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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Kolejny numer naszego „Biuletynu Informacyjnego” otwie-
ra sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2013 r. oraz plan na  
2014 r. Rok 2013 obfitował w wiele wydarzeń: dokonano wybo-
ru nowych władz SBP, prowadzono intensywne prace w zakresie 
badania efektywności bibliotek, systemu akredytacji profesjonalnej dla 
różnych form kształcenia bibliotekarzy, rozbudowano archiwum cyfro-
we publikacji SBP, wydano długo oczekiwane „Bibliotekarstwo”, a także 
rozpoczęto prace w zakresie uporządkowania archiwum SBP.

Plan działania na 2014 r. obejmuje m.in. intensywny cykl szko-
leń dla bibliotekarzy, uruchomienie na portalu sbp.pl platformy 
e-learningowej, wydawanie wkładek i dodatków tematycznych do cza-
sopism, organizację IX Forum Młodych Bibliotekarzy, pozyskanie i re-
alizację grantów, które obok sprzedaży wydawnictw stanowią pod-
stawowe źródło finansowania działalności Stowarzyszenia. Nową 
inicjatywą, w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego, jest realizacja programu „Wizyta za jeden uśmiech. Przy-
jedź, zobacz, działaj” upowszechniającego oryginalne praktyki biblioteczne. 
Kontynuowane będą dotychczasowe konkursy, a także współpraca z part-
nerami w działaniach umacniających wizerunek bibliotek i zawodu bibliote-
karza, integrujących środowisko bibliotekarskie. Trwają również przygoto-
wania do obchodów jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP. 

Zapraszamy do lektury „Biuletynu…” i refleksji nt. kierunków rozwoju 
działalności stowarzyszeniowej.

                                                         dr Anna Grzecznowska
                                                         Dyrektor Biura ZG SBP 
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I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

W 2013 ROKU 

1. Działalność Zarządu Głównego SBP (od 8.06 do 31.12)

Informacje organizacyjne
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania sta-

tutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia, określonych w Strategii 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, znowelizowanej na lata 
2013-2021 i przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP w dn. 8 czerwca 2013 r., 
oraz z Programu działania SBP na lata 2013-2017.

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w Warszawie (7-8 czerwca 
2013 r.) dokonano m.in. wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2013-2017: 
przewodniczącego (została nim ponownie kol. Elżbieta Stefańczyk), Zarządu Głów-
nego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego. Na posiedzeniu 
w dn. 8 czerwca ukonstytuował się nowy Zarząd Główny, określono zakresy kompe-
tencji oraz obowiązki członków ZG. Wiceprzewodniczącymi ZG zostali kol. Helena 
Bednarska, Marian Butkiewicz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, sekretarzem gene-
ralnym kol. Barbara Budyńska, skarbnikiem kol. Mirosława Majewska, członkiem 
Zarządu ds. okręgów kol. Sylwia Błaszczyk, członkiem Zarządu ds. sekcji, komisji, 
zespołów problemowych kol. Marzena Przybysz. W składzie Zarządu znaleźli się po-
nadto następujący członkowie: Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, Elżbieta Grze-
lakowska, Andrzej Jagodziński, Maja Kimnes, Krzysztof Marcinowski, Michał Rogoż.

Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na 2013 r. terminarzem od 8 czerwca 
do 31 grudnia 2013 r. Zarząd Główny spotkał się na trzech posiedzeniach (8.06; 
27.09; 13-14.12), a Prezydium Zarządu na jednym (4.12). Przyjęto Regulaminy dzia-
łania ZG oraz Prezydium ZG SBP. W spotkaniach uczestniczyli również zaproszeni 
goście: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – Janusz Ambroży, honorowy 
przewodniczący Stowarzyszenia – Stanisław Czajka, a także Anna Grzecznowska – 
dyrektor Biura SBP, Janusz Nowicki – konsultant dyrektora Biura ZG ds. wydawnictw. 
Na wybrane posiedzenia zapraszani byli również: Janina Jagielska, Ewa Stachowska- 
Musiał, Małgorzata Szmigielska, Małgorzata Dargiel-Kowalska.
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W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny podjął 8 uchwał. Działalność 
Zarządu skupiona była przede wszystkim na:
• organizacji pracy ZG, w tym: zatwierdzeniu zakresów obowiązków członków; 

wyborze nowych zarządów sekcji, komisji, zespołów problemowych ZG; zatwier-
dzeniu składów Rady Programowej Wydawnictwa SBP, komitetów redakcyjnych 
czasopism SBP, serii wydawniczych SBP; zatwierdzeniu składów Komisji Nagrody 
Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego oraz jury konkursu Nagroda Młodych 
SBP im. prof. Marii Dembowskiej; 

• przygotowaniach do Jubileuszu 100-lecia SBP, pracach nad kolejną częścią kro-
niki SBP (powierzono je Marzenie Przybysz), pracach nad monografią SBP pod 
red. prof. Jadwigi Koniecznej z Uniwersytetu Łódzkiego; 

• przygotowaniach do obchodów Jubileuszu „650 lat w służbie książki”;
• realizacji grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału SBP; kontynuacji prac 

w zakresie lobbowania na rzecz nowej ustawy o bibliotekach; prowadzeniu prac 
nt. badania efektywności bibliotek;

• rozbudowie bazy członków SBP i portalu sbp.pl;
• archiwizacji dokumentów SBP; 
• działalności edukacyjnej i wydawniczej;
• optymalizacji pracy Biura SBP. 

Działalność merytoryczna ZG SBP

CEL I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej 
w Polsce

CEL SZCZEGÓŁOWY I.1: Zwiększenie roli SBP w tworzeniu uregulowań praw-
nych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace dot. lobbowania na 
rzecz nowej ustawy o bibliotekach. Projekt ustawy, przygotowany przez Zespół po-
wołany przez SBP, został przekazany do ministra Bogdana Zdrojewskiego. W dniu 
8 czerwca br. Krajowy Zjazd Delegatów SBP skierował do Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego apel o podjęcie prac nad stowarzyszeniowym projektem ustawy 
o bibliotekach. 31 lipca 2013 r. przewodnicząca SBP otrzymała odpowiedź z De-
partamentu Mecenatu Państwa MKiDN z propozycją, aby projekt ustawy był pro-
cedowany jako projekt społeczny. Członkowie ZG uznali, że projekt powinien być 
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procedowany w trybie poselskiej inicjatywy ustawodawczej. Poszukiwano sprzy-
mierzeńców ustawy wśród posłów oraz senatorów, którzy pomogliby wprowadzić 
projekt na ścieżkę legislacyjną. Projekt ustawy został w październiku 2013 r. przeka-
zany do Krajowej Rady Bibliotecznej. 

CEL SZCZEGÓŁOWY I.3: Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istnie-
jących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa

Prace w zakresie badania efektywności bibliotek prowadzono w ramach 
dotacji FRSI i grantu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt SBP 
„Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek”. Zakresem prowadzo-
nych prac zostały objęte również biblioteki naukowe. 

Dokonano krytycznej analizy literatury w zakresie statystyki bibliotecznej 
i dokumentów normalizacyjnych, opracowano założenia i koncepcję analizy wskaź-
ników efektywności. Przeprowadzono testowanie oprogramowania opracowanego 
dla celów gromadzenia danych statystycznych i generowania wskaźników. Opraco-
wano zestaw narzędzi dla bibliotek uczestniczących w badaniach oraz poradniki dla 
bibliotekarzy prowadzących badania pilotażowe. 

Opracowano koncepcję i założenia do strony WWW projektu AFB (Analiza 
Funkcjonowania Bibliotek), uruchomiono serwis internetowy  http://afb.sbp.pl  za-
wierający podstawowe informacje o projekcie, materiały przygotowane w ramach 
prac Zespołu ds. badania efektywności.

Zakupiono normę ISO 2789:2013 International Library Statistics i zakończono 
prace nad jej tłumaczeniem. 

Przeprowadzono szkolenia w zakresie:
• rzecznictwa i infografiki (Warszawa, 24-25.09);
• badania satysfakcji użytkowników bibliotek (Warszawa, 29-30.10);
• metod statystycznych w badaniu rozwoju usług bibliotecznych (Poznań, 14-15.11);
• prowadzenia badań pilotażowych efektywności bibliotek w 2014 r. dla przed-

stawicieli bibliotek pedagogicznych (Warszawa, 21-22.11); dla przedstawicieli 
bibliotek publicznych (Warszawa, 5-6.12).

Zorganizowano ponadto spotkanie przedstawicieli Konferencji Dyrektorów 
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedago-
gicznych, Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich – sygnatariuszy Listu 
Intencyjnego w sprawie realizacji projektu AFB (Warszawa, 20.12).
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CEL II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organi-
zacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy

CEL SZCZEGÓŁOWY II.2: Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi 
związanymi z sektorem książki i informacji

ZG SBP doceniając wagę współpracy z organizacjami i instytucjami z obsza-
ru książki i czytelnictwa podtrzymywał wszystkie wcześniej wypracowane formy 
współpracy oraz włączył się w nowe formy działania. Do najważniejszych należały:

1. Udział w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wy-
dawców, Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Pozarządowych Organizacji Kultu-
ralnych, Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury.

2. Spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek 
Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. Konsultacje dotyczyły m.in. 
projektu ustawy o bibliotekach, stosowania wskaźników efektywności działal-
ności bibliotek publicznych i pedagogicznych.

3. Współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek, realizacji grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP, 
rozwoju portalu sbp.pl, organizacji warsztatów poświęconych rzecznictwu  
w bibliotece, Uniwersytetem Łódzkim (przygotowanie monografii SBP), Instytu-
tem Książki (wsparcie organizacji Forum Młodych Bibliotekarzy, Salonu Biblio-
tek podczas XXII Targów Książki Historycznej, 17. Targów Książki w Krakowie).

4. Współpraca z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi 
Książki, Targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych (Tar-
gi ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej (Targi Książki 
Historycznej). 

5. Współpraca z bibliotekami i stowarzyszeniami bibliotekarskimi oraz innymi 
organizacjami, np. WBP w Olsztynie (organizacja Forum Młodych Biblioteka-
rzy), Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie (seminaria, 
warsztaty), Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (interwencje 
w sprawie bibliotek szkolnych), Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa 
Polskiego (zasady funkcjonowania bibliotek szkolnych), Polską Sekcją IBBY, itp.  

6. Współpraca z jednostkami administracji centralnej i samorządami realizującymi 
zadania w zakresie działania instytucji kultury, w tym bibliotek i ich wpływu 
na funkcjonowanie środowisk lokalnych, upowszechnianie wiedzy, kształtowa-



BIULETYN ZG SBP Nr 1/2014 7

nie postaw obywatelskich, np. z MEN (sprawy dotyczące bibliotek szkolnych), 
MAiC (prace nad modelem bibliotek szkolnych, zapisów ustawy o poprawie 
warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego), Mini-
sterstwem Rozwoju Regionalnego (udział bibliotek publicznych w programach 
podnoszących umiejętności cyfrowe obywateli, np. „Wiedza – edukacja – roz-
wój”, „Polska Cyfrowa”), a także interwencje i opinie w sprawach istotnych dla 
środowiska bibliotekarskiego, np. funkcjonowania bibliotek pedagogicznych, 
deregulacji zawodu bibliotekarza, wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, 
projektu ustawy o bibliotekach.

7. Udział E. Stefańczyk w różnych spotkaniach, m.in. w MKiDN nt. ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, dot. wyświetlania filmów w bibliotekach; 
w posiedzeniu Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury.

Istotnym elementem współpracy środowiskowej na rzecz promocji i roz-
woju czytelnictwa, zwłaszcza z bibliotekami, są konkursy. W II połowie 2013 r. 
zrealizowano: 
• X edycję Tygodnia Bibliotek, który odbywał się pod hasłem „Biblioteka przestrze-

nią dla kreatywnych”. I miejsce zajęła Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Szprotawie, II miejsce GBP w Kuślinie, III miejsce Biblioteka 
Publiczna w Jamielniku – Filia GBP w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiź-
dzinach, Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. 
Wyróżnienia otrzymały: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. 

• V edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. I miejsce zdobyła MBP 
im. Jana Pawła II w Opolu, II miejsce zajęła Ursynoteka – Biblioteka Publiczna 
im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, III miejsce – MBP 
w Gliwicach. Wyróżnienia: GBP w Juchnowcu Kościelnym, PiMBP w Lwówku 
Śląskim, BPMiG w Pleszewie, MBP im. Łukasza Górnickiego – Galeria Książki 
w Oświęcimiu. 

CEL SZCZEGÓŁOWY II.3: Zwiększenie udziału i znaczenia Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich w bibliotecznych organizacjach międzynarodowych

Udział przedstawicieli SBP w kongresie IAML w Wiedniu (lipiec) oraz Ewy 
Kobierskiej-Maciuszko w Zjeździe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Nigeryjskich (czerwiec).
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CEL SZCZEGÓŁOWY II.4: Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach 
macierzystych poprzez inicjowanie i realizację wspólnych działań oraz wyróżnienie 
bibliotek medalami i odznaczeniami SBP

Krajowy Zjazd Delegatów SBP nadał godność Członka Honorowego Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich kol.: Marii Burchard, Marii Hudymowej, Andrzejowi 
Jagusztynowi, Barbarze Sordylowej, Tadeuszowi Zarzębskiemu.

CEL SZCZEGÓŁOWY II.5: Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształ-
cenia bibliotekarzy 

W ramach prac dot. systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form 
kształcenia bibliotekarzy miały miejsce następujące działania:

1. Posiedzenie Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP (Warszawa, 4.07.) i przyzna-
nie akredytacji na okres 3 lat następującym usługom szkoleniowym:
 ശ szkolenie bibliotekarzy rozpoczynających wprowadzanie danych do katalogu 

centralnego NUKAT – organizator: BUW, Centrum NUKAT;
 ശ kursy e-learningowe „Współpraca z Europeaną” – organizator: Instytut Che-

mii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; 
 ശ kurs e-learningowy „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” 

– organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum              
Superkomputerowo-Sieciowe;

 ശ dwudniowe szkolenie redaktorów biblioteki cyfrowej na miejscu u licencjo-
biorcy – organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Cen-
trum Superkomputerowo-Sieciowe;

 ശ Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (specjalizacja 
informacyjna i nauczyciel bibliotekarz) – organizator: Uniwersytet w Bia-
łymstoku. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa. 

2. Druk i dystrybucja 2 rodzajów folderów: „Korzystaj z najlepszych programów 
edukacyjnych!”, skierowanego do potencjalnych uczestników szkoleń oraz 
„Sprawdź się i wyprzedź konkurencję!”, przeznaczonego dla instytucji organizu-
jących szkolenia dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Foldery 
zostały rozesłane m.in. do firm szkolących, dyrektorów publicznych bibliotek 
wojewódzkich, bibliotek pedagogicznych, bibliotek akademickich. 
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3. Aktualizacja podręcznika akredytacji, zmodyfikowanie wzorów dokumentów – 
raportu samooceny i raportu z oceny usługi szkoleniowej (dostępne na stronie 
www.sbp.pl/akredytacja). Najważniejsze zmiany to: dodanie słownika podsta-
wowych terminów użytych w standardach, dodanie standardów odnoszących 
się do szkoleń prowadzonych w trybie kształcenia na odległość oraz rezygnacja 
z pięciostopniowej skali ocen w odniesieniu do stopnia spełnienia kryteriów 
głównych oraz określania minimalnych wymagań niezbędnych do uzyskania 
oceny dostatecznej, w ramach danego kryterium oceny. Zaproponowano dla 
każdego kryterium oraz subkryteriów skalę trzystopniową – w pełni / w wystar-
czającym stopniu / niespełniony. 

4. Podpisanie umowy z Firmą Szkoleniową TRAKT z Torunia, dot. oceny szkole-
nia „Asertywność w kontakcie z użytkownikiem”, organizowanego w dniach 
25-26.11.2013 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ekspertami ocenia-
jącymi szkolenie byli Danuta Konieczna i Jolanta Stępniak.

CEL III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu społecznego zawodu 
bibliotekarza 

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

W II połowie 2013 r. kontynuowano prace nad rozwojem portalu SBP i przy-
gotowano ankietę skierowaną do odwiedzających portal, na którą odpowiedziało 
430 respondentów. Ankietowani wypowiadali się m.in. w sprawie wprowadzenia 
płatnych treści oraz zmian w samym portalu. Wyniki badania zostały wykorzystane 
przy modernizacji grafiki portalu. Powiększono ponadto oferty e-sklepu o możli-
wość zamawiania e-booków i elektronicznych artykułów z czasopism wydawanych 
przez Stowarzyszenie (na początku dostępne były wybrane teksty z „Przeglądu 
Bibliotecznego” oraz z „Zagadnień Informacji Naukowej”). 

Trwały prace związane z rozbudową archiwum cyfrowego SBP.  Do archiwum 
wprowadzono kolekcję 100 książek z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, 
wydanych przez SBP poza seriami, w latach 1956-2012 (zasób stanowi cenne uzu-
pełnienie zdigitalizowanych w poprzednich latach książek i czasopism wydanych 
przez SBP). 

Kontynuowano prace nad uzupełnieniem bazy członków SBP. Obecnie w ba-
zie jest zarejestrowanych 7318 osób. W ramach wdrażania programu ofert i ulg dla 
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członków SBP przeprowadzono  łączenie kont portalowych z bazą, obecnie połączo-
nych jest 657 kont. 

CEL SZCZEGÓŁOWY III.3: Zwiększenie liczby młodych osób działających w SBP

Zorganizowano VIII Forum Młodych Bibliotekarzy (Olsztyn, 12-13.09), przy 
współpracy Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Olsztynie, Instytutu Książki (Zespołu MAK+). W Forum uczestniczyło ponad 200 
osób. 

CEL IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i dosko-
nalenia zawodowego  

CEL SZCZEGÓŁOWY IV.2: Zwiększenie możliwości podnoszenia poziomu wie-
dzy przez bibliotekarzy 

Kontynuowano prace nad zbieraniem danych do katalogu bibliotek oferują-
cych miejsca praktyk i staży. W katalogu zarejestrowano 223 biblioteki wszystkich 
typów,  oferujące odbycie praktyk i staży na zasadach wolontariatu. Biblioteki zare-
jestrowane w katalogu zyskują możliwość: promocji zawodu bibliotekarza i posze-
rzenia oferty usług, rozwoju działalności edukacyjno-kulturalnej, podjęcia nowych 
inicjatyw służących promocji bibliotek w mediach lokalnych i ogólnopolskich, pozy-
skania nowych czytelników, doskonalenia umiejętności kadry bibliotecznej. Katalog 
staży został połączony z katalogiem miejsc pracy dla bibliotekarzy. 

CEL SZCZEGÓŁOWY IV.3: Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji 
bibliotekarzy

Przygotowanie i rozpowszechnianie wydawnictw metodycznych w formie druko-
wanej i/lub elektronicznej

W okresie sprawozdawczym wydano po 6 numerów czasopism „Bibliotekarza” 
i „Poradnika Bibliotekarza”, dwa numery „Przeglądu Bibliotecznego”, jeden numer 
„Zagadnień Informacji Naukowej” (od numeru 2 wersja papierowa i elektroniczna), 
ukazało się 11 książek. Przeprowadzono zmiany i uzupełnienia w składach redakcji 
oraz Komitetów Redakcyjnych czasopism wydawanych przez SBP – redaktorem na-
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czelnym „Przeglądu Bibliotecznego” została prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert, 
zaś „ZIN-u” – prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata. 

Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów

• 17.06, Warszawa, drugie szkolenie dla nowo wybranych skarbników okręgów 
(pierwsze odbyło się 20.05),

• 12-14.06, Białystok, konferencja naukowa pt. „Bibliotekarz uwolniony – deregu-
lacja czy degradacja?”, 

• 19.06, Szczecin, w Książnicy Pomorskiej II Forum Bibliotekarzy Województwa Za-
chodniopomorskiego ph. „Bibliotekarz w dobie zmian”, 

• 12-13.09, Olsztyn, VIII Forum Młodych Bibliotekarzy, ph. „Biblioteka – Twój czas, 
Twoje miejsce”

• 18.09, Katowice, konferencja pt. „Rola biblioteki w zakresie parametryza-
cji uczelni”, w ramach 28. Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP 
w Katowicach, 

• 10 i 17.10 oraz 12.12, Warszawa, warsztaty „Ochrona danych osobowych 
w bibliotece”, 

• 24.10, Warszawa, warsztaty „Metody i techniki rozwiązywania sytuacji konflikto-
wych w pracy bibliotekarza”, 

• 25.10, Kraków, seminarium „Kto stoi za nowym <<żmigrodzkim?>>”,  
• 20.11, Warszawa, warsztaty „Fundraising w bibliotece, czyli jak pozyskać i zatrzy-

mać sponsora”, 
• 29.11 – 2.12, Warszawa, III Salon Bibliotek na Targach Książki Historycznej, 
• 29.11, Warszawa, seminarium „Opiekunowie polskich zbiorów za granicą”, 
• 23.10, Warszawa, 32. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP.

CEL V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza   
CEL SZCZEGÓŁOWY V.1: Działanie na rzecz upowszechnienia nowego wize-

runku zawodu bibliotekarza

Przygotowano założenia do IV edycji konkursu „Bibliotekarz Roku”, który 
odbędzie się w 2014 r. Sekretarzem konkursu pozostała kol. Ewa Stachowska-Mu-
siał. Do konkursu przystąpią po raz pierwszy wszystkie okręgi SBP. 
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Harmonogram konkursu obejmuje 2 etapy: I etap: 15 stycznia – 25 marca, II etap: 
26 marca – 15 maja. 

CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEKROJOWY: Zwiększenie znaczenia SBP w działa-
niu na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji zawodu 
bibliotekarza

Kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP dla dotychczasowych i potencjalnych 
członków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji, pozyskiwanie funduszy ze-
wnętrznych na projekty realizowane przez struktury SBP.

Inne formy aktywności ZG 

• Archiwizacja
Powołano Zespół ds. archiwum Biura ZG SBP. W skład Zespołu weszły: 

Janina Jagielska, Teresa Jedynak, Barbara Pisowadzka, Marzena Przybysz, Ewa 
Stachowska-Musiał. Ustalono, iż w miarę rozwoju prac do Zespołu będą dołączać 
nowe osoby, aby usprawnić jego działanie. Zespół przygotował projekty doku-
mentów: Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
Instrukcję kancelaryjną Biura ZG SBP, Instrukcję archiwalną Biura ZG SBP, Instrukcję 
kancelaryjno-archiwalną dla zarządów struktur terenowych SBP.
• Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2012

Ustalono nowy skład Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysa-
kowskiego: prof. dr hab. Wiesław Babik, dr hab. prof. UMK Ewa Głowacka, 
dr hab. Artur Jazdon, prof. dr hab. Maria Juda, prof. dr hab. Jadwiga Konieczna, 
dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska (przewodnicząca), prof. dr hab. Barbara Sosiń-
ska-Kalata, prof. dr hab. Bogumiła Staniów, dr hab. Marzena Świgoń, dr hab. Anna 
Tokarska. 
• Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej 

Powołano nowe Jury konkursu, w skład którego weszli: prof. dr hab. Elżbieta 
Gondek, prof. dr hab. Jadwiga Konieczna, Janusz Nowicki (sekretarz), dr hab. Remi-
giusz Sapa, prof. dr hab. Bogumiła Staniów, prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, 
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert (przewodnicząca). 
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• Działalność Biura ZG
W ramach zadań statutowych Biuro prowadziło: obsługę administracyjną 

władz SBP i jego struktur, obsługę finansową działalności statutowej, organiza-
cję konferencji, seminariów, warsztatów afiliowanych przez Zarząd Główny oraz 
poszczególne jego ogniwa, obsługę portalu sbp.pl. W zakresie upowszechniania 
wiedzy o działalności Stowarzyszenia, Biuro zredagowało kolejne numery „Biule-
tynu Informacyjnego ZG SBP”. Bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia 
prezentowane były także na portalu sbp.pl oraz w „Przeglądzie Bibliotecznym” 
i „Bibliotekarzu”. Biuro prowadziło regularną dystrybucję książek i czasopism, a tak-
że kolportaż materiałów informacyjnych SBP (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) 
oraz plakatów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Bardzo ważnym elemen-
tem pracy Biura stało się pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia po-
przez aplikacje do różnych programów. Kontynuowano także prace koordynacyjne 
i organizacyjne w zakresie realizacji grantów dotyczących: digitalizacji publika-
cji SBP, wydania książki Kustosze księgozbiorów polskich za granicą oraz dodatku 
„Świat Książki Dziecięcej” wraz z wkładkami, realizacji Tygodnia Bibliotek, wydawa-
nia czasopism „ZIN” i „Przegląd Biblioteczny”. 

Przygotowano wnioski aplikacyjne do programów operacyjnych na 2014 r.
• Patronaty SBP

Stowarzyszenie objęło patronatem m.in.: międzynarodową konferencję na-
ukową „Biblioteki w kulturze kresów. Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świe-
cie”, seminarium „Problemy w organizacji naukowych kongresów, konferencji oraz 
sympozjów”, spotkania z „żywymi Książkami” we Wrocławiu, konferencję „Badania 
naukowe. Nowe procedury awansów naukowych – stan prawny od 1 października 
2013 r.”, XIV Łódzki Turniej Piłki Nożnej BIBLIO CUP, Odjazdowy Bibliotekarz 2013, 
IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, Targi Wyposażenia i Ochrony Archiwów, 
Muzeów, Bibliotek i Kancelarii „Dziedzictwo 2013”, II edycję Nadmorskiego Pleneru 
Czytelniczego, VII edycję konkursu plastycznego pt.: „Malowane poezją”, I Ogólno-
polskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, doroczny konkurs na najlepszą bibliotekę 
w powiecie bielskim, VII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2013, 
konkurs „Słoneczna Zakładka 2013”.
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2. Działalność komisji, sekcji i zespołów ZG SBP  

W 2013 r. zostały przeprowadzone wybory w komisjach, sekcjach i zespołach 
ZG SBP, które wyłoniły następujących przewodniczących: 

1. Komisja Edukacji Informacyjnej (vacat; wiceprzewodnicząca: Joanna Dziak).
2. Komisja Nowych Technologii (przewodnicząca: Lila Marcinkiewicz).
3. Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów (przewodnicząca: Beata Czekaj-Wiśniewska).
4. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał).
5. Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów (przewodnicząca: Aldona Borowska).
6. Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojciechowska).
7. Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodniczący: Stanisław Hrabia).
8. Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodniczący: Kiriakos Chatzipentidis).
9. Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (przewodniczący: Stefan Kubów).

10. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: Wiesława Budrowska).
11. Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinkowski).
12. Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (przewodnicząca: Iwona Smarsz).
13. Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko).
14. Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz).

KOMISJA EDUKACJI INFORMACYJNEJ  
Zorganizowano warsztaty „Edukacja informacyjna i medialna w szkole” 

w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, 20.02.2013 r. Członek 
Komisji, kol. Zuza Wiorogórska brała udział w przygotowaniu przez UNESCO publi-
kacji pt.: Overview of Information Literacy Resource Worldwide (opracowała zesta-
wienie dotyczące Polski).  

KOMISJA NOWYCH TECHNOLOGII 
Prowadzono na portalu sbp.pl podstronę Komisji, bloga, profilu na Face-

book`u. Podejmowano i promowano tematykę nowych technologii na forum 
krajowym.

KOMISJA OCHRONY I KONSERWACJI ZBIORÓW
Promowano tematykę ochrony i konserwacji narodowego zasobu bibliotecz-

nego na forum krajowym, m.in. na dorocznej konferencji w Centralnej Bibliotece 
Wojskowej. 
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KOMISJA ODZNACZEŃ I WYRÓżNIEŃ
Zorganizowano 6 spotkań, podczas których analizowano i zaopiniowano 124  

wnioski o odznaczenia. Pozytywnie zaopiniowano 63 z nich, z tego na:
• odznaczenia państwowe: „Złoty Medal za Długoletnią Służbę” –  4 wnioski; 
• odznaczenia i wyróżnienia resortowe: Medal Srebrny Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis – 2 wnioski; Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 4 wnio-
ski; Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 9  wniosków;

• odznaczenia  SBP: medal „Bibliotheca Magna Perennisque” – 2 wnioski; Hono-
rowa Odznaka SBP – 7 wniosków; medal „W Dowód Uznania” – 35 wniosków;

• rozpatrzono też  9 wniosków, nadesłanych z okręgów SBP, o nadanie godności 
Członka Honorowego SBP przez Krajowy Zjazd Delegatów.  

KOMISJA OPRACOWANIA RZECZOWEGO ZBIORÓW
Członkowie Komisji brali udział w warsztatach JHP BN (11-13.09) referując 

tematykę opracowania rzeczowego artykułów prasowych oraz stosowania jhp 
w bibliotece publicznej; zorganizowano spotkanie warsztatowe z bibliotekarzami 
bibliotek pedagogicznych pt.: „Języki informacyjne – stosowanie w bazach bibliotek 
pedagogicznych” (6-7.11).

KOMISJA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
 ശ zorganizowano VII Bałtycką Konferencję z cyklu „Zarządzanie i Organizacja 

Bibliotek” pt:. „Sfera kultury, sfera nauki – współczesny obraz biblioteki”. 
Współorganizatorami konferencji byli: Uniwersytet Gdański, Centrum Eduka-
cji Nauczycieli w Gdańsku (Gdańsk, 16-17.05), 

 ശ członkowie Komisji uczestniczyli w przygotowaniu publikacji zwartych (Biblio-
tekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych 
bibliotek. Gdańsk, 2013; Fizyczna przestrzeń biblioteki. Gdańsk, 2013; Biblio-
tekarz – przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji. Gdańsk, 2013; 
Sfera kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki. Gdańsk, 2014) oraz  
treści zamieszczanych w czasopiśmie „Zarządzanie Biblioteką” nr 5,

 ശ przygotowano nową stronę internetową czasopisma „Zarządzanie Bibliote-
ką”, wprowadzono czasopismo na platformę elektroniczną OJS; czasopismo 
znalazło się na liście czasopism punktowanych MNiSW.
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SEKCJA BIBLIOTEK MUZYCZNYCH – Polska Grupa Narodowa IAML
 ശ spotkania robocze: pierwsze (Warszawa, 18.06) – przygotowania do:  

XIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i V Ogólnopolskiej 
Konferencji Fonotek, Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych, Konfe-
rencji IAML w Wiedniu, drugie (Bydgoszcz, 21.10) – podsumowanie działal-
ności Zarządu za okres 2009-2013, przygotowania do zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego, przyjęcie założeń do planu pracy dla nowego Zarządu;

 ശ zorganizowanie XIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych 
i V Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Biblioteki muzyczne – fonoteki: inspi-
racja czy przeżytek”, 21-23.10. Podczas konferencji dyskutowano na temat: 
1) rozwoju działalności informacyjnej bibliotek muzycznych, 2) digitalizalizacji 
zbiorów muzycznych – katalogów kartkowych, czasopism, zbiorów nutowych, 
3) kolekcji muzycznych w wybranych bibliotekach. Tematyka konferencji była 
pretekstem do szukania odpowiedzi na pytania o przyszłość i perspektywy 
rozwoju bibliotek muzycznych i fonotek wobec obserwowanych w ostatnich 
latach przeobrażeń organizacyjnych i technologicznych oraz zmian postaw 
i oczekiwań czytelników;

 ശ udział w konferencji i spotkaniach wyborczych Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (Wiedeń, 28.07 – 2.08); przewodniczą-
cy sekcji kol. S. Hrabia prowadził 2 sesje, uczestniczył ponadto w zebraniu 
przedstawicieli Grup Narodowych IAML, gdzie przedstawił sprawozdanie 
z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML, a także w zebraniu komitetów 
narodowych projektu bibliograficznego RILM Abstracts of Music Literature, 
prowadził także posiedzenie  Komitetu Programowego IAML;

 ശ udział kol. S. Hrabiego w  zebraniach Zarządu Głównego IAML w Göteborgu 
(marzec 2013), ponownie został jednym z wiceprzewodniczących IAML oraz 
przewodniczącym Komitetu Programowego IAML;

 ശ kontynuacja prac nad zebraniem danych o bibliotekach i zbiorach muzycz-
nych do informatora „Biblioteki muzyczne w Polsce”;

 ശ prowadzenie strony internetowej Sekcji pod adresem www.iaml.pl, a także 
profilu na Facebook’u oraz listy dyskusyjnej bibliotekarzy muzycznych (bib-
muz@googlegroups.com), na której zarejestrowanych jest 74 uczestników 
z 48 bibliotek;

 ശ promocja działalności Sekcji i bibliotek muzycznych, w tym referat 
S. Hrabiego pt. Muzykalia – wyzwania i współpraca. Sekcja Bibliotek Muzycz-
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nych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML 
w przededniu Jubileuszu 50-lecia podczas konferencji „Jedność w różnorod-
ności. Współpraca bibliotek akademickich” – XXVII Forum Sekcji Bibliotek 
Muzycznych SBP w Katowicach (24.04), w publikacjach.    

SEKCJA BIBLIOTEK NAUKOWYCH
 ശ utworzenie forum Sekcji, podjęcie działań na rzecz powstania oddziału Sekcji 

w Lublinie; zainicjowanie działań mających na celu  umieszczenie uregulowań 
ws. trybu awansu na bibliotekarza dyplomowanego w statucie Politechniki 
Poznańskiej; współpraca z Sekcją Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych 
w zakresie zagadnień dot. bibliotek naukowych. 

SEKCJA BIBLIOTEK NIEPAŃSTWOWYCH SZKÓŁ WYżSZYCH
 ശ organizacja ogólnopolskiej konferencji „Budowanie relacji z klientem” (Poznań, 

12-13.09),
 ശ redagowanie „Informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych”.

SEKCJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH
 ശ spotkania redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP i człon-

ków Sekcji (Złoty Potok ,17-18.05 oraz Warszawa, 20.10);
 ശ monitorowanie i opiniowanie bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicznych 

i szkolnych (pismo do MEN w sprawie zmian w projekcie ustawy o systemie 
oświaty, pisma do władz samorządowych w sprawach likwidacji filii bibliotek 
pedagogicznych (Katowice, Lublin);

 ശ udział w spotkaniach w MAiC w celu przygotowania projektu współpracy bi-
bliotek szkolnych i publicznych;

 ശ organizacja, we współpracy z czasopismem „EduFakty – Uczę Nowocze-
śnie” sześciu konferencji z cyklu „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” (marzec - maj, 
Częstochowa, Poznań, Wrocław, Słupsk, Gdańsk);

 ശ szkolenia dla członków redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogicz-
na SBP;

 ശ przeprowadzenie dwóch edycji kursu „Język angielski dla bibliotekarzy”;
 ശ opublikowanie drugiego numeru czasopisma elektronicznego „Biuletyn 

Nauczycieli Bibliotekarzy – Biblioteki pedagogiczne wsparciem dla nauczycie-
li”, utworzenie strony internetowej Biuletynu;
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 ശ zrealizowanie badania ankietowego dotyczącego baz bibliograficznych on-line 
tworzonych przez biblioteki pedagogiczne;

 ശ utworzenie nowej zakładki w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna 
SBP „Czasopisma elektroniczne”;

 ശ udział w pracach Zespołu ds. opracowania wskaźników funkcjonowania 
bibliotek publicznych i pedagogicznych;

 ശ popularyzacja działań Sekcji i serwisu na konferencjach i seminariach;
 ശ kontynuowanie współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich, Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Za-
stosowań Komputerów w Warszawie, Konferencją Dyrektorów Bibliotek 
Pedagogicznych, Centrum Promocji Informacji, portalem SBP, czasopismami 
branżowymi. 

SEKCJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Członkowie Sekcji uczestniczyli w dyskusjach dotyczących bibliotek publicz-

nych, przygotowywaniu opinii nt. aktów prawnych regulujących działalność biblio-
tek publicznych.  

SEKCJA CZYTELNICTWA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Promowano tematykę biblioterapii na forum krajowym. W ramach współre-

alizowanego przez WBPiCAK w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutycz-
ne we Wrocławiu – Centrum Kształcenia Biblioterapeutów zrealizowano 2 kursy 
biblioterapii II i III stopnia (30-godzinne), w których wzięło udział 26 bibliotekarzy. 
W listopadzie 2013 r. odbyło się w Warszawie zebranie Sekcji.

SEKCJA FONOTEK 
 ശ kontynuowano prace nad „Bibliografią Fonografii Polskiej”;
 ശ zorganizowano (wspólnie z Sekcją Bibliotek Muzycznych) V Ogólnopolską 

Konferencję Fonotek „Biblioteki muzyczne – fonoteki: inspiracja czy przeży-
tek” (Bydgoszcz, 21-23.10); 

 ശ podjęto prace związane z przygotowaniem publikacji materiałów z konferen-
cji Fonotek (Łódź 2012 i Bydgoszcz 2013);

 ശ przygotowano wniosek o podjęcie działań zmierzających do reifikacji przepi-
sów dotyczących Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
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 ശ członkowie Zarządu Sekcji weszli w skład Komisji ds. Ochrony Dóbr Kultury 
Muzycznej,  powołanej przez ZG Stowarzyszenia Polskich  Artystów Muzyków;

 ശ członkowie Sekcji brali udział (jako wykładowcy i słuchacze) w szkoleniach 
i konsultacjach;

 ശ przewodnicząca Sekcji wzięła udział w Konferencji IASA w Wilnie;
 ശ zorganizowano 6 zebrań Sekcji (w tym 2 zarządu wybranego na kadencję 

2013-2017).

ZESPÓŁ ds. BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ
 ശ zorganizowano konferencję „Bibliografie różnych kultur” – 31. Spotkanie 

Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnic-
kiego w Białymstoku, 24-25.04., w której uczestniczyli pracownicy bibliotek 
publicznych, pedagogicznych, uczelnianych, Biblioteki Narodowej, Uniwer-
sytetu w Białymstoku, goście z bibliotek Wilna i Grodna, a także przedsta-
wiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych (ok. 70 osób). Pod-
czas obrad omawiano zagadnienia bibliografii regionalnej/krajoznawczej na  
Litwie, Ukrainie, w Rosji oraz w Polsce, przedstawiono dokonania bibliografii 
regionalnej prowadzonej przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży. Została także za-
prezentowana cyfrowa platforma IBUK Libra, udostępniająca książki w wersji 
elektronicznej;

 ശ odbyło się 32. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (Warszawa, 23.10). 
Uczestniczyło w nim 35 bibliotekarzy, którzy omawiali kwestie przestrzeni in-
formacyjnej bibliografii regionalnej w kontekście organizacyjnym. W drugiej 
części spotkania podsumowano działalność Zespołu w kadencji 2009-2013 
i wybrano zarząd na lata 2013-2017;

 ശ w czasopiśmie „Bibliotekarz” (nr 3) opublikowano założenia i wymagania do 
prezentacji bibliografii regionalnej na stronach WWW bibliotek;

 ശ zamieszczano na portalu sbp.pl szczegółowe informacje o pracach Zespołu, 
w czasopismach SBP, newsletterze portalu sbp.pl oraz w regionalnych czaso-
pismach branżowych. 



BIULETYN ZG SBPNr 1/201420

3. Działalność ogniw terenowych SBP 

Informacje organizacyjne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013 r. liczyło 7321 członków, 

działających w 16 okręgach, 56 oddziałach i 289 kołach. Zdecydowana większość 
członków (74%) zatrudnionych jest w bibliotekach publicznych. W poszczególnych 
okręgach nastąpiły następujące zmiany organizacyjne:

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
W oddziale jeleniogórskim nastąpiła zmiana przewodniczącej, w związku 

z rezygnacją kol. R. Firszt. Nową przewodniczącą została Elżbieta Sienkiewicz 
z Biblioteki Pedagogicznej w Lwówku Śląskim

OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI 
Zawieszono działalność Koła SBP w Mogilnie. 

OKRĘG LUBELSKI 
Zlikwidowano Koło SBP w Rykach.

OKRĘG LUBUSKI 
Rozwiązano Koło SBP w MBP w Krośnie Odrzańskim.  

OKRĘG MAZOWIECKI
Rozwiązaniu uległy dwa koła w oddziale ciechanowskim i sam oddział oraz 

koło skupiające bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych w oddziale radomskim. 
W oddziale warszawskim powstało koło praskie przy Bibliotece Publicznej w Dziel-
nicy Warszawa Praga Płd.

OKRĘG OPOLSKI 
Działalność zawiesiły koła w filiach Biblioteki Pedagogicznej w Głubczycach 

i Namysłowie (nie podjęto uchwały o rozwiązaniu kół). Odnotowano problemy 
z weryfikacją danych w bazie członków SBP (brak dat urodzenia i indywidualnych 
adresów mailowych części członków).
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OKRĘG POMORSKI 
Rozwiązało się Koło SBP w Miastku. Zarząd Oddziału podjął decyzję, że zapro-

ponuje członkom koła wstąpienie do Koła Miejsko-Powiatowego SBP.  

OKRĘG ŚLĄSKI
W roku sprawozdawczym likwidacji uległo Koło SBP przy MiPBP w Raciborzu 

(oddział Katowice).

OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI 
Koło we Włoszczowie nie funkcjonowało w ciągu roku, co wynikało z odej-

ścia na emeryturę kilku jego członków – pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Zarząd Oddziału w Kielcach podjął starania o reaktywowanie koła 
w 2014 r. 

OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI 
Zarząd Okręgu na posiedzeniu 30.12.2013 r., po zapoznaniu się z wnioskiem 

przewodniczącej Oddziału SBP w Ostródzie, przyjął uchwałę o jego likwidacji.

OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI 
W roku sprawozdawczym powołano  w oddziale szczecińskim Koło nr 5 z sie-

dzibą w Czaplinku. Zarząd Okręgu odbył 26.11.2013 r. spotkanie z bibliotekarzami 
wojskowymi i zaprosił ich do współpracy z  SBP oraz zaproponował powołanie koła 
SBP. 

Rezygnacja przewodniczącej, skarbnika i sekretarza Koła nr 1 w Koszalinie 
(Zarząd Oddziału w Koszalinie) spowodowała konieczność przeprowadzenia no-
wych wyborów.

Działalność merytoryczna okręgów SBP 
CEL I: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu 

na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce

Zarząd Okręgu we Wrocławiu uczestniczył w konsultacjach nt. wymagań 
kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, Koło SBP w Długołęce (oddział wrocławski) zor-
ganizowało Otwarte Forum Dyskusyjne na temat funkcjonowania i roli biblioteki 
w społeczności lokalnej.
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Okręg łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP, dotyczących tworzenia ure-
gulowań prawnych, mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliote-
karza, m.in. przesłał uwagi do projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych, 
konsultował z oddziałami rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 
zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjali-
stów innych zawodów, związanych z działalnością biblioteczną. 

W 2013 r. kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca Zarządu Okrę-
gu Mazowieckiego) brała udział, z ramienia ZG SBP, w spotkaniach Forum Prawa 
Autorskiego, organu konsultacyjnego powołanego przez MKiDN w związku z plano-
wanymi zmianami prawa autorskiego w Polsce i konsultacjami Komisji Europejskiej, 
przygotowującej rewizję niektórych zapisów dyrektyw dotyczących praw autorskich.

Zarządy okręgów śląskiego i warmińsko-mazurskiego zajmowały stanowiska 
w sprawie likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w ich województwach. Zarządy 
wielu oddziałów i okręgów proszone były także o opinie na temat zmian dyrektorów 
bibliotek publicznych.

CEL II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partne-
rem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy

Przewodnicząca oddziału legnickiego (okręg dolnośląski) uczestniczyła, peł-
niąc funkcję wiceprzewodniczącej, w pracach Rady Miejskiej (Rada m.in. opiniowała 
strategię miasta dot. kultury) oraz w konkursach organizowanych przez wydziały 
Urzędu Miasta w Legnicy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku 
publicznego. Koło SBP z Milicza współpracowało z Ośrodkiem Kultury przy orga-
nizacji VII Festiwalu Pieśni Patriotycznej, Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Agnieszki 
Osieckiej.

Oddział w Białej Podlaskiej (okręg lubelski) włączył się w organizację IX edy-
cji powiatowego konkursu o tematyce regionalnej „Ocalić od zapomnienia”. Koło 
w Opolu Lubelskim i Zarząd Oddziału w Lublinie organizowały powiatowe obchody 
150. rocznicy Powstania Styczniowego.

 Zarząd Okręgu Lubuskiego otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta w Zie-
lonej Górze na realizację zadania pn. „Międzynarodowa konferencja bibliotek miast  
i regionów partnerskich – Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania 
partnerów”. 
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Członkowie Sekcji Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy Zarzą-
dzie Okręgu Łódzkiego, wspólnie z WBP im. J. Piłsudskiego zorganizowali XV edycję 
konkursu plastycznego „Sztuka jak Balsam” pod hasłem „Świat i ja”. Członek sekcji, 
kol. B. Wachowicz zorganizowała cykl imprez „Spotkanie z książką mówioną”, kon-
kurs recytatorski pt. „Co nam zostało z tych lat” – z okazji Roku Juliana Tuwima, dla 
pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu Łodzi oraz warsztaty psycho-
logiczne dla seniorów „Jak nie paść ofiarą oszustwa” – prowadzone przez  Monikę 
Kałużkę z Fundacji „Subvenio”.

Oddział SBP w Ostrołęce (okręg mazowiecki), we współpracy z MBP oraz ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, zorganizował Debatę 
Literacką pt. „Mit wolnego Kurpia w literaturze. Debata Regionów z udziałem pi-
sarzy uczestniczących w Festiwalu Literackim KUPISZEWIADA”. Koło SBP przy Cen-
tralnej Bibliotece Statystycznej brało udział w organizacji uroczystości 95-lecia Cen-
tralnej Biblioteki Statystycznej. Koło współorganizowało XLI Ogólnopolski Konkurs 
Statystyczny ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego Polski.

Najważniejszym przedsięwzięciem oddziału przemyskiego (okręg podkarpac-
ki) było zorganizowanie 12 października imprezy „Pamięć i Słowo II”, na którą złoży-
ły się: konkurs recytatorski, prelekcja Dariusza Pado pt. „Jerzy Ficowski – szlojmer 
pamięci”, otwarcie wystawy fotograficznej Jacka Szwica „żydzi we współczesnym  
Lwowie” oraz koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu zespołu NeoKlez z Lublina. 
Na ten cel oddział pozyskał dotację z Urzędu Miasta, w ramach zadania publiczne-
go „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja 
przedsięwzięć promujących wielokulturowe dziedzictwo miasta Przemyśla”. 

Członkowie kół SBP z regionów białostockiego, monieckiego, suwalskiego, 
łomżyńskiego (okręg podlaski) uczestniczyli w organizacji  konferencji, odbywającej 
się w ramach Bibliotecznej Ligi Powiatów, pt.: „Słysz, bracie, słysz minionych lat sy-
gnały. 150. rocznica Powstania Styczniowego” w Bakałarzewie (5.06).

Zarząd Oddziału w Słupsku (okręg pomorski) realizował projekt ph. „żywa 
Biblioteka”, na który pozyskano grant z Urzędu Miasta Słupska. Realizacja zadania 
polegała na udostępnianiu lokalnej społeczności „żywego księgozbioru” – osób ze 
środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i na co dzień mogą spotykać 
się z dyskryminacją. Dwudniowa kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców i mediów. 

Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej (okręg śląski) współorganizował między-
narodowy konkurs literacko-plastyczny z cyklu „Tworzymy własne wydawnictwo” 
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pt. „(Nie) Boję się”, adresowany do dzieci i młodzieży do lat 16 oraz dzieci niepełno-
sprawnych. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu, zilustrowaniu oraz wydaniu 
książki. 

Zarząd okręgu zachodniopomorskiego zorganizował (we współpracy z dyrek-
cją KP) pierwsze sympozjum z cyklu „Ludzie książki Pomorza Zachodniego” (14.05), 
poświęcone  działalności osób uczestniczących w obrocie i upowszechnianiu ksią-
żek na Pomorzu Zachodnim: wydawców, bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy. Kol. 
Ewa Majewska, członek Koła nr 11 w Policach, jako wolontariusz, zorganizowała 
w Bibliotece w Cashel (Irlandia) lekcje biblioteczne, warsztaty, konkursy, głośne czy-
tanie, w ramach programu „Cała Europa czyta dzieciom” („All of Europe Reads to 
Kids”).

CEL III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach 
na rzecz integracji środowiska

Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z ważniejszych celów Stowa-
rzyszenia. Podejmowane działania pozwalają na stworzenie nieformalnych więzi 
międzyludzkich, które owocują wymianą doświadczeń, także zawodowych. Spotka-
nia bibliotekarzy inspirują często do podejmowania nowych inicjatyw w codziennej 
pracy bibliotecznej. 

Bibliotekarze znajdują różne formy spędzania wspólnie czasu: wyjazdy, także 
zagraniczne, wyjścia do teatru, czy na wystawę, biesiady i wspólną zabawę. Dzia-
łania te odbywają się często w Tygodniu Bibliotek albo z okazji Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek. Coraz większą popularnością cieszą się działania o charakterze sporto-
wym integrujące bibliotekarzy i sympatyków bibliotek („Odjazdowy Bibliotekarz”). 
Poniżej wybrane przykłady działań integracyjnych podejmowanych w poszczegól-
nych ogniwach SBP w 2013 r.

Zarząd okręgu lubuskiego, wspólnie z dyrekcją Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Zielonej Górze zorganizował w Tygodniu 
Bibliotek spotkanie absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej byłej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Spotkanie odbyło się w zielonogór-
skiej książnicy, z udziałem bibliotekarzy różnych sieci z terenu województwa. Koło 
Młodych przy WiMBP w Gorzowie Wlkp. zorganizowało wyjazd na Poznańskie Spo-
tkania Targowe „Książka dla dzieci i młodzieży” (16.03). Koło przy WiMBP w Zielonej  
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Górze zorganizowało wyjazd do Warszawy; jednym z punktów programu był udział 
w Warszawskich Targach Książki na Stadionie Narodowym.

W 2013 r. zorganizowano 4. edycję rajdu rowerowego „Odjazdowy 
Bibliotekarz”. Akcję wsparli pracownicy łódzkich bibliotek (Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście, filia nr 11) oraz Katedra Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Rajd popularyzowano w mediach elektronicz-
nych, lokalnych gazetach i radiostacjach. Wszystkie informacje o akcji oraz relacje 
z wydarzeń zamieszczane były na oficjalnej stronie www.odjazdowy-bibliotekarz.pl. 

Koło przy BP Łódź-Górna zorganizowało 3 turnieje piłki nożnej bibliotekarzy 
i przyjaciół – BIBLIOCUP.

 Oddział w Krakowie (okręg małopolski) zorganizował „Spotkania wspomin-
kowe”, poświęcone pamięci bibliotekarzy zasłużonych dla lokalnej społeczności.

W oddziale ostrołęckim (okręg mazowiecki) koła SBP, we współpracy z biblio-
tekami, zorganizowały kilka wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, m.in. do Weimaru 
i Doliny Renu połączone ze zwiedzaniem Biblioteki im. Anny Amalii w Weimarze  
oraz domu J. Goethego.  Członkowie SBP w oddziale siedleckim uczestniczyli w wy-
jeździe studyjnym do bibliotek Austrii, Słowenii i Włoch.

Na Pomorzu największą imprezą integracyjną w 2013 r. były obchody 
XX Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Zarząd pomorskiego okręgu SBP zorganizował 
go wspólnie z oddziałami w Słupsku i Gdańsku. Uroczystość odbyła się 25 maja 
2013 r. w audytorium Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu. Podczas 
spotkania wręczono medale i odznaczenia zasłużonym bibliotekarzom, wręczono 
legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia, a także wyłoniono Pomorskiego Bi-
bliotekarza Roku, którym została kol. Zofia Biskupska, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lęborku.

Członkowie zarządu okręgu wielkopolskiego wzięli udział w X Wielkopolskim 
Dniu Patrona św. Wawrzyńca organizowanym przez oddział kaliski 14 września na 
trasie Koźmin Wlkp. – Dobrzyca. Uczestniczyli w nim członkowie SBP z całej Wielko-
polski (ok. 200 osób).

W oddziale koszalińskim (okręg zachodniopomorski) zorganizowano 
rajd rowerowy w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” (25.05), w którym ok. 
30 uczestników przejechało „Szlakiem miejskich bibliotek publicznych”. Impreza po-
łączona była z grą miejską, konkursami i uwolnieniem książek (bookcrossing). Od-
były się także wycieczki do bibliotek członków Koła przy Białogardzkiej Bibliotece 
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Publicznej do Torunia (zwiedzanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wojewódz-
kiej Biblioteki Pedagogicznej). Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej zorganizowało 
Dzień Bibliotekarza (Wojewódzkie Święto Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego) 
w Bibliotece Miejskiej w Trzebiatowie. 

CEL IV: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i do-
skonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy to konieczność w szybko zmieniającym 
się świecie. Udział w konferencjach i warsztatach organizowanych dla bibliotekarzy, 
często pod patronatem ogniw SBP, to sposób na zdobywanie wiedzy i umiejętności 
potrzebnych w pracy z czytelnikiem. Poniżej przykłady tej działalności. 

Koło w Wałbrzychu (okręg dolnośląski) przygotowało szkolenia nt. „Rola 
biblioteki w edukacji informacyjnej”, „Prawo autorskie w pracy bibliotekarza”, „Ujed-
nolicony tekst ustawy o bibliotekach”, „Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika in-
formacji naukowej”. Koło Nauczycieli Bibliotekarzy, wspólnie z zarządem oddziału 
wrocławskiego i Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną po raz kolejny zorganizowało 
konferencję z cyklu „Szkolne Centra Multimedialne” poświęconą roli bibliotek peda-
gogicznych, jako centrum wspomagania. 

Oddział w Krakowie (okręg małopolski) zorganizował wspólnie z ZG semi-
narium „Kto stoi za nowym «żmigrodzkim»”, podczas Targów Książki w Krakowie 
(25.10). Koło w Bochni było współorganizatorem dwóch szkoleń dla bibliotekarzy 
powiatu bocheńskiego.  

Zarząd okręgu mazowieckiego, we współpracy z Kołem SBP przy Bibliotece 
Publicznej na Koszykowej w Warszawie, zorganizował spotkanie z cyklu „Dokąd 
zmierzają biblioteki”, na którym dr Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego 
Projekt Polska,  wygłosił referat  Biblioteka w sieci. Jak Internet wpływa na społecz-
ny, kulturowy i prawny kontekst działania biblioteki? (21.11). Oddział w Ostrołęce 
był współorganizatorem kilku seminariów i warsztatów dla bibliotekarzy z powiatu 
ostrołęckiego, m.in. na temat książek elektronicznych, bibliotek dla dzieci i młodzie-
ży; Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych zorganizowało warsztaty dla bi-
bliotekarzy na temat form kreatywnego działania i współpracy bibliotekarzy.

Członkowie okręgu podlaskiego uczestniczyli w warsztatach ph. „Wskaźniki 
funkcjonalności dla bibliotek publicznych w Polsce”, zorganizowanych przez Zarząd 
Główny SBP (7-8.03 i 5-6.12). Bibliotekarze podlascy uczestniczą w opracowywa-
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niu wskaźników funkcjonalności dla wybranych bibliotek publicznych województwa 
podlaskiego.

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu w Katowicach była 
organizatorem konferencji „Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek aka-
demickich” (wspólnie z Biblioteką Wydziału Teologicznego UŚ i Federacją Bibliotek 
Kościelnych FIDES – 24.04) oraz „Rola bibliotek w zakresie parametryzacji uczelni” 
(wspólnie z Biblioteką Główną Politechniki Częstochowskiej – 18.09). Charakter 
edukacyjny miał też wyjazd do Normandii i Bretanii, zorganizowany przez Sekcję, 
którego uczestnicy zapoznali się z działaniem bibliotek uniwersyteckich w Rouen, 
Caen i Rennes (29.06-7.07).

CEL V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza

Struktury regionalne SBP podejmują różne działania zmierzające do zmiany 
stereotypów dotyczących zawodu bibliotekarza i zwrócenia większej uwagi na jego 
rolę  w środowisku lokalnym. 

W kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku 2012” uczest-
niczyło 15 okręgów. Laureaci w poszczególnych województwach otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody rzeczowe, fundowane często przez ogniwa terenowe SBP. 

Podczas Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, którego obchody od-
były się 15 maja w Legnicy, pod patronatem prezydenta miasta Tadeusza Krzakow-
skiego, uhonorowano najbardziej wyróżniających się bibliotekarzy odznaczeniami 
resortowymi, nagrodami i podziękowaniami. Organizatorami uroczystości byli: za-
rząd okręgu dolnośląskiego, zarządy oddziałów w Legnicy, Kłodzku, Jeleniej Górze, 
Wałbrzychu i Wrocławiu oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikul-
skiego we Wrocławiu a gospodarzem – Legnicka Biblioteka Publiczna. 

W trakcie uroczystości jubileuszowej 90-lecia Książnicy Kopernikańskiej 
w Toruniu (10.12.) przewodnicząca okręgu kujawsko-pomorskiego wręczyła zasłużo-
nym bibliotekarzom medale, odznaki stowarzyszeniowe: Honorową Odznakę SBP – 
kol. Marii Marczuk z Grudziądza oraz medale „W Dowód Uznania” – kol. Agnieszce 
Jankowskiej z Włocławka i kol. Halinie Sucharskiej z Jastrzębia.

Okręg łódzki zorganizował Dzień Bibliotekarza w dn. 15 maja w Biblio-
tece Politechniki Łódzkiej. Członek honorowy SBP – kol. Elżbieta Pawlicka 
i członek ZG, Marzena Przybysz, wręczyły medal „W Dowód Uznania” kol. Marzenie 
Rosiak i Annie Grabskiej. Wręczono też nagrodę Łódzkiego Bibliotekarza Roku 2012 
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– Aleksandrze Marciniak (Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej). Okręg zorgani-
zował także spotkanie członków zarządu ze środowiskiem bibliotekarzy z Sieradza. 
Poparł także wniosek o przyznanie medalu SBP „Bibliotheca Magna Perennisque”, 
Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zgierzu, z okazji jubileuszu 100-lecia. 

    Przewodnicząca oddziału warszawskiego SBP zaprezentowała Stowarzysze-
nie uczestnikom IX Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej 
w Juracie, a także bibliotekarzom litewskim podczas spotkania w Bibliotece Litew-
skiej Akademii  Wojskowej im. Jonasa żemaitisa.

    W 2013 r. zarząd okręgu pomorskiego czynił starania w celu zmiany wize-
runku zawodu bibliotekarza. Służyły temu takie wydarzenia jak: imprezy promują-
ce biblioteki w ramach „Tygodnia Bibliotek”, kiermasze książek, wystawy, konkursy 
i wykłady. Na Pomorski Dzień Bibliotekarza zaproszono przedstawicieli władz lokal-
nych. Podczas uroczystości zasłużeni bibliotekarze otrzymali odznaczenia, ogłoszo-
no również wyniki konkursu na Bibliotekarza Roku Województwa Pomorskiego.

   Zarząd okręgu śląskiego wspólnie z Biblioteką Śląską oraz Powiatową i Miejską 
Biblioteką w Raciborzu zorganizowały uroczyste spotkanie bibliotekarzy z okazji 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek na Zamku w Raciborzu (24.05). Uroczystość była oka-
zją do uhonorowania najaktywniejszych bibliotekarzy odznaczeniami państwowymi 
i odznaczeniami stowarzyszeniowymi. W uroczystości udział wzięła przewodnicząca 
SBP Elżbieta Stefańczyk. Kol. Ewa Ambroży z Koła w Czeladzi otrzymała przyzna-
ną przez Kapitułę Sejmiku Województwa Śląskiego – Srebrną Odznakę  „Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego” a kol. Bożena Plutecka Odznakę Honorową Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. 

Zarząd okręgu wielkopolskiego po raz 20 zorganizował Konkurs im. Andrzeja 
Wojtkowskiego dla wielkopolskich bibliotekarzy. Nagrody Główne otrzymały: Ane-
ta Lipińska – starszy kustosz MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu i Alicja Spaleniak 
–  bibliotekarz dyplomowany Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Laureatem 
Nagrody Młodych została  Ewa Cywińska – bibliotekarz dyplomowany Biblioteki 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W oddziale leszczyńskim na uroczystości Dnia 
Bibliotekarza (14 maja) wręczono Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej, którą otrzymała 
kol. Janina Małgorzata Halec. Nagroda przyznawana jest bibliotekarzom wyróżniają-
cym się w pracy zawodowej i za współpracę ze środowiskiem. 

Przeprowadzono IV edycję Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego o Nagrodę im. Stanisława Badonia dla Bibliotekarza Roku Województwa 
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Zachodniopomorskiego, za rok 2012. Laureatką została kol. Andżelika Gałecka, dy-
rektor MBP im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach. Przewodnicząca zarządu 
okręgu zachodniopomorskiego SBP, Cecylia Judek, zorganizowała w Książnicy Po-
morskiej (14.05.) sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego, poświęcone 
zasłużonym bibliotekarzom, organizatorom działalności wydawniczej w regionie, 
animatorom upowszechniania książek i czytelnictwa, twórcom kolekcji bibliofilskich 
oraz księgoznawcom i antykwariuszom na Pomorzu Zachodnim. W dniu 25.10. 
odbyła się uroczystość wręczenia Pani Marii Hudymie dyplomu potwierdzającego 
nadanie Honorowego Członkostwa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, przy-
znanego przez Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego SBP.

Rok 2013 był pierwszym w nowej kadencji Stowarzyszenia. Nowe zarządy 
kół, oddziałów i okręgów analizowały znowelizowaną Strategię SBP... oraz przyjęte 
na KZD kierunki działania na najbliższe lata. Podejmowane inicjatywy wzbogacały 
działalność macierzystych bibliotek. Współpraca z innymi organizacjami i instytucja-
mi – szkołami, przedszkolami, domami kultury, organizacjami sportowymi – dawała 
wspaniałe rezultaty, z których chętnie korzystali mieszkańcy. Obchody Dnia Biblio-
tekarza i Bibliotek oraz zorganizowany po raz 10. Tydzień Bibliotek dały możliwość 
szerszej promocji bibliotek i pokazania kreatywności bibliotekarzy. Podejmowane 
działania, podobnie jak w latach poprzednich, pokazują różnorodność form pracy 
i skalę inicjatyw podejmowanych przez członków Stowarzyszenia.
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II. PLAN PRACY ZG SBP NA 2014 ROK

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 obejmuje zadania statutowe 
wynikające z  celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w:

 ശ Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, znowe-
lizowanej na lata 2013-2021, przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP 
8 czerwca 2013 r., 

 ശ Programie działania SBP na lata 2013-2017.
Rok 2014 jest piątym rokiem realizacji Strategii SBP..., część zadań stanowi 

kontynuację prac podjętych w poprzednich latach, inne wynikają z realizacji zawar-
tych umów, a także zadań ujętych w Statucie SBP. 

W 2014 r. główny nacisk działań położony będzie na:
 ശ realizację wniosków wynikających z Krajowego Zjazdu Delegatów SBP,
 ശ działania rzecznicze dotyczące projektu nowej ustawy o bibliotekach,
 ശ kontynuacje prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych,  

pedagogicznych i naukowych,
 ശ prowadzenie akredytacji profesjonalnej SBP w zakresie różnych form kształ-

cenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
 ശ integrację środowiska bibliotekarskiego wokół spraw związanych z zawodem 

bibliotekarza i rozwojem bibliotek,
 ശ doskonalenie zawodowe bibliotekarzy,
 ശ przygotowania do jubileuszu 100-lecia SBP,
 ശ aktywny udział (współorganizacja/organizacja) w uroczystościach okoliczno-

ściowych, jubileuszach, np. z okazji 650-lecia w służbie książki.

1. Działania organizacyjne

 ശ opracowanie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego SBP 
(zał. nr 1), 

 ശ pozyskiwanie i realizacja grantów, dotacji w zakresie:
• wydawania czasopisma „Bibliotekarz” i dodatku „Biblioteki publiczne z bliska 

i z daleka”,
• organizacji Tygodnia Bibliotek 2014,
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• organizacji konkursu „Bibliotekarz Roku”,
• wydawania dodatku „Świat Książki Dziecięcej” do „Poradnika Bibliotekarza”,
• tworzenia stron WWW bibliotek i edukacji informacyjnej,
• wzmocnienia potencjału instytucjonalnego SBP, 
• analizy funkcjonowania bibliotek, 
• obchodów Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych*,
• obchodów Jubileuszu „650 lat w służbie książki”*,
• realizacji programu wizyt studyjnych dla bibliotek publicznych*,
• organizacji Salonu Bibliotek na Targach Książki Historycznej,  

(* pod warunkiem przyznania dotacji)

 ശ pozyskiwanie sponsorów na poszczególne działania, partnerów wspiera-
jących (IBUK, MPLC, SOKRATES), reklamodawców, zawieranie porozumień 
o współpracy,

 ശ porządkowanie archiwum SBP,
 ശ przygotowanie do przeprowadzki Biura ZG SBP.

2. Działania merytoryczne

Plan pracy ZG SBP obejmuje zadania wynikające z celów strategicznych uję-
tych w Strategii SBP..., finansowanych z grantów oraz realizowanych na zasadach 
wolontariatu:

• Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki biblio-
tecznej w Polsce

1. Prace nad ustanawianiem projektu ustawy o bibliotekach.
2. Monitorowanie zmian w zakresie legislacji i ich wpływu na działalność bibliotek 

oraz zawodu bibliotekarza.
3. Wdrażanie programu badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicz-

nych: prowadzenie we współpracy z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedago-
gicznych, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konfe-
rencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich projektu pt.: „Analiza  
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funkcjonowania bibliotek”; wdrożenie oprogramowania do zbierania danych 
statystycznych w celu testowania wskaźników; testowanie oprogramowania.

4. Monitorowanie zdarzeń, sytuacji związanych z zawodem bibliotekarza i działa-
niami na rzecz zawodu, w tym ścieżki kariery zawodowej.

5. Działania na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i informacji, współpraca z biblio-
tekami, środowiskami naukowymi, akademickimi, NGO, stowarzyszeniami  
i samorządami.

6. Prace przygotowawcze do Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w 2017 r. (przygotowanie Kroniki).

• Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych 
oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy

1. Współpraca z bibliotekami publicznymi, pedagogicznymi, akademickimi, szkol-
nymi i bibliotekami innych typów, uczelniami kształcącymi bibliotekarzy i pra-
cowników informacji naukowej.

2. Współpraca z jednostkami opiniodawczymi (Krajową Radą Biblioteczną, Konfe-
rencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrekto-
rów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów Bibliotek 
Pedagogicznych).

3. Udział w debatach, przygotowywanie opinii, ekspertyz, podejmowanie działań 
interwencyjnych w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego oraz 
działań rzeczniczych w jednostkach administracji państwowej i terenowej, 
w tym: Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Edukacji 
Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Admini-
stracji i Cyfryzacji, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; opiniowanie rządowych 
projektów rozwoju kultury, nauki i edukacji, udział w posiedzeniach Sejmowych 
i Senackich Komisji Kultury.

4. Cykliczne spotkania robocze przedstawicieli Komitetu Porozumiewawczego 
Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców w ramach Jubileuszu „650 lat w służbie 
książki”.

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze książki, czy-
telnictwa i informacji, w tym z: Biblioteką Narodową, Instytutem Książki (Bi-
blioteka+), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (PRB), Koalicją 
Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY.
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6. Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia oddziaływania Stowarzysze-
nia na funkcjonowanie bibliotek (wspomaganie rozwoju bibliotek i procesów 
upowszechniania czytelnictwa poprzez działalność edukacyjną i upowszech-
nieniową, organizowanie warsztatów, konferencji, wydawanie prasy fachowej, 
publikacji naukowych i metodycznych) – pozyskiwanie partnerów działających 
w sektorze książki i bibliotek do wspólnych inicjatyw.

7. Realizacja XI edycji Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” 
nawiązującego do obchodów Jubileuszu „650 lat w służbie książki”.

8. Udział w Jubileuszu „650 lat w służbie książki”.
9. Realizacja VI edycji konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2014”.
10. Udział Stowarzyszenia w targach książki: V Warszawskich Targach Książki, Tar-

gach ACADEMIA, Targach Książki w Krakowie, Targach Książki Dziecięcej, XXIII 
Targach Książki Historycznej (organizacja IV Salonu Bibliotek, konkurs na dzia-
łania popularyzujące książkę i wiedzę historyczną w bibliotekach „Historyczne 
wędrówki z biblioteką”, akcja „Młodzież czyta dzieciom”).

11. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (pa-
tronat Stowarzyszenia w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach społecz-
nych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze 
kultury).

12. Współpraca zagraniczna
 ശ udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach i seminariach między-

narodowych  IAML,
 ശ realizacja Porozumienia z Ambasadą Nigerii dot. wymiany doświadczeń 

w dziedzinie bibliotekarstwa,  przyjęcia na staż członka Nigeryjskiego Stowa-
rzyszenia Bibliotek,

 ശ współpraca z PALA,
 ശ upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz o polskim biblio-

tekarstwie na forum międzynarodowym (informacje zamieszczane w angiel-
skiej wersji na portalu SBP).
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• Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu społecznego za-
wodu bibliotekarza

1. Rozwój platformy cyfrowej Stowarzyszenia, w tym m.in.:
 ശ przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju portalu,
 ശ budowa platformy e-learningowej,
 ശ aktualizacja i rozbudowa treści serwisu (budowa i wypełnianie serwisu 650 

lat książki),
 ശ doskonalenie współpracy pomiędzy redakcją portalu a regionalnymi struk-

turami Stowarzyszenia oraz sekcjami, komisjami i zespołami problemowymi 
ZG SBP,

 ശ zamieszczanie ofert dla bibliotekarzy z bibliotek naukowych, szkolnych i pu-
blicznych, 

 ശ rozwój strategii sprzedaży elektronicznej – stałe zamieszczanie w bazie infor-
macji pozyskanych z wydawnictwa,

 ശ prowadzenie profilu na Fecebook`u oraz Twitterze,
 ശ wydawanie newslettera.

2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP:
 ശ rozbudowa i uzupełnianie bazy członków SBP, 
 ശ realizacja programu ofert, ulg, bonusów dla członków Stowarzyszenia – (legi-

tymacje członkowskie, zniżki w opłatach konferencyjnych i zakupach książek),
 ശ aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja 9. Forum Młodych Biblioteka-

rzy („Biblioteka – przystań bez granic”, Gorzów Wlkp., 18-19.09),
 ശ kampania 1% dla SBP.

3. Integrowanie działań środowiska na rzecz zwiększenia prestiżu społecznego za-
wodu bibliotekarza:
 ശ organizacja IV edycji ogólnopolskiego konkursu  „Bibliotekarz Roku”, 
 ശ popularyzacja postaci (sylwetek, dorobku) znanych bibliotekarzy (artykuły 

i wywiady w czasopismach),
 ശ promowanie dobrych praktyk i wzorców w zakresie etyki zawodowej i wyso-

kich standardów kwalifikacji zawodowych,
 ശ realizacja konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego,
 ശ realizacja konkursu Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej, 
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 ശ honorowanie zasług i dorobku osób zasłużonych dla bibliotekarstwa oraz 
bibliotek (Medale i Odznaka Honorowa SBP), występowanie o odznaczenia 
państwowe i resortowe.

4. Przygotowanie oferty programowej, tematów, jako propozycji na spotkania śro-
dowiskowe, wyjazdy edukacyjne itp.

5. Prowadzenie cyklicznych badań wśród członków SBP dotyczących jakości 
i efektywności komunikacji między strukturami SBP, pozyskiwanie opinii człon-
ków SBP i przedstawicieli innych środowisk (współpracowników, partnerów) 
o Stowarzyszeniu. 

• Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształce-
nia i doskonalenia zawodowego 

1. Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy:
 ശ prowadzenie bieżącej działalności wydawniczej SBP – przewiduje się wydanie 

następujących pozycji:
a) czasopism: 11 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”, 

4 numerów „Przeglądu Bibliotecznego ”, 2 numerów „Zagadnień Informacji  
Naukowe” (od numeru 2 wersja papierowa i elektroniczna), 2 numerów 
„Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” (wersja papierowa i elektroniczna), 
Newslettera, 

b) książek: w serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” 10 pozycji, w serii „Biblio-
teki – Dzieci – Młodzież” 2 pozycje, w serii „FO-KA” 2 pozycje, w serii „Bi-
blioteczka Poradnika Bibliotekarza” 3 pozycje, w serii „Bibliotekarze Polscy 
we Wspomnieniach Współczesnych” 1 pozycja, w serii „Propozycje i Ma-
teriały” 3 pozycje, poza seriami – 1 pozycja (szczegółowy plan wydawniczy 
zamieszczono w załączniku nr 2),

c) e-booków (z konferencji towarzyszącej Zjazdowi SBP – 2013 r., VIII Forum 
Młodych Bibliotekarzy, Olsztyn), 

d) plakatu na Tydzień Bibliotek 2014,
e) „Informatora Organizacyjnego SBP”, 
f) materiałów promocyjnych (oferta wydawnicza, kalendarz na 2015);

 ശ udostępnianie cyfrowego archiwum wydawnictw SBP;
 ശ prowadzenie internetowej sprzedaży wydawnictw SBP.

2. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów (załącznik nr 3).
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3. Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy:
 ശ spotkania robocze przedstawicieli Stowarzyszenia z przedstawicielami ośrod-

ków kształcenia bibliotekarzy, 
 ശ opiniowanie propozycji zmian kierunków (specjalizacji) kształcenia bibliote-

karzy.
4. Prowadzenie monitoringu w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy przez biblio-

tekarzy (kontynuacja prac), uzupełnianie katalogu bibliotek oferujących staże 
i praktyki dla wolontariuszy i bibliotekarzy.

5. Prowadzenie systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form podno-
szenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy. 

Załączniki:
nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP,
nr 2: Plan wydawniczy SBP,
nr 3: Wykaz planowanych konferencji, seminariów i warsztatów ZG SBP. 

Załącznik nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP

Posiedzenia Prezydium ZG SBP
7 luty (piątek)

 ശ Projekt Planu pracy ZG SBP na 2014 r., 
 ശ Baza członków SBP – podsumowanie i określenie kierunków dalszych prac,
 ശ Sytuacja finansowa SBP, 
 ശ Sprawy dot. sprawozdań za 2013 r.,
 ശ Stan przygotowań do XI edycji Tygodnia Bibliotek, VII edycji konkursu „Mistrz 

Promocji Czytelnictwa 2014”.
 ശ Sprawy różne.

28 marca (poniedziałek)
 ശ Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP,
 ശ Omówienie Planu pracy ZG SBP na 2014 r.,
 ശ XI edycja Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat; VII edy-

cja konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz Promocji Czytelnictwa”; 
IV edycja konkursu „Bibliotekarz Roku” (stan realizacji),

 ശ Sprawy bieżące.
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24 czerwca (wtorek)
 ശ Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – podsumowanie,
 ശ Sprawy bieżące.

26 września (piątek) 
 ശ Realizacja Planu pracy ZG SBP na 2014 r.,
 ശ XXIII Targi Książki Historycznej, 
 ശ Sprawy bieżące.

12 grudnia (piątek)
 ശ Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP, 
 ശ Ocena działalności Stowarzyszenia w 2014 r.,
 ശ Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2015 r.,
 ശ Sprawy bieżące.

Posiedzenia Zarządu Głównego SBP 
28 marca (piątek)

 ശ Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, ZO SBP, Skarb-
nika SBP, Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, Wydawnictwa SBP w 2013 r.,

 ശ Zatwierdzenie Planu pracy ZG SBP na 2014 r.,
 ശ Zatwierdzenie bilansu za 2013 r., Planu finansowego na 2014 r., 
 ശ Omówienie Strategii rozwoju portalu sbp.pl,
 ശ Omówienie prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych 

i pedagogicznych,
 ശ XI edycja Tydzień Bibliotek – przebieg przygotowań; Realizacja konkursów: 

„Mistrz Promocji Czytelnictwa” (VI edycja), „Bibliotekarz Roku” (IV edycja),
 ശ Stan przygotowań do IX Forum Młodych Bibliotekarzy,
 ശ Sprawy bieżące.  

24 czerwca (wtorek)
 ശ Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w I półroczu 2014 r.,
 ശ Podsumowanie konkursów „Mistrz Promocji Czytelnictwa” oraz „Bibliotekarz 

Roku”,
 ശ Sprawy bieżące.
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12 grudnia (piątek)
 ശ Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w II półroczu 2014 r.,
 ശ Informacja o pracy Zarządów Okręgów i Oddziałów SBP przez opiekunów 

okręgów,
 ശ Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021,  
 ശ Sytuacja finansowa SBP w 2014 r. (próba podsumowania) i w 2015 r. (próba 

prognozy),
 ശ Sprawy bieżące.

Załącznik nr 2: Plan wydawniczy SBP 
Seria: „NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”

1. B. Kamińska-Czubała – Zachowania informacyjne w życiu codziennym.
2. E. Jamróz-Stolarska – Serie wydawnicze dla dzieci w latach 1945-1989.
3. J. Wojciechowski – Biblioteki w nowym otoczeniu.
4. Z. Gruszka (red.) – Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje.
5. Z. Gruszka (red.) – Oblicza polskiej bibliologii. Konteksty i transgresje.
6. W. Kostecka, M. Skowera (red.) – Harry Potter – fenomen społeczny, zjawisko 

społeczne, ikona popkultury.
7. J. Jasiewicz, E. B. Zybert (red.) – Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek 

i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego 
człowieka – IINiSB, Uniwersytet Warszawski.

8. B. Sosińska-Kalata (red.) Nauka o informacji. Nowe trendy, nowe zjawiska – Uni-
wersytet Warszawski.

9. M. Janiak (red.) – Informacja naukowa: bazy danych, biblioteki cyfrowe, repozy-
toria – Uniwersytet Jagielloński.

Seria: „BIBLIOTEKI – DZIECI – MŁODZIEż”
1. Stanisława Niedziela – Zwierzyniec literacki.
2. G. Lewandowicz-Nosal, K. Kujawa, A. Krawczyk – Warto mieć w bibliotece. 

Książki dla dzieci 2010-2013.
3. I. Podlasińska – Dysleksja czyli czytelnik oporny.
4. Danuta Świerczyńska-Jelonek – Literatura w procesie dojrzewania.
5. Joanna Papuzińska-Beksiak – Mój nowy bajarz.



BIULETYN ZG SBP Nr 1/2014 39

Seria: „BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA”
1. A. Arkabus – Mam 6 lat i gonię świat.
2. W. Matras – Biblioterapia. Poradnik.
3. B. M. Morawiec – Biblioblog w pigułce. Poradnik.

Seria: „LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEżY. STUDIA”
1. W. Kostecka (red.) – Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Inter-

tekstualne gry z tradycją literacką.
2. J. Ignatowicz – Zapomniane, zapamiętane.
3. A. Czernow (red.; po konf.) – Tove Jansson. Horyzonty twórczości (wspólnie  

z Finami).

Seria „PROPOZYCJE I MATERIAŁY”
1. Ł. Kołodziejczyk – Prywatność w Internecie – Nagroda Młodych SBP im. prof. 

Marii Dembowskiej.
2. A. Trembowiecki – Digitalizacja dla początkujących. Poradnik.

Razem: 22 publikacje.

Załącznik nr 3: Wykaz planowanych konferencji, seminariów i warsztatów 
ZG SBP. 

WARSZTATY
 ശ Ochrona danych osobowych, ochrona wizerunku –  (28.01),
 ശ Tworzenie prezentacji w programie Prezi (T. Kasperczyk, 14.03),
 ശ Prowadzenie BLOGA (B.M. Morawiec, 13.02),
 ശ Komiks w zbiorach bibliotecznych – obecność usprawiedliwiona czy nieuspra-

wiedliwiona  – 2 szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych 
(A. Rusek, kwiecień),

 ശ Aktywne formy pracy z młodym czytelnikiem – 2 szkolenia dla biblioteka-
rzy bibliotek publicznych i szkolnych (G. Walczewska-Klimczak, kwiecień, 
październik),

 ശ ABC digitalizacji zbiorów (J. Potęga, Z. Dobrowolski, M. Krupa, czerwiec)
 ശ Budowa serwisu edukacyjnego dotyczącego tworzenia stron WWW dla bi-

bliotek (M. Szmigielska),
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 ശ Biuletyn Informacji Publicznej (S. Czub-Kiełczewska),
 ശ Kontrola zarządcza i analiza ryzyka w bibliotekach (M. Majewska),
 ശ Prawo autorskie w bibliotece  (P. Gumiński)
 ശ Ochrona danych osobowych  (S. Czub-Kiełczewska),
 ശ Opracowanie zbiorów specjalnych w formacie MARC 21 – audiobooki, filmy 

DVD, e-booki, gry planszowe (projekt: M. Wróblewska),
 ശ Psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza; jak prezento-

wać się, budować/kształtować wizerunek; praca z czytelnikiem „trudnym” 
(P. Bodarski),

 ശ Budowa serwisu edukacyjnego dotyczącego pracy z użytkownikiem z proble-
mami komunikacyjnymi (M. Szmigielska),

 ശ Dokumenty życia społecznego – opracowanie, gromadzenie (projekt).

KONFERENCJE
 ശ „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, 

funkcjonalne wyposażenie”, (Biblioteka Raczyńskich, 11-12.06),
 ശ Działalność działów instrukcyjno-metodycznych (termin wrzesień-październik; 

ustalenie miejsca organizacji konferencji, zakresu problemów w kwietniu),
 ശ 50-lecie Sekcji Bibliotek Muzycznych (23-24.09),
 ശ Bibliografia regionalna (Książnica Beskidzka, 2-3.06), 
 ശ IX Forum Młodych Bibliotekarzy ph. „Biblioteka przystań bez granic” (Gorzów 

Wlkp., 18-19.09),
 ശ Czytelnictwo w dobie ery cyfrowej (Częstochowa, 24.09; Sekcja Bibliotek Pe-

dagogicznych i Szkolnych, Oddział SBP Częstochowa).
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III. POSIEDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH SBP 

1. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP 
7 luty

W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP Elżbieta Stefańczyk, członkowie Pre-
zydium: Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Mirosława Majew-
ska, Marzena Przybysz; zaproszeni: Stanisław Czajka – honorowy przew. SBP, Anna 
Grzecznowska, Marta Lach, Janusz Nowicki, Małgorzata Szmigielska, Małgorzata 
Dargiel-Kowalska.

Spotkanie prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk. Poinformowała o powołaniu 
Marty Lach na stanowisko zastępcy dyrektora ds. wydawniczych. Program posiedze-
nia obejmował następujące punkty porządku obrad:

1. Najważniejsze działania Zarządu Głównego SBP w okresie 13.12.2013 
– 7.02.2014. 

2. Przedstawienie projektu Planu pracy ZG SBP na 2014 r. (B. Budyńska) oraz Planu 
wydawniczego na 2014 r. Janusz Nowicki podkreślił, że Wydawnictwo idzie w kie-
runku rozwoju serii poradnikowej oraz nowej serii wydawanej z UW, dzięki której 
wchodzimy szerzej w środowisko polonistyczne. Wszystkie publikacje wydane 
w ramach tej serii są dofinansowane. Zaproponował również wydanie „Przeglą-
du Bibliotecznego” w języku angielskim. Kol. St. Czajka zauważył, że miałoby to 
duże znaczenie dla kultury i promocji.

3. Ustalenia i wytyczne zmierzające do zakończenia prac nad Bazą Członków SBP, 
m.in. zasady dostępu do bazy, prace dot. systematycznej aktualizacji danych, 
weryfikacja i uzupełnianie danych. Ustalono, że do przewodniczących okręgów 
i oddziałów zostanie wysłane pismo z informacją o harmonogramie prac. 
W terminie do 1 marca powinny zostać podjęte w okręgach i oddziałach uchwa-
ły w sprawie powołania administratorów bazy w poszczególnych strukturach. 
Uchwały będą przesyłane do Biura ZG SBP i na tej podstawie osoby upraw-
nione otrzymają komplet dokumentów dot. ochrony danych osobowych, 
w tym upoważnienie. Po podpisaniu dokumentów administratorzy prześlą je do 
Biura, dopiero wtedy Administrator Bezpieczeństwa Informacji Bazy Członków 
SBP wdroży przyznane uprawnienia. Prezydium podjęło Uchwałę nr 1/2014 po-
wołującą Zespół ds. Bazy Członków SBP. W skład Zespołu weszli: Sylwia Błasz-



BIULETYN ZG SBPNr 1/201442

czyk (przewodnicząca), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Monika Sówka-Cychner, 
Ewa Stachowska-Musiał, Łukasz Stochniał. Następnie jednogłośnie zostały pod-
jęte uchwały:
 ശ w sprawie przyjęcia Zasad dostępu do Elektronicznej Bazy Członków SBP 

(5/2014),
 ശ w sprawie przyznania uprawnień dostępu do Bazy Członków SBP (6/2014).

Prezydium postanowiło przyznać uprawnienia dostępu do Bazy Członków 
SBP dla przedstawicieli Zarządu Głównego (E. Stefańczyk, B. Budyńska, J. Paszta-
leniec-Jarzyńska, S. Błaszczyk), dla Przewodniczącej Komisji Odznaczeń i Wyróż-
nień (E. Stachowska-Musiał) oraz dla pracowników Biura ZG SBP (A. Grzecznowska, 
M. Dargiel-Kowalska, M. Szmigielska, Ł. Stochniał).

4.  Archiwum SBP – Zespół ds. Archiwum SBP, opracował następujące dokumenty:
 ശ instrukcję kancelaryjną dla Biura ZG SBP,
 ശ instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Biura ZG SBP,
 ശ instrukcję kancelaryjno-archiwalną dla zarządów okręgów, oddziałów i kół 

SBP,
 ശ jednolity rzeczowy wykaz akt dla SBP.

Wymienione instrukcje powinny być już stosowane, odpowiednie pismo 
w tej sprawie zostanie wysłane do zarządów okręgów. Kol. E. Stefańczyk złożyła na 
ręce kol. E. Stachowskiej-Musiał podziękowania dla wszystkich członków Zespołu. 

5. W kolejnym punkcie obrad głos zabrała kol.  S. Błaszczyk. Wyjaśniła, że niepra-
widłowości wykryte w Oddziale w Jeleniej Górze zostały już skorygowane, jed-
nak organy kontrolne powinny w przyszłości wykazać większą czujność w za-
kresie prawidłowej gospodarki finansowej (dotyczy to wszystkich struktur SBP).

Następnie jednogłośnie zostały podjęte uchwały:
 ശ Nr 2/2014 w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ciechanowie,
 ശ Nr 3/2014 w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ostródzie,
 ശ Nr 4/2014 w sprawie zmiany adresu siedziby Oddziału SBP w Warszawie. 

6. Sytuację finansową Stowarzyszenia omówiła A. Grzecznowska, dyrektor Biura 
ZG SBP. W styczniu odnotowano spory przychód ze sprzedaży książek, jednak 
cały czas systematycznie spada sprzedaż czasopism, co ma zasadniczy wpływ 
na bilans finansowy. 

7. Projekt nowego konkursu „Koło dla Bibliotek” zgłoszony przez kol. R. Wojtcza-
ka z Zarządu Okręgu Dolnośląskiego SBP. Celem konkursu jest aktywizacja kół 
SBP na rzecz podnoszenia prestiżu zawodu bibliotekarza, integracji środowiska 
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zawodowego bibliotekarzy, budowania poprawnych relacji z wszystkimi szcze-
blami władz samorządowych i państwowych. Pomysł był już zgłoszony na KZD. 
Członkowie Prezydium stwierdzili, że formuła konkursu jest niejasna, ponieważ 
trudno będzie rozdzielić działanie danej biblioteki od aktywności koła. Zapropo-
nowano doprecyzowanie regulaminu oraz przeprowadzenie pilotażu konkursu 
w okręgu dolnośląskim.

28 marca
W dniu 28 marca 2014 r. odbyło się w Biurze ZG SBP posiedzenie Zarządu 

Głównego SBP. Obecni byli członkowie ZG: Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Bar-
bara Budyńska, Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej 
Jagodziński, Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Ja-
rzyńska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Janusz Ambroży, 
Stanisław Czajka, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Małgorzata 
Hołodowicz, Marta Lach, Janusz Nowicki, Małgorzata Szmigielska.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk.
Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP (13-14.12.2013 r.).
2. Omówienie działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2013 – marzec 

2014 r. (E. Stefańczyk).
3. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdań za 2013 r.: 

a) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP (B. Budyńska),
b) Sprawozdanie  z działalności sekcji, komisji, zespołu ZG SBP (M. Przybysz),
c) Sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP (S. Błaszczyk),
d) Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SBP (M. Majewska).

4. Zatwierdzenie bilansu za 2013 r. (M. Hołodowicz); sprawozdanie finansowe za 
2013 r. zostało przyjęte (Uchwała nr 1/2014).

5. Plan pracy ZG SBP na 2014 r. (B. Budyńska, M. Lach).
6. Sytuacja finansowa SBP, prognoza na 2014 r. (A. Grzecznowska).

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zauważyła, że finanse Stowarzyszenia są wyni-
kiem tego, co się dzieje wokoło, pogłębiona dyskusja na ten temat powinna się od-
być w drugiej połowie roku. Kol. E. Stefańczyk dodała, że tzw. „grupa warszawska” 
ZG spotyka się co miesiąc i analizuje bieżącą sytuację finansową. Kol. J. Golczyk 
odniosła się do spadku sprzedaży czasopism. Stwierdziła, że nie oznacza to, że bi-
bliotekarze mniej czytają, tylko że mają dużo innych źródeł (internetowych), skąd 
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mogą czerpać informacje. Zdaniem kol. L. Bednarskiej pomocy trzeba szukać np. 
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Kol. M. Majewska zauważyła, że 
poziom czytelnictwa literatury fachowej wśród bibliotekarzy mogłoby poprawić 
przygotowanie zaleceń dot. wymogów kwalifikacyjnych. A. Grzecznowska zwróciła 
uwagę, że obecnie działamy w czasach kryzysu. Pogarszająca się sytuacja finansowa 
bibliotek ma bezpośredni wpływ na finanse SBP. Struktura finansowa dochodów 
SBP uległa znacznej zmianie w stosunku do tej, która była notowana kilkanaście 
lat temu, kiedy sprzedaż wydawnictw była podstawą finansowania działalności Sto-
warzyszenia. Spadek dochodów ze sprzedaży czasopism staramy się wyrównywać 
dochodami z realizacji wielu grantów, o które aplikujemy do różnych źródeł. Stan 
kadrowy Biura jest w zasadzie bez zmian, natomiast przybyło wiele nowych zadań 
związanych z realizacją grantów. Prowadzimy również obsługę różnych działań reali-
zowanych przez struktury terenowe.  

7. Baza Członków SBP – kol. E. Stefańczyk wystosowała do przewodniczących 
okręgów i oddziałów pismo z prośbą o podejmowanie uchwał w sprawie po-
wierzania wybranym członkom funkcji okręgowych/oddziałowych administra-
torów Bazy Członków SBP. Uchwały są przesyłane do Biura i na ich podstawie 
szykowane są upoważnienia i oświadczenia dla  administratorów. Po podpisa-
niu dokumentów osobom tym nadane zostaną hasła umożliwiające dostęp do 
danych w bazie.

8. Strategia rozwoju portalu sbp.pl (M. Szmigielska). Na razie powstał projekt 
dokumentu, będący wynikiem prac grupy roboczej. Po zakończeniu prac nad 
dokumentem finalnym, zostanie on rozesłany do wszystkich członków ZG. 
Zwrócono także uwagę, że wobec zakończenia finansowania działalności por-
talu z grantu FRSI zmienia się sposób realizacji jego zadań. Redakcja portalu 
włączyła się aktywnie w organizację i promocję nowych szkoleń, w tym zwią-
zanych z nowymi technologiami, które mogą przynieść środki na dalszy rozwój 
portalu. W br. uzyskano m.in. grant, który umożliwi budowę na portalu narzędzi 
e-learningowych.  

9. IX Forum Młodych Bibliotekarzy – stan przygotowań (E. Stefańczyk). Forum 
odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 18-19 września 2014 r. pod 
hasłem „Biblioteka – przystań bez granic”. Organizatorem jest Oddział SBP 
w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy WBP, Biblioteki PWSZ oraz ZG SBP. 
Wszystkie informacje organizacyjne będą zamieszczane w serwisie FMB na por-
talu sbp.pl.
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10. Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych. Informacje o re-
alizacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek przedstawiła kol. J. Paszta-
leniec-Jarzyńska. Program prowadzony jest przez SBP od 2010 r. i finansowany 
ze środków FRSI. W roku ubiegłym udało się zainteresować tą problematyką 
MKiDN. Stowarzyszenie uzyskało grant z programu Obserwatorium kultury. Ter-
min zakończenia grantu mija w październiku 2014 r. Do zastanowienia pozosta-
je kwestia, jak kontynuować program po zakończeniu grantu, ponieważ jest to 
niezbędne narzędzie dla bibliotek i ich organizatorów w analizowaniu działalno-
ści tych placówek. W ramach grantu przygotowano kilka ważnych dokumentów, 
m.in. analizę, w jaki sposób na świecie badana jest efektywność. Opracowa-
no również program komputerowy do wprowadzania danych statystycznych. 
W planach są warsztaty podsumowujące projekt.

11. Sprawy różne:
 ശ Ustalono termin posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej – 25 kwietnia 

2014 r. Na czerwcowym posiedzeniu ZG SBP kol. J. Ambroży przedstawi pro-
tokół GKR.

 ശ Jednogłośnie podjęte zostały uchwały: o zmianie adresu siedziby Zarządu 
Okręgu SBP w Opolu (Uchwała nr 2/2014) oraz o zmianie adresu siedziby 
Zarządu Oddziału SBP w Opolu (Uchwała nr 3/2014).

 ശ Przeprowadzka Biura ZG SBP do gmachu głównego BN nastąpi w dniach 
5-6 maja 2014 r.

 ശ Zarząd Okręgu SBP w Kielcach przesłał swoje uwagi dot. sposobu głosowa-
nia w konkursie „Bibliotekarz Roku” i zaproponował wprowadzenie kapituły. 
Kol. E. Stefańczyk poprosiła zebranych o zastanowienie się, kto mógłby wejść 
w skład kapituły. 

24 czerwca
W dniu 24 czerwca 2014 r. odbyło się w Bibliotece Narodowej w War-

szawie posiedzenie Zarządu Głównego SBP. Obecni byli członkowie ZG: Sylwia 
Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, 
Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński, Maja Kimnes, Mirosława Majewska,  
Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Michał 
Rogoż, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Janusz Ambroży, Małgorzata  
Dargiel-Kowalska, Małgorzata Hołodowicz, Ewa Kobierska-Maciuszko, Marta Lach, 
Tomasz Makowski, Janusz Nowicki, Małgorzata Szmigielska.
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Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. E. Stefańczyk. Na wstęp-
nie powitała dyrektora Biblioteki Narodowej, Tomasza Makowskiego, dziękując za 
umożliwienie wynajęcia pomieszczeń dla Biura ZG SBP w gmachu głównym BN. 

Tomasz Makowski skupił się w swoim wystąpieniu na omówieniu najważniej-
szych zadań w bieżącej działalności Biblioteki Narodowej:

 ശ inicjatywa BN, SBP i Urzędu Miasta Wrocławia dotycząca organizacji Kongre-
su IFLA w 2017 r. we Wrocławiu;

 ശ nowatorski projekt Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA, 
polegający na utworzeniu cyfrowej bazy książek i czasopism naukowych oraz 
ich udostępnianiu dzięki wdrożeniu systemu wypożyczeń międzybibliotecz-
nych plików elektronicznych;

 ശ prace nad wdrożeniem nowego internetowego systemu do pobierania nume-
rów ISBN i zarządzania nimi;

 ശ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, obejmujący najważ-
niejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na ryn-
ku, którego istotnym elementem są działania zmieniające i wzmacniające 
rolę biblioteki, m.in. modernizacja budynków bibliotek, unowocześnianie ich 
serwisu, zakup nowości, szkolenia bibliotekarzy. 
Porządek obrad ZG obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP (28.03.2014 r.).
2. Przedstawienie działalności Zarządu Głównego w okresie marzec 2014 – czer-

wiec 2014 r. (E. Stefańczyk).
3. Omówienie sytuacji finansowej SBP – kol. M. Majewska przedstawiła sprawoz-

danie Skarbnika Zarządu Głównego SBP za okres styczeń-maj 2014 r.  Porównu-
jąc okres styczeń-maj w ubiegłym roku i 2014 r., zanotowano zysk w wysokości 
63 828,18 zł, wynikający ze znacznego zmniejszenia kosztów podstawowej dzia-
łalności. Analizując przychody w analogicznych okresach nastąpił wzrost przy-
chodu ze sprzedaży książek, przychodu z organizacji warsztatów i konferencji. 
W kosztach uzyskano oszczędności m.in. w wydatkach na materiały biurowe, 
usługi drukarskie, usługi informatyczne, usługi gastronomiczne oraz wynajmu 
pomieszczeń na konferencje i posiedzenia. Następnie Zarząd Główny zatwier-
dził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 r., uwzględniające spra-
wozdania z wszystkich okręgów SBP (Uchwała nr 4/2014).

4. Zatwierdzenie wyników konkursu Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego 
za 2013 r.  – Kol. E. Stefańczyk przedstawiła wyniki głosowania Komisji Nagrody 
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Naukowej. W kategorii „Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, 
źródłowym” Komisja rekomendowała do nagrody publikację Marka W. Kolasy 
Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny. 
W kategorii „Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym” nominację 
uzyskała publikacja Anety Firlej-Buzon Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła 
do badań dziejów kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956. W kategorii „Podręczniki 
akademickie” nominowano publikację Anny Mierzeckiej-Szczepańskiej Badania 
zachowań informacyjnych. W kategorii „Prace o charakterze praktyczno-wdro-
żeniowym” Komisja rekomendowała publikację Jadwigi Woźniak-Kasperek, Te-
resy Głowackiej, Anny Bober, Danuty Patkaniowskiej, Barbary Majchrowskiej, 
Grażyny Marii Wilczyńskiej, Przemysława Ćwikowskiego Katalogowanie w języ-
ku haseł przedmiotowych KABA. Podręcznik. Zarząd Główny zatwierdził wyniki 
głosowania Komisji. Informacja o laureatach konkursu znajdzie się na portalu 
sbp.pl oraz w czasopismach SBP. Nagrodą jest dyplom oraz medal.

5. Program ulg i bonusów – zatwierdzenie regulaminu. Kol. E. Stefańczyk przedsta-
wiła projekt Regulaminu przyznawania ulg i bonusów dla członków SBP w roku 
2014. Zaproponowała utrzymanie dotychczasowych ulg: w opłatach za udział 
w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz za zakup wydawnictw SBP. 
Kol. M. Butkiewicz zaproponował, aby omawiany regulamin obowiązywał 
również w roku 2015, co spotkało się z aprobatą członków ZG. Zebrani przy-
jęli Regulamin przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2014-2015 
(Uchwała nr 5/2014).

6. Wyniki kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej SBP kol. J. Ambroży przedstawił wyniki kontroli, którą GKR przepro-
wadziła 25 kwietnia 2014 r. Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji 
oraz dodatkowych informacji uzyskanych od Przewodniczącej SBP, Dyrektor 
Biura ZG SBP oraz Głównej Księgowej, Komisja pozytywnie oceniła działania ZG 
SBP, w tym działania w celu poprawy sytuacji finansowej SBP. Komisja zaleca 
opracowywanie projektów budżetów uchwalanych przez ZG SBP na kolejne 
lata.

7. Akredytacja Profesjonalna SBP – kol. E. Kobierska-Maciuszko, przewodniczą-
ca Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP przedstawiła projekt Regulaminu 
przyznawania Certyfikatów Komisji Akredytacji Profesjonalnej Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, opracowany przez Henryka Hollendra przy współpra-
cy członków i ekspertów Komisji. Omawiany materiał dotyczył akredytacji dla 
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osób fizycznych – pracowników bibliotek i instytucji pokrewnych. Taka proce-
dura akredytacji może być motywacją i satysfakcją zarazem dla ludzi rozwijają-
cych się w zawodzie, z drugiej strony czytelnym sygnałem dla ich pracodawców, 
iż jest to pracownik, który reprezentuje poziom zawodowy ponad minimum. 
Kol. B. Budyńska stwierdziła, że to bardzo cenna inicjatywa, szczególnie 
w sytuacji, jaka panuje w środowisku akademickim i na rynku pracy. Inni człon-
kowie ZG zgodzili się z tym stwierdzeniem. Zgłoszono jednak uwagi do projektu. 
Do zastanowienia jest sposób finansowania. W projekcie przedstawionym przez 
kol. E. Kobierską-Maciuszko proponuje się, że kandydat będzie płacił za sam 
certyfikat, w przypadku jego przyznania. Taki sposób finansowania nie pokryje 
jednak wszystkich kosztów związanych z przeprowadzeniem procedury akredy-
tacyjnej. Obecni zgłosili inne propozycje: kandydat płaci za całą procedurę, nie-
zależnie od decyzji Komisji; recenzenci pracują bez wynagrodzenia; uzyskamy 
grant na pokrycie kosztów procedur akredytacyjnych. Kol. M. Rogoż zwrócił po-
nadto uwagę, że przy zakładanej liczbie 2 recenzentów może być problem, jeśli 
recenzje będą rozbieżne. W takiej sytuacji należałoby rozważyć dopuszczenie 
trzeciego recenzenta. Kol. S. Błaszczyk zasugerowała skonsultowanie projektu 
ze wszystkimi konferencjami dyrektorów bibliotek – publicznych, akademickich 
i pedagogicznych. Po krótkiej dyskusji uznano, że konferencjom zostanie przed-
stawiony projekt już dopracowany. Kolejna uwaga dotyczyła składu Komisji 
Akredytacji Profesjonalnej SBP. Należy rozszerzyć skład Komisji o osoby spoza 
grona bibliotek akademickich – przedstawicieli bibliotek publicznych. Zarząd 
Główny upoważnił Komisję do dalszych prac nad doprecyzowaniem projektu. 
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaapelowała, aby kontynuować akredytację insty-
tucjonalną – od lipca 2013 r. przyznano 6 akredytacji. Kol. E. Stefańczyk popro-
siła o przesyłanie do Biura ZG SBP informacji o firmach prowadzących szkole-
nia dla bibliotekarzy, abyśmy mogli przedstawiać im ofertę SBP. Kol. J. Golczyk 
i M. Szmigielska zgłosiły pomysł przyznawania certyfikatu dla trenerów szkolą-
cych bibliotekarzy.

8. Realizacja Strategii SBP... (J. Pasztaleniec-Jarzyńska) – Zadania wynikające 
ze Strategii... zostały wpisane do Planu pracy ZG SBP na 2014 r. Najważniej-
szym zadaniem obecnie realizowanym jest Analiza Funkcjonowania Bibliotek. 
W ramach projektu przeprowadzono badania pilotażowe, których celem było 
testowanie sposobu gromadzenia i analizy danych. Badania były prowadzone  
w 2012 r. (objęto nimi 63 biblioteki publiczne), w 2013 r. (234 biblioteki publiczne,  
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12 pedagogicznych), w 2014 r. (346 bibliotek publicznych, 12 pedagogicznych). 
Zadania na 2014 r. obejmują analizę i podsumowanie badań pilotażowych, 
prace nad rozwojem oprogramowania komputerowego, opracowanie zasad 
zarządzania projektem oraz organizację seminarium promującego AFB (2.10). 
W 2015 r. planuje się zaprosić do projektu jak największą liczbę bibliotek, należy 
również pozyskać sponsorów na jego rozwój. Wszystkie informacje na temat 
projektu dostępne są na portalu (na podstronie poświęconej AFB).

9. Strategia rozwoju portalu sbp.pl – Redaktor portalu sbp.pl, M. Szmigielska krót-
ko przypomniała Strategię rozwoju portalu sbp.pl.  Zarząd Główny przyjął doku-
ment (Uchwała nr 6/2014).

10. IX Forum Młodych Bibliotekarzy – Forum odbędzie się w Gorzowie Wielko-
polskim w dniach 18-19 września 2014 r. pod hasłem „Biblioteka – przystań 
bez granic”. Organizatorem jest Oddział SBP w Gorzowie Wielkopolskim, przy 
współpracy WBP, Biblioteki PWSZ oraz ZG SBP. Wszystkie informacje organiza-
cyjne są zamieszczane w serwisie FMB na portalu sbp.pl. Obecnie trwa przyj-
mowanie zgłoszeń.

11. Tydzień Bibliotek 2014 – podsumowanie. Kol. E. Stefańczyk poinformowała, 
że rozstrzygnięcie Konkursu na najciekawsze wydarzenie organizowane w ra-
mach Tygodnia Bibliotek 2014 nastąpi w połowie lipca br. Następnie opiekuno-
wie okręgów referowali przebieg imprez w ramach TB 2014 w poszczególnych 
okręgach SBP. Organizowano m.in. kiermasze, spotkania autorskie, konkursy, 
wystawy itp.:
 ശ okręg opolski; okręg łódzki – na podkreślenie zasługuje inicjatywa włączenia 

w obchody TB różnych instytucji,
 ശ okręg podkarpacki – bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy 

z cyklu „Noc w bibliotece”,
 ശ okręg pomorski; okręg zachodniopomorski – szczególnie ważnym wydarze-

niem było otwarcie przez MBP w Szczecinie interdyscyplinarnej Filii biblio-
tecznej „ProMedia”,

 ശ okręg lubuski; organizowano spotkania bibliotekarzy publicznych, szkolnych 
i pedagogicznych, akcje z cyklu „Bookcrossing”, wyjazd integracyjny do biblio-
teki w Poczdamie, Festiwal Kulinarny Bibliotekarzy.

12.  Informacje o przebiegu konkursów SBP – „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013”, 
„Bibliotekarz Roku 2013” (E. Stefańczyk). Konkursy SBP przeprowadzone w 2014 r. 
podsumowała kol. E. Stefańczyk. Konkurs „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013 r.” 
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wygrała Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Ponadto przyznano II miej-
sce, dwa równorzędne III miejsca oraz  5 wyróżnień. Laureaci otrzymali nagro-
dy książkowe oraz dyplomy, które zostały wręczone podczas gali otwarcia War-
szawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. W konkursie 
„Bibliotekarz Roku 2013” I miejsce zajęła Renata Pańka, kierownik Filii nr 1 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzel-
cach Opolskich. Laureatka oraz wszyscy finaliści otrzymali nagrody finansowe 
oraz dyplomy, które zostały wręczone w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu 
podczas konferencji „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysło-
we aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014”. 
Kol. E. Stefańczyk przedstawiła ponadto propozycję zmiany formuły głosowania 
w konkursie „Bibliotekarz Roku”. O zwycięstwie decydowałoby nie tylko głoso-
wanie internautów, ale również okręgi miałyby pewną pulę głosów. Zauważyła 
również, że należy rozważyć propozycję, aby podczas konkursu honorować bi-
bliotekarzy – wolontariuszy, działających na rzecz Zarządu Głównego i poszcze-
gólnych okręgów. Zapowiedziała rozpoczęcie jesienią prac nad nowym regula-
minem Konkursu.  

13. Sprawy różne:
 ശ kol. S. Błaszczyk poinformowała o uchwale Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie 

w sprawie likwidacji Oddziału Północnego SBP w Goleniowie i włączeniu jego 
kół w strukturę Oddziału SBP w Szczecinie. Powodem rozwiązania oddziału 
w Goleniowie jest rezygnacja z przyczyn zdrowotnych przewodniczącej zarzą-
du oddziału oraz skarbnika zarządu oddziału. Zarząd Główny przyjął do wia-
domości informację o likwidacji Oddziału SBP w Goleniowie i przeprowadzi 
niezbędne zmiany w KRS-ie;

 ശ kol. M. Kimnes i kol. J. Golczyk poruszyły temat firmy MPLC, która jest part-
nerem SBP. Niektóre biblioteki dysponują opiniami prawnymi, stwierdzają-
cymi, że Parasol Licencyjny oferowany przez firmę nie daje pełnej ochrony 
bibliotece. Kol. E. Stefańczyk poprosiła o przesyłanie innych opinii prawnych 
oraz szczegółowych informacji o wszystkich przypadkach kontrowersyjnych 
praktyk stosowanych przez MPLC. Jeśli opinie prawne będą rozbieżne z wyja-
śnieniami MKiDN w sprawie wyświetlania filmów w bibliotekach, SBP będzie 
rozmawiać z partnerem o tej sytuacji oraz zwróci się do MKiDN o ponowną 
interpretację prawną. 
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2. Uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP

UCHWAŁA Nr 1/2014
Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Bazy Członków SBP
        
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mając 

na celu usprawnienie prac nad rozbudową Bazy Członków SBP, powołuje Zespół 
w następującym składzie:

Sylwia Błaszczyk – przewodnicząca
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Monika Sówka-Cychner
Ewa Stachowska-Musiał – sekretarz 
Łukasz Stochniał

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA Nr 2/2014
Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ciechanowie

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pod-
czas posiedzenia w dniu 7 lutego br. postanawia przyjąć do wiadomości informację 
o likwidacji Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ciechanowie.
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 Podstawa: Uchwała nr 1/2013 Zarządu Okręgu SBP w Warszawie z dn. 28 
lutego 2013 r.

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA Nr 3/2014
Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ostródzie

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pod-
czas posiedzenia w dniu 7 lutego br. postanawia przyjąć do wiadomości informację 
o likwidacji Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostródzie.

 Podstawa: Uchwała nr 1/2013 Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie z dn. 30 
grudnia 2013 r.

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA Nr 4/2014
Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Warszawie

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na pod-
stawie przedstawionych przez kol. przewodniczącą Zarządu Oddziału w Warszawie 
dokumentów, akceptuje dokonanie zmiany adresu ww. Oddziału.
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Dotychczasowy adres Zarządu Oddziału SBP w Warszawie al. Solidarności 90, 
01-003 Warszawa zostaje zmieniony na adres: ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa.

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5/2014
Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia Zasad dostępu do Elektronicznej Bazy Członków SBP

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mając 
na celu usprawnienie prac nad rozbudową Bazy Członków SBP przyjmuje dokument 
Zasady dostępu do Elektronicznej Bazy Członków SBP, który stanowi załącznik do 
niniejszej Uchwały.

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA Nr 6/2014
Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie przyznania uprawnień dostępu do Bazy Członków SBP

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na po-
siedzeniu w dn. 7 lutego 2014 r. postanawia przyznać uprawnienia dostępu do Bazy 
Członków SBP:
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Członkom Zarządu Głównego SBP:
- Elżbiecie Stefańczyk – Przewodniczącej SBP
- Joannie Pasztaleniec-Jarzyńskiej – Wiceprzewodniczącej ZG SBP
- Barbarze Budyńskiej – Sekretarzowi Generalnemu SBP
- Sylwii Błaszczyk – członkowi Prezydium ZG SBP ds. okręgów
Przewodniczącej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień – Ewie Stachowskiej-Musiał
Pracownikom Biura ZG SBP:
- Annie Grzecznowskiej – dyrektorowi Biura ZG SBP
- Małgorzacie Dargiel-Kowalskiej – pracownikowi Sekretariatu
- Małgorzacie Szmigielskiej – redaktorowi naczelnemu portalu sbp.pl
- Łukaszowi Stochniałowi – Administratorowi Głównemu Bazy Członków SBP
Zakres uprawnień określa dokument Zasady dostępu do Elektronicznej Bazy 

Członków SBP.

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA Nr 1/2014
Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dn. 28 marca 2014 r. 
przyjął i zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 28 marca 2014 r.
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UCHWAŁA Nr 2/2014
Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Opolu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na podstawie przedsta-
wionych przez kol. przewodniczącą Zarządu Okręgu w Opolu dokumentów, akceptu-
je dokonanie zmiany adresu ww. Okręgu.

Dotychczasowy adres Zarządu Okręgu SBP w Opolu ul. Piastowska 18, 45-081 
Opole zostaje zmieniony na adres: ul. Minorytów 4, 45-017 Opole.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 3/2014
Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Opolu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na podstawie przedsta-
wionych przez kol. przewodniczącą Zarządu Oddziału w Opolu dokumentów, akcep-
tuje dokonanie zmiany adresu ww. Oddziału.

Dotychczasowy adres Zarządu Okręgu SBP w Opolu Pl. Piłsudskiego 5-6, 45-
706 Opole zostaje zmieniony na adres: ul. Minorytów 4, 45-017 Opole.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 28 marca 2014 r.
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UCHWAŁA Nr 4/2014
Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za 2013 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dn. 24.06.2014 r. 
przyjął i zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5/2014
Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP 
w latach 2014-2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, po zapoznaniu się 
z propozycją Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2014-
2015, podejmuje uchwałę o jego przyjęciu. 

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Ty dla SBP, SBP dla Ciebie!
Regulamin przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2014-2015

1. Przedmiotem ulg i bonusów w latach 2014-2015 objęte są:
a) opłaty za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach organizowa-

nych przez ZG SBP,
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b) zakup publikacji zwartych wydanych przez Wydawnictwo SBP.
2. Ustala się następujące wysokości ulg: 

a) przy opłatach za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach 
do 10% dla członków SBP,

b) przy zakupie publikacji zwartych SBP – do 25% dla wszystkich członków 
SBP.

3. Struktury lokalne SBP mogą rozszerzyć zakres ulg i bonusów na inne formy ak-
tywności stowarzyszeniowej i kulturalnej, w zależności od posiadanych przez 
nie środków,

4. Każdy członek SBP ma prawo do korzystania z w/w ulg pod warunkiem, że:
a) jego dane zostały umieszczone w Bazie Członków,
b) posiada ważną legitymację członkowską,
c) opłacił składki za rok kalendarzowy odpowiednio do dnia 31 grudnia 2013 r. 

oraz do dnia 31 grudnia 2014 r. i zostało to odnotowane w Bazie Członków 
do dnia 31 marca 2014 r. – składki za 2013 r. oraz do dnia 31 marca 2015 r. 
– składki za 2014 r. (z wyłączeniem członków SBP zwolnionych z opłacania 
składek).

d) spełnia wymóg odpowiedniego stażu członkowskiego w przypadku ulg 
ustalonych w p. 2.1.

UCHWAŁA Nr 6/2014
Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju portalu sbp.pl

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mając na celu rozwój 
ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego sbp.pl, przyjmuje dokument Strategia 
rozwoju portalu sbp.pl.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 24 czerwca 2014 r.
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IV. KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY 

1. Ochrona danych osobowych w bibliotece (Warszawa, 28.01, 20.03).
Seminarium miało na celu omówienie obowiązujących przepisów, nakre-

ślenie praw oraz obowiązków pracowników i czytelników biblioteki, wynikających 
z ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy uzyskali podstawową wiedzę 
z zakresu ochrony danych osobowych oraz wytycznych dotyczących ochrony danych 
osobowych w bibliotekach publicznych. Spotkania (w dwóch turach) prowadziła 
Sylwia Czub-Kiełczewska – koordynator realizacji przepisów ochrony danych oso-
bowych w warszawskim oddziale Instytutu Książki, autorka artykułów na ten temat 
publikowanych w „Bibliotekarzu”.

2. Biblioblog – blogger w pigułce. Warsztaty tworzenia bloga bibliotecznego dla 
początkujących (Warszawa, 13.02).

Celem warsztatu było pokazanie, w jaki sposób biblioteka, bibliotekarze i inni 
mogą promować siebie za pomocą bloga, jak przyciągnąć czytelników, organizować 
platformę informacyjną, a jednocześnie zaistnieć w sieci tworząc swoją „wirtualną 
wizytówkę”. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. od czego i jak zacząć pro-
wadzić blog, jakie panują zasady w blogosferze i jak skutecznie wypromować się 
w sieci. Warsztaty prowadziła znana blogerka  Barbara Morawiec, redaktor naczelna 
i autorka bloga bibliotecznego Lustro Biblioteki.

3. Wydobyć z fotografii (Olsztyn, 25.02).
Podczas warsztatów omówiono i przećwiczono takie zagadnienia z edycji 

zdjęć, jak: redukcja czerwonych oczu, maskowanie niedoskonałości twarzy, po-
prawienie kontrastu zdjęcia, nadanie efektu zamglenia, wykadrowanie, usunięcie 
ze zdjęcia elementów niepożądanych, zmiana koloru tła i innych kolorów (zdjęcia  
w sepii, czarno-białe), wykonanie kolażu z kilku zdjęć, poprawianie starych uszko-
dzonych zdjęć, pomniejszenie zdjęć (przygotowanie do wysyłki lub umieszczenia na 
stronie WWW), sposoby archiwizowania zdjęć. Warsztaty, zorganizowane przez Od-
dział SBP w Olsztynie, prowadził Piotr Patejuk. 
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4. Cywilnoprawna ochrona wizerunku, jako dobra osobistego (Warszawa, 6.03).
Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: wprowadzenie 

w tematykę „wizerunku”, „wizerunek” w bibliotece; rozumienie pojęcia „wizerunek” 
w języku polskim oraz językach: prawnym i prawniczym; „wizerunek”, jako dobro 
osobiste; eksploatacja „wizerunku” zgodnie z prawem autorskim; pola eksploata-
cji „wizerunków” w ramach działalności bibliotekarskiej (w tym działalności: edu-
kacyjnej, wydawniczej, dokumentacyjnej oraz popularyzatorskiej), dobre praktyki 
w bibliotece w zakresie wykorzystania „wizerunków”; ochrona wizerunku – roszcze-
nia niemajątkowe i majątkowe; szczególne postacie wizerunku (dziecka, sportow-
ca, pracownika, sprawcy przestępstwa). Zajęcia prowadził Przemysław Gumiński – 
prawnik w Sądzie Najwyższym. 

5. Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informa-
cyjnym (Warszawa, 14.03).

Celem warsztatów było przedstawienie zasad tworzenia skutecznego, prawi-
dłowego i innowacyjnego przekazu informacyjnego za pomocą narzędzi Prezi. Każdy 
z uczestników miał możliwość w trakcie warsztatów przygotować pod okiem trene-
ra, Tomasza Kasperczyka – grafika komputerowego i operatora DTP, webmastera,  
projekt prezentacji na dany temat i omówić wspólnie z prowadzącym powstające 
problemy.

6. Komiks w zbiorach bibliotecznych – obecność uprawniona czy nie (Warszawa, 
28.03).

Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom historii komiksowego 
gatunku na świecie i w Polsce; ukazanie pożytków i strat płynących z obecności 
komiksów w bibliotekach; zapoznanie słuchaczy z aktualną ofertą rynkową krajo-
wych wydawnictw komiksowych, a także ze źródłami informacji o komiksach i wy-
dawnictwach komiksowych. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję samo-
dzielnego ułożenia zestawu komiksów, dostosowanego do potrzeb użytkowników 
ich bibliotek. Warsztaty prowadził dr Adam Rusek, pracownik Zakładu Rękopisów 
Biblioteki Narodowej, badacz i znawca dziejów polskiego komiksu, autor wielu arty-
kułów i kilku książek na ten temat.
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7. Aktywne formy pracy z czytelnikiem – Jak dyskutować o książkach? (Warsza-
wa, 10.04, 6.06)

Celem zajęć było zapoznanie uczestników z wybranymi metodami organizo-
wania dyskusji, szczególnie przydatnymi w pracy z książką i z czytelnikiem. Zapre-
zentowane metody i techniki sprzyjają ożywieniu kontaktów w grupie, inicjują wy-
mianę opinii czytelników o książce, ułatwiają zbudowanie przestrzeni do mówienia 
o emocjach czytelniczych. Warsztaty prowadziła dr Grażyna Walczewska-Klimczak 
– adiunkt w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN, m.in. współautorka programu Kur-
su Kwalifikacyjnego „Arteterapia – Kultura przeciw wykluczeniu” dla Narodowego 
Centrum Kultury, a także programu warsztatów dla instruktorów działów meto-
dycznych bibliotek wojewódzkich „Inna biblioteka. Między stronami, między wier-
szami”, rzeczoznawca w zespole opracowującym program specjalizacji „Animacja 
kultury w środowisku lokalnym”, autorka wielu publikacji nt. animacji czytelnictwa 
dziecięcego. 

 
8. Strony WWW dla bibliotek (Warszawa, 13-14.05, 19-20.05).

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji informacyjnych kadr 
miejskich i wiejskich bibliotek publicznych z zakresu projektowania i prowadzenia 
stron internetowych bibliotek oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi, zarówno 
informatycznych, jak i wsparcia merytorycznego. Program warsztatów obejmował  
zagadnienia:

 ശ terminologii dot. Internetu, budowy stron WWW, 
 ശ konfiguracji w zakresie instalowania i obsługi systemu zarządzania treścią,
 ശ wyboru szablonu stron WWW bibliotek,
 ശ metod zamieszczania tekstów, grafiki, materiałów audio i wideo na stronach 

internetowych, 
 ശ architektury i użyteczności stron WWW,
 ശ budowy elementów społecznościowych na stronach WWW.

Warsztaty łączyły w sobie prezentacje przygotowane przez prowadzących 
z zajęciami praktycznymi, w czasie których uczestnicy, przy wsparciu trenerów, bu-
dowali samodzielnie „krok po kroku” przykładowe strony WWW bibliotek. W warsz-
tatach uczestniczyło 40 bibliotekarzy z całej Polski, w tym bibliotekarze z bibliotek 
miejskich i wiejskich działających w województwach o najniższym poziomie kompu-
teryzacji. Zajęcia prowadziła redakcja portalu sbp.pl. Przedsięwzięcie dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach grantu reali-
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zowanego przez SBP: „Wsparcie bibliotek w zakresie tworzenia stron internetowych 
i edukacji informacyjnej”. 

9. VIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek „Czytelnictwo 
w dobie Informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie” (Gdańsk, 15-16.05).

Podczas konferencji, której współorganizatorem była Komisja Zarządzania 
i Marketingu ZG SBP, poruszono następujące zagadnienia: stan czytelnictwa w kraju 
i za granicą; trendy czytelnicze młodego pokolenia; programy publiczne i społeczne 
wspierające czytelnictwo, w kraju i za granicą; działalność organizacyjna bibliotek 
wspierająca czytelnictwo różnych grup społecznych; bariery organizacyjne, społecz-
ne i kulturowe wpływające na spadek zainteresowania książką; nowe technologie 
stosowane w procesie czytania (formaty zapisu, urządzenia, oprogramowanie); 
marketing usług bibliotecznych i promocja książki; zmiany w organizacji pracy bi-
bliotek wynikające z pełnienia nowych funkcji społecznych; oferta wydawnicza na 
polskim rynku.

10. XXXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP „Bibliotekarze w służbie czło-
wieka i książki” (Katowice, 17.05).

Spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, Bibliotekę Śląską, Duszpasterstwo Bibliotekarzy, Federację Biblio-
tek Kościelnych FIDES oraz Sekcję Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych ZG 
SBP było połączone z prezentacją książki: Duszpasterstwo bibliotekarzy w służbie 
człowieka i książki.

11. Bibliografia regionalna a współczesny użytkownik. Spotkanie Zespołu ds. Bi-
bliografii Regionalnej ZG SBP” (Bielsko-Biała; Szczyrk, 2-3.06).

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy bibliotek publicznych, pedagogicznych, 
Biblioteki Narodowej. Obrady odbywały się w Bielsku-Białej i Szczyrku. W czasie 
spotkania omawiano bibliografie regionalne tworzone w bibliotekach w Bielsku-
-Białej, Pszczynie oraz system Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Dokonano 
analizy organizacji prac nad bibliografią regionalną w bibliotekach wojewódzkich, 
na podstawie ankiet nadesłanych przez biblioteki. Zaprezentowano źródła informa-
cji faktograficznej, opracowane w powiązaniu z zasobami bibliografii regionalnej.
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12. I Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Naukowych „Biblioteki naukowe – 
wyzwania a rzeczywistość” (Wrocław, 9.06).

Konferencja zorganizowana przez Sekcję Bibliotek Naukowych SBP, Sekcję Bi-
bliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą. 

Podczas spotkania omówiono działalność lubelskiego środowiska bibliotek 
naukowych, a także doświadczenia wrocławskie dot. skutków wprowadzenia de-
regulacji zawodu bibliotekarza dyplomowanego, dyskutowano również na temat 
zorganizowania konferencji dot. zawodu bibliotekarza i jego przyszłości w świe-
tle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej 
stosowania. 

13. Warsztaty „ABC Digitalizacji” (Warszawa, 10.06).
Celem warsztatów było: przekazanie w komunikatywny sposób podstawowej 

wiedzy na temat digitalizacji zbiorów bibliotecznych, organizacji procesu tworzenia 
kolekcji cyfrowych, a także przygotowanie trenerów (tutorów), wspierających osoby 
zainteresowane digitalizacją kolekcji rodzinnych, prywatnych. Zajęcia prowadził ze-
spół doświadczonych praktyków i nauczycieli akademickich – Zdzisław Dobrowolski 
i Michał Krupa – posiadający wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu Bibliologicz-
nej Biblioteki Cyfrowej UW oraz Joanna Potęga, organizator pierwszej Polony.

14. Konferencja „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe 
aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014”, 
(11-12.06, Poznań).

Konferencja, zorganizowana przez Zarząd Główny SBP, we współpracy z Bi-
blioteką Raczyńskich oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną – Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu odbywała się w IV sesjach:
• sesja I, obejmująca prezentację tendencji światowych w architekturze biblio-

tek oraz ich zastosowanie przy realizacji programu „Biblioteka+. Infrastruktura 
bibliotek”,

• sesja II, biblioteki publiczne,
• sesja III, biblioteki akademickie,
• sesja IV, biblioteki pedagogiczne i szkolne.

Problemy kształtowania przestrzeni bibliotecznych prezentowali bibliote-
karze oraz architekci biorący udział w realizacjach tego typu projektów. Oprócz 
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pogłębienia wiedzy na temat najnowszych realizacji budownictwa bibliotecznego 
konferencja służyła pobudzeniu inspiracji do działania, by biblioteki stawały się co-
raz bardziej otwarte, atrakcyjne, wielofunkcyjne, wygodne, o wyższym standardzie 
obsługi czytelniczej. W konferencji wzięło udział ok. 120 osób. 

15. Warsztaty „Lato w bibliotece” (Warszawa, 30.06).
Celem warsztatów było nabycie umiejętności wykorzystania ciekawej książki 

(np. Czarownica piętro niżej Marcina Szczygielskiego) do prowadzenia atrakcyjnych 
zajęć dla dzieci w wolnym czasie. Uczestnicy warsztatów poznali zasady przygo-
towania konkursów dla czytelników w różnym wieku, proste techniki plastyczne 
z wykorzystaniem tanich, ogólnodostępnych materiałów oraz różnych pomocy 
dydaktycznych (sprzęt audio, kostki mimiczne, kostki z gąbki). Zajęcia odbyły się 
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe, a prowadziła je Anna Lipińska, 
nauczyciel bibliotekarz, polonista, tłumacz, wieloletni członek Polskiego Stowarzysze-
nia Animatorów KLANZA w sekcji Książka – Terapia – Zabawa; animator i organizator 
imprez bibliotecznych i plenerowych dla dzieci i młodzieży.
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V. KONKURSY I NAGRODY SBP 

1. Tydzień Bibliotek 2014

Konkurs na plakat – ogłoszenie, przeprowadzenie I i II etapu, zwycięzcą został 
Damian Kłaczkiewicz z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach.
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Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach TB 2014  
Przedmiotem konkursu było jedno, wybrane przez instytucję – adresata konkursu, 
najbardziej oryginalne wydarzenie, wcześniej nierealizowane w bibliotece i zgodne 
z hasłem TB, które w tym roku brzmiało: „Czytanie łączy pokolenia”. 

Jury konkursu w składzie: Elżbieta Stefańczyk (przewodnicząca), Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska, Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Anna Grzecznow-
ska i Małgorzata Woźniak (sekretarz), przyznało nagrody i wyróżnienia następują-
cym bibliotekom:
• I miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Pielgrzymce – Filia w Nowej Wsi 

Grodziskiej
Przedstawienie pt. „Książka przed Sądem”
Biblioteka zorganizowała w dniu 12 maja 2014 r., w ramach obchodów Tygo-

dnia Bibliotek 2014, przedstawienie pt. „Książka przed Sądem”, które przygotowali 
pracownicy i użytkownicy Biblioteki. Podczas przedstawienia zaprezentowano roz-
prawę sądową na temat, czy książka w dzisiejszych czasach jest jeszcze potrzebna. 
Sędzia po wysłuchaniu wszystkich głosów wydał wyrok, który utrzymuje w mocy 
powszechne przekonanie o wielkiej wartości książki i o jej pozytywnym wpływie 
na życie człowieka. Impreza miała zasięg lokalny. Plakaty rozwieszone na ulicach 
zapraszały wszystkich mieszkańców Nowej Wsi Grodzkiej, w zadanie zaangażowani 
byli ponadto uczniowie miejscowej szkoły, a także przedstawiciele władz gminnych 
i sołeckich oraz instytucji działających na terenie gminy. 

• II miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia  
w Strzyżowie

Oskarowa majówka z biblioteką
Biblioteka zorganizowała akcję „Oskarowa majówka z biblioteką”, która odby-

ła się 11 maja 2014 r. na placu przy Bibliotece. Tematem przewodnim była postać 
Oskara Kolberga – kompozytora, etnografa i folklorysty, który zgromadził ogromny 
materiał dokumentacyjny dotyczący kultury wsi polskiej. Program obejmował wy-
stępy dzieci, czytanie baśni, konkursy, wystawy zdjęć i prac plastycznych. Wystę-
py zaproszonych gości nawiązywały do tematyki związanej z kulturą wsi polskiej. 
Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie licznych instytucji – Urzędu Miej-
skiego w Strzyżowie, Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, Banku 
Spółdzielczego w Strzyżowie, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej, strzyżowskiego oddziału Banku SKOK Jaworzno, lokalnych przed-
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siębiorców i Kół Gospodyń Wiejskich oraz Strzyżowskiego Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich, Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej, Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Strzyżowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Godowej oraz Internetowej 
Telewizji Południe.

• III miejsce: Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Starej Niedziałce
Gazetka szkolna „Czytanie łączy pokolenia”
Przedsięwzięcie zorganizowane przez Bibliotekę było ściśle dopasowane do 

tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek „Czytanie łączy pokolenia”. 8 maja 2014 r. 
zaprezentowano na szkolnym korytarzu gazetkę ze zdjęciami nauczycieli z ich dzie-
ciństwa z ilustracją i opisem ulubionej książki. Akcja skierowana była do uczniów 
klas I-VI szkoły podstawowej, a także do ich rodziców i dziadków, którzy licznie od-
wiedzali szkołę.

• Nagroda Specjalna: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu im. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego

Wernisaż „Bibliotekarz – zawód glamour”
Biblioteka zorganizowała wystawę zdjęć pt. „Bibliotekarz – zawód glamour”. 

Wernisaż był efektem profesjonalnej sesji zdjęciowej z udziałem pracowników MBP 
w Morągu, zarówno starszych, jak i młodszych. Inspiracją do zdjęć były tytuły fil-
mów i książek, a także wnętrza pomieszczeń bibliotecznych. Do współpracy zapro-
szono fotografa, stylistki, wizażystów. Przedsięwzięcie pozwoliło w sposób nowa-
torski wypromować Bibliotekę oraz przełamać stereotypowe postrzeganie zawodu 
bibliotekarza.  

Wyróżnienia:
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu,
• Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego 

w Lubaczowie,
• Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 18 września 2014 r. w Go-
rzowie Wielkopolskim podczas 9. Forum Młodych Bibliotekarzy. 
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2. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013

9 kwietnia 2014 r. Jury w składzie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewod-
nicząca), Elżbieta Stefańczyk, Małgorzata Jezierska, Barbara Budyńska, Małgorzata 
Woźniak (sekretarz), przyznało następujące nagrody:

• I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie od lat oferuje mieszkańcom Olsz-

tyna, oprócz bogatego księgozbioru, atrakcyjne działania kulturalne i edukacyjne. 
Szczególną pozycję wśród mieszkańców Olsztyna zdobyła akcja OLSZTYN CZYTA, 
organizowana we współpracy z Książnicą Polską, pod honorowym patronatem 
Prezydenta Olsztyna, stając się unikalną w skali kraju marką promującą czytelnic-
two. OLSZTYN CZYTA jest kampanią społeczno-edukacyjną, której głównym celem 
jest wykreowanie wśród mieszkańców Olsztyna mody na czytanie. Akcja udowad-
nia, że czytanie to doskonały sposób na relaks i rozrywkę, który da się pogodzić 
z aktywnym, dynamicznym trybem życia. Szeroko zakrojona kampania uwrażliwia 
odbiorcę na literaturę, uświadamia korzyści z czytania, zmusza do myślenia i działa-
nia. Na szczególną uwagę zasługuje różnorodność i oryginalność imprez, komplek-
sowość i profesjonalność działań, na wzór akcji promocyjnych stosowanych w sek-
torze prywatnym, zaskakiwanie odbiorców, budzenie zaciekawienia, prowokowanie 
do refleksji. Jesienna odsłona akcji OLSZTYN CZYTA poświęcona była kryminałom. 
Między innymi przeprowadzono literacką grę miejską opracowaną przy współudzia-
le autora kryminalnej trylogii z Olsztynem w tle, Tomasza Białkowskiego. Napisane 
w ramach akcji najlepsze teksty literackie zostały włączone do antologii pt. „Krymi-
nalny Olsztyn” dostępnej na stronie Biblioteki w postaci e-booka. W ramach pro-
jektu „Literatornia” młodzi czytelnicy tworzyli i nagrywali utwory hip-hopowe do 
wybranych wierszy J. Tuwima i A. Fredry, które wykonali na specjalnym koncercie. 
Biblioteka promowała akcję OLSZTYN CZYTA na różne sposoby, m.in. poprzez kam-
panię reklamową „Przyłap Olsztyn...” w mediach społecznościowych, tworząc spe-
cjalny profil na Facebook`u i fanpage akcji, zapraszające do wspólnej zabawy oraz 
konkursów na odgadnięcie przez mieszkańców celów kampanii. 

• II nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
Biblioteka mieści się w XVII-wiecznej synagodze i zawiera w swojej struktu-

rze Regionalną Izbę Pamięci oraz Tarnogrodzkie Muzeum Nożyczek. Przy Bibliotece 
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działają 3 Dyskusyjne Kluby Książki. Biblioteka organizuje wiele różnorodnych imprez 
czytelniczych dla wszystkich grup wiekowych: „Nasze biblioteki dzieciom polskim na 
Ukrainie”, „Cały Tarnogród czyta dzieciom”, „Nasze rodowody”, „Radość czytania”, 
„Książka, którą polecam”, „Od stalówki do komputera”, „Jak to ze lnem było”, „Dzie-
ci Zamojszczyzny – Naznaczeni”, „D – jak dokument, Z – jak zdjęcie, F – jak film rów-
na się H – jak nasza historia”, „Spacerkiem po tarnogrodzkich cmentarzach”, „Ojczy-
sty – dodaj do ulubionych” zabawa z językiem polskim, „Czarna książka kolorów”, 
„Fun English w bibliotece” i inne. Biblioteka bierze udział w Ogólnopolskiej Kampa-
nii na Rzecz Wspierania Czytelnictwa. Przeprowadziła konkursy: pięknego czytania, 
„Mistrz Ortografii”, „Piszemy VI Księgę Przygód Koziołka Matołka – Koziołek Matołek 
uczy nas języka polskiego”, na najpiękniejsze opowiadanie „Dobrze widzi się tylko 
sercem – najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Szczególne miejsce w działalno-
ści Biblioteki mają działania na rzecz przywrócenia pamięci o regionie. 

III nagroda:
• Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu istnieje od 1986 r. Biblioteka szkol-
na, dzięki ogromnej i zróżnicowanej aktywności cieszy się wśród uczniów dużym 
zainteresowaniem.

Od kilku lat biblioteka realizuje autorski program „Dzisiaj w planie mam czy-
tanie”, obejmujący cykl różnorodnych imprez promujących książkę i czytelnictwo, 
skierowany przede wszystkim do uczniów, ale obejmujący również inne grupy użyt-
kowników. Każdego roku z inicjatywy Biblioteki realizowane są w szkole i środo-
wisku międzyprzedmiotowe i międzynarodowe projekty edukacyjne. Stałe miejsce 
w bibliotece mają imprezy i uroczystości, które dzięki swojej popularności stały się 
cyklicznymi i tradycyjnymi wizytówkami placówki. Należą do nich: Międzynarodo-
wy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia oraz uro-
czystość pasowania na czytelników uczniów klas pierwszych. Odbywające się w bi-
bliotece zajęcia, konkursy, projekty edukacyjne skierowane są zarówno do uczniów 
uzdolnionych, jak również potrzebujących wsparcia. Cykliczne, comiesięczne klaso-
we spotkania z książką promują czytelnictwo oraz kształcą umiejętność czytania ze 
zrozumieniem. W 2013 r. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 zrealizowała wiele 
różnorodnych imprez popularyzujących książkę i czytelnictwo skierowanych do 
wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców oraz działań wykraczających poza środo-
wisko szkolne. Rozwijający pasje czytelnicze projekt Noc w bibliotece, a także Mię-
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dzynarodowy Dzień Kropki zrealizowała we współpracy ze szkołami europejskimi 
i polskimi. Projekt „Patroni naszych ulic”, wspierany przez instytucje lokalne, po-
zwolił uczniom lepiej poznać miasto i ludzi związanych z Bolesławcem oraz nauczył 
efektywnego wykorzystywania tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji. 
W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizo-
wała cykl różnorodnych imprez czytelniczych: spotkania i zajęcia biblioteczne, kon-
kursy, wystawy, głośne czytanie dzieciom, gry i zabawy biblioteczne i elektronicz-
ne z książką w roli głównej. Biblioteka zrealizowała różnorodne działania służące 
promocji książki i czytania poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodo-
wych programach: Cała Polska czyta dzieciom, eTwinning, Tydzień E-Książki, Świa-
towy Dzień Umiejętności Czytania, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Razem z uczniami 
z Czech, Słowacji i Słowenii uczniowie napisali wspólną książkę, w której przedsta-
wione są popularne w tych krajach postacie literackie. Rok J. Tuwima biblioteka 
uczciła konkursami, wystawami, spotkaniami czytelniczymi z wierszami poety i spe-
cjalną stroną internetową Lokomotywa do Tuwimowa. W ciągu roku zorganizowała 
wiele różnych konkursów plastycznych, literackich, czytelniczych i elektronicznych, 
np. Mój magiczny świat, Tuwimowo, Czytanie jest fajne, Wakacje z ulubionym bo-
haterem literackim, Czytelnik miesiąca, semestru i roku. Przez cały rok na stronie 
internetowej proponowała konkursy związane z aktualnymi rocznicami literackimi, 
wydarzeniami lub uroczystościami.

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego  
w Łodzi

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi jest placówką służącą wszyst-
kim doskonalącym i kształcącym się nauczycielom, studentom oraz innym osobom 
zainteresowanym problemami kształcenia i wychowania. PBW w Łodzi organizuje 
wiele różnorodnych imprez dostosowanych do każdej grupy wiekowej – od przed-
szkolaków aż po seniorów. Kontynuowano wypracowane w latach ubiegłych i nadal 
cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem akcje, jak np. Noc Muzeów, Odjaz-
dowy Bibliotekarz, Dni otwarte dla przedszkolaka, Międzynarodowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Mikołajki w Bibliotece czy Cała Polska czyta 
dzieciom. Oprócz form znanych z wcześniejszych lat jak konferencje, projekty, za-
jęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania, konkursy, wystawy, prezentacje multime-
dialne, Biblioteka włączyła w 2013 r. nowe formy działań: happening, flash mob, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, działania łączące turystykę z czytelnictwem (spacer). 
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W związku z obchodzonym w 2013 r. Rokiem Juliana Tuwima szczególnie bogaty 
był program popularyzacji życia i twórczości łódzkiego poety. Śladami Tuwima wio-
dła trasa Odjazdowego Bibliotekarza oraz spaceru Bibliotekarz na Chodzie. Biblio-
teka współorganizowała I Międzyszkolny Turniej Czytelniczy ph. „W świecie wier-
szy Juliana Tuwima”, współorganizowała dziecięcą konferencję poświęconą życiu  
i twórczości Juliana Tuwima, organizowała imprezę „Wagary z Tuwimem”, konkursy 
„Para – buch! Koła – w ruch!, czyli Tuwim w sztuce origami” czy Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Twórczości Juliana Tuwima, i wiele innych przedsięwzięć. Biblioteka 
prowadziła systematyczną współpracę z bibliotekarzami szkolnymi i nauczycielami 
szkół i placówek oświatowych, którzy promowali czytelnictwo wśród swoich wycho-
wanków. Szczególną opieką objęto nauczycieli bibliotekarzy, umożliwiając im wy-
mianę doświadczeń, samokształcenie oraz realizację ścieżki z edukacji czytelniczej 
i medialnej. Coraz większą rolę w popularyzacji działań Biblioteki na rzecz czytelnic-
twa odgrywa Internet. O wszystkich działaniach Biblioteka informowała na swojej 
stronie oraz na stronach instytucji partnerskich. Do promocji wykorzystano porta-
le społecznościowe (np. Facebook) oraz stronę Okręgu Łódzkiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Relacje z działań PBW i wywiady z pracownikami ukazywały 
się w prasie, radiu i telewizji.

Wyróżnienia:
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski,
• Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas V Warszawskich Targów 
Książki, w dniu 22 maja 2014 r. Fundatorami nagród w konkursie były wydawnictwa: 
Bellona, Nasza Księgarnia, Skrzat, Bajka i Zakamarki.

3. Bibliotekarz Roku 2013
14.05.2014 r. zakończyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Bibliote-

karz Roku 2013”, a tytuł ten zdobyła reprezentantka Okręgu Opolskiego SBP Renata 
Pańka, st. bibliotekarz, kierownik Filii nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich. W głosowaniu internetowym 
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pokonała pozostałych finalistów, którymi byli: Małgorzata Antoniak, Katarzyna Bi-
kowska, Ewa Cygan, Danuta Grzegorczyk (zajęła III miejsce), Bożena Janda (zajęła 
II miejsce), Beata Jasiak, Jerzy Kondras, Małgorzata Kozioł, Wiesława Kruszewska, 
Anna Lewicka, Krystyna Matusiak, Paulina Milewska, Maria Sosin, Beata Taraszkie-
wicz. Wręczenie nagród laureatom i finalistom odbyło się 11 czerwca w Bibliotece 
Raczyńskich w Poznaniu podczas konferencji „Biblioteka XXI wielu – nowoczesna 
architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje 
w latach 2011-2014”. 

4. Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego (patrz str. 12 i 46)

5. Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej
Na tegoroczny konkurs, obejmujący prace magisterskie obronione w latach 

akademickich 2011/2012 i 2012/2013, wpłynęło 15 prac z: Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersy-
tetu Śląskiego. Po lekturze i ocenie wszystkich prac jury postanowiło przyznać Na-
grodę Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej:



BIULETYN ZG SBPNr 1/201472

• mgr. Łukaszowi Kołodziejczykowi za pracę: Prywatność w Internecie: postawy 
i zachowania dotyczące ujawniania danych prywatnych w mediach społecznych.

Jury przyznało także wyróżnienia:
• mgr. Aleksandrowi Trembowieckiemu za pracę: Algorytmy generowania cyfro-

wych wtórników dokumentów bibliotecznych i ich wersji prezentacyjnych. Anali-
za i ocena zastosowania praktycznego w polskich bibliotekach,

• mgr Dorocie Łajce za pracę: Wydawnictwa i programy Teatru im. St. Ignacego 
Witkiewicza w Zakopanem w latach 1985-2010.

VI. STANOWISKA, OPINIE, APELE, INTERWENCJE 

• Propozycja zmian w formularzu GUS K-03 zgłoszona do MKiDN i GUS (10.03)
• Deklaracja współpracy z NCK w ramach promocji Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020 (4.03)
• Odpowiedź na pismo KOED nt. otwartości zasobów SBP, potwierdzająca wolę 

współpracy i informująca o powołaniu kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej na przed-
stawiciela SBP w KOED (27.02)

• Opinia SBP do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek 
do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (23.05)

• List do MKiDN w sprawie prac Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) w zakresie dozwolonego użytku bibliotek i archiwów (26.05)

• Opinie w sprawie kandydatów na stanowiska (Renata Pietrulewicz – z-ca dy-
rektora WBP w Olsztynie; Małgorzata Kłos – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku; Wojciech Giermaziak – dyrektor GBL; Jadwiga Mikun-
da – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie)

• Zgłoszenie E. Stefańczyk, jako przedstawiciela SBP, do nowego składu Krajowej 
Rady Bibliotecznej na kolejną kadencję (29.04)

• Zgłoszenie Małgorzaty Furgał do uczestnictwa w obradach Komisji Konkursowej 
na dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (27.05)

• Wystąpienie do firm sponsorskich o poparcie starań Polski o organizację kongre-
su IFLA 2017 we Wrocławiu (14.05)

• Uwagi do projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu infor-
macji sektora publicznego (13.06)
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VII. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

Czasopisma
W pierwszym półroczu 2014 r. wszystkie czasopisma ukazały się regularnie. 

Dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w czasopiśmie „Bibliotekarz” (nr 6) wydano dodatek z cyklu „Biblioteki publiczne  
z bliska i daleka” poświęcony Jubileuszowi „650 lat w służbie książki”.
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Systematycznie ukazywały się też dodatki do „Poradnika Bibliotekarza” – 
Świat Książki Dziecięcej.

Książki; w I półroczu ukazały się: 
Seria: „NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA”
B. Kamińska-Czubała – Zachowania informacyjne w życiu codziennym
E. Jamróz-Stolarska – Serie literackie dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989
W. Kostecka, M. Skowera (red.) – Harry Potter – fenomen społeczny, zjawisko 

literackie, ikona popkultury
J. Jasiewicz, E. B. Zybert (red.) – Czas przemian – czas wyzwań. Rola biblio-

tek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego 
człowieka 

Seria: „BIBLIOTEKI – DZIECI – MŁODZIEż”
S. Niedziela – Zwierzyniec literacki

Seria: „BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA”
A. Arkabus – Mam 6 lat i gonię świat

Seria: „LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEżY. STUDIA”
W. Kostecka (red.) – Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Inter-

tekstualne gry z tradycją literacką

Seria: „PROPOZYCJE I MATERIAŁY”
Ł. Kołodziejczyk – Prywatność w Internecie – Nagroda Młodych SBP  

im. prof. Marii Dembowskiej

Poza seriami:
Materiały pokonferencyjne – Biblioteki w świecie informacji sieciowej (publi-

kacja elektroniczna)

Spotkanie Rady Programowej Wydawnictwa SBP (11 marca 2014 r.)
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady: Danuta Brzezińska, Janina Ja-

gielska, dr hab. prof. UW Dariusz Kuźmina, Janusz Nowicki, prof. dr hab. Barbara 
Sosińska-Kalata, prof. dr hab. Bogumiła Staniów, Elżbieta Stefańczyk, prof. dr hab. 
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Jacek Wojciechowski oraz osoby zaproszone: dr Anna Grzecznowska, Marta Lach, 
Małgorzata Szmigielska. Spotkanie prowadził D. Kuźmina.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:
1. Podsumowanie działalności wydawniczej w 2013 r. (J. Nowicki, M. Lach)

Przeważały pozycje z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliologii. Na uwagę za-
sługuje nowa seria „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”, wydawana wspólnie 
z Wydziałem Polonistyki UW. Niedługo ukaże się 150 nr w serii „Nauka – Dydaktyka 
– Praktyka”. J. Nowicki zasugerował, aby poddać całą serię gruntownej ocenie np. 
w pracy magisterskiej lub doktorskiej. J. Nowicki zaapelował do pracowników insty-
tutów bibliotekoznawstwa o zachęcanie studentów do publikowania w Wydawnic-
twie SBP (np. najciekawszych doktoratów).

Istotne w 2013 r. było wydanie Bibliotekarstwa, wyniki sprzedaży wskazują, iż 
było zapotrzebowanie na tego typu publikację. Obecnie czekamy na recenzje, pla-
nowane jest wznowienie. Analiza sprzedaży pokazuje, że popularnością cieszą się 
serie poradnikowe i ten kierunek działalności wydawniczej należy rozwijać.

2. Portal sbp.pl (M. Szmigielska)
I kwartał – Uruchomienie akcji „Hit tygodnia” – sprzedaż wybranego tytułu 

po promocyjnej cenie; prace nad obsługą sprzedaży elektronicznej, opracowanie 
dokumentu do samodzielnego zabezpieczania i sprzedaży e-booków.

II kwartał – Wprowadzono pierwsze e-booki do sprzedaży „Ściąga dla biblio-
tekarzy”, „Modele współpracy bibliotek publicznych”, dodatki do czasopism, artyku-
ły z czasopism naukowych. Informacja zwrotna od bibliotekarzy wskazuje, że zainte-
resowani są tyko formą w pdf.

III kwartał – Nawiązanie współpracy z kwartalnikiem „Tytuł Ujednolicony”, 
wydawanym przez Centrum NUKAT – ukazują się tam reklamy naszych publikacji.

Promocja serii „Biblioteki – Dzieci – Młodzież” w księgarniach (opracowanie 
ulotki).

Kontynuowana jest współpraca z IBUK.pl 
M. Lach przedstawiła nowy pomysł, jakim jest karta promocji. Będzie to do-

kument wewnętrzny tworzony dla każdej książki. Na tej podstawie opracowywana 
będzie m.in. strategia promocji dla danego tytułu i sposoby dystrybucji.

3. Archiwum cyfrowe SBP (A. Grzecznowska)
 W końcu listopada zakończono realizację digitalizacji 100 książek SBP, wy-

danych poza seriami wydawniczymi, w latach 1956-2012. Zasób stanowi cenne 
uzupełnienie już zdigitalizowanych książek i czasopism wydanych przez SBP, w ra-
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mach projektów dofinansowanych w 2010 r. ze środków MKiDN (program „Zasoby 
cyfrowe”) oraz 2011 i 2012 r. ze środków Narodowego Instytutu Audiowizualnego 
(program „Dziedzictwo cyfrowe”). Książki te z racji prezentowanej tematyki, obej-
mującej najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju polskiego i światowego bi-
bliotekarstwa, stanowią szczególnie cenny zasób wiedzy i dziedzictwa kulturowego. 
Ich autorami są wybitni dydaktycy, pracownicy naukowi oraz praktycy (biblioteka-
rze), autorytety w dziedzinie bibliotekoznawstwa.

Digitalizacja powyższych zbiorów umożliwi wykorzystanie ich potencjału edu-
kacyjnego i popularyzatorskiego w kształceniu i doskonaleniu kadr bibliotekarskich. 
Równocześnie stanowi ona uzupełnienie, a zarazem zwieńczenie realizacji, przez 
SBP, koncepcji zapewnienia szerokiej dostępności zbiorów z zakresu bibliotekarstwa 
i informacji naukowej w Internecie. Zasób dostępny jest w Archiwum Cyfrowym SBP 
oraz na serwerze Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej UW. Zadanie dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Dyskusja

Prof. J. Wojciechowski poruszył kwestie:
 ശ regularności ukazywania się czasopism, nadzoru merytorycznego nad tre-

ściami zamieszczanymi w portalu, niezbyt (jego zdaniem) czytelnymi,
 ശ kolorystyki portalu, weryfikacji treści umieszczanych w kategorii „bestseller”, 
 ശ dotarcia z promocją portalu do bibliotek szkolnych, sensu promocji idei  

open-access (zdaniem Profesora nie służy ona interesom bibliotekarzy),
 ശ włączenia wszystkich struktur SBP w promocję wydawnictw, zróżnicowania  

(faktycznie obniżenia) cen dla odbiorców indywidualnych,
 ശ wprowadzenia możliwości zapłaty kartą kredytową przy zakupach przez 

Internet,
 ശ zwrócenia się do dyrektorów bibliotek wojewódzkich, aby z pieniędzy prze-

znaczonych na zakup nowości wydawniczych kupili publikacje SBP dla podle-
głych bibliotek.
Prof. D. Kuźmina zgłosił następujące sugestie pod adresem Wydawnictwa 

i portalu:
 ശ wprowadzać częściej i szybciej pozycje do sprzedaży elektronicznej, 
 ശ weryfikować treści zamieszczane na portalu, 
 ശ pilnować punktacji czasopism preferowanych przez MKiDN,
 ശ rozwinąć promocję wydawnictw SBP w księgarniach, gdyż będzie miało to  
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bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie pracowników uczelni w wyda-
waniu ich prac przez Wydawnictwo SBP,

 ശ wstrzymać się z dalszą digitalizacją publikacji SBP, ze względu na brak 
dofinansowania,

 ശ zamieszczać w „Przeglądzie Bibliotecznym” plan konferencji naukowych or-
ganizowanych przez środowiska naukowe, rozważyć wydawanie publikacji 
pokonferencyjnych.  
Z kolei prof. B. Sosińska-Kalata zgłosiła następujące uwagi:

 ശ biblioteki naukowe wycofują się z prenumeraty papierowej na rzecz elek-
tronicznej, dlatego SBP powinno zabiegać o wydawanie czasopism w dwóch 
wersjach,

 ശ udostępnianie treści z czasopism w open-access z 2-letnią karencją zniechęca 
do prenumeraty,  

 ശ należy zacieśnić współpracę z Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Biblio-
tek Publicznych i Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Pol-
skich, w celu skutecznego zachęcania bibliotekarzy i studentów do czytania 
literatury fachowej,

 ശ umożliwienie opłat na portalu sbp.pl za pomocą karty kredytowej, co pozwoli 
na uruchomienie sprzedaży zagranicznej,

 ശ Wydawnictwo SBP za bardzo jest skupione na bibliotekarzach, autorów i czy-
telników trzeba szukać także w środowiskach zajmujących się np. socjologią, 
humanistyką cyfrową.
A. Grzecznowska poinformowała o staraniach SBP dot. uruchomienia przez 

MKiDN programu, z którego biblioteki dostawałyby pieniądze na prenumeratę 
czasopism.

J. Jagielska przypomniała o spotkaniach, jakie prowadzi Biblioteka na Koszy-
kowej, prezentujących nowości wydawnicze. Oferta Wydawnictwa SBP również jest 
tam obecna.

D. Brzezińska podkreśliła, jak ważne jest wprowadzenie standardów dla bi-
bliotek szkolnych i współpraca SBP z MEN w tym zakresie. 

Dyskusje zakończyła wypowiedź  E. Stefańczyk, która podziękowała za liczne 
uwagi i sugestie, stwierdziła, że część z nich jest już realizowana, inne wymagają 
rozważenia i podjęcia stosownych działań przez Wydawnictwo SBP. 



BIULETYN ZG SBPNr 1/201478

VIII. SPRAWY RÓżNE

1. Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej
GKR przeprowadziła 25 kwietnia 2014 r. kontrolę w Biurze ZG SBP. Na pod-

stawie analizy dostarczonej dokumentacji oraz dodatkowych informacji uzyskanych 
od Przewodniczącej SBP, Dyrektor Biura ZG SBP oraz Głównej Księgowej, Komisja 
pozytywnie oceniła działania ZG SBP, w tym działania w celu poprawy sytuacji fi-
nansowej SBP. Komisja zaleciła opracowywanie projektów budżetów uchwalanych 
przez ZG SBP na kolejne lata.

2. Granty SBP
SBP uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań w 2014 r.:

 ശ organizacja warsztatów „Strony WWW bibliotek” – grant MKiDN
 ശ Tydzień Bibliotek 2014 – grant MKiDN
 ശ wydawanie dodatku „Świat Książki Dziecięcej” wraz z wkładkami – grant 

MKiDN
 ശ wydawanie czasopisma „Bibliotekarz” wraz z dodatkiem „Biblioteki publicz-

ne z bliska i daleka” – grant MKiDN
 ശ wydawanie czasopism naukowych („Przegląd Biblioteczny”, ZIN) – grant 

MKiDN
 ശ nagrody dla laureatów i finalistów konkursu „Bibliotekarz Roku” – dotacja 

MKiDN
 ശ organizacja Jubileuszu Sekcji Bibliotek Muzycznych – dotacja MKiDN
 ശ uruchomienie programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zo-

bacz, działaj” – grant FRSI. 

3. Spotkanie z przedstawicielami ośrodków kształcących biblio-
tekarzy

Spotkanie dyrektorów ośrodków kształcących bibliotekarzy w Polsce z przed-
stawicielami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odbyło się 12 maja 2014 r. w Sali 
Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Program obej-
mował następujące punkty:
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• Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB)
Projekt AFB omówiła Elżbieta Górska. Przedstawiła jego genezę, sposoby fi-

nansowania i główne działania. W ramach projektu przeprowadzono badania pi-
lotażowe, których celem było testowanie sposobu gromadzenia i analizy danych. 
Badania były prowadzone w 2012 r. (63 biblioteki publiczne), w 2013 r. (234 biblio-
teki publiczne, 12 pedagogicznych), w 2014 r. (346 bibliotek publicznych, 12 peda-
gogicznych). Zadania na 2014 r. obejmują analizę i podsumowanie badań pilotażo-
wych, prace nad rozwojem oprogramowania komputerowego, opracowanie zasad 
zarządzania projektem oraz organizację seminarium promującego AFB. W 2015 r. 
planuje się zaprosić do projektu jak największą liczbę bibliotek, należy również po-
zyskać sponsorów na jego rozwój. Na koniec Elżbieta Górska zaprezentowała serwis 
internetowy AFB, który znajduje się na platformie sbp.pl. 
• Współpraca w zakresie działalności wydawniczej

Janusz Nowicki zachęcał przedstawicieli instytutów bibliotekoznawstwa i in-
formacji naukowej do współpracy. Obejmuje ona nie tylko wydawanie książek, ale 
również artykuły w czasopismach oraz prowadzenie konkursów: Nagroda Naukowa 
SBP im. Adama Łysakowskiego i Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembow-
skiej. Atutem Wydawnictwa SBP są krótkie terminy oraz szeroki zasięg dystrybucji.  
Stowarzyszenie chętnie wyda prace habilitacyjne, monografie, prace doktorskie. 
Zapewnia ponadto promocję książek poprzez portal sbp.pl i czasopisma bibliotekar-
skie. Warunkiem wydania publikacji jest partycypacja finansowa autora lub uczelni. 
Janusz Nowicki poruszył także problem, jakim jest spadek czytelnictwa literatury 
fachowej i zaapelował do kadry dydaktycznej o wykorzystywanie czasopism bran-
żowych na zajęciach. Zadeklarował również przesyłanie nadwyżki nakładów czaso-
pism SBP do uczelni.

Marta Lach z kolei omówiła sprzedaż elektroniczną książek i artykułów 
z czasopism. Poinformowała również o współpracy Wydawnictwa SBP z hurtownią 
książek Azymut, za pośrednictwem której również można nabyć publikacje Stowa-
rzyszenia. Następnie przedstawiła tytuły wydane w 2014 r. i planowane na drugą 
połowę roku.
• Przyszłość zawodu bibliotekarza

Elżbieta Stefańczyk wymieniła ustawę deregulacyjną jako przełomowy mo-
ment dla zawodu bibliotekarza w Polsce. Może ona doprowadzić do sytuacji, kiedy 
każdy będzie mógł być bibliotekarzem. Sytuacja na rynku pracy, rozwój technolo-
giczny i cywilizacyjny pokazują, że potrzebne są nowe specjalizacje. Barbara Zybert 
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odniosła się do rozporządzenia, gdzie jest mowa o wymaganiach kwalifikacyjnych 
dla pracowników służby bibliotecznej oraz osób na stanowiskach bibliotekarzy dy-
plomowanych. Wynika z nich, że wystarczy rok pracy w zawodzie, aby mieć takie 
same kwalifikacje jak osoby z kierunkowym wykształceniem. Taka sytuacja nie jest 
powszechna za granicą. Likwidacja egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego 
i brak zapisów dotyczących kwalifikacji oznacza, że stanowiska te zależą od uznania 
i dobrej woli dyrektorów.
• Dyskusja

Przedstawiciele Uniwersytetów: Śląskiego, Jagiellońskiego, Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, Wrocławskiego, Łódzkiego, Pedagogicznego w Krakowie przed-
stawili sytuację swoich instytutów i wymieniali się doświadczeniami w zakresie pro-
mocji kierunków bibliotekoznawczych. 
• Podsumowanie

Elżbieta Stefańczyk zwróciła się z prośbą o nadsyłanie informacji o nowych 
kierunkach studiów otwieranych przez Instytuty, które SBP zamieści na ogólno-
polskim portalu bibliotekarskim sbp.pl. Do promocji nowych kierunków studiów 
kształcących bibliotekarzy powinno włączyć się również Towarzystwo Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich. Dzięki takiej współpracy łatwiej będzie dotrzeć do szkół 
z informacją o ofercie instytutów. Elżbieta Stefańczyk podkreśliła również, że zmia-
na wizerunku bibliotekarza jest jednym z priorytetów w działalności SBP. Dużo już 
osiągnięto, ale stereotypy ciągle jeszcze pokutują w społeczeństwie. 

Barbara Zybert zaapelowała o zacieśnienie współpracy pomiędzy ośrodkami 
kształcącymi bibliotekarzy, aby móc dzielić się problemami i rozwiązaniami.

4. Współpraca z Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek
W dniach 23-29 kwietnia 2014 r. przebywał z wizytą w Warszawie przedsta-

wiciel Nigeryjskiego Stowarzyszenia Bibliotek, Tony Ikponmwosa Obaseki. Podczas 
swojego pobytu spotkał się z przewodniczącą SBP, odwiedził Bibliotekę Narodo-
wą, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Centrum NUKAT, Bibliotekę Publiczną 
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy oraz Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie. 
T. I. Obaseki zainteresowany był głównie digitalizacją, systemami informatycznymi 
i systemami zabezpieczeń, stosowanymi w polskich bibliotekach oraz konserwacją 
zbiorów.

Wizyta odbyła się w ramach porozumienia, które SBP podpisało w lutym 
2013 r. z Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek, z inicjatywy Ambasadora Nigerii 
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w Polsce, Samuela Jimba. Umowa dotyczy współpracy obu Stowarzyszeń i wymiany 
doświadczeń. 

5. Forum Prawa Autorskiego
29 stycznia br. odbyła się V edycja Forum Prawa Autorskiego, inicjowanego 

przez MKiDN, którą zdominowała tematyka reformy europejskiego prawa autor-
skiego. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich reprezentowała Elżbieta Stefańczyk. 

6. Forum Młodych Bibliotekarzy – przygotowania
9. Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim 

w dniach 18-19 września 2014 r. pod hasłem „Biblioteka – przystań bez granic”. 
Organizatorem jest Oddział SBP w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy WBP, 
Biblioteki PWSZ oraz ZG SBP. Opracowano program, uruchomiono stronę zadania 
na portalu sbp.pl i rozpoczęto rejestrację uczestników. 

7. Posiedzenie Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek  
Publicznych, 16-17 czerwca 2014 r., Szczecin

Na spotkanie zaproszone zostały E. Stefańczyk i J. Pasztaleniec-Jarzyńska, któ-
re wygłosiły referaty: „Czytelnictwo prasy branżowej, jako podstawa edukacji biblio-
tekarzy” (E. Stefańczyk) oraz  „Analiza funkcjonalności bibliotek. Stan obecny. Per-
spektywy rozwoju projektu” (J.Pasztaleniec-Jarzyńska) prezentujące najistotniejsze 
zadania, projekty i inicjatywy podejmowane przez SBP w ostatnim okresie. Prze-
wodnicząca SBP zwróciła się z apelem do Konferencji o podjęcie wspólnych działań 
na rzecz rozwoju edukacji kadr bibliotecznych, poprzez uruchomienie w Narodo-
wym Programie Rozwoju Czytelnictwa priorytetów umożliwiających bibliotekom 
z małych miejscowości prenumeratę czasopism bibliotekarskich. Apel spotkał się 
z poparciem Konferencji, zdecydowano o wystąpieniu w tej sprawie do Małgorzaty 
Omilanowskiej, nowo powołanego ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
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Edukacja
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sbp.pl/konferencje
sbp.pl/warsztaty
elearning.sbp.pl

/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich

/SBP_pl

Projekt dotyczący warsztatów na temat stron internetowych dla bibliotek
oraz utworzenia platformy elearningowej został dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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