mszanie, GBP
w Jaworzu,
Okręg warmińsko-mazurski: MBP w Kętrzynie, GBP w Wilkasach, Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy,
Okręg wielkopolski: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, MBP w Złotowie, MBP w Bojanowie, MBP w Kościanie,
GBP w Brudzewie, BPMiG Zagórów,
Okręg zachodniopomorski: Koszalińska Biblioteka Publiczna, Morskie Centrum
Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (instytucja kultury), MBP w Gryficach, Będzinie, Goleniowie, Wałczu, Trzcińsku-Zdrój, Myśliborzu, Stargardzie
Szczecińskim.
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Cel II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji
państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych
w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
Ogniwa terenowe SBP włączyły się w realizację zadań o charakterze publicznym
w zakresie: nauki, edukacji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, w partnerstwie z: bibliotekami, samorządami, szkołami, innymi organizacjami społecznymi.
Działania te przybierały różne formy, od konferencji, przez szkolenia i warsztaty, po
spotkania autorskie, konkursy, wystawy. Ukierunkowane były na wszystkie grupy
użytkowników. W okresie pandemii większość działań realizowana była zdalnie.
Poniżej przykłady najciekawszych inicjatyw:
Okręg dolnośląski
Oddział SBP w Kłodzku zorganizował wspólnie z PiMBP w Kłodzku II Podróż
z książką po Ziemi Kłodzkiej – cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, a w internetowym dwutygodniku „Zaczytani” na portalu www. doba.pl polecał książki i wskazywał, gdzie są dostępne.
Okręg kujawsko-pomorski
Koło SBP w Barcinie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie, zorganizowało 17 stycznia 2020 r. konferencję naukowo-dydaktyczną „Dolina Noteci – jest jeszcze w Barcinie co chronić i czym się zachwycać”. Przeprowadziło też wykład „O polskich powstaniach” oraz warsztaty dla dzieci „Rodzinnie
o języku” i „Tworzenie w aplikacji Sway” oraz włączyło się w organizację online
XIII Powiatowego Konkursu Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia – gwara pałucka”. Koło SBP w Bydgoszczy, we współpracy z WiMBP przygotowało prezentację
online „O Bibliotece O. Bernardynów” – najstarszym i największym księgozbiorze
w mieście. Z okazji 100. urodzin Stanisława Lema koło w Tucholi przygotowało
w 2021 r. wystawę okolicznościową, zaś koło we Włocławku piknik rodzinny „Kosmiczne stulecie”. Koło w Chełmnie zorganizowało wystawę polskich czasopism
kulturalnych „Dawnych gazet czar”, a koło w BG UMK – wystawę „Grafika wileńska
1919-1945”. Koło w Bydgoszczy przyłączyło się do organizacji II ogólnopolskiego
konkursu literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”. Koło w Inowrocławiu współorganizowało cykl imprez pod hasłem „Protokół kulturalny XV”
(spektakle teatralne, spotkania autorskie), dofinansowanych przez Urząd Miasta
Inowrocławia.
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Okręg lubelski
Zarząd okręgu wspólnie z WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie zorganizował
konkurs prasowo-czytelniczy o Josephie Conradzie-Korzeniowskim „Polak – Żeglarz – Pisarz”. Koło SBP w Świdniku, we współpracy z MPBP i Starostwem Powiatu,
zrealizowało konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”. Koło Lublin ziemski
zorganizowało, przy współudziale Filii w Bogucinie GBP w Grabowie, imprezę dla
dzieci pt. „Baśnie Andersena –lapbook, czyli interaktywna książka”.
Oddział SBP we Włodawie, wspólnie z Oddziałem Rejonowym PZERiI, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, MBP, Oddziałem PTTK i Starostwem Powiatowym we Włodawie przeprowadził finał XIII Konkursu Czytelniczego dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tadeusz Kościuszko. Naczelnik w sukmanie na Ziemi Włodawskiej” .
Okręg lubuski
Zarząd okręgu pozyskał środki finansowe z Urzędu Miasta Zielona Góra na
publikację Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”.
Oddział zielonogórski SBP, wspólnie z WiMBP, realizowali projekt „Urodziny
Norwida. Obchody Roku Norwida w 200-lecie urodzin artysty” obejmujący spotkania autorskie, prezentację filmu o Norwidzie, konkurs poetycki, grę rodzinną, wystawy. W ramach realizacji zadania publicznego oddział dofinansował publikację
książki Moniki Simonjetz Praca i pasja. Zbiór wywiadów. We współpracy z WiMBP
w Zielonej Górze oraz Oddziałem PAN w Krakowie był także współorganizatorem
międzynarodowej konferencji „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019”.
Okręg łódzki
Oddział łódzki SBP wsparł XXIII Wojewódzki Konkurs Poetycki im. K.K. Baczyńskiego wydając tomik poetycki Nie być płatkiem, być różą. Współpracował także
z Katedrą Informatologii i Bibliologii UŁ oraz z Fundacją ABC XXI „Cała Polska czyta
dzieciom”. Pozyskał też dotację z Urzędu Miasta na projekt „Biblioteki mieszkańcom Sieradza”, w ramach którego zrealizował: minispektakle dla dzieci Stowarzyszenia „Carpe Diem po Charłupsku”, spotkania autorskie, konkursy „Zielony Sieradz” oraz „Quiz Kahoot! Zabytki i kultura Sieradza”. Dużą aktywnością wykazała się
działająca w strukturach oddziału Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, która w latach 2018-2019 zorganizowała m.in. cykl spotkań adresowanych
do seniorów i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
Członkowie koła przy MPBP w Zgierzu przeprowadzili konkurs plastyczny
„Anioły też czytają” oraz cykl imprez artystyczno-literackich dla uczniów i przedszkolaków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Oddział piotrkow107

ski uczestniczył w organizacji konkursu plastycznego dla dzieci chorych i niepełnosprawnych „Goście z Cyberrzeczywistości” i XXII Powiatowego Konkursu
Literackiego „Bohater XXI wieku – pół żartem, pół serio” (we współpracy z MBP
w Piotrkowie). Był też współorganizatorem XXIII Turnieju recytatorskiego dla szkół
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych pt. „Emocje zakute w słowa –
Tragedia Sztokholmska Wisławy Szymborskiej".
Koło SBP w Wieluniu było partnerem MiGBP w Wieluniu w realizacji projektu
„Literacka Podróż” (dotacja z Fundacji PZU), w ramach którego odbyły się imprezy
dla dzieci (spotkania z podróżnikami) i dorosłych (spotkania autorskie).
Okręg małopolski
Oddział SBP w Bochni zorganizował online, razem z Biblioteką Powiatową,
IV Bocheński Festiwal Literacki „Okruch” (2020). Był także współrealizatorem projektów dofinansowanych ze środków MKiDN („Czy drogie jest czytanie”) i Starostwa Powiatowego („Literatura i sztuka w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla
dzieci” ).
Koło w Dąbrowie Tarnowskiej opracowało podcasty „Bibliowrotek” – cykl internetowych audycji poświęconych literaturze, kulturze i pracy bibliotek. Koło w Limanowej włączyło się w organizację Powiatowej Konferencji Bibliotekarzy.
Koło w Dąbrowie Tarnowskiej, wspólnie z MBP, przygotowało wystawę z okazji
100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Było także współorganizatorem Gminnego Konkursu Literackiego pod hasłem „Fraszka o bibliotekarzu”.
Okręg mazowiecki
Oddział SBP w Radomiu współorganizował warsztaty kreatywnego pisania dla
młodzieży „Jak to jest z tą literaturą faktu?” (2019).
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Jaśle współorganizował kolejne edycje Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości dla Dzieci i Młodzieży, a Koło w Stalowej Woli – powiatowego konkursu poetyckiego „Godzina przy piórze” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (we współpracy z Oddziałem Rzeszowskim Związku
Literatów Polskich).
Zarząd oddziału kolbuszowskiego włączył się w organizację międzynarodowego sympozjum „Colloquia Kolbuszoviensia – psalmy pokoju”. Członkowie koła SBP
przy MBP w Lubaczowie wzięli udział w przygotowaniu konferencji z okazji 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej, połączonej z premierą filmu „A życie toczyło
się obok… Wspomnienia mieszkańców Lubaczowa z czasów II wojny światowej”.
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Okręg podlaski
Zarząd oddziału w Białymstoku był partnerem Książnicy Podlaskiej w realizacji
projektu czytelniczego „Biblioteka@(rz) – kierunek nowoczesność”, dofinansowanego z programu MKiDN Partnerstwo dla książki. Uczestniczył także w realizacji
konkursu powiatowego „Zareklamuj swoją bibliotekę”, organizowanego przez
Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego i dofinansowanego przez Starostwo
Powiatu Białostockiego. Zarząd nadzorował także realizację Tygodnia Bibliotek
w województwie.
Okręg pomorski
Oddział w Słupsku (wybór):
•• „Epidemia Literacka” – warsztaty biblioterapeutyczne, muzykoterapeutyczne, filmoterapeutyczne, warsztaty haiku, a także spotkania autorskie.
Warsztaty i spotkania zostały zorganizowane przez członków Koła Miejsko-
-Powiatowego SBP, w ramach dofinansowania ze środków MKiDN,
•• „Moc książek w bibliotece” – cykl szkoleń online, zrealizowany przez Koło
SBP w Bytowie, w ramach grantu „Działaj Lokalnie 2021”,
•• „Programowanie – ekologia na co dzień” – zajęcia z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Photon realizowane przez koło w Bytowie, w ramach
grantu przyznanego przez Fundację Orange (współorganizacja),
•• Powiatowy Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô” (Konkurs Pięknego Czytania w Języku Kaszubskim) 2021 (współorganizacja),
•• szkolenia online „Zwiedzam bez ograniczeń” w ramach projektu „Learning
circles in libraries”,
•• warsztaty patriotyczne dla przedszkolaków i zajęcia dla rodzin z dziećmi
„Magiczny dywan”,
•• Koło Miejsko-Powiatowe było współorganizatorem X Dni Kultury Węgierskiej oraz III Słupskiego Festiwalu Historycznego – festynów dla mieszkańców miasta. Przygotowywało też wystawy rocznicowe dotyczące pisarzy
i poetów oraz wydarzeń regionalnych, m.in.: „Zakręceni na zakładki”, „Komiks”, „Zawirusowani książką”.
Okręg śląski
Oddział SBP w Częstochowie przygotował, we współpracy z BP im. W. Biegańskiego, Sekcją Bibliotekarską ZNP oraz Oddziałem TNBSP i Szkołą Podstawową
nr 53 w Częstochowie, maraton czytelniczy „Wobec Wielkiej Zagłady” dla uczniów
(2018).
Koło przy MBP w Czeladzi zorganizowało cykl szkoleń dla seniorów „Komputer
bez barier wiekowych”, uczestniczyło także w akcjach wspieranych przez Fundację
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Orange „Surfujemy po Internecie”, „Sieciaki na wakacjach” dotyczących cyberbezpieczeństwa. W ramach Narodowego Czytania „Moralności pani Dulskiej” zorganizowano dla dorosłych quiz ze znajomości dramatu.
Członkowie koła przy MBP w Piekarach Śląskich uczestniczyli w organizacji
„Akcji Lato” i imprez odbywających się w ramach Roku Tadeusza Różewicza (warsztaty „Zrób to z nami”, „Kuferek Inspiracji” czy „Czytanie na ekranie”). Koło przy MBP
w Świętochłowicach, w ramach Tygodnia Bibliotek zaprezentowało na FB biblioteki cykl poświęcony bohaterom literackim oraz przeprowadziło konkursy online
dla czytelników. Współpracowało ponadto z miejscowym kołem Polskiego Związku Niewidomych, m.in. przy organizacji akcji „Senior+” w ramach cyklu „Niezwykli
ludzie – niezwykłe biografie”. Z kolei koło SBP przy Mediatece w Sosnowcu, we
współpracy z placówkami oświatowymi i bibliotekami, prowadziło lekcje dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu. Członkowie koła przy PBP w Gliwicach
zorganizowali konferencję regionalną „Ambasadorzy śląskiej kultury w mowie i piśmie”.
Okręg świętokrzyski
Koło SBP w Starachowicach przeprowadziło w ramach Tygodnia Bibliotek lekcję biblioteczną dla młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Koło przy WBP w Kielcach zorganizowało akcje: „Zimowe czytanie na Mediatecznym dywanie” i „Smyk w krainie książek”, zaś koło w Jędrzejowie – konkurs
filmowy „Jędrzejów – inspirujące miejsce dla książki” oraz promocję książki Anny
Błachuckiej i Adama Malickiego Tułacze losy. Koło w Końskich, wspólnie z BPMiG
w Końskich i Biblioteką Pedagogiczną, przygotowało dla nauczycieli prezentację
reklamującą literaturę dla najmłodszych czytelników oraz młodzieży. Koło w Skarżysku-Kamiennej, wspólnie z PiMBP, zorganizowało akcje „Zabierz książkę na wakacje”, „Ferie z biblioteką”, „Letnia czytelnia – wakacje w bibliotece” oraz spotkanie
dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej pod hasłem „Biblioteka bez barier”.
Okręg wielkopolski
Koło SBP w Kole współorganizowało konkurs „Wybieramy czyste powietrze –
pozytywny wpływ energii geotermalnej na środowisko” (we współpracy z Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej i Urzędem Miejskim), a także wystawę fotograficzną „Bieszczadcy Mocarze” (2019), zaś oddział w Koninie – konkurs „Wybieramy
Mistrza Pięknego Czytania Powiatu Kolskiego ’2021”. Oddział pilski zorganizował
w Chodzieży Narodowe Czytanie powieści Moralność pani Dulskiej Gabrieli Za
polskiej.
Koło w Czarnkowie w 2021 r. zorganizowało „Noc Zagadek" (spotkanie detektywistyczne z funkcjonariuszami policji), a także spotkanie z książką (Tajemnica
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Filmu) i filmem („Operacja Facet w Czerni”). Koło SBP w Chodzieży zrealizowało
spotkanie interaktywne na platformie Zoom z pisarzem Arturem Urbanowiczem,
a Koło w Pile „Muzyczno-literacką podróż przez epoki”.
Oddział leszczyński był współorganizatorem wydarzeń w ramach projektów
„Poczytaj Leszno!” i „Literacka Strefa Młodych” (wspólnie z MBP) oraz cyklu „Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem”. Koło w Wolsztynie zorganizowało wystawę Pierwsze Wolne Wybory. Członkowie Koła SBP w Pleszewie wzięli
udział w opracowaniu gry planszowej Pleszewianie na drogach wolności.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd okręgu prowadził projekt „Nieznane, ciekawe, cenne – stargardiana!”,
współfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt obejmował cykl sześciu wykładów online i publikację stargardzkich zabytków piśmienniczych (partnerstwo z Książnicą Pomorską w Szczecinie).
Zarząd Oddziału SBP w Szczecinie włączył się w organizację wystawy fotograficznej i wydał folder „Epidemia dobra w Szczecinie”, dokumentujący akcję społeczną „Pomóżmy tym, którzy pomagają SZCZECIN” (2020). Zrealizował ponadto
projekty „Rynek Literacki” – cykl spotkań wokół literatury współczesnej (dofinansowany przez Urząd Miasta Szczecin), „Witajcie w naszej bajce” – festyn ekologiczny 2021 (dofinansowany z programu Społecznik #KARRSA). We współpracy
z Książnicą Pomorską oddział szczeciński przeprowadził cykl prelekcji regionalnych „Ruchome wykłady pomorzoznawcze”. Koło nr 18 Trzebiatów zorganizowało
akcje „Książka na telefon” i „Czytające podwórka”, koło nr 1 – akcję dla seniorów
z domów pomocy społecznej „Poczęstuj się książką”, zaś koło nr 21 – warsztaty „Zeskanuj swoje archiwum rodzinne”.

Cel III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.
Integracja bibliotekarzy to jeden z ważniejszych celów SBP. Działania podejmowane przez poszczególne ogniwa organizacji tworzą nieformalne więzi międzyludzkie, które służą wymianie doświadczeń zawodowych, inspirują do podejmowania nowych inicjatyw w codziennej pracy. W kadencji 2017-2021 elementami
integracji środowiska były m.in. obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, czy spotkania organizowane w Tygodniu Bibliotek, połączone z wręczaniem medali i odznaczeń najbardziej zasłużonym bibliotekarzom. Działania integracyjne przybierały formę spotkań, wspólnych wyjść do teatrów, kin i na wystawy oraz wyjazdów/
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wycieczek krajowych i zagranicznych. Kreowaniu pozytywnego wizerunku zawodu służyły coroczne edycje konkursu „Bibliotekarza Roku”, którego pierwszy etap
odbywał się na szczeblu wojewódzkim i zwykle angażował wszystkie struktury
terenowe Stowarzyszenia. W kilku okręgach organizowane były również lokalne
konkursy na najlepszą bibliotekę i osobowość bibliotekarską. W kadencji 20172021, zwłaszcza w drugiej jej części, wiele ciekawych spotkań integracyjnych, pamiętnikarskich odbyło się w przestrzeni wirtualnej, dostarczając mnóstwo wrażeń.
Oprócz imprez organizowanych podczas Tygodnia Bibliotek i konkursu „Bibliotekarz Roku”, spotkań noworocznych były to m.in.:
Okręg dolnośląski
Koło SBP w Wałbrzychu – wyjazd studyjny do opolskich bibliotek.
Okręg kujawsko-pomorski
W 2021 r. członek Koła SBP w Inowrocławiu, Joanna Strzelecka, została uhonorowana przez Prezydenta Miasta tytułem Animator Kultury, za aktywne działania na rzecz promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Członek Koła SBP
w Tucholi, Paweł Redlarski otrzymał od Burmistrza Tucholi nagrodę za pracę w zakresie badań historycznych, dotyczących Tucholi i powiatu.
Okręg lubelski
Zarząd okręgu, we współpracy z WBP w Lublinie, przyznawał co roku Nagrodę
im. Anny Platto w konkursie dla pracowników bibliotek publicznych województwa
lubelskiego wyróżniających się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej
oraz realizacji nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami. Współorganizował także konkurs na najaktywniejszą placówkę filialną WiMBP w Lublinie. W ramach działań integracyjnych Oddział SBP w Lublinie zorganizował w 2018 r. wycieczkę do Francji „Szlakiem katedr i zamków”.
Okręg lubuski
W 2021 r. członkowie koła przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej uczestniczyli w wernisażu wystawy „Z zakładkami przez świat”. Koło przy Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowało wycieczkę do „Winnicy Łukasz” w Wityniu, a koło przy WiMBP w Zielonej Górze – wyjścia na koncerty do Filharmonii.
Okręg łódzki
W 2021 r. Oddział SBP w Skierniewicach zorganizował spotkanie integracyjne
w gospodarstwie agroturystycznym w Nieborowie oraz wyjazd do teatru w Łodzi.
Koło przy WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowało dla bibliotekarzy
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wyjście do Muzeum Kinematografii oraz wyjazd edukacyjno-turystyczny do Tomaszowa Mazowieckiego.
Okręg małopolski
Koło w Chrzanowie zorganizowało w 2021 r. wyjazd studyjny do Biblioteki
Publicznej MOKSiR w Chełmku.
Okręg mazowiecki
Działający przy oddziale warszawskim Zespół Historyczno-Pamiętnikarski
zorganizował kilka spotkań poświęconych zmarłym bibliotekarzom: Hannie Zasadowej, Andrzejowi Jopkiewiczowi, prof. Jadwidze Kołodziejskiej. Koło SBP przy
Bibliotece Publicznej im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich zorganizowało wyjazd edukacyjny do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, gdzie prezentowany był nadzwyczajny
pokaz 7 obrazów El Greco wypożyczonych z muzeów w: Toledo, Walencji, Madrycie oraz Wiedniu (2018).
Okręg opolski
Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowało w 2018 r. rejs po Odrze dla
swoich członków i ich rodzin. Koło SBP w Strzelcach Opolskich zostało partnerem
projektu ,,Biblioteka Moje i Twoje miejsce”, realizowanego przez Miejską i Gminną
Bibliotekę Publiczną Strzeleckiego Ośrodka Kultury w latach 2021/2022. W ramach
projektu zorganizowano m.in. Dni Otwarte Biblioteki, w trakcie których przedstawiono, w formie prezentacji multimedialnej, dokonania koła SBP.
Koło Seniorów przy MBP w Opolu współpracowało z centrum Senior w Opolu
przy organizacji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet oraz pikniku. Koło otrzymało też
wsparcie finansowe z Urzędu Miasta na zakup biletów do kina, teatru i filharmonii.
Zarząd okręgu oraz przedstawiciele poszczególnych kół organizowali spotkania opłatkowe.
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Jaśle, we współpracy z MBP zorganizował wyjazd studyjny do
filii biblioteki w Trzcinicy, GBP w Jaśle z/s w Szebniach oraz do Biblioteki w Bieczu.
Okręg podlaski
W 2021 r. oddział białostocki zorganizował: wycieczkę edukacyjno-integracyjną do Szczuczyna – Ełku i okolic, wyjście do Opery i Filharmonii Podlaskiej na
operetkę Franza Lehára pt. „Wesoła wdówka”. Zakupił karty prezentowe Empiku
dla członków SBP opłacających regularnie składki i uczestniczących w działaniach
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edukacyjnych organizowanych przez oddział. W oddziale suwalskim, w ramach
wspierania kultury polskiej w dobie pandemii, zakupiono członkom płacącym
składki pakiet biletów do kina Cinema Lumiere w Suwałkach. We współpracy z Biblioteką w Suwałkach zorganizowano ponadto spływ kajakowy oraz rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Okręg pomorski
Oddział SBP w Gdańsku był współorganizatorem ogólnopolskich pielgrzymek
bibliotekarzy do Częstochowy oraz spotkań środowiskowych z okazji Dnia świętego Wawrzyńca.
Zarząd Koła SBP w Bytowie współorganizował w 2021 r. wyjazd studyjny bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego do Biskupina.
Okręg śląski
Przewodnicząca zarządu okręgu uczestniczyła w wyborze laureata Nagrody śląskiego środowiska bibliotekarskiego im. St. Lompy (nagroda przyznawana
przez dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach). Oddział SBP w Bielsku-Białej, we
współpracy ze Starostą Bielskim, zorganizował kolejne edycje konkursu na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim.
W 2021 r. przedstawiciele okręgu uczestniczyli w uroczystościach wręczenia
Medalu „Bibliotheca Magna Perennisque” MBP w Gliwicach i MBP w Zabrzu.
Elementem kreowania pozytywnego wizerunku zawodu i upamiętnienia dorobku bibliotekarzy województwa śląskiego było zaangażowanie okręgu (Sekcji
Bibliotek Szkół Wyższych) w zdobycie środków i wydanie publikacji Bibliotekarze
i pracownicy książki województwa śląskiego, pod redakcją Marii Kycler i Jadwigi Sadowskiej.
Koło w Zabrzu zorganizowało wspólne wyjście członków na koncert „Bella Italia”.
Okręg świętokrzyski
W czasie kadencji okręg co roku nagradzał wyróżniającego się organizatora bibliotek za zasługi na rzecz biblioteki i czytelnictwa. W 2018 r. zarząd okręgu zorganizował wyjazd integracyjny do Zakopanego, w trakcie którego odbyły się wizyty
edukacyjne w bibliotekach i muzeach.
Okręg wielkopolski
Na wniosek zarządu okręgu marszałek województwa wielkopolskiego przyznawał w kolejnych latach bibliotekarzom województwa wielkopolskiego Nagrodę im. Andrzeja Wojtkowskiego za wybitne osiągnięcia zawodowe.
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Zarząd Oddziału SBP w Lesznie przeprowadził kolejne edycje konkursu – Nagroda im. Heleny Śmigielskiej dla wyróżniającego się bibliotekarza w regionie. Od
2004 r. oddział SBP, we współpracy z MBP w Lesznie i redakcją „Panoramy Leszczyńskiej” przyznaje Honorową Nagrodę Liścia Miłorzębu wydawcy książki uznanej za
najlepszą książkę o regionie. Członkowie oddziału uczestniczyli też we wspólnym
wyjściu do Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie na wystawę fotograficzną oraz film „Zofia Rydet. Idę dobrą drogą”.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd okręgu organizował co roku Konkurs im. Stanisława Badonia o Nagrodę
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszego bibliotekarza
w województwie. Koło 4 Chojna zorganizowało rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz 2021”, Koło 6 w Gryficach – rajd „Bibliotekarz na wyjeździe”, Koło 17 Choszczno – wspólne wyjścia do kina.

Cel. IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
W okresie kadencji poszczególne ogniwa Stowarzyszenia samodzielnie lub we
współpracy z bibliotekami i innymi instytucjami organizowały konferencje, warsztaty, szkolenia, których tematyka pozwalała bibliotekarzom doskonalić umiejętności zawodowe, poznać nowe rozwiązania cyfrowe, czy też np. narzędzia obsługi
czytelników w wirtualnej rzeczywistości. Poniżej przykłady działań, organizowanych/współorganizowanych przez struktury SBP.
Okręg dolnośląski
Oddział kłodzki współorganizował z PiMBP w Kłodzku cykl 10 szkoleń dla bibliotekarzy ph. „Biblioteka dla młodego człowieka” (2018). Koło przy Dolnośląskiej
Bibliotece Pedagogicznej zorganizowało konferencję online „Biblioteka jak magnes”.
Okręg kujawsko-pomorski
Koło SBP przy Bibliotece UMK zrealizowało warsztaty obsługi otwartego systemu Omeka.
Okręg lubelski
Zarząd okręgu współorganizował Lubelskie Forum Bibliotekarzy, a także cykl
wykładów ph. „Inspiratornia”. Akademickie Koło SBP w Lublinie (Sekcja Bibliotek
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Naukowych) kontynuowało współpracę z Towarzystwem Naukowym Bibliotekarzy
Szkół Polskich w Lubinie i z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UMCS przy organizacji konferencji: „Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze
środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty”, „Dostęp do otwartych źródeł
naukowych w szkole – jak szukać żeby znaleźć?”. Akademickie Koło zorganizowało także warsztaty edukacyjne: „Wystąpienia publiczne dla bibliotekarzy”, „Trudny
użytkownik w bibliotece – konflikt czy szansa na porozumienie?”, „Biblioteka 3.0
– dokąd zmierzamy. Kierunki rozwoju bibliotek w XXI wieku”. Koło Miejskie SBP
w Lublinie zorganizowało wyjazdy szkoleniowe do Szczebrzeszyna na Festiwal
„Stolica Języka Polskiego” oraz do Kijowa. Oddział SBP w Zamościu zorganizował
wyjazd studyjny do Wrocławia i Oświęcimia.
Okręg lubuski
Zarząd okręgu był współwydawcą Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego
„Pro Libris”.
Okręg łódzki
Zarząd okręgu przy współpracy z WBP w Łodzi zorganizował szkolenie pt.
„Zbiory specjalne w bibliotece XXI wieku” dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego, a we współpracy z Kołem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego – szkolenie z zakresu biblioterapii. Zarząd oddziału łódzkiego co roku refundował szkolenia dla 10 członków SBP. Koło SBP w Sieradzu, wspólnie z Klubem
Miłośników Fantastyki „Sagitta”, zorganizowało szkolenia online dla nauczycieli
i bibliotekarzy „Komiks nie gryzie” i „Komiksem po łapach”.
Okręg małopolski
Zarząd okręgu był współorganizatorem Małopolskiego Forum Bibliotek.
W 2021 r. zorganizował 13 edycję Forum Młodych Bibliotekarzy, we współpracy
z ZG SBP i bibliotekami krakowskimi. Koło Grodzkie SBP w Krakowie zorganizowało szkolenia: „Zarządzanie zasobem i tworzenie bibliotek cyfrowych oraz „Canva
w pracy bibliotekarza”.
Okręg mazowiecki
Zarząd okręgu i oddział warszawski SBP byli organizatorami warsztatów z zakresu edycji haseł w Wikipedii. Członkowie zarządu okręgu oraz Koła SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego zorganizowali seminarium pt. „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda ONZ 2030
na rzecz zrównoważonego rozwoju”, a także spotkanie pt. „Relacja z Kongresu IFLA
w Kuala Lumpur 2018”. Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zor116

ganizowało spotkania: „Czy jesteśmy adwokatami edukacji informacyjnej? Analiza oznaczeń prawno-autorskich serwisów www polskich bibliotek naukowych”;
„Biblioteka też przyciąga! Internacjonalizacja polskich bibliotek akademickich na
przykładzie BUW”; „Kongres IFLA oraz biblioteki zagraniczne oczami bibliotekarzy
BUW w relacjach ze szkoleń Erasmus”, a także szkolenie „DUN jako zewnętrzne źródło finansowania bibliotek akademickich”. Koło SBP przy Bibliotece Głównej WAT,
we współpracy z oddziałem warszawskim zorganizowało szkolenia „Przygotowanie i realizacja projektów o dofinansowanie działalności bibliotek” oraz „Baza danych Scopus – wsparcie dla naukowców i bibliotekarzy”. Oddział SBP w Siedlcach
przy współpracy Koła SBP w Mińsku Mazowieckim zorganizował warsztaty z biblioterapii. Zarząd Oddziału SBP w Płocku zorganizował wyjazd studyjny członków
oddziału do Czech.
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Jaśle był współrealizatorem projektu dla bibliotekarzy z powiatu jasielskiego „Biblio-potrzebni!” (dofinansowanego ze środków MKiDN), któ
ry obejmował cykl szkoleń oraz wyjazdy edukacyjne do bibliotek publicznych
w Szynwałdzie, Dębicy, Boguchwale.
Oddział w Przemyślu, przy współudziale Przemyskiej Biblioteki Publicznej
zorganizował w 2021 r. dla bibliotekarzy szkolenie online „Czytniki i e-booki w bibliotece – strategia budowania i wdrażania usługi”. Oddział w Jaśle był partnerem
projektu „Bibliotekarz (ot)WARTY!”, dzięki któremu bibliotekarze z powiatu jasielskiego uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych do Trzcinicy i Biecza.
Okręg podlaski
Zarządy okręgu i oddziału białostockiego SBP zorganizowały dla bibliotekarzy
m.in.: konferencję „Bibliotek@(rz) – kierunek nowoczesność”, webinarium „Działamy i spotykamy się w bibliotece”, seminarium „Biblioteki działają”, a także warsztaty
„Inspiracje do działań bibliotecznych w erze pandemii” i „Zatrzymajmy czas – powróćmy do wspomnień płynących z głębi serca”. Oddział w Suwałkach włączył się
w przygotowanie konferencji pt. „Lokalna biblioteka pamięci, czyli digitalizacja
w pracy bibliotekarza”, która odbyła się w Bibliotece Publicznej w Suwałkach.
Okręg pomorski
Członkowie słupskich struktur SBP, we współpracy z zarządem okręgu, zorganizowali kilkanaście szkoleń dla bibliotekarzy z zakresu programowania i robotyki,
komunikacji wewnętrznej, narzędzi do korekty tekstów naukowych, wyszukiwarki
naukowej EDS. Aktywnie uczestniczyli także w realizacji konferencji „Ekologia in117

formacji w życiu dzieci i młodzieży”. Koło SBP w Bytowie zorganizowało kilkanaście
szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe bibliotekarzy, a we współpracy z BN
warsztaty „POLONA i ACADEMICA – miliony publikacji w każdej bibliotece”.
Okręg śląski
Zarząd okręgu uczestniczył w organizacji kolejnych edycji Forum Bibliotekarzy
Województwa Śląskiego. Działająca w strukturach okręgu Sekcja Bibliotek Szkół
Wyższych zorganizowała w ciągu kadencji kilka spotkań edukacyjnych, m.in.: konferencję „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa”,
warsztaty z zasad redagowania Wikipedii, fora: „Wikipedia dla początkujących”,
„Wikiprojekt: Biblioteka”, „Biblioteka dla dydaktyki II”. Przygotowała także wyjazd
studyjny do bibliotek Gruzji i Armenii. Koło przy Bibliotece Śląskiej zorganizowało seminarium „Działania Instytutu Badań Regionalnych IBR Biblioteki Śląskiej”.
Członkowie Koła w Łodygowicach zorganizowali wyjazd edukacyjny do biblioteki
w Ołomuńcu (Czechy).
Zarząd oddziału w Częstochowie uczestniczył w organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej „Centra informacji multimedialnej w bibliotekach” oraz Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie (2021).
Okręg świętokrzyski
Koło w Końskich było współorganizatorem seminarium dla pracowników bibliotek publicznych z terenu powiatu koneckiego (2021).
Okręg wielkopolski
Zarząd oddziału leszczyńskiego był współorganizatorem konferencji „Nowe
przestrzenie czytania”, a zarząd oddziału kaliskiego – warsztatów z zakresu wykorzystania programu Scratch do nauki kodowania dla dzieci. W Kole SBP w Kępnie
odbywały się cykliczne seminaria dla bibliotekarzy dot. m.in. statystyki bibliotecznej, zakupów nowości do bibliotek. Zarząd Oddziału SBP w Pile zaprosił bibliotekarzy na cykl wykładów, m.in.: „Światowe biblioteki cyfrowe”, „Nowy czytelnik
czy nowa biblio_teka”, „Dizajn w bibliotece”, „Wikipedia i jej siostrzane projekty”,
„Serwisy o książce dla dzieci”, a Koło SBP w Pile – na webinarium „Canva i Padlet”.
Oddział SBP w Poznaniu zorganizował warsztaty pt. „Budowanie efektywnego zespołu bibliotek”. Członkowie koła działającego przy MBP w Lesznie uczestniczyli
w zorganizowanych wspólnie z biblioteką warsztatach "Biblioterapia i możliwości
jej zastosowania w pracy z seniorami", a także w szkoleniu dla redaktorów opracowujących zbiory Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej.
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Współpraca międzynarodowa
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających biblioteki, bibliotekarzy i organizacje bibliotekarskie (IFLA,
EBLIDA, IAML). Występujące w trakcie kadencji obostrzenia pandemiczne ograniczyły dotychczasowe kontakty SBP z ośrodkami zagranicznymi lub przeniosły je
w tryb online.
Magdalena Gomułka – sekretarz Zarządu Okręgu SBP w Katowicach – była
koordynatorką Międzynarodowego Programu Rzeczniczego IFLA dla Bibliotek
(International Advocacy Programme). Uczestniczyła również w pracach wdrożeniowych projektu IFLA 2030 Agenda ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
(UN 2030 Agenda for Suistainable Develop_ment). Cztery przedstawicielki SBP:
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna Chapska, Joanna Potęga i Magdalena Gomułka brały udział w międzynarodowych warsztatach „Let’s work together on library advocacy!” zorganizowanych przez Association of Hungarian Librarians w Budapeszcie dla bibliotekarzy z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier
(2018). Uczestniczki z Polski były współodpowiedzialne za merytoryczny program
warsztatów, miały swoje prezentacje, a M. Gomułka prowadziła warsztaty.
M. Gomułka uczestniczyła także w Kongresie IFLA 2019, odbywającym się
w Atenach, w trakcie którego została wybrana na przewodniczącą (convenor) New
Professionals Special Interest Group (NPSIG) na kadencję 2019-2021 i włączona do
grupy oficerów IFLA.
Zorganizowała też warsztaty IFLAcamp#7 w Bibliotece Miejskiej w Ilioupoli.
W pracach sekcji IFLA (Library Theory and Research) uczestniczyła dr Zuza Wiorogórska, członek Koła SBP przy BUW.
W 2019 r. członkinie SBP (okręg lubelski), Joanna Chapska i dr Anastazja Śniechowska-Karpińska wygłosiły referaty podczas międzynarodowego kongresu
Biblioteka jako fenomen kultury, który odbył się w Bibliotece Narodowej Białorusi
w Mińsku.
W 2021 r. M. Gomułka koordynowała organizację konkursu muzycznego NPSIG
Music Contest 2021, w ramach grupy IFLA NPSIG. Była także uczestniczką panelu
dyskusyjnego Coach-Surfing or Coach-Potato na konferencji online Stowarzyszenia
Bibliotek Niemieckich DBT Bibliothekartag 2021 oraz moderatorką sesji Music in
the Library World na Kongresie IFLA WLIC 2021. Na Szczycie Cyfrowym IGF w Katowicach (2021) zaprezentowała działania polskich bibliotek naukowych, szkolnych
i publicznych w obszarze kształcenia umiejętności cyfrowych.
Koło SBP działające przy MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, uczestniczyło w konkursie muzycznym „NPSIG Music Contest 2021”, organizowanym przez IFLA, gdzie
zgłosiło utwór nagrany z zespołem „Obywatele DT”.
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Podsumowanie
Kadencja 2017-2021 należała do trudniejszych w historii SBP i przyniosła organizacji zmiany, których nie można było przewidzieć. Przez połowę jej trwania
panowała na świecie i w Polsce pandemia COVID-19, która stała się wyzwaniem
dla wielu grup zawodowych, w tym również bibliotekarzy. Okresowe zamknięcie
bibliotek i ograniczenia wprowadzone w obsłudze czytelników nie pozwoliły na
organizowanie wielu działań, w tym cyklicznych i takich, do których byli przyzwyczajeni odbiorcy. Z drugiej jednak strony czas pandemii pokazał, jak dynamicznym
i pełnym inicjatyw jest środowisko bibliotekarskie oraz reprezentujące je Stowarzyszenie. Bibliotekarze, zrzeszeni w SBP stanęli przed koniecznością sprostania
wyzwaniom – zmianom sposobu działania (w rzeczywistości wirtualnej), nauki
korzystania z nowych narzędzi i metod komunikacji miedzy sobą i z użytkownikami. Zdobyte nowe umiejętności zostaną z pewnością wykorzystane w codziennej
pracy bibliotek także po zakończeniu pandemii.
Analiza sprawozdań z poszczególnych lat pozwala stwierdzić, że mimo niesprzyjających okoliczności był to dla bibliotek czas zmian i w żadnym wypadku
nie był to czas stracony. Podejmowano bardzo dużo różnorodnych działań, skierowanych do różnych grup użytkowników, realizowanych częściej w formie zdalnej.
Stowarzyszenie nadal było partnerem wielu instytucji – bibliotek, uczelni, szkół,
przedszkoli, fundacji, stowarzyszeń i firm – w realizacji działań promujących czytelnictwo, podnoszących kompetencje zawodowe bibliotekarzy i umacniających
wizerunek społeczny zawodu.
Z drugiej strony tradycyjne działania integracyjne były w znacznym stopniu
ograniczone, co odbiło się negatywnie na zaangażowaniu członków w działalność
stowarzyszeniową. Sytuację pogorszyło też odejście wielu z nich do innej pracy lub
na emeryturę w efekcie czego rezygnowali z członkostwa w SBP. W konsekwencji
tych wydarzeń w mijającej kadencji liczba bibliotekarzy – członków SBP znacznie
spadła, likwidacji uległo wiele oddziałów i kół. Coraz częściej artykułowano potrzeby zmian w zakresie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia, choć dotychczasowy układ sprzyja integracji, tak ważnej dla członków SBP i podkreślanej jako atut
członkostwa w organizacji. Ważna dla członków SBP, pracowników bibliotek jest
współpraca z samorządami. Zrozumienie specyfiki pracy bibliotek, wsparcie ich
działalności jest nieodzownym elementem rozwoju, niezbędnym w funkcjonowaniu współczesnych bibliotek. Ważnym aspektem w działalności struktur terenowych SBP jest uaktywnienie młodych bibliotekarzy. Oferta SBP sprzyja włączaniu
nowego pokolenia bibliotekarzy w działania organizacji. Od ich inwencji, zaangażowania w działania Stowarzyszenia zależy trwałość i efektywność tych relacji.
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Załącznik 1
Stan liczbowy ogniw i członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2017-2021 według stanu na 31.12.2021 r.
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Liczba oddziałów zmniejszyła się z 55 (2017) do 49 (2021) – zlikwidowano oddziały: 3 w dolnośląskim (2019, 2020, 2021), 1 w opolskim (2018), 1 w podkarpackim (2021), 1 w małopolskim.
Liczba kół zmniejszyła się z 262 (2017) do 213 (2021): zlikwidowano 20 kół
w dolnośląskim (1-2018, 5 w 2019, 2 w 2020 i 12 w 2021), 3 w lubuskim (1-2018,
1-2019, 1-2021), 6 w łódzkim (7 w 2018, 1 w 2020, 1 w 2021, w roku 2019 powołano 2 nowe koła), 2 w mazowieckim (ale w 2018 powołano nowe koło), 3 w opolskim (2021), 4 w pomorskim (2021), 2 w śląskim (1 w 2020, 1 w 2021), 2 w warmińsko-mazurskim (1 w 2020, 1 w 2021), 9 w wielkopolskim (1 w 2019, 1 w 2020,
7 w 2021), 5 w zachodniopomorskim (2 w 2019, 1 w 2019, 3 w 2021), w małopolskim 1 (2021).
W okręgu podkarpackim liczba kół zwiększyła się z 18 (2017) do 20 (2021),
a w okręgu podlaskim z 7 (2017) do 11(2021).
Liczba członków zmniejszyła się o 1582 członków (z 6448 w 2017 do 4866
w 2021) wszystkie okręgi zanotowały zmniejszenie liczby członków, najwięcej
w okręgu wielkopolskim (z 798 – w 2017 do 460 w 2021), w dolnośląskim z 338
(2017) do 65 (2021), w zachodniopomorskim o 156 członków (z 533 – 2017 do 377
w 2021) i w łódzkim o 139 osób (z 471 w 2017 do 332 w 2021). Najmniejszy spadek
nastąpił w okręgu podlaskim – o 10 osób (ze 162 w 2017 do 152 w 2021).

 4. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SBP
za kadencję 2017-2021
1. Wprowadzenie
Budżet Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obejmuje
dochody i wydatki związane przede wszystkim z wydawaniem publikacji, realizowaniem projektów w ramach dofinansowań, a także prowadzeniem działalności
edukacyjnej i integracyjnej. Wpływy Zarządu Głównego tworzą głównie przychody ze sprzedaży książek i czasopism, organizacji szkoleń, warsztatów i konferencji,
a od 2020 r. także ze sprzedaży e-publikacji czy składek członkowskich.
Kadencja 2017-2021 upłynęła Zarządowi Głównemu pod znakiem dążenia do
stabilizacji i równowagi finansowej. W pierwszych latach kadencji zanotowano bilans ujemny. Wpłynęła na tę sytuację m.in. kwestia organizacji ogólnoświatowego Kongresu IFLA we Wrocławiu, obchody Jubileuszu 100-lecia SBP oraz Krajowy
Zjazd Delegatów SBP w 2017 r., które znacząco wpłynęły na stan finansów. Kosz-
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ty znacząco wzrosły i przewyższyły przychody, toteż rok 2017 zamknął się stratą
-54 483,92 zł. Rok 2018 także zamknął się wynikiem ujemnym (-35 997,57zł), jednak trzeba zauważyć, że wszystkie bieżące zobowiązania są uregulowane (nie było
już żadnych zaległości). Dzięki rozważnemu gospodarowaniu finansami udało
się w latach 2019-2020 osiągać wyniki dodatnie: +16 543,81 zł w roku 2019 oraz
+34 420,43 zł w roku 2020. Niestety rok 2021 ponownie zamknął się stratą, do czego przyczyniły się w dużej mierze znaczne spadki w zakresie uzyskanych w 2021 r.
dofinansowań na książki i czasopisma oraz spadająca liczba sprzedanych egzemplarzy. Wynik na 31.12.2021 r. wyniósł -70 412,07 zł. Należy zwrócić uwagę także na
fakt, że na czas obecnej kadencji przypadła pandemia i związane z nią restrykcje,
oraz wydłużony czas tej kadencji. Przyczyną ujemnego wyniku na koniec 2021 r.
było niewątpliwie także zalanie magazynu, w którym przechowywane są książki
i czasopisma przeznaczone do sprzedaży i odmowa wypłaty odszkodowania ze
strony ubezpieczyciela.

2. Sytuacja finansowa ZG SBP na początku kadencji 2017-2021
Na początku kadencji 2017-2021 przychody ZG SBP wynosiły 579 903,29 zł,
zaś koszty 578 073,74 zł. Bilans na dzień otwarcia nowej kadencji, tj. na dzień
31.05.2017 r., wyniósł 1829,55 zł.

3. Analiza sytuacji finansowej ZG SBP 2017-2021: przychody
Zestawienie przychodów w kadencji 2017-2021:
Tabela 1: Zestawienie przychodów w kadencji 2017-2021

Rodzaj
przychodów
Sprzedaż książek
Sprzedaż
czasopism
Sprzedaż
plakatów
Sprzedaż
reklamy

2017

2018

Przychody w PLN
2019
2020

206 052,76 158 482,72 126 989,18

2021

62 861,31

95 981,68

475 685,94 395 363,72 400 689,81 347 858,05

291 185,44

7593,69

10 175,56

10 474,73

3 868,77

5 784,55

53 452,20

69 144,84

45 675,05

18 111,38

77 067,96
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Dodruki
i repartycja
Sprzedaż
e-publikacji
Szkolenia
– wpłaty
uczestników
Fakturowanie
przesyłek (porto)
Dofinansowanie
książek
Dofinansowanie
czasopism
Dotacje
Darowizny
Wpłaty 1% dla
organizacji
pożytku
publicznego
Składki
członkowskie
Pozostałe
przychody

14 971,95

16 703,43

6 752,14

5 939,05

261,95

0,00

0,00

0,00

4 067,80

6 458,78

132 736,04 174 446,77 158 095,00 138 118,64

226 229,09

13 532,01

15 116,59

10 581,70

9 042,23

7 663,58

55 824,75

38 569,24 108 142,86 133 162,86

61 448,88

39 761,88 101 576,40 301 012,36 234 818,69

96 469,43

625 683,50 233 402,00 272 725,00 297 300,00

297 455,00

45 000,00

2 977,00

43 606,00

0,00

61 536,00

3587,79

2 966,25

3 047,70

3 007,60

2 364,20

0,00

0,00

0,00

9 426,18

11 910,60

118,50

5 208,40

5 013,67

47 385,16

4 968,84
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6570,83
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Skład, łamanie, korekta, konwersja

Reklama

450,00

Opłaty bankowe

785,00

Usługi ochroniarskie
39 020,85

16 969,54

Opłaty pocztowe

71 522,23

Usługi informatyczne

4537,40

483,79

2462,79

5938,07

11 735,33

2018
1782,50

17 332,14

2017
1793,49

Czynsz

Usługi telekomunikacyjne

Drukarnia

Zużycie materiałów biurowych
Zakup niskocennych składników
majątku trwałego
Usługi transportowe

Zużycie energii

Rodzaj kosztów

1 476 261,39

10 857,91

7412,00

3760,85

59 386,60

9675,91

6507,91

514 552,25

444 395,17

616,00

19 836,28

39 758,54

0,00

318,00

32 832,89

720,00

67 746,45

56 584,33

3652,76

177 138,34

3490,70

2053,07

12 675,62

Koszty w PLN
2019
2290,21

Tabela 2: Zestawienie kosztów w kadencji 2017-2021

1 280 547,29

10 801,10

0,00

0,00

1472,24

0,00

445,00

501 646,41

454 122,12

628,00

20 261,31

30 817,47

0,00

290,00

27 057,72

663,84

35 444,64

54 544,27

3048,88

123 759,76

2690,81

1490,15

9280,58

2020
2082,99

1 317 198,05

73 039,06

270,00

4058,25

3492,03

1200,00

534,10

40 8092,83

53 9710,22

653,00

18 693,48

23 614,38

0,00

50,00

25 926,56

1103,99

41 471,92

59 424,60

2828,07

99 448,88

3056,85

560,15

7365,73

2021
2604,95

4. Analiza sytuacji finansowej ZG SBP: koszty
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Tabela 3: Bilans wydatków i kosztów w kadencji 2017-2021
Składki członkowskie
4000

2017

2018

2019

2020

2021

Przychody

1 674 001,01

1 224 132,92 1 492 805,20 1 314 967,72 1 246 785,98

Koszty

1 728 484,93

1 260 130,49 1 476 261,39 1 280 547,29 1 317 198,05

2000

0
OGÓŁEM

-54 483,92

2017

2018

-35 997,57

2019

16 543,81

2020

2021

34420,43

-70 412,07

1 800 000,00
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1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
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600 000,00
400 000,00
200 000,00
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Rysunek 7. Zestawienie przychodów i kosztów w kadencji 2017-2021

6. Sytuacja finansowa ZG SBP na koniec kadencji 2017-2021 r.
Na koniec kadencji 2017-2021, na dzień 31.12.2021 r. przychody osiągnęły poziom 1 246 785,98 zł, natomiast koszty wyniosły 1 317 198,05 zł.
Rok 2021 zamknął się stratą w wysokości -70 412,07 zł.
Jedną z przyczyn ujemnego wyniku na koniec 2021 r. jest zalanie magazynu,
w którym przechowywane są książki i czasopisma przeznaczone do sprzedaży
i odmowa wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela.

7. Działalność finansowa okręgów i oddziałów
Okręgi i oddziały gospodarowały własnymi środkami. Utrzymywana jest tendencja takiego gospodarowania środkami, wynikiem której jest pozostawanie na
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kontach znacznych środków. Zestawienie przychodów i wydatków okręgów i oddziałów SBP na początku kadencji 2017-2021 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 4: Bilans wydatków i kosztów okręgów i oddziałów
na początku kadencji 2017-2021

Stan finansów okręgów i oddziałów na początek kadencji 2017-2021
Przychody
2 112 922,63
Koszty
2 070 260,90
Bilans
+42 661,73

Okręgi i oddziały ogółem na koniec kadencji zanotowały wynik w wysokości
+49 749,98 zł.
Poniżej szczegóły przychodów i kosztów na dzień 31.12.2021 r.
Tabela 5: Bilans wydatków i kosztów okręgów i oddziałów
na koniec kadencji 2017-2021

Przychody ogółem
Składki
Dotacje ze środków budżetu państwa
Dotacje ze środków budżetu samorządu
terytorialnego
Darowizny od osób fizycznych
Darowizny od osób prawnych
Zbiórki publiczne, kwesty
Przychody z działalności odpłatnej
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty ogółem
Wynik finansowy (zysk/strata)
Stan środków finansowych na 31.12.2021

Okręgi
306 664,75
148 380,92
0,00
117 768,76
3 130,70
8 680,69
27 981,08
0,00
600,00
256 914,77
+49 749,98
489 831,81

PODSUMOWANIE
Z przedstawionej analizy sytuacji finansowej ZG SBP wynika, że konieczne jest
ciągle bardzo rozważne gospodarowanie finansami. Bilans jest zmienny, w zależności od roku. Lata 2020 i 2021 to czas wyzwań i trudności, związany z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzanymi restrykcjami.
Czas ten przyczynił się do rozwinięcia e-publikacji, bardzo znacząco rozwinęła się
także działalność edukacyjna, poprzez rozszerzenie jej oferty o działania online.
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Analiza finansów jasno pokazuje, że niezmiennie na stan finansów naszego
Stowarzyszenia wpływają cztery zasadnicze zakresy działalności: sprzedać książek,
sprzedaż czasopism, organizacje szkoleń, warsztatów i konferencji oraz dofinansowania i dotacje. Do źródeł przychodów w ostatnich latach dołączają e-publikacje
oraz wpłaty ze składek członkowskich.
W kolejnych latach należy kontynuować dążenie do stabilizacji i równowagi
finansowej. Nadal głównym źródłem utrzymania SBP jest sprzedaż czasopism
(„Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza”) i książek. Jednakże notowane znaczne
spadki sprzedaży czasopism wskazują, że należy szukać dodatkowego, stabilnego, niezależnego od dotacji źródła finansowania, gdyż pomimo licznych zabiegów
tendencje spadkowe sprzedaży czasopism wydają się utrzymywać.
Ważnym elementem działań SBP są konferencje i warsztaty, które są zarówno
źródłem przychodów, jak i podnoszą prestiż Stowarzyszenia.
Ogromne znaczenie dla przychodów SBP mają dotacje i dofinansowania, które
dają stabilność finansową i poszerzają działalność Stowarzyszenia. Należy kontynuować pozyskiwanie dofinansowań.
Konieczne jest dalsze systematyczne monitorowanie i szczegółowa analiza
finansów ZG SBP w ciągu całego roku, oraz skierowanie intensywnych działań
w kierunku poprawy rentowności każdej płaszczyzny działalności Stowarzyszenia.
Trzeba szukać nowych rozwiązań poprawiających stan finansów w celu realizowania statutowych działań na rzecz środowiska.

VI. Strategia Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich na lata
2021-2029 (projekt)

 I. Wprowadzenie
W 2020 r. Zarząd Główny SBP powołał zespół, którego zadaniem było przygotowanie projektu Strategii SBP na lata 2021-2029. W skład zespołu weszły następujące osoby:
•• Joanna Jarzyńska-Pasztaleniec
•• Barbara Budyńska
•• Aldona Zawałkiewicz
•• Joanna Chapska
•• Bożena Chlebicka-Abramowicz
•• Krzysztof Dąbkowski
•• Zbigniew Gruszka
•• Małgorzata Furgał
•• Rozalia Podgórska
•• Joanna Potęga
•• Marzena Przybysz
W harmonogramie zadań nad Strategią SBP na lata 2021-2029 ustalono, że
prace zostaną podzielone na dwa zasadnicze etapy. Pierwszy z nich obejmował
czynności związane z podsuwaniem Strategii SBP na lata 2010-2021 oraz analizę
dokumentów i opracowań będących źródłem danych, które posłużyły w drugim
etapie do sformułowania misji, wizji, celów strategicznych, celów szczegółowych,
a także przypisanych im zadań.
Dzięki organizacyjnemu wsparciu Biura SBP, zespół wypracował rytm spotkań, które umożliwiły realizację kolejno wyznaczonych zadań. Po podsumowa132

niu Strategii SBP na lata 2010-2021 i zapoznaniu się z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Stowarzyszenia, osoby zaangażowane
w przygotowanie nowej strategii, spotkały się w Olsztynie w październiku 2021 r.
na trzydniowych warsztatach, w trakcie których zostały określone najważniejsze
problemy oraz wyzwania dla przyszłych działań SBP.
W pracach nad Strategią SBP na lata 2021-2029 zespół wykorzystał następujące
dokumenty i opracowania:
1. Podsumowanie realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021.
2. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2021 r. wśród członków
SBP.
3. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego SBP i struktur
terenowych obejmujące lata 2010-2021.
4. Statut SBP.

 II. Projekt Strategii
Opracowanie Strategii rozpoczęto od zdefiniowania misji i wizji oraz kluczowych obszarów działania SBP. Następnym krokiem było sformułowanie celów
głównych i szczegółowych oraz zadań do realizacji. Zespół skupił się na problemach oraz postulatach zgłaszanych przez członków SBP, będących oczekiwaniami
wobec organizacji. Uwzględniono także zmiany dokonujące się w otoczeniu zawodowym i społecznym, determinujące nie tylko działania merytoryczne zaplanowane w przyszłości, ale również stanowiące wyzwania o charakterze organizacyjnym.
Dynamika zmian dotyczących zawodu bibliotekarza, organizacji bibliotek, czy
też w szerszej perspektywie, bibliotekarstwa i informatologii, znalazła swoje odzwierciedlenie w sposobie wytyczenia zadań, które będą służyły do realizacji założonych celów. Biorąc pod uwagę liczbę przedsięwzięć zaplanowanych w strategii
ich realizacja będzie wymagała zaangażowania wszystkich komórek organizacyjnych i struktur terenowych. Słowem, które w pełni oddaje zamysł realizacji Strategii w praktyce Stowarzyszenia to współodpowiedzialność wszystkich członków
oraz zaangażowanie potencjału merytorycznego, jakim dysponują osoby pracujące w sekcjach, komisjach oraz zespołach.
Cele strategiczne i szczegółowe wynikają z diagnozy i identyfikują problemy,
z którymi należy się zmierzyć dla dobra Stowarzyszenia, jego członków a także bibliotekarzy i środowisk związanych z sektorem książki i informacji naukowej.
Należy podkreślić, że propozycja nowej Strategii zakłada możliwość bardziej
precyzyjnej i rzeczowej oceny jej realizacji zarówno na poszczególnych etapach,
jak i w ewaluacji końcowej. Dlatego każdemu zadaniu zostały przypisane precy133

zyjnie określone mierniki, które pokażą w jakim stopniu osiągnięto zakładane rezultaty.
Kluczowym aspektem skuteczności wdrażania działań strategicznych będzie
udział Biura ZG SBP w realizacji poszczególnych zadań. Nieodzowne będzie zatem
wzmocnienie osobowe Biura Zarządu SBP.

 III. Założona misja, wizja, cele oraz zadania w Strategii SBP
na lata 2021-2029.

Liczba podjętych
inicjatyw

Liczba podjętych
inicjatyw

Liczba podjętych
inicjatyw

2. Podejmowanie inicjatyw
o zasięgu regionalnym.

3. Podejmowanie inicjatyw
o zasięgu krajowym.

Wskaźnik realizacji:

1. Podejmowanie inicjatyw
o zasięgu lokalnym.

Zadanie:

2021-2029

ZG

Okręg

Koła, oddziały

Krajowi

Regionalni

Lokalni

1.1. Lobbowanie na rzecz polityki bibliotecznej.
Termin:
Jednostka realizująca/
Partnerzy:
Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Cel Strategiczny 1. Oddziaływanie na politykę i praktykę biblioteczną w Polsce.

Kluczowe obszary działania SBP w ramach realizacji Strategii na lata 2021-2029:
1. Polityka i praktyka biblioteczna.
2. Partnerstwo w działaniu.
3. Integracja.
4. Prestiż.
5. Edukacja.

Środki własne / środki
partnerów

Środki własne / środki
partnerów

Środki własne / środki
partnerów

Źródło finansowania:

Uwagi:

Wizja: Chcemy być liderem wyznaczającym kierunki rozwoju bibliotekarzy i bibliotek w zmieniającym się świecie.
Misja: SBP jako organizacja oparta na jedności i różnorodności stwarza możliwość podnoszenia kompetencji pracowników bibliotek i działa na rzecz poprawy jakości
usług.

2021-2029

2021-2029

Termin:

ZG

ZG, okręgi

Środowisko
bibliotekarskie

Środowisko
bibliotekarskie

1.2. Opiniowanie aktów prawnych.
Jednostka realizująca/
Partnerzy:
Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Środki własne

Środki własne

Źródło finansowania:

2023-2025

2. Opracowanie dokumentu
rekomendacji dotyczących
wymagań koniecznych do
wykonywania zawodu.

Opracowany dokument

2021-2023

Termin:

1. Powołanie zespołu do spraw Powołanie zespołu
wymagań koniecznych
do wykonywania zawodu
bibliotekarza.

Wskaźnik realizacji:

Zespół do spraw
wymagań koniecznych
do wykonywania zawodu
bibliotekarza

ZG

Jednostka realizująca/
Odpowiedzialny za
realizację zdania:

Środowisko
naukowe,
środowisko
bibliotekarskie

Środowisko
naukowe,
środowisko
bibliotekarskie

Partnerzy:

Środki własne / środki
zewnętrzne

Środki własne / środki
zewnętrzne

Źródła finansowania:

1.3. Przygotowanie rekomendacji dotyczących wymagań koniecznych do wykonywania zawodu bibliotekarza.

Liczba ekspertyz

2. Opracowywanie ekspertyz
dotyczących rozporządzeń
i ustaw.

Zadanie:

Liczba opinii

Wskaźnik realizacji:

1. Opracowywanie opinii do
aktów prawnych.

Zadanie:

Środki zewnętrzne
– pozyskanie
dofinansowania

Środki zewnętrzne
– pozyskanie
dofinansowania

Uwagi:

Podmioty zlecające
opracowanie opinii
aktów prawnych
i ekspertyz

Uwagi:

Liczba respondentek
i respondentów

Liczba respondentek
i respondentów

3. Badanie opinii
użytkowników bibliotek.

4. Badanie nie-użytkowników.

6. Monitorowanie
zainteresowania wynikami
przeprowadzonych badań
i wykorzystania narzędzi
badawczych.

Liczba opracowanych
raportów.
Liczba wyświetleń, Liczba
pobrań

Liczba respondentek
i respondentów

Liczba bibliotek

2. Badanie społecznego
wpływu bibliotek
publicznych w Polsce.

5. Badanie opinii członkiń i
członków SBP
i przygotowanie raportów
z badań.

Liczba bibliotek.
Liczba raportów

Wskaźnik realizacji:

1. Badanie efektywności
bibliotek w Polsce.

Zadanie:

ZG / Zespół ds. badania
efektywności bibliotek
publicznych
i pedagogicznych
ZG / Zespół ds. badania
efektywności bibliotek
publicznych
i pedagogicznych

2021-2025

2021-2025

2021-2029

ZG / zespoły, sekcje,
uczestniczące w realizacji
badań

ZG / Sekcje Bibliotek
Publicznych, Naukowych,
Pedagogicznych
i Szkolnych

ZG / Zespół ds. badania
społecznego wpływu
bibliotek publicznych

2021-2025

2021-2025

ZG / Zespół ds. badania
efektywności bibliotek
publicznych
i pedagogicznych

2021-2029

Źródło finansowania:

Biblioteki, inne
podmioty

Biblioteki

MKiDN, biblioteki,
szkoły wyższe

MKiDN, biblioteki,
szkoły wyższe

MKiDN, biblioteki,
szkoły wyższe

Środki własne, dotacje

Środki własne

Środki zewnętrzne/
środki własne

Środki zewnętrzne/
środki własne

Środki zewnętrzne

MKiDN, konferencje Środki zewnętrzne
dyrektorów,
koordynatorzy,
wojewódzcy
administratorzy
merytoryczni

1.4. Prowadzenie badań naukowych.
Termin:
Jednostka realizująca/
Partnerzy:
Odpowiedzialny za
realizację zdania:

W ramach projektu
AFB

W ramach projektu
AFB

W ramach projektu
AFB (AFBP)

Corocznie
w ramach projektu
AFB (AFBP, AFBN,
AFBE)

Uwagi:

Liczba zawartych
porozumień

Liczba imprez

Liczba projektów
i programów

Liczba publikacji

2. Organizacja konferencji,
seminariów i wydarzeń.

3. Uczestnictwo w projektach
i programach.

4. Współpraca przy
budowaniu oferty
wydawniczej.

2021-2029

2021-2029

2021-2029

2021-2029

ZG, Rada Naukowo-Programowa WNiE SBP

ZG i struktury terenowe

ZG i struktury terenowe
i partnerzy

ZG i struktury terenowe

Środki zewnętrzne
i własne

Środki własne

Szkoły wyższe,
instytucje
naukowe,
samorządy i inne
podmioty

Środki zewnętrzne
i środki własne

Instytucje
Środki zewnętrzne
i podmioty
centralne,
regionalne i lokalne

Podmioty krajowe,
media i sponsorzy

Media i inne
instytucje

2.1. Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki, informacji i bibliotek.
Wskaźnik realizacji:
Termin:
Jednostka realizująca/
Partnerzy:
Źródło finansowania:
Odpowiedzialny za
realizację zadania:

1. Pozyskiwanie partnerów.

Zadanie:

Uwagi:

Cel strategiczny 2. Partnerska współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, uczelniami i szkołami wyższymi, sektorem gospodarczym oraz organizacjami
pozarządowymi.

2021-2029

3. Uczestnictwo w projektach
i programach.

Liczba projektów
i programów

2021-2029

2. Współorganizacja
Liczba imprez
i uczestnictwo
w konferencjach,
seminariach i wydarzeniach.

ZG i struktury terenowe,
sekcje i zespoły
powoływane do realizacji
projektów

ZG i struktury terenowe,
sekcje i zespoły
powoływane do realizacji
projektów

ZG i struktury terenowe,
sekcje i zespoły
powoływane do realizacji
projektów

Instytucje
i organizacje
międzynarodowe,
środowisko
bibliotekarskie

Instytucje
i organizacje
międzynarodowe,
środowisko
bibliotekarskie

Instytucje
i organizacje
międzynarodowe
i zagraniczne

2.2. Współpraca z organizacjami zagranicznymi.
Termin:
Jednostka realizująca/
Partnerzy:
Odpowiedzialny za
realizację zadania:
2021-2029

Wskaźnik realizacji:

Liczba działań

1. Prowadzenie współpracy
zagranicznej.

Zadanie:

Środki zewnętrzne /
środki własne

Środki zewnętrzne /
środki własne

Środki zewnętrzne /
środki własne

Źródło finansowania:

Uwagi:

Liczba imprez

Liczba projektów
i programów

Liczba publikacji.
Liczba partnerów

Liczba ekspertyz,
Liczba opinii

2. Uczestnictwo w projektach
i programach.

3. Współpraca przy
prowadzeniu działalności
wydawniczej.

4. Opracowywanie ekspertyz,
formułowanie stanowisk
i opinii

2021-2029

2021-2029

2021-2029

2021-2029

ZG i struktury terenowe

ZG, Rada Naukowo-Programowa WNiE SBP

ZG i struktury terenowe,
sekcje i zespoły
powoływane do realizacji
projektów

ZG i struktury terenowe,
sekcje i zespoły
powoływane do realizacji
projektów

Źródło finansowania:

Środki zewnętrzne /
środki własne

Eksperci zewnętrzni Środki własne

Szkoły wyższe,
instytucje
naukowe,
samorządy i inne
podmioty

Instytucje
Środki zewnętrzne /
i organizacje
środki własne
krajowe,
samorządy lokalne,
NGO, środowisko
bibliotekarskie,
media, sponsorzy

Instytucje
Środki własne / środki
i organizacje
zewnętrzne
krajowe, samorządy
lokalne, szkoły
wyższe, środowisko
bibliotekarskie,
media, sponsorzy

2.3. Współpraca z jednostkami centralnymi i samorządami lokalnymi.
Wskaźnik realizacji:
Partnerzy:
Termin:
Jednostka realizująca/
Odpowiedzialny za
realizację zadania:

1. Organizacja konferencji,
seminariów i wydarzeń.

Zadanie:

W tym:
opiniowanie
kandydatur
na stanowisko
dyrektorów
bibliotek i innych
instytucji kultury
oraz oświaty

Aplikowanie
o środki na
realizację
projektów
i programów oraz
realizacja lub
udział
w projektach
i programach

Uwagi:

2021-2029

2021-2029

Liczba projektów
i programów

Liczba publikacji

2. Uczestnictwo w projektach
i programach.

3. Współpraca przy
prowadzeniu działalności
wydawniczej.

2021-2029

Liczba imprez

ZG, struktury terenowe,
sekcje, komisje

ZG, struktury terenowe,
sekcje, zespoły

ZG i struktury terenowe

Biblioteki, NGOsy, podmioty
gospodarcze

Biblioteki, NGOsy, podmioty
gospodarcze

Biblioteki, media
i sponsorzy

Środki zewnętrzne
i środki własne

Środki zewnętrzne
i środki własne

Środki zewnętrzne /
środki własne

2.4. Pozyskiwanie partnerów sektora gospodarczego, NGO oraz innych podmiotów.
Wskaźnik realizacji:
Termin:
Jednostka realizująca/
Partnerzy:
Źródło finansowania:
Odpowiedzialny za
realizację zadania:

1. Organizacja konferencji,
seminariów i wydarzeń.

Zadanie:

Uwagi:

Liczba opinii

Liczba opracowań

3. Wydawanie opinii.

4. Wyznaczanie kierunków
rozwoju bibliologii,
informatologii oraz
kształcenia w tym kierunku.

2021-2029

2021-2029

2021-2029

Szkoły wyższe,
biblioteki

Szkoły wyższe,
biblioteki

Szkoły wyższe,
biblioteki

Partnerzy:

ZG, sekcje i komisje,
Szkoły wyższe
struktury terenowe, zespoły

ZG, sekcje i komisje,
zespoły

ZG, struktury terenowe,
sekcje, komisje

ZG, struktury terenowe,
sekcje, komisje

2.5. Współpraca z uczelniami.
Jednostka realizująca
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

2021-2029

Termin:

Środki własne

Środki własne

Środki zewnętrzne
i środki własne

Środki zewnętrzne
i środki własne

Koszt realizacji:

Liczba działań

Liczba działań

1. Uczestnictwo
w wydarzeniach
organizowanych przez
podmioty mające wpływ na
funkcjonowanie bibliotek
i bibliotekarzy.

2. Współpraca z mediami.

2021-2027

2021-2029

ZG, struktury terenowe,
sekcje, komisje, zespoły

Media

Instytucje
ZG, sekcje i komisje,
struktury terenowe, zespoły centralne (w tym
organy władzy
ustawodawczej
i wykonawczej),
inne podmioty,
samorządy

Środki własne

Środki własne

2.6 Lobbing wśród podmiotów mających wpływ na funkcjonowanie bibliotek i bibliotekarzy.
Wskaźnik realizacji:
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
Koszt realizacji:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Liczba publikacji

2. Współpraca przy
prowadzeniu działalności
wydawniczej.

Zadanie:

Liczba imprez

Wskaźnik realizacji:

1. Organizacja konferencji,
seminariów i wydarzeń.

Zadanie:

Uwagi:

Uwagi:

Liczba porozumień

Liczba nowych członków
instytucjonalnych

2. Nawiązanie porozumień
o współpracy.

3. Pozyskanie członków
instytucjonalnych.

2021-2029

2021-2029

2021-2029

ZG, struktury

ZG, struktury terenowe,
sekcje, komisje, zespoły

ZG, struktury terenowe,
sekcje, komisje, zespoły

Pozyskani
członkowie

Podmioty,
z którymi zostały
podpisane
porozumienia
o współpracy

Biblioteki, NGO-sy,
media, związki
zawodowe,
samorządy, szkoły
wyższe, sponsorzy

2.7. Budowanie silnej pozycji SBP w środowisku zawodowym.
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Liczba działań

Wskaźnik realizacji:

1. Organizacja wspólnych
działań organizowanych
przez struktury SBP ze
środowiskiem zawodowym.

Zadanie:

Środki własne

Środki własne

Środki własne, środki
zewnętrzne

Koszt realizacji:

Uwagi:

2021-2029

2021-2025

Liczba działań

Opracowany dokument

3. Organizacja kampanii
promujących SBP.

4. Opracowanie pakietu
korzyści dla sponsora.

2021-2029

Liczba patronatów
honorowych.
Liczba patronatów
medialnych

2. Udzielanie patronatów SBP.

2021-2029

Zarząd Główny, rzecznik
prasowy SBP

Zarząd Główny, struktury
terenowe, sekcje, zespoły

Zarząd Główny, struktury
terenowe

Zarząd Główny, struktury
terenowe, sekcje, zespoły

Media, sponsorzy

Biblioteki, szkoły
wyższe, media,
sponsorzy i inne
podmioty

Podmioty
zwracające się
o patronat, media,
sponsorzy

Podmioty
zewnętrzne /
partnerzy

2.8. Działania w zakresie sponsoringu i promocji.
Termin:
Jednostka realizująca/
Partnerzy:
Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Aktualizacja dokumentu

Wskaźnik realizacji:

1. Aktualizacja spójnej
identyfikacji wizualnej SBP.

Zadanie:

Środki zewnętrzne /
środki własne

Środki własne / środki
zewnętrzne

Środki własne

Środki własne / środki
zewnętrzne

Koszt realizacji:

Uwagi:

2021-2029

2. Utworzenie w chmurze
kalendarium do pracy
wewnętrznej opiekunów.

Utworzenie kalendarium

2021-2029

1. Działalność opiekunów
Liczba działań
okręgów z ramienia Zarządu
Głównego.

Zadanie:

Zarząd Główny / struktury
terenowe

Zarząd Główny

Struktury terenowe Środki własne

Struktury terenowe Środki własne

Cel strategiczny 3. Konsolidacja środowiska bibliotekarskiego.
3.1. Uczestnictwo przedstawicieli Zarządu Głównego w działaniach organizowanych przez struktury.
Jednostka realizująca
Wskaźnik realizacji:
Termin:
Partnerzy:
Koszt realizacji:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Uwagi:

2021-2025

2021-2029

3. Rozbudowa funkcjonalności Liczba nowych
portalu SBP.
funkcjonalności

Liczba aktualizacji

Statystyki portalu

4. Aktualizacja portalu SBP.

5. Monitoring wykorzystania
portalu SBP.

2021-2029

2021-2029

Statystyki badań

2. Aktualizacja bazy danych
członków SBP.

2021-2025

Liczba działań nowych
funkcjonalności

Zarząd Główny

Zarząd Główny

Zarząd Główny

Zarząd Główny /
administrator główny bazy
danych,
administratorzy bazy
danych

Zarząd Główny

Środki własne, składki?

Środki własne (składki)

Zespół ds. portalu

Środki własne

Struktury terenowe Środki własne
/ Zespół ds. portalu,
redaktor portalu

Zespół ds. portalu

Struktury terenowe Środki własne

Struktury
terenowe /
zespół

3.2. Komunikacja wewnątrz środowiska z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wskaźnik realizacji:
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
Koszt realizacji:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

1. Optymalizacja bazy danych
członków SBP.

Zadanie:

Specjaliści IT

Specjaliści IT

Uwagi:

Liczba działań

2. Organizacja kampanii
zachęcającej do wstąpienia
do SBP.

2021-2029

2021-2029

Zarząd Główny, rzecznik
prasowy SBP,
struktury terenowe

Zarząd Główny,
struktury terenowe

Biblioteki / media /
sponsorzy

Biblioteki

3.3. Działania promocyjne na rzecz zwiększenia członków SBP.
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Liczba nowych członków

Wskaźnik realizacji:

1. Pozyskiwanie nowych
członków SBP.

Zadanie:

Środki własne / środki
zewnętrzne

Środki własne

Koszt realizacji:

Uwagi:

Liczba spotkań, liczba
uczestników

Liczba wyjazdów / imprez, 2021-2029
liczba uczestników

3. Organizowanie spotkań
okolicznościowych
członków SBP.

4. Organizowanie wyjazdów
/ imprez integracyjnych
członków SBP.

2021-2029

2021-2029

Liczba wydarzeń i akcji /
liczba uczestników z SBP
i spoza organizacji

2. Organizowanie wydarzeń
i akcji ogólnopolskich oraz
lokalnych.

Zarząd Główny / struktury
terenowe / sekcje, zespoły,
komisje

Zarząd Główny / struktury
terenowe / sekcje, zespoły,
komisje

Zarząd Główny / struktury
terenowe / sekcje, zespoły,
komisje

Zarząd Główny / struktury
terenowe / sekcje, zespoły,
komisje

Środki zewnętrzne,
środki własne

Koszt realizacji:

Biblioteki,
Środki zewnętrzne,
samorządy,
środki własne
środowisko lokalne

Biblioteki, NGO,
Środki zewnętrzne,
samorządy,
środki własne
środowisko lokalne,
media, sponsorzy

Biblioteki, szkoły
Środki zewnętrzne,
wyższe / eksperci,
środki własne
NGO, samorządy,
środowisko lokalne,
media, sponsorzy

Biblioteki, szkoły
wyższe / eksperci,
NGO, samorządy,
media, sponsorzy

3.4. Organizacja wydarzeń o charakterze integracyjnym.
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Liczba wydarzeń / liczba
2021-2029
uczestników z SBP
i spoza organizacji / liczba
współpracownikówekspertów

Wskaźnik realizacji:

1. Organizowanie kongresów,
konferencji i forów.

Zadanie:

Uwagi:

Liczba spotkań

3. Organizowanie corocznych
spotkań sprawozdawczych
przedstawicieli komisji,
sekcji i zespołów SBP z ZG.

2021-2029

2021-2029

Liczba publikacji

2. Przygotowanie
i publikowanie materiałów
dokumentujących
działalność komisji, sekcji
i zespołów.
Zarząd Główny

Zarząd Główny / sekcje,
zespoły, komisje

Zarząd Główny / struktury
terenowe / sekcje, zespoły,
komisje

Sekcje, zespoły,
komisje

Szkoły wyższe
/ biblioteki /
sponsorzy,
instytuty naukowe

Biblioteki, szkoły
wyższe / eksperci,
NGO, samorządy,
media, sponsorzy

3.5. Działalność komisji, sekcji i zespołów SBP.
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Liczba imprez / wydarzeń, 2021-2029
liczba uczestników

Wskaźnik realizacji:

1. Organizacja konferencji,
seminariów i inne działania.

Zadanie:

Środki własne

Środki zewnętrzne,
środki własne

Środki zewnętrzne,
środki własne

Koszt realizacji:

Uwagi:

2021-2029

Liczba zgłoszonych
kandydatur

Liczba konkursów/liczba
uczestników z SBP
i spoza organizacji, liczba
partnerów

3. Organizacja konkursu
„Bibliotekarz Roku”.

4. Organizowanie konkursów
ogólnopolskich
i lokalnych m.in. „Tydzień
Bibliotek”, „Mistrz Promocji
Czytelnictwa” i inne.

2021-2029

2021-2029

Liczba działań

2. Prowadzenie kampanii na
rzecz zawodu bibliotekarza.

2021-2025

Powołanie zespołu/liczba
działań

1. Opracowanie koncepcji
promocji zawodu.

Zadanie:

Zarząd Główny / struktury
terenowe

Zarząd Główny / struktury
terenowe

Zarząd Główny,
sekcje, zespoły, komisje

Zarząd Główny,
sekcje, zespoły, komisje

Koszt realizacji:

Biblioteki, NGO,
samorządy,
instytucje lokalne,
media, sponsorzy

Biblioteki, media

Środki zewnętrzne /
środki własne

Środki własne

Struktury terenowe, Środki zewnętrzne /
media, biblioteki,
środki własne
sponsorzy, NGO,
samorządy

Struktury terenowe Środki własne

Cel strategiczny 4. Wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza.
4.1. Promocja zawodu bibliotekarza.
Wskaźnik realizacji:
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Uwagi:

2. Prowadzenie działań
rzeczniczych.

1. Powołanie rzecznika
prasowego.

Zadanie:

Liczba działań

Powołanie rzecznika
prasowego / liczba
działań

Wskaźnik realizacji:

2021-2029

2021-2025

Zarząd Główny / rzecznik
prasowy / struktury
terenowe

Zarząd Główny

Media, sponsorzy /
inni partnerzy

Media, sponsorzy

4.2. Rzecznictwo w otoczeniu zawodowym i społecznym.
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Środki własne / środki
zewnętrzne

Środki własne

Koszt realizacji:

Uwagi:

2021-2029

2021-2029

Zarząd Główny, rzecznik
prasowy

Zarząd Główny, rzecznik
prasowy

Koszt realizacji:

Biblioteki,
samorządy,
sponsorzy, media

Środki własne

Sekcje, zespoły SBP, Środki własne
Wydawnictwo SBP

4.3. Autopromocja wewnątrz organizacyjna.
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Powołanie zespołu

Liczba rekomendacji

1. Powołanie
międzybibliotecznego
zespołu ds. kryteriów
kwalifikacyjnych.

2. Opracowanie rekomendacji
i określenie kryteriów
kwalifikacyjnych
dotyczących pracy
w głównych typów
bibliotek.

2021-2029

2021-2025

Zarząd Główny

Zarząd Główny

Biblioteki, szkoły
wyższe

Zespoły, sekcje,
komisje /
przedstawiciele
głównych typów
bibliotek w Polsce

Środki własne

Środki własne

4.4. Określenie kryteriów i opracowanie rekomendacji kwalifikacyjnych dotyczących pracy w bibliotekach różnego typu.
Wskaźnik realizacji:
Termin:
Jednostka realizująca/
Partnerzy:
Koszt realizacji:
Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Opracowanie koncepcji
programu, działań
informacyjnych / liczba
spotkań, liczba form,
liczba uczestników

2. Opracowanie koncepcji
przedstawiania informacji
na temat Biura i Zarządu
Głównego SBP.

Zadanie:

Liczba opracowanych
materiałów

Wskaźnik realizacji:

1. Opracowanie materiałów
promocyjnych SBP.

Zadanie:

Uwagi:

Uwagi:

2021-2029

2021-2029

Liczba instytucji.
Liczba działań

Liczba działań.
Liczba uczestników.
Liczba instytucji

2. Współpraca z instytutami
kształcącymi w zakresie
bibliologii i informatologii
przy przygotowywaniu
publikacji doskonalenia
zawodowego.

3. Współpraca z instytutami
kształcącymi w zakresie
bibliologii i informatologii
przy organizacji różnych
form kształcenia.

2021-2025

Powstanie bazy

Zarząd Główny

Zarząd Główny

Zarząd Główny / struktury
terenowe / sekcje, zespoły,
komisje

Szkoły wyższe

Szkoły wyższe

Biblioteki

4.5. Współpraca z instytucjami mającymi wpływ na rozwój zawodu.
Termin:
Jednostka realizująca
Wskaźnik realizacji:
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

1. Stworzenie bazy instytucji
i podmiotów, z którymi
współpracuje SBP na
poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym.

Zadanie:

Środki własne, środki
zewnętrzne

Środki własne, środki
zewnętrzne

Środki własne

Koszt realizacji:

Uwagi:

2021-2029

2021-2029

2. Przygotowanie raportów
Liczba narzędzi
o kwalifikacjach
badawczych.
pracowników bibliotek oraz Liczba raportów
potrzebach ich podnoszenia
i uzupełniania.

Liczba programów

Liczba ofert

Liczba zmian
w programach

3. Opracowanie programów
szkoleń zawodowych dla
pracowników bibliotek.

4. Przygotowanie oferty
szkoleniowej.

5. Monitorowanie programu
szkoleń.

2021-2029

2021-2029

2021-2025

1. Powołanie zespołu do spraw Powołanie zespołu
szkoleń zawodowych dla
pracowników bibliotek.

Zadanie:

Zarząd Główny

Zarząd Główny / sekcje,
zespoły, komisje

Zarząd Główny / sekcje,
zespoły, komisje

Zarząd Główny / sekcje,
zespoły, komisje

Zarząd Główny / sekcje,
zespoły, komisje

Środki zewnętrzne /
środki własne

Koszt realizacji:

Sekcje, zespoły,
komisje / eksperci

Główne typy
bibliotek / eksperci
/ rzecznik prasowy
SBP

Środki zewnętrzne /
środki własne

Środki zewnętrzne /
środki własne

Główne typy
Środki zewnętrzne /
bibliotek / eksperci środki własne
/ wydawnictwo SBP

Główne typy
Środki zewnętrzne /
bibliotek / eksperci środki własne
/ wydawnictwo SBP

Główne typy
bibliotek / eksperci

Cel strategiczny 5. Wsparcie zawodowe bibliotekarzy.
5.1. Opracowanie ram programowych szkoleń dla pracowników bibliotek.
Wskaźnik realizacji:
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Uwagi:

Liczba wydawnictw
zwartych. Liczba
wydawnictw ciągłych

Liczba danych publikacji.
Liczba publikacji ogółem

3. Prowadzenie działalności
wydawniczej w zakresie
bibliologii, informatologii,
bibliotekarstwa i dziedzin
pokrewnych.

4. Rozbudowa archiwum
cyfrowego SBP z zakresu
bibliologii, informatologii,
bibliotekarstwa i dziedzin
pokrewnych.

5. Prowadzenie serwisu
Liczba użytkowników.
informacyjnego dla
Liczba odsłon
bibliotekarzy na portalu SBP.

Liczba ankiet
ewaluacyjnych. Liczba
respondentek
i respondentów. Liczba
opracowań ankiet

2. Monitorowanie jakości
kształcenia oraz
doskonalenia zawodowego
bibliotekarzy.

Zarząd Główny / sekcje,
komisje, zespoły

2021-2029

2021-2029

Zarząd Główny, redakcja
portalu SBP

Zarząd Główny,
Wydawnictwo SBP

Zarząd Główny / sekcje,
komisje, zespoły

2021-2029

2021-2029

Zarząd Główny / sekcje,
komisje, zespoły

2021-2029

Środki zewnętrzne /
środki własne

Środki zewnętrzne /
środki własne

Koszt realizacji:

Biblioteki, struktury Środki zewnętrzne /
środki własne
terenowe, media

Biblioteki, struktury Środki zewnętrzne /
terenowe, media
środki własne

Rada NaukowoŚrodki zewnętrzne /
-Programowa
środki własne
Wydawnictwa SBP /
biblioteki / eksperci
/ szkoły wyższe /
wydawnictwo SBP,

Biblioteki / szkoły
wyższe / eksperci,

Biblioteki / szkoły
wyższe / eksperci,

5.2. Doskonalenie zawodowe bibliotekarek i bibliotekarzy.
Jednostka realizująca
Termin:
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Liczba form kształcenia.
Liczba uczestników

Wskaźnik realizacji:

1. Prowadzenie różnych form
kształcenia i doskonalenia
zawodowego.

Zadanie:

Uwagi:

Liczba liderów

Program

Liczba działań

2. Przygotowanie programu
rozwijającego kompetencje
liderskie wśród członków
SBP.

3. Wypracowanie metod
komunikowania się
i współpracy liderów SBP.

Wskaźnik realizacji:

1. Wyłonienie grupy liderów
spośród członków SBP.

Zadanie:

2021-2029

2021-2025

2021-2029

Zarząd Główny / sekcje,
komisje, zespoły

Zarząd Główny / sekcje,
komisje, zespoły

Zarząd Główny / struktury
terenowe

Środki własne

Środki własne

Koszt realizacji:

Struktury terenowe, Środki własne
eksperci, biblioteki

Biblioteki, eksperci

Biblioteki, media,
eksperci,

5.3. Podnoszenie kompetencji liderskich wśród członków SBP.
Termin:
Jednostka realizująca
Partnerzy:
/ Odpowiedzialny za
realizację zadania:

Uwagi:

VII. Program działalności SBP na lata
2021-2025 (projekt)

 I. Uwagi wstępne
Program działania SBP na lata 2021-2025 jest dokumentem wyznaczającym
kierunki pracy SBP, stanowiącym podstawę opracowania planu realizacji zadań
statutowych w latach 2021-2025, w oparciu o cele zdefiniowane w Strategii SBP
na lata 2021-2029. Program został przygotowany z uwzględnieniem wyników
badań empirycznych, przeprowadzonych w 2021 r. przez zespół powołany przez
Zarząd Główny SBP, dotyczących oceny organizacji przez jej członków oraz wniosków zgłoszonych przez okręgi do Zarządu Głównego SBP w trakcie posiedzeń ZG
z okręgami. Do zdefiniowania problemów ujętych w Programie posłużyły również
inne dokumenty, np. sprawozdania roczne okręgów.
Program działania SBP na lata 2021-2025 należy traktować jako rekomendację
dla Zarządu Głównego, który po Krajowym Zjeździe Delegatów 3-4 czerwca 2022 r.,
uwzględniając postulaty zgłaszane podczas Zjazdu, w porozumieniu z nowo wybranymi władzami poszczególnych struktur, przygotuje plan działania SBP na najbliższą kadencję, tzn. wskaże sposoby, narzędzia oraz katalog inicjatyw i przedsięwzięć, które pozwolą osiągnąć cele przyjęte w Strategii na lata 2021-2029. Dlatego
starano się, aby w niniejszym dokumencie propozycje programowe na lata 20212025 odnosiły się zarówno do problemów, których rozwiązanie powinno być priorytetem dla Zarządu Głównego w kadencji 2021-2025, jak i tych działań SBP, które
powinny być nie tylko kontynuowane w obecnym kształcie i zakresie, ale również
rozwijane.
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 II. Kluczowe problemy wynikające z przeprowadzonych badań
ankietowych oraz dokumentów o charakterze sprawozdawczym.
Formułowanie kierunków działania SBP w kolejnych latach jest reakcją na pojawiające się problemy organizacji zgłaszane przez jej członków, ale także w takim
samym stopniu, na formułowane przez nich oczekiwania wobec Stowarzyszenia.
Należy również podkreślić, że niektóre ze zgłaszanych problemów wynikają ze
zmian zachodzących w otoczeniu społecznym, zawodowym czy też prawnym,
które determinują aktualną sytuację bibliotekarzy. Trudności sformułowane w dokumencie sygnalizują zagrożenia, którym należy przeciwdziałać, gdyż ich występowanie nie tylko hamuje rozwój SBP, ale również powoduje pogłębianie się istniejących negatywnych zjawisk.
Wśród najważniejszych problemów, których rozwiązanie powinno być
uwzględnione w kierunkach działalności SBP na najbliższe lata są:
1. Komunikacja w środowisku tworzącym organizację.
Problem dotyczący skuteczności przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami SBP jest zgłaszany od lat. Wielu członków SBP sygnalizuje, że nie
tylko efekty prac niektórych komisji, sekcji, zespołów są trudno dostępne, ale także
nie istnieje narzędzie do szybkiej komunikacji pomiędzy określonymi strukturami
SBP zainteresowanymi działalnością którejś z komisji, sekcji, bądź zespołów, a ich
członkami. Sprawność funkcjonowania SBP zarówno pod względem organizacji,
jak i realizacji różnorodnych zadań jest możliwa tylko w dobrze skomunikowanym
podmiocie. W ostatnich latach SBP z powodzeniem wykorzystywało oferowane na
rynku platformy komunikacyjne, m.in. podczas szkoleń lub spotkań członków SBP,
co nie znaczy, że nie należy pogłębić umiejętności wykorzystywania tego typu narzędzi wśród członków wszystkich struktur SBP, szczególnie w kołach i oddziałach.
Należy podkreślić również, że pisząc o komunikacji i skuteczności dotarcia z informacją do wszystkich członków warto wziąć pod uwagę funkcjonalność portalu
SBP, który wymaga zmian, dostosowania do aktualnych standardów w zakresie
technologii informatycznych, co umożliwi łatwe i szybkie docieranie do stale powiększającego się zasobu informacji.
2. Status zawodu bibliotekarza.
Problem zawodu bibliotekarza i jego statusu jest złożony i trudny. Duży wpływ
na wizerunek i ocenę sytuacji bibliotekarzy we własnym środowisku miała deregulacja zawodu, a także utrzymujący się niski poziom wynagradzania pracowników
bibliotek na poszczególnych stanowiskach pracy, znacznie poniżej średniej krajowej. Członkowie SBP oczekują, że organizacja, do której przynależą w większym
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stopniu będzie reagować na zagrożenia związane z ich pozycją zawodową. Pomimo licznych działań, tj. opiniowania apeli, wniosków, postulatów i występowania w imieniu członków do urzędów centralnych, samorządów czy organizatorów
bibliotek, np. szkół wyższych, zdaniem ankietowanych są one niewystarczające.
Należy podkreślić fakt, że Stowarzyszenie nie posiada kompetencji / uprawnień
przysługujących związkom zawodowym i w tej kwestii może działać w ramach
określonych przepisów regulujących pozycję SBP wobec organizatorów bibliotek,
a także instytucji tworzących regulacje prawne w obszarze zawodu bibliotekarza
i jego wynagradzania. Jednakże rolą SBP jest podkreślanie wartości zawodu bibliotekarza, wyrażanie stanowiska dotyczącego braku zgody i braku akceptacji na
zatrudnianie w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich osób nie posiadających wykształcenia / przygotowania zawodowego, pozbawionych umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do jego wykonywania. Rolą SBP jest
wskazywanie, że spełnianie wymagań zawodowych w zakresie wykształcenia, doskonalenia bibliotekarskiego przez bibliotekarzy / pracowników bibliotek, tak jak
w przypadku innych grup zawodowych o wysokich kwalifikacjach, powinno być
należycie wynagradzane.
Wykonywanie zawodu bibliotekarza łączy się z wysokimi kompetencjami, stałym doskonaleniem, rozwojem zawodowym i intelektualnym. SBP stwarza takie
możliwości w ofercie edukacyjnej, szkoleniowej (płatnej i bezpłatnej), nie tylko
członkom organizacji, ale także pracownikom bibliotek wszystkich typów.
3. Wizerunek organizacji wśród członków SBP.
Zagadnienie to ma również złożony charakter. Z jednej strony ponad stuletnia
tradycja SBP, imponująca liczba przedsięwzięć, które organizuje, bądź w których
uczestniczy jako partner, szeroka oferta szkoleń realnie odpowiadająca na problemy w codziennej praktyce zawodowej jest olbrzymim atutem, którym nie mogą
się poszczycić inne organizacje zawodowe. Z drugiej strony członkowie postrzegają Stowarzyszenie jako podmiot skostniały, mało dynamiczny, nie odpowiadający na wyzwania współczesności. Na słabość wizerunkową Stowarzyszenia wśród
członków składa się wiele czynników, mających różne źródła, najczęściej ogniskują one problemy zawodowe występujące w miejscu pracy.
4. Aktywność członków SBP na rzecz Stowarzyszenia.
Niska aktywność członków SBP w obrębie organizacji stanowi poważne zagrożenie dla jej atrakcyjności, rozwoju, podejmowania nowych zadań, utrzymania
na odpowiednim poziomie pozycji w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Brak
zaangażowania powoduje, że pomimo istnienia lokalnych struktur, SBP jest mało
widoczne, zaś członkowie ograniczają swoją aktywność do opłacania składek lub
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uczestnictwa w niewielu wydarzeniach. Ponad połowa spośród badanych członków SBP w ogóle nie podejmuje się / nie uczestniczy w żadnych działaniach Stowarzyszenia, co też może wskazywać na niską świadomość, czym jest organizacja
i na czym polega działalność w organizacjach pozarządowych.
5. Liczba członków.
Zmniejszająca się liczba członków bezpośrednio związana jest z problemem
sformułowanym w punkcie 3 i 4. Zważywszy na szybko ubywających członków
w strukturach SBP trzeba założyć, że jest to istotny problem do rozwiązania w najbliższych latach, jeśli organizacja ma posiadać silną pozycję w środowisku, a przy
tym rozwijać się z korzyścią dla bibliotekarzy. SBP jest organizacją skierowaną do
pracowników wszystkich typów bibliotek, wszystkich osób niezależnie od wieku,
zajmowanego stanowiska, które mają, zgodnie ze statutem organizacji, dużą dowolność w organizowaniu działalności koła, oddziału, czy okręgu. Problem małej
aktywności młodych bibliotekarzy, odpływu z organizacji osób przechodzących
na biblioteczną emeryturę wydaje się mieć szersze podłoże o charakterze społecznym, kulturowym, mentalnym, charakterystycznym dla naszego społeczeństwa.
Jednakże każda organizacja jest silna siłą swych członków i ich aktywnością.

 III. Proponowane kierunki rozwoju SBP na lata 2021-2025.
Rekomendowane kierunki działalności SBP na lata 2021-2025 przedstawione
w dalszej części wynikają nie tylko z materiału empirycznego przywołanego już
wcześniej, ale również uwzględniają tendencje we współczesnym bibliotekarstwie i zmiany w otoczeniu społecznym bibliotek oraz rozwiązania organizacyjne
stosowane w organizacjach pozarządowych.
Najważniejsze obszary/zagadnienia, w których powinny zostać podjęte działania umożliwiające rozwój SBP, to:
1. Poprawa komunikacji pomiędzy strukturami SBP.
Tak sformułowana propozycja programowa jest odpowiedzią na zgłaszany
przez członków SBP problem dotyczący skutecznego przepływu informacji na poziomie wszystkich struktur. Należy podjąć działania doskonalące komunikację wewnętrzną. Ważne jest, aby skoncentrować działania na podejmowaniu inicjatyw
edukacyjnych, wyposażających struktury terenowe w kompetencje dające możliwość większego wykorzystania narzędzi informatycznych w regionalnej i lokalnej
działalności.
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Ważnym zadaniem, które już zostało zainicjowane, jest uruchomienie nowego
portalu SBP, funkcjonalnego, łatwego w nawigacji narzędzia komunikacyjnego,
ułatwiającego zarówno pozyskiwanie informacji przez członków SBP, jak i przekazywanie ich np. przez okręgi.
2. Budowanie wspólnoty poprzez bezpośrednie kontakty członków SBP.
Każdy rodzaj aktywności służy budowaniu tożsamości Stowarzyszenia i jest
sposobem na łatwiejsze identyfikowanie się członków z organizacją. Jednak najwartościowsze dla pogłębiania się świadomości wspólnoty celów są bezpośrednie
kontakty, a w konsekwencji nawiązywanie relacji tworzących sieć koleżeńskiego
wsparcia w codziennej pracy. Dotychczas współpraca i integracja w ramach SBP
jest jedną z mocniejszych stron i stanowi potencjał do realizacji celów i zadań,
jakie stawia organizacja. Aktywności zmierzające do jeszcze większego jednoczenia i scalania środowiska bibliotekarzy nie tylko wzmacniają organizację, ale
pozwalają nawiązywać niesformalizowane kontakty bibliotekarzom pracującym
w różnych typach bibliotek i podlegającym różnym organizatorom. W przyszłości szczególnie ważne będzie podejmowanie przedsięwzięć, które w większym
zakresie adresowane będą do bibliotekarzy z bibliotek szkół wyższych, jak to jest
w przypadku bibliotekarzy z bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych.
3. Zwiększenie społecznego statusu i prestiżu bibliotekarza.
Pomimo aktywności SBP w tym zakresie dbałość o wizerunek zawodu bibliotekarza, jego status i prestiż w dalszym ciągu musi być kluczowym kierunkiem
działania. Niezbędne jest stworzenie ram ścieżki awansu zawodowego dla osób
zatrudnionych w różnych typach bibliotek. W dalszym ciągu muszą być podejmowane działania podkreślające istotną rolę bibliotekarzy w rozwoju społeczeństwa
i podnoszeniu jakości życia społecznego, dzięki uczestnictwu w rozwoju wiedzy,
kompetencji, kształtowaniu zainteresowań, wskazywaniu iż kontakt z książką
wpływa nie tylko na rozwój intelektualny człowieka, ale umożliwia relaks, niweluje
napięcia i stres.
Kierunek działań obejmujących to zagadnienie należy poszerzyć również o aktywność SBP na rzecz większego wpływu na pozycję zawodową w miejscu pracy.
4. Uatrakcyjnienie wizerunku SBP.
Zapobieganie zmniejszającej się liczbie członków i malejącemu zainteresowaniu przystępowaniem do SBP musi łączyć się z realizacją licznych projektów /
z uczestnictwem w projektach, które będą wpływały i zwiększały atrakcyjność organizacji. Dotychczasowa działalność SBP świadczy o dużym zaangażowaniu na
rzecz rozwoju zawodu bibliotekarza, czy też implementowaniu nowych tendencji
161

w bibliotekarstwie. Jednocześnie wskazuje, przy tak rozbudowanej aktywności,
na niewystarczające formy promujące i komunikujące liczne osiągnięcia zarówno
całej organizacji, jak i jej poszczególnych członków. Stąd też ważnym kierunkiem
działań w najbliższym okresie będzie opracowanie i przeprowadzenie/wdrożenie
kampanii promującej SBP, która wpłynie na zmianę wizerunku tej wyjątkowej organizacji, nie tylko wśród osób, które potencjalnie mogą przystąpić do SBP, ale
przyczyni się do zmiany postaw/nastawienia wśród obecnych członków, dla których przynależność do SBP będzie coraz większą wartością.
5. Kontynuowanie działalności edukacyjnej.
Ten aspekt funkcjonowania SBP jest bardzo mocną stroną, docenianą przez bibliotekarzy i uważaną za bardzo cenną dla środowiska. SBP jest postrzegane jako
organizacja umożliwiająca uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach dla bibliotekarzy, a przez to bardzo cennych.
Oferta szkoleniowa będąca mocną stroną Stowarzyszenia jest jednocześnie
szansą na rozwój organizacji i budowanie SBP, którego działalność jest niezbędnym ogniwem pomiędzy praktyką a nowymi bibliotekarskimi koncepcjami.
W tym miejscu należy podkreślić, że nieodzowne jest realizowanie i promowanie
jeszcze większej niż w ostatnich latach liczby szkoleń o charakterze darmowym,
które w pierwszej kolejności będą adresowane do członków SBP, zaś dopiero potem do innych bibliotekarzy. Stanowiłoby to zachętę do wstąpienia do SBP. W ramach działalności edukacyjnej powinny być podjęte także przedsięwzięcia, które
umożliwiałyby szkolenia dla osób chcących być liderami SBP w swoich regionach.
6. Podejmowanie i prowadzenie prac badawczych.
Umacnianie silnej pozycji SBP w środowisku, szczególnie wśród podmiotów
mających wpływ na sposób i funkcjonowanie bibliotek i pracujących w nich bibliotekarzy może nastąpić poprzez prowadzenie prac badawczych, często mających charakter pionierski. Przykładem takich badań jest realizacja projektu Analiza
Funkcjonalności Bibliotek, z wyników którego korzystać mogą zarówno bibliotekarze, jak i organizatorzy bibliotek, jako cennego źródła informacji o bibliotekach,
efektywności ich pracy i osiąganych wynikach w porównaniu np. z bibliotekami
o takim samym statusie organizacyjnym.
Wartości poznawcze i możliwości wdrażania do praktyki bibliotecznej wyników dotychczasowych badań empirycznych organizowanych przez SBP stanowią
ważny element w kreowaniu jego wizerunku. Dotychczasowa działalność badawcza, jaką prowadzi Stowarzyszenie umożliwia organizatorom bibliotek wdrażanie
rozwiązań, które przyczyniają się do ich rozwoju. Dlatego należy zintensyfikować
nie tylko działania zwiększające świadomość członków SBP na temat tego rodzaju
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prac, ale przede wszystkim zachęcać do zapoznawania się i korzystania z oferowanej w ten sposób wiedzy oraz włączania się w kolejne inicjatywy badawcze.
7. Działalność wydawnicza.
Obok aktywności edukacyjnej i badawczej SBP, działalność wydawnicza stanowi pozytywny element w postrzeganiu SBP na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Projekty wydawnicze pozwalają SBP na nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi, a zarazem przez pracowników tych instytucji są traktowane jako
ważna część w procesie przekazywania wiedzy i samokształcenia bibliotekarzy
w zakresie nauk związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową oraz dziedzinami pokrewnymi. Należy kontynuować aktywność SBP w tym zakresie, rozwijać ją i dążyć do pozyskiwania jak największej liczby partnerów.

 IV. Postulaty
Chcąc rozwijać się i osiągać wyznaczone cele SBP w najbliższych latach musi
podjąć szereg wyzwań związanych ze strukturą organizacyjną, a szerzej z kulturą
organizacyjną, w ramach której funkcjonuje. Realizacja Programu, Strategii i zadań
statutowych wymaga dużych nakładów pracy, a tym samym zaangażowania się
w działania większej liczby osób aniżeli dotychczas. Zmiany organizacyjne, chociażby poprzez wzmocnienie osobowe biura SBP i bezpośrednie zaangażowanie
komisji, sekcji i zespołów na rzecz realizacji Strategii, są nieodzowne, aby niwelować negatywne zjawiska pojawiające się w otoczeniu SBP. Trzy najważniejsze zadania, które muszą zostać zrealizowane:
1. Realizację Programu, jak i Strategii należy oprzeć na pracy zespołowej i włączeniu do pracy jak największej liczby członków SBP. Idea współodpowiedzialności
za SBP była motywem przewodnim formułowania celów strategicznych i kierunków rozwoju SBP na najbliższe lata.
2. Należy dążyć do zmian w organizacji pracy Biura SBP, które umożliwiłyby
realizację dodatkowych zadań i rozwijanie dotychczasowej działalności o charakterze nie tylko organizacyjnym, ale też merytorycznym. Przyjęcie Programu na kadencję 2021-2025 wymaga wzmocnienia kadrowego Biura.
3. Należy kontynuować przyjęte zasady zbierania (wysokość) i dystrybuowania
składek członkowskich. Dotychczasowe praktyki przeznaczania składek płynących
ze struktur terenowych do Zarządu Głównego na działania skierowane do wszystkich członków Stowarzyszenia (dofinansowanie szkoleń, rozbudowa portalu sbp)
jest sprawdzoną praktyką i należy ją kontynuować. Daje to możliwość dofinansowania różnych form działalności SBP, których odbiorcami/uczestnikami są wszyscy
członkowie organizacji.

VIII. Członkowie SBP zmarli w kadencji
2017-2021

Okręg dolnośląski
Bińkowska Renata
Nowicka Walentyna
Semkowicz Alina
Ziało Jolanta
Okręg kujawsko-pomorski
Bednarek-Michalska Bożena
Okręg lubelski
Baszyńska Wiesława
Danczowska Halina
Grudzińska Helena
Padzińska Irmina
Staniewska Joanna
Sulimierski Witold Zbigniew
Okręg lubuski
Dachtera Aleksandra
Fijałkowska (Nowak) Zofia
Lachowicz-Murawska Małgorzata
Królewicz-Spętany Anna
Okręg łódzki
Duda Tadeusz
Krawczyk Teresa
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Pawłowska Aniela
Sobieraj Krystyna
Okręg małopolski
Grzybek Krystyna
Okręg mazowiecki
Brykczyńska Maria
Buchwald-Pelc Janina
Dąbrowska Halina
Dąbrowski Maciej
Drewniewska-Idziak Barbara
Głowacka Teresa
Gniazdowska Irena
Jopkiewicz Andrzej
Kalinowska Wiesława
Lenartowicz Maria
Lenda Danuta
Mazur Jan
Miazek Ryszard
Miecznikowska Maria
Mikulska Janina
Mrygoń Adam
Oklińska Marianna
Parfianowicz Stefania
Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna
Przybyszewski Witold
Rejmer-Zaklekta Wiesława
Stankiewicz Witold
Urbańska Jolanta
Zarzębski Tadeusz
Zielińska Maria
Okręg opolski
Graczyńska Halina
Gruca Barbara
Hetmańska Barbara
Jarząbek Teresa
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Okręg podkarpacki
Bieda Józefa
Daraż Zdzisław
Domagała Marta
Drozd Aniela
Gałuszka Władysława
Godek Renata
Jagusztyn Eugenia
Kluska Adam
Krauz Maria
Łaba Elżbieta
Najuch Aldona
Niezgoda Józef
Ogorzałek Małgorzata
Pawełek Sabina
Sajdak Franciszka
Szczęch Józefa
Szetela Ewa
Ziemba Iwona
Okręg podlaski
Abramczyk Elżbieta
Siniakowicz Walentyna
Okręg śląski
Gdula Stanisław
Harężlak Barbara
Korszewska Janina
Krawczyk Barbara
Lepianka Janina
Sroczyńska Ewa
Szostak Urszula
Wajda Krystyna
Okręg świętokrzyski
Piątkowska Jolanta
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Okręg warmińsko-mazurski
Florek Magdalena
Gąsiorowska Renata
Korocińska Eugenia
Polewacz Romualda
Sokołowski Antoni
Tkaczuk Krystyna
Okręg wielkopolski
Abram Elżbieta
Ambroszkiewicz Seweryna
Bryndza Joanna
Czarna Barbara Ewa
Ćwirko Ryszard
Długosz Eleonora
Dudzińska Anna
Fynyk Maria
Górka Wanda Anna
Jachimowicz Danuta
Kowalska Stefania
Kropacz Józef Stanisław
Kupiec Sylwia
Kuźnicka Zofia
Lamperski Jarosław
Łuczak Agnieszka
Malinowska Ewa
Mróz Mieczysława
Nowakowska Ewa
Pawlak Barbara
Piasecki Zygmunt
Piotrowska Maria
Rybska Wanda Władysława
Sławińska Krystyna
Szatkowska Anna
Tafelska Maria Franciszka
Warguła Kazimiera

167

Okręg zachodniopomorski
Glapa Janusz
Gos Ewa
Hudyma Maria
Wieczorek Anna
Wojtalik Małgorzata
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Witamy Delegatów Krajowego Zjazdu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Warszawa 3-4 czerwca 2022 r.

Warszawa 2022

Od Redakcji

NOWOŚCI
WYDAWNICTWA NAUKOWEGO I EDUKACYJNEGO
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Szanowni Czytelnicy,
Bieżący numer „Biuletynu…” poświęcony jest przede wszystkim Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP, który odbędzie się w dn. 3-4 czerwca br. Zjazd
dokona podsumowania kadencji 2017-2021, wybierze nowe władze Stowarzyszenia oraz nakreśli kierunki rozwoju organizacji. W związku z powyższym
prezentujemy podstawowe dokumenty, które zatwierdzone będą podczas
Zjazdu: regulaminy, sprawozdania z ostatniej kadencji, projekty Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2021-2029 oraz Programu działania SBP na lata 2021-2025.
Kadencja 2017-2021 przypadła na bardzo trudny okres, szczególnie w jej
drugiej części.
Od marca 2020 r. życie społeczne w kraju, funkcjonowanie instytucji,
w tym bibliotek i stowarzyszeń zdezorganizowała pandemia. Spowodowało
to konieczność dostosowywania dotychczasowych działań Stowarzyszenia
do kontaktów i relacji zdalnych. W lutym 2021 r. nastąpiły w Zarządzie Głównym zmiany organizacyjne spowodowane chorobą i śmiercią przewodniczącej SBP, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej. Obowiązki Przewodniczącej powierzono Sekretarzowi Generalnemu Stowarzyszenia dr Barbarze Budyńskiej,
która od lutego 2021 r., aż do chwili obecnej pełniła dwie funkcje.
Mimo wymienionych trudności, Stowarzyszenie znalazło właściwe na
ten czas działania. Świadczy to o potencjale organizacji i jej członków, krea
tywności we wspieraniu środowisk związanych z książką, pomysłowości
w inicjowaniu projektów, organizowaniu różnych form edukacyjnych, utrzymywaniu dotychczasowych cyklicznych imprez, organizowanych w innej
formule niż dotychczas. Podejmowane w wymienionym okresie działania
umocniły wizerunek SBP w otoczeniu społecznym, w kraju i za granicą we
wszystkich wymienionych kwestiach. Bardziej pogłębione informacje można
znaleźć w załączonych do „Biuletynu...” sprawozdaniach z działalności Stowarzyszenia, do lektury których serdecznie zachęcamy.
Oprócz materiałów zjazdowych podajemy syntetyczne informacje o pracy Zarządu Głównego w okresie styczeń-maj 2022 r. Wszystkim Koleżankom
i Kolegom Delegatom życzymy pomyślnych obrad.
Do zobaczenia w Warszawie.
Zapraszamy do lektury
Aldona Zawałkiewicz, Anna Grzecznowska,
Małgorzata Dargiel-Kowalska

Zapraszamy do sklepu (wydawnictwo.sbp.pl ; sprzedaz@sbp.pl)

