
PLAN PRACY ZG SBP NA 2021 r. 

 

Plan pracy ZG SBP na rok 2021 obejmuje zadania statutowe wynikające z celów ujętych w: 

 Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 

 Programie działania SBP na lata 2017-2021 przyjętym na KZD w 2017 roku 

 a także zadania będące odpowiedzią na nowe wyzwania, które pojawią się w roku 2021. Częśd zadao 

stanowi kontynuację prac podjętych w poprzednich latach, inne wynikają z realizacji zawartych 

umów. 

Źródłem finansowania planowanych działao są granty, środki własne pochodzące głównie z 

działalności wydawniczej i szkoleniowej, w niewielkim stopniu z odpisów 15% ze składek 

członkowskich oraz 1% podatku dochodowego dla organizacji pozarządowych. Duża częśd działalności 

jest realizowana na zasadach wolontariatu. 

Rok 2021 będzie drugim rokiem, w którym planowane działania są zależne od sytuacji epidemicznej w 

Polsce. Przygotowując plan, bierzemy pod uwagę prognozy epidemiologów o przedłużeniu 

zagrożenia epidemicznego do kooca przyszłego roku, co oznacza przeniesienie wielu działao do 

środowiska Internetu.   

W roku 2021 główny nacisk będzie położony na: 

 zachowanie ciągłości realizacji zadao statutowych w okresie pandemii 

 utrzymanie więzi ze strukturami SBP  

 przygotowanie i organizację Krajowego Zjazdu Delegatów 2021 (15 października 2021) 

 podsumowanie działao SBP w kadencji 2017—2021 

 opracowanie Strategii SBP na lata 2021-2029 

 opracowanie programu działania na kadencję 2021—2025 

 doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w środowisku online 

 zintensyfikowanie form promocji Stowarzyszenia 

. Działania organizacyjne 

 Przygotowanie harmonogramu posiedzeo Prezydium i ZG SBP online oraz ich obsługa 

(załącznik nr 1).  

 Koordynacja zbierania materiałów, opracowanie i publikowanie sprawozdao z działalności 

SBP za rok 2020 oraz za kadencję 2017-2021. 

 Przygotowanie i obsługa posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej SBP. 

 Przygotowania, organizacja i przeprowadzenie Krajowego Zjazdu Delegatów KZD 2021. 

 Przygotowanie opinii prawnej na temat przeprowadzenia wyborów w strukturach SBP (w tym 

KZD w roku 2021) online. 



 Rejestracja nowych władz SBP w KRS oraz ew. zmian w statucie Stowarzyszenia. 

 Organizacja prac wydawniczych i kolportażu publikacji Wydawnictwa Naukowego i 

Edukacyjnego SBP (wykaz publikacji zał. nr 2). 

 Przygotowanie i obsługa Rady Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. 

 Współpraca z komisjami i sekcjami ZG oraz strukturami terenowymi SBP w zakresie realizacji 

bieżących zadao statutowych. 

 Organizacja szkoleo, warsztatów, konferencji (wykaz załącznik nr 3). 

 Organizacja i przeprowadzenie konkursów. 

 Realizacja grantów przyznanych na rok 2021. 

 Starania o pozyskanie grantów i dotacji.  

 Rozliczenie zadao objętych dofinansowaniem w 2020 r., opracowanie sprawozdao 

koocowych. 

 Obsługa organizacyjno-finansowa zadao dofinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych. 

 Rozliczenie składek członkowskich wpływających do ZG. 

 Pozyskiwanie sponsorów, partnerów wspierających, kontynuacja umów z dotychczasowymi 

partnerami. 

 Aktualizacja bazy członków SBP. 

 Monitorowanie ochrony danych osobowych w Biurze ZG i strukturach SBP. 

 Wdrożenie i rozwój nowej aplikacji do prowadzenia e-sklepu. 

 Opracowanie i wdrożenie nowego portalu SBP. 

 Zintensyfikowanie promocji działalności SBP i Wydawnictwa. 

Granty i dotacje 

Dotacje wieloletnie: 

 Współpraca w wydawaniu miesięcznika „Bibliotekarz” (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy) 

 Wydawanie czasopisma „Przegląd Biblioteczny" w latach 2020-2022  (program MKiDN 

Czasopisma) 

Wnioski złożone do MKiDNiS w listopadzie 2020:  

Program Promocja czytelnictwa 

 Realizacja XVIII edycji programu Tydzieo Bibliotek  

  #NieZostawiamCzytelnika  

Program Partnerstwo dla książki 

 Aptekarz literacki – cykl szkoleo online  

 Podcast? Słucham.  

 Narzędziowe rewolucje  



 Bibliotekarze do WiTaWaTu  

Program Edukacja kulturalna 

 Otwórz książkę – zrób teatr!  

Program Muzyczny ślad 

 -Dyskopedia poloników do roku 1919. Suplement  

Program Czasopisma 

 Wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”, w wersji papierowej i elektronicznej, w 

latach 2021-2023  

Program Literatura 

 Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego  

Wnioski poza grantowe: 

 Dofinansowanie projektu AFB Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

 Nagrody w konkursie Bibliotekarz Roku 2020 

 

Działania statutowe  

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

 Realizacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. 

 Konsultacje wytycznych i zaleceo dla bibliotek w trakcie zagrożenia epidemiologicznego. 

 Opiniowanie rządowych projektów rozwoju kultury, nauki i edukacji, przygotowywanie opinii, 

ekspertyz, podejmowanie działao interwencyjnych w sprawach istotnych dla środowiska 

bibliotekarskiego w jednostkach administracji paostwowej i terenowej.  

 Współpraca z przedstawicielami środowisk bibliotekarskich (Krajowa Rada Biblioteczna, 

Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencja Dyrektorów 

Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych). 

 Opiniowanie spraw związanych z działalnością bibliotek i zawodem bibliotekarza. 

 Opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych (udział w 

konkursach, opinie). 

 Monitorowanie zmian w zakresie legislacji i ich wpływu na działalnośd bibliotek oraz zawód 

bibliotekarza. 

 

Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji paostwowych i samorządowych oraz organizacji 

pozarządowych w tworzeniu społeczeostwa wiedzy 

 Działania rzecznicze związane ze swobodnym i powszechnym dostępem do zasobów 

informacyjnych.  



 Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze upowszechniania książki, 

czytelnictwa i informacji, w tym z: Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Fundacją 

Rozwoju Społeczeostwa Informacyjnego, Polską Izbą Książki, środowiskiem księgarzy i 

wydawców.  

 Współpraca z bibliotekami publicznymi, pedagogicznymi, akademickimi, szkolnymi i 

bibliotekami innych typów, uczelniami kształcącymi bibliotekarzy i pracowników informacji 

naukowej. 

 Realizacja XVIII edycji programu Tydzieo Bibliotek (online). 

 Realizacja XIII edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020. 

 Wspieranie struktur SBP w realizacji projektów na rzecz rozwoju czytelnictwa, dostępu do 

kultury oraz działao na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 Udział Stowarzyszenia w WTK, Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie i innych  

(online). 

 Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (patronat 

Stowarzyszenia w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach społecznych organizowanych 

przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury). 

 Współpraca zagraniczna, m. innymi: 

-  upowszechnianie wiedzy o działalności SBP, w tym przede wszystkim wydawniczej, w 

środowisku międzynarodowym (umieszczenie czasopism naukowych w systemie OJS), 

-   dystrybucja materiałów promocyjnych w języku angielskim, w wersji elektroniczne, 

-   współpraca z IFLA i EBLIDA. 

  

Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 

 Przygotowanie projektu i wdrożenie nowego portalu sbp.pl, opracowanie i aktualizacja stron 

www dotyczących wybranych zadao realizowanych przez ZG. 

 Komunikacja ze strukturami SBP przy wykorzystaniu dostępnych i bezpiecznych form 

zdalnych.  

 Przeprowadzenie ankiety, wśród członków SBP, na temat ich oczekiwao wobec 

Stowarzyszenia, przy współudziale struktur terenowych SBP; analiza zebranego materiału, 

przygotowanie omówienia wyników. 

 Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP, m. innymi: 

-  realizacja programu ulg i bonusów dla członków SBP,  

-  kampania 1% dla SBP. 



 Integrowanie działao środowiska na rzecz zwiększenia prestiżu społecznego zawodu 

bibliotekarza: 

-  organizacja XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku 2020”, 

-  popularyzacja postaci bibliotekarzy, podejmujących różne formy aktywizacji czytelników w 

okresie pandemii (artykuły i wywiady w czasopismach), 

-  promowanie dobrych praktyk i wzorców w zakresie etyki zawodowej i wysokich 

standardów kwalifikacji zawodowych, 

-  honorowanie zasług i dorobku osób zasłużonych dla bibliotekarstwa oraz bibliotek (medale 

i odznaczenia SBP), występowanie o odznaczenia paostwowe i resortowe. 

 

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

zawodowego 

 Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy poprzez działalnośd wydawniczą 

(załącznik nr 2). 

 Zwiększenie dostępności do publikacji SBP w formie elektronicznej: rozwój Archiwum 

Cyfrowego SBP, prowadzenie platformy OJS dla czasopism naukowych SBP,  prowadzenie 

podstrony o czasopismach SBP. 

 Udostępnianie archiwalnych i bieżących numerów wybranych czasopism w formatach ePUB i 

MOBI. 

 Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów, w tym rozwój szkoleo online (załącznik 

nr 3). 

 Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych za rok 2020 pod kątem modyfikacji oferty 

szkoleniowej w roku 2021. 

 Współpraca z bibliotekami, uczelniami i szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie 

kształcenia bibliotekarzy. 

 Monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, w tym 

prowadzenie ankiet na temat preferencji szkoleniowych online. 

 Stosowanie ulg dla członków SBP korzystających z warsztatów, uczestniczących w 

konferencjach, kupujących wydawnictwa SBP. 

 Promocja działalności naukowej i edytorskiej w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej: realizacja konkursu: Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 

2019. 

 Nagroda Młodych im. M. Dembowskiej za najlepsze prace magisterskie i licencjackie w 

dziedzinie bibliotekoznawstwa i nauk pokrewnych. 



 RODO dla bibliotek.  Kodeks postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO: 

koordynacja opracowania i konsultacji wśród pracowników bibliotek, zamieszczenie Kodeksu 

w wolnym dostępie na portalu SBP oraz jego promocja; skierowanie Kodeksu do 

zatwierdzenia przez UODO. 

 Podejmowanie innych działao o charakterze edukacyjnym i promocyjnym: 

-  popularyzacja różnych form doskonalenia zawodowego i integracji zawodowej na portalu 

www.sbp.pl,  

-   publikowanie w nowej formie i z większą częstotliwością newslettera. 

 

Załączniki: 

nr 1: Terminarz posiedzeo statutowych władz SBP 

nr 2: Plan wydawniczy na 2021 r.   

nr 3: Wykaz planowanych konferencji i szkoleo ZG SBP 

 

Załącznik nr 1: Terminarz posiedzeo statutowych władz SBP 

Ze względu na epidemię, planowane  spotkania będą odbywad się online, na platformie ClickMeeting.   

3  lutego (środa) - Prezydium ZG SBP 

- Sprawozdania 2020 i za kadencję 2017 – 2021: terminy, wzory sprawozdawcze 

- Projekt Planu pracy ZG SBP 2021 r., ew. aktualizacja  

- Sprawy finansowe i składki członkowskie 

- Stan przygotowao do: XVIII edycji programu Tydzieo Bibliotek, XIII edycji konkursu Mistrz Promocji 

Czytelnictwa, XI edycji Bibliotekarz Roku, Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego, Nagroda 

Młodych im. Marii Dembowskiej 

- Przygotowania do KZD 2021: informacja o pracach komisji zjazdowych, sprawy organizacyjne i 

statutowe 

- Sprawy różne (m.in. omówienie ankiety skierowanej do członków SBP) 

 

17  marca (środa) -  Prezydium ZG SBP  

- Sprawozdania 2020 i za kadencję 2017-2021 

- Przygotowania do KZD 2021: informacja o pracach komisji zjazdowych 

- Omówienie stanu prowadzenia badania  ankietowego dot. opinii członków SBP o Stowarzyszeniu 

- Sprawy finansowe i składki członkowskie 

- Informacja o przyznanych grantach 

- Informacja o wyborach Bibliotekarza Roku w okręgach  

- Działalnośd wydawnicza i szkoleniowa 

http://www.sbp.pl/


- Sprawy różne 

 

9  kwietnia (piątek)  -  Prezydium i ZG SBP 

- Działalnośd Zarządu Głównego w okresie grudzieo 2020 – marzec 2021, w tym: konkursy, granty, 

przygotowania do planowanych konferencji, Rada Programowa Wydawnictwa SBP 

- Zatwierdzenie Planu pracy ZG SBP na 2021 

- Realizacja działalności wydawniczej w roku 2021 

- Sytuacja finansowa ZG SBP 

- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2020 

- Sprawozdania z działalności ZG i struktur terenowych oraz sekcji, komisji i zespołów SBP za rok 2020 

- Prezentacja wyników badania ankietowego członków SBP  

- Realizacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

- Programy i konkursy SBP Tydzieo Bibliotek 2021; Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020; Bibliotekarz 

Roku 2020; Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego; Nagroda Młodych im. Marii Dembowskiej; 

Tydzieo Bibliotek 

- Przygotowania do KZD 2021: informacja o pracach komisji zjazdowych, sprawach organizacyjnych i 

finansowych  

- Zatwierdzenie formy KZD: stacjonarne czy online, zależnie od sytuacji epidemicznej 

- Informacja o przebiegu spotkao wyborczych Walnych Zebrao Kół 

- Sprawy różne 

 

16  czerwca  (środa) - Prezydium  

- Przygotowania do KZD 2021 

- Omówienie spraw bieżących:  

- Sprawy różne 

 

10 września (piątek) - Prezydium i ZG SBP 

- Informacja o działalności ZG SBP w okresie czerwiec-wrzesieo 2021 

- Podsumowanie wyborczych zjazdów kół, oddziałów i okręgów 

- Sytuacja finansowa SBP 

- Zatwierdzenie projektów dokumentów zjazdowych (Strategia SBP na lata na lata 2021 – 2029; 

Program działania SBP na kadencję 2021- 2025; Projekt zmian w Statucie SBP; Projekty uchwał i 

wniosków) 

- Zatwierdzenie przez ZG SBP sprawozdao za kadencję 2017-2021 z działalności: ZG SBP, skarbnika 

SBP, działalności Okręgów, Sekcji, Komisji, Zespołów problemowych 



- Zatwierdzenie propozycji Komisji Odznaczeo i Wyróżnieo o nadanie godności Członków 

Honorowych SBP 

- Przyjęcie projektu Programu i Porządku obrad KZD, Regulaminu obrad, Regulaminu Komisji 

Zjazdowych 

- Sprawy różne 

 

Plan posiedzeo Prezydium i ZG po Krajowym Zjeździe Delegatów ustali nowy Zarząd Główny SBP, 

wybrany na KZD 15 października 2021. 

 

Załącznik nr 2: Plan wydawniczy na 2021 r.   

Propozycje wydawnicze: 

Katarzyna Wądolny-Tatar – Kulturowe konteksty literatury dla dzieci i młodzieży w XXI wieku. 

(dofinansowanie) 

Otwarta nauka, otwarta kultura. Pr. zbior. red. Maja Wojciechowska (dofinansowanie) 

M. Kisilowska – Biblioteki w okresie pandemii – COVID (dofinansowanie) 

Michał Zając, Magdalena Paul – Kontrowersyjne książki dla dzieci w polskich bibliotekach publicznych 

(dofinansowanie) 

Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury. Stan obecny i 

perspektywy. Pr. zbior. red. Maja Wojciechowska (dofinansowanie) 

Czasopisma bibliotekarskie w Polsce. Jubileusz 100-lecia „Bibliotekarza” i 70-lecia „Poradnika 

Bibliotekarza”. Pr. zbior. red. Joanna Pasztaleniec-Jarzyoska 

Bibliotekarzy śląscy we wspomnieniach współczesnych – red. J. Sadowska, M. Kycler (grant?) 

Hanna Diduszko - Zamyślona biblioteka. Scenariusze, pomysły, rozmowy, książki 

Monika Simonjetz – Bliżej kultury, bliżej słowa - zbiór rozmów z bibliotekarzami (dofinansowanie) 

M. Jabłonowski - Dziedzictwo przedsiębiorczości (dofinansowanie) 

Agnieszka Chamera-Nowak – Biblioterapia 

Księga pamiątkowa poświęcona prof. Bieokowskiej - red. nauk. J. Puchalski (dofinansowanie) 

Katarzyna Hryniewicka – Książki dla dzieci i młodzieży 

Dorota Pietrzkiewicz, Katarzyna Seroka - Od przedsiębiorczości do wolności. Dokumenty i relacje 

(dofinansowanie) 

Praca nagrodzona w konkursie: Laureat Nagrody Młodych SBP 

 

Broszury wewnętrzne: 

Biuletyn SBP 1/2020 

Biuletyn SBP 2/2020 



Biuletyn SBP : materiały na KZD  1/2021 (wrzesieo 2021) 

Oferta wydawnicza 1/2021 

Oferta wydawnicza 1/2021 

 

Czasopisma SBP: 

Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne 1, 2/ 2021 

Przegląd Biblioteczny 1, 2, 3, 4/2021 

Poradnik Bibliotekarza 1-12/2021 

Bibliotekarz 1-12/2021 

 

Wstępne rozmowy o publikacjach: 

Piotr Prądzyoski – Mowa nienawiści 

Robert Kościelny – Między tradycją a współczesnością : rozważania o  książce  

Agnieszka Pejkowska – Scenariusze dla bibliotekarzy 

Martyna Figiel – Straty dóbr kultury w okresie okupacji 

Agnieszka Gniewkowska – Formy pracy z dziedmi – wywiad 

 

Załącznik nr 3  Wykaz planowanych konferencji i szkoleo ZG SBP 

 

(Wykaz nie obejmuje szkoleo i warsztatów, które będą  realizowane nieodpłatnie,  po uzyskaniu  

grantów wnioskowanych na rok 2021) 

  

 Konferencje, seminaria 

- Seminarium poświęcone prezentacji projektu AFB (maj) 

- Konferencja dotycząca korzystania z usług bibliotecznych osób z niepełnospsprawności 

(czerwiec) 

- Konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek (kontekst usług zdalnych) – (listopad) 

- Forum Młodych (do konsultacji) 

- Konferencja Sekcji Fonotek  (do potwierdzenia) 

- Seminarium Sekcji Bibliografii Regionalnej (Zielona Góra) 

 Szkolenia online (nowe) oraz realizowane w roku 2020, które będą kontynowane w roku 

2021  

(W obecnej sytuacji epidemicznej szkolenia stacjonarne nie są planowane).  

Biblioteki – promocja, zarządzanie:  

- Biblioteka w zmieniających się mediach społecznościowych  



- Niesztampowe metody pracy w bibliotece 

- Kreowanie dobrego wizerunku – kampania PR i analiza SWOT w bibliotece 

- TIK-owe inspiracje w promowaniu działao biblioteki  

- Mniej znaczy więcej, czyli jak zainteresowad odbiorcę w social media 

- ealizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO  

uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, wytycznych i dobrych praktyk  

- Kontrola zarządcza od podstaw i zarządzanie ryzykiem w bibliotece 

- Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli zarządczej, 

ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności 

- RODO i kontrola zarządcza w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakooczeniu 

Promocja czytelnictwa: 

- Książka i czytelnik – (nie)codzienny duet 

- Sposób na wirtualne spotkanie z czytelnikami 

- Zdalna promocja książek – narzędzia i pomysły 

- Udane spotkanie literackie. Jak je zorganizowad w internecie i w realu? Jak je skutecznie 

promowad? Jak ciekawie rozmawiad 

- Jak ciekawie pisad o książkach w internecie? Pomysły i sposoby na udane teksty o książkach  

Wykorzystanie nowych technologii: 

- Tworzenie filmów na potrzeby internetu – YouTube, Facebook, Instagram 

- Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem 

- Wykorzystaj pełny potencjał Instagrama  

- Podcast – jak od zera stworzyd ciekawy podcast?   

- Podstawowe działania zapewniające bezpieczeostwo biblioteki w cyberprzestrzeni i sposoby 

zapobiegania zagrożeniom  

Rozwój osobisty, kompetencje społeczne: 

- Biblioterapia w pracy z seniorami (Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru) 

- Biblioterapia w pracy z osobami w trakcie życiowej zmiany 

- Kiedy nic nie przychodzi do głowy – skuteczne sposoby na zdobycie twórczego natchnienia 

- Książka w rozwijaniu kreatywności i przedsiębiorczości dzieci i młodzieży  

- Magia słowa – siła komunikatu. Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych 

- Spotkania antystresowe – „Powal stres na łopatki”  

 

 Cykle tematyczne szkoleo, realizowane przez kilka miesięcy:   

- Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych według aktualnych wskazao Biblioteki Narodowej 



Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z wytycznymi Biblioteki Narodowej do opracowania 

różnych typów dokumentów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 

gromadzonych w bibliotekach szkolnych - podręczników, programów i materiałów dydaktycznych dla 

uczniów i nauczycieli, a także zbiorów na nowoczesnych nośnikach (e-booków, publikacji w zdalnym 

dostępie itp). Zajęcia będą okazją do wspólnego dwiczenia tworzenia opisów bibliograficznych, a 

także okazją do rozwiązania bieżących problemów dotyczących opracowania zbiorów bibliotecznych 

w pracy codziennej Uczestników. 

- Format MARC21 w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych w oparciu o zasady 

rekomendowane przez Bibliotekę Narodową 

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z podstawami formatu MARC21, a w szczególności z 

polami i podpolami wykorzystywanymi do opisu bibliograficznego, zarówno formalnego, jak i 

rzeczowego. Podczas zajęd będzie możliwośd praktycznego tworzenia opisów bibliograficznych z 

wykorzystaniem formatu MARC21, a także wyjaśniania i rozwiązywania problemów, z jakimi 

Uczestnicy będą się spotykad w  codziennej pracy. 

- Deskryptory Biblioteki Narodowej, czyli opracowanie formalno-rzeczowe zbiorów według 

aktualnych wymogów nowej klasyfikacji 

Szkolenie ma na celu zapoznad Uczestników z metodologią Deskryptorów Biblioteki Narodowej, a 

także pozwoli na praktyczne dwiczenia w tworzeniu opisów bibliograficznych zgodnych z tą 

metodologią.  

 


