Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (nowelizacja na lata 2017-2021)

Misja
Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza,
integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i bibliotekarza.

Wizja
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przestrzenią partnerską dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Cele strategiczne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyjmuje na lata 201-2021 następujące cele strategiczne:
I. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy
III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
W ramach każdego celu strategicznego wyznaczono cele szczegółowe.

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

Cel szczegółowy I.1: Wzmocnienie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój
bibliotek i zawód bibliotekarza
I.1.1.Opiniowanie projektów przepisów prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek, dostęp do dokumentów bibliotecznych i sytuację
pracowników bibliotek.
I.1.2. Działania na rzecz pragmatyki zawodowej pracowników bibliotek.
I.1.3. Monitorowanie zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalność bibliotek i na zawód Bibliotekarza.

Cel szczegółowy I.2: Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i realizowaniu programów rozwoju bibliotek
I.2.1. Działania na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i informacji

Cel szczegółowy I.3: Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz inicjowanie opracowania nowych norm i standardów
I.3.1. Opracowanie zestawu wskaźników badania efektywności bibliotek oraz standardowego kwestionariusza badania satysfakcji użytkowników
I.3.2. Badania pilotażowe efektywności funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych oraz satysfakcji użytkowników
I.3.3. Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do zbierania danych statystycznych w celu obliczania wskaźników
I.3.4. Działania rzecznicze w sprawie powszechnego stosowania w bibliotekach wskaźników badania efektywności bibliotek
I.3.5. Wdrożenie systemu badania efektywności bibliotek
I.3.6. Działania na rzecz upowszechniania dobrych standardów w bibliotekach

Cel strategiczny II:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy

Cel szczegółowy II. 1. Współpraca SBP z bibliotekami i innymi instytucjami w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
II.1.1. Działania o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy
II.1.2. Działania na rzecz swobodnego i powszechnego dostępu do narodowych i światowych zasobów informacyjnych
II.1.3. Działania na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kultury i nauki

Cel szczegółowy II. 2. Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki, informacji i bibliotek
II.2.1. Spotkania przedstawicieli organizacji sektora książki, bibliotek i informacji w celu ustalania zagadnień priorytetowych w danym roku i
określania wspólnych działań
II.2.2. Zintegrowane działania bibliotekarzy, księgarzy i wydawców na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa oraz rozwoju sektora książki i
bibliotek
II.2.3. Współpraca z konferencjami dyrektorów bibliotek akademickich, wojewódzkich bibliotek publicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Cel szczegółowy II.3. Udział SBP we współpracy zagranicznej

II.3.1. Zwiększenie udziału polskich bibliotekarzy w pracach międzynarodowych zespołów i grup roboczych
II.3.2. Wspieranie udziału przedstawicieli SBP w zagranicznych kongresach, konferencjach, seminariach
II.3.3. Upowszechnienie wiedzy o działalności SBP oraz o polskim bibliotekarstwie na forum międzynarodowym (portal SBP, artykuły w
zagranicznych czasopismach, informacje zamieszczane w zagranicznych portalach, itp).

Cel strategiczny III:
Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu Bibliotekarza

Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
III.1.1. Rozwój platformy cyfrowej SBP
III.1.2. Rozwój różnorodnych form komunikacji między strukturami SBP
III.1.3. Cykliczne badania członków SBP dotyczące jakości i efektywności komunikacji między strukturami SBP

Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
III.2.1. Popularyzacja działalności SBP wśród bibliotekarzy i innych środowisk
III.2.2. Wzmocnienie pozycji SBP w bibliotekach poprzez wspólne działania struktur SBP z bibliotekami
III.2.3. Cykliczne badania opinii członków SBP i innych środowisk o stowarzyszeniu

Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności SBP dla aktualnych i potencjalnych członków Stowarzyszenia
III.3.1. Opracowanie i wprowadzenie programu ulg i bonusów dla członków SBP

III.3.2. Aktywizacja młodych bibliotekarzy do 35 roku życia poprzez organizowanie corocznych ogólnopolskich spotkań w ramach „Forum Młodych
Bibliotekarzy”
III.3.3. Akcje struktur SBP na rzecz zwiększenia liczby członków

Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu Bibliotekarza
III.4.1. Organizacja ogólnopolskich i regionalnych konkursów na najlepszych bibliotekarzy
III.4.2. Popularyzacja postaci znanych bibliotekarzy
III.4.3. Promowanie wysokich standardów kwalifikacji zawodowych oraz etyki zawodowej bibliotekarzy

Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy
III.5.1. Współpraca środowisk bibliotekarzy na rzecz integracji zawodowej

Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego

Cel szczegółowy IV.1. Monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarzy
IV.1.1. Opracowywanie raportów o kwalifikacjach zawodowych pracowników bibliotek

Cel szczegółowy IV.2. Współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia bibliotekarzy
IV.2.1. Cykliczne spotkania SBP z przedstawicielami ośrodków kształcenia bibliotekarzy w celu określania wspólnych działań
IV.2.2. Opiniowanie propozycji zmian kierunków kształcenia bibliotekarzy

Cel szczegółowy IV.3. Wspieranie edukacji bibliotekarzy
IV.3.1. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie bibliotekarstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych.
IV.3.2. Tworzenie i udostępnianie cyfrowego archiwum wydawnictw SBP oraz niepublikowanych materiałów konferencyjnych i innych
dokumentów
IV.3.3. Organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, wyjazdów studyjnych.

Cel szczegółowy IV.4. Opracowanie i wdrożenie systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych
bibliotekarzy.
IV.4.1. Opracowanie standardów systemu akredytacji profesjonalnej SBP
IV.4.2. Przeprowadzenie pilotażowych akredytacji według ustalonych procedur
IV.4.3. Zorganizowanie systemu akredytacji profesjonalnej SBP
IV.4.4. Działania rzecznicze na rzecz stosowania akredytacji profesjonalnej SBP

