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Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2015 

 

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2015 obejmuje zadania statutowe wynikające z 

celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w: 

- Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, znowelizowanej na lata 

2013 – 2021, przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP 8 czerwca 2013 r.,  

- Programie działania SBP na lata 2013-2017. 

       

Rok 2015 jest szóstym rokiem realizacji Strategii SBP..., część zadań stanowi 

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

umów, a także zadań ujętych w Statucie SBP.  

W 2015 r. główny nacisk działań położony będzie na: 

- realizację wniosków wynikających z Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, 

- kontynuację prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i 

pedagogicznych, naukowych oraz badaniem satysfakcji użytkowników,, 

- integrację środowiska bibliotekarskiego wokół spraw związanych z zawodem bibliotekarza i 

rozwojem bibliotek, 

- doskonalenie zawodowe bibliotekarzy,  

- przygotowania do jubileuszu 100. SBP. 

 

I. Działania organizacyjne 

1. Przygotowanie harmonogramu posiedzeń Prezydium i ZG SBP (załącznik nr 1) oraz ich 

obsługa.  

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

realizacji bieżących zadań statutowych. 

3. Obsługa organizacyjno-finansowa zadań dofinansowanych z różnych źródeł 

zewnętrznych: 

 XII edycja programu Tydzień Bibliotek (grant z Instytutu Książki), 

 realizacja projektu na najciekawszą akcję czytelniczą oraz na plakat TB, 

 V edycja konkursu  „Bibliotekarz Roku” (dotacja MKiDN), 

 IV Salon Bibliotek podczas XXIV Targów Książki Historycznej  (Instytut Książki), 

 projekt pt.: „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem" (Fundacja Batorego),  

 zadanie „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj” (dotacja FRSI) 
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 zadanie „Obserwatorium bibliotek 2: Analiza Funkcjonowania Bibliotek: analiza 

funkcjonowania bibliotek, badanie zmian i wpływu na rozwój społeczny i 

ekonomiczny” (MKiDN) 

4. Przygotowanie nowych aplikacji, w tym na zadania planowane do realizacji w 2016 r. 

5. Pozyskiwanie sponsorów, partnerów wspierających (Ibuk, MPLC, Sokrates, 

Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka im. KEN, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 

Praga Południe im. Z. Roomla ), reklamodawców, zawieranie porozumień o 

współpracy dot. m.in. wydawania czasopism (Instytut Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych UW, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna 

Województwa Mazowieckiego), i książek (uczelnie), umowy barterowe.    

6. Porządkowanie archiwum Biura ZG SBP 

7. Uzupełnianie i aktualizacja bazy członków SBP 

8. Prace przygotowawcze do Jubileuszu 100. SBP, w tym m.in. kontynuacja prac nad 

monografią SBP oraz „Kroniką SBP” 

 

II. Działania merytoryczne 

Plan pracy ZG SBP obejmuje zadania wynikające z celów strategicznych ujętych w 

Strategii SBP..., finansowanych z grantów, środków własnych oraz realizowanych na 

zasadach wolontariatu: 

 

 Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki 

bibliotecznej w Polsce 

1. Rzecznictwo w zakresie podjęcia działań legislacyjnych dot. projektu ustawy o 

bibliotekach. 

2. Monitorowanie zmian w zakresie legislacji i ich wpływu na działalność bibliotek oraz 

zawód bibliotekarza. 

3. Działania na rzecz pragmatyki zawodowej, w tym ścieżek kariery zawodowej 

4. Prowadzenie we współpracy z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, 

Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją 

Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich programu Analiza 

Funkcjonowania Bibliotek; w ramach programu przeprowadzenie badań efektywności 

bibliotek publicznych, pedagogicznych i akademickich (dane za rok 2014), 

udostępnienie w serwisie internetowym wyników badań i analizy wskaźników 

efektywności bibliotek.   
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 Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych 

oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

1. Działania na rzecz swobodnego i powszechnego dostępu do narodowych i światowych 

zasobów informacyjnych.  

2. Współpraca z bibliotekami publicznymi, pedagogicznymi, akademickimi, szkolnymi i 

bibliotekami innych typów, uczelniami kształcącymi bibliotekarzy i pracowników 

informacji naukowej.  

3. Współpraca z jednostkami opiniodawczymi (Krajową Radą Biblioteczną, Konferencją 

Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów 

Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów Bibliotek 

Pedagogicznych).  

4. 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 

Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; opiniowanie 

rządowych projektów rozwoju kultury, nauki i edukacji, udział w posiedzeniach 

Sejmowych i Senackich Komisji Kultury.   

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze upowszechniania 

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

(Biblioteka+), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (PRB), Koalicją 

Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, środowiskiem księgarzy i wydawców. 

Pozyskiwanie nowych partnerów działających w sektorze książki i bibliotek do 

wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa.   

6. Współpraca z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 

Łódzkiego w zakresie przygotowania monografii nt. SBP (praca zespołu pod 

kierunkiem prof. J. Koniecznej). 

7. Realizacja XI edycji programu Tydzień Bibliotek pod hasłem „Wybieram  bibliotekę”.  

8.  Realizacja VII edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”.  

9. Udział Stowarzyszenia w targach książki: VI Warszawskich Targach Książki, Targach 

ACADEMIA, Targach Książki w Krakowie, Festiwalu Książki Dziecięcej, XXIV 

Targach Książki Historycznej (organizacja IV Salonu Bibliotek).  
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10. 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).  

11. Współpraca zagraniczna 

- udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach i seminariach   

międzynarodowych:   IAML, IFLA, 

- współpraca z IFLA: spotkania z zespołem opiniującym kandydaturę Wrocławia do 

organizacji Kongresu IFLA 2017, udział w pracach Komitetu Narodowego, powołanie 

Zespołu Programowego SBP ds. Kongresu IFLA 2017 (pod warunkiem przyznania 

Polsce organizacji Kongresu),  przygotowanie materiałów promocyjnych,  

- współpraca z PALA,  

-upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz o polskim 

bibliotekarstwie w środowisku międzynarodowym (informacje zamieszczane w 

angielskiej wersji na portalu SBP),  

-  wymiana doświadczeń z bibliotekarzami Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. 

 

 Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu 

bibliotekarza 

1. Rozwój platformy cyfrowej Stowarzyszenia, w tym m.in.: 

- aktualizacja i rozbudowa treści serwisu,  

-realizacja grantu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, w tym 

opracowanie i prowadzenie strony zadania,   

- popularyzacja działalności SBP,  

- zamieszczanie ofert pracy dla bibliotekarzy z bibliotek naukowych, szkolnych i 

publicznych,  

- współpraca z bibliotekami w zakresie uzupełniania i aktualizacji katalogu bibliotek 

oferujących praktyki i staże dla bibliotekarzy,  

- prowadzenie profilu na facebooku oraz twitterze,  

- wydawanie newslettera,  

- promocja portalu (ulotki, banery itp.), 

- marketing wydawnictw SBP, prowadzenie e-sklepu, 

- prowadzenia archiwum cyfrowego wydawnictw SBP,  

- obsługa organizacyjna działalności edukacyjnej ZG SBP,  

- współpraca z innymi portalami, pozyskiwanie partnerów i sponsorów,  
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2. Doskonalenie form komunikacji ze strukturami SBP; organizacja spotkania z 

przewodniczącymi okręgów  

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP: 

- realizacja programu ulg i bonusów dla członków SBP  

  aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja X Forum Młodych Bibliotekarzy 

(Warszawa, 17-18 września 2015, we współpracy z  Zarządem Oddziału 

Warszawskiego SBP, CBW, BN, BUW, BG Politechniki Warszawskiej),  

- kampania 1% dla SBP. 

4. Integrowanie działań środowiska na rzecz zwiększenia prestiżu społecznego zawodu 

bibliotekarza: 

- organizacja V edycji ogólnopolskiego konkursu  „Bibliotekarz Roku” ,  

- popularyzacja postaci (sylwetek, dorobku) znanych bibliotekarzy (artykuły i 

wywiady w czasopismach), 

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

standardów kwalifikacji zawodowych, 

-  realizacja konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego, 

- honorowanie zasług i dorobku osób zasłużonych dla bibliotekarstwa oraz bibliotek 

(medale i odznaczenia SBP), występowanie o odznaczenia państwowe i resortowe.  

5. Uczestnictwo w komisjach konkursowych na dyrektorów bibliotek.   

 

 Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form 

kształcenia i doskonalenia zawodowego  

1. Monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. 

2. Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy: 

- prowadzenie bieżącej działalności wydawniczej SBP – przewiduje się wydanie 

następujących pozycji: 

a) czasopism:  

12 numerów Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza,  

4 numerów Przeglądu Bibliotecznego,  

2 numerów Zagadnień Informacji Naukowe (wersja papierowa i elektroniczna),  

2 numerów Biuletynu Informacyjnego ZG SBP (wersja papierowa i elektroniczna), 

Newslettera,  

b) książek w seriach: Nauka – Dydaktyka – Praktyka; Biblioteki – Dzieci – 

Młodzież; FO-KA; Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza; Bibliotekarze Polscy 
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we Wspomnieniach Współczesnych;  Propozycje i Materiały oraz książek poza 

seriami  (szczegółowy plan wydawniczy zamieszczono w załączniku nr 2), 

c) e-booków: 

IX Forum Młodych Bibliotekarzy Gorzów Wlkp.  

d) plakatu na Tydzień Bibliotek 2015, 

e) materiałów promocyjnych (oferta wydawnicza), 

- udostępnianie cyfrowego archiwum wydawnictw SBP (dołączenie kolejnego roku -

2012), 

3. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów (załącznik nr 3).  

4. Współpraca z uczelniami i szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie kształcenia 

bibliotekarzy: 

 - spotkania robocze przedstawicieli Stowarzyszenia z przedstawicielami ośrodków     

kształcenia bibliotekarzy,  

- opiniowanie propozycji zmian kierunków (specjalizacji) kształcenia bibliotekarzy, 

- opracowanie programu szkolenia podstawowego dla osób podejmujących pracę w 

bibliotekach. 

   5. Aktualizacja katalogu bibliotek oferujących staże i praktyki dla bibliotekarzy.  

  6. Prowadzenie systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form podnoszenia  

      kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy.  

 

Załączniki: 

nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP 

nr 2: Wykaz planowanych do wydania pozycji książkowych  

nr 3: Wykaz planowanych konferencji i szkoleń ZG SBP 
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Załącznik nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP w 2015 r. 

 

Posiedzenia Prezydium ZG SBP 

6 lutego  

- Projekt Planu pracy ZG SBP 2015 r.  

- Sytuacja finansowa SBP  

- Sprawy dot. sprawozdań za 2014 rok 

- Stan przygotowań do XII edycji Tygodnia Bibliotek, VIII edycji konkursu "Mistrz Promocji 

Czytelnictwa " 

- Sprawy różne. 

 

31 marca  

- Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP 

Omówienie Planu pracy ZG SBP na 2015 r. 

- XII edycja Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat; VIII edycja konkursu na 

najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji Czytelnictwa; V edycja konkursu Bibliotekarz 

Roku (stan realizacji) 

- Sprawy bieżące. 

 

11 czerwca  

- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – podsumowanie 

- Sytuacja finansowa SBP 

- Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w I półroczu 2015 r. 

- Podsumowanie konkursów "Mistrz Promocji Czytelnictwa" oraz „Bibliotekarz Roku” 

- Sprawy bieżące. 

 

28-29 września 

- Realizacja planu pracy ZG SBP w 2015 r. 

- Spotkanie z przewodniczącymi okręgów 

- XXIV Targi Książki Historycznej  

- Sprawy bieżące. 

 

11 grudnia  

- Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP  
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- Ocena działalności Stowarzyszenia w 2015 r. 

- Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2016 r. 

- Sprawy bieżące. 

 

Posiedzenia Zarządu Głównego SBP  

31 marca   

- Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, ZO SBP, Skarbnika SBP, 

Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, Wydawnictwa SBP  w 2014 r. 

- Zatwierdzenie Planu pracy ZG SBP na 2015 r. 

- Zatwierdzenie bilansu za 2014 r .,  

- Prognoza finansowa na 2015 r.  

- Omówienie prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i 

pedagogicznych (AFB) 

- Konkursy SBP: Tydzień Bibliotek (XII edycja), Mistrz Promocji Czytelnictwa (VII edycja), 

Bibliotekarz Roku (V edycja) 

- Stan przygotowań do X Forum Młodych Bibliotekarzy 

- Sprawy bieżące. 

 

11 grudnia  

- Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w II półroczu 2015 r. 

- Informacja o pracy zarządów okręgów i oddziałów SBP przez opiekunów okręgów 

- Realizacja „Strategii SBP na lata 2010-2021”  

- Sytuacja finansowa SBP w 2015 r. (wstępne podsumowanie) i  prognoza 2016 

- Projekt planu pracy na 2016 r. 

- Sprawy bieżące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Załącznik nr 2  

 

 Plan wydawniczy na 2015 r. 

Rok 2015 jest ukierunkowany na publikacje poradnikowe, najbardziej oczekiwane 

przez większość bibliotekarzy. Dla środowiska naukowego i elity bibliotekarskiej propozycje 

z serii  Nauka – Dydaktyka – Praktyka. 

 

 NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA 

1. Agnieszka Korycińska-Huras, Małgorzata Janiak (red.) – Praca zbiorowa Komunikacja 

naukowa w środowisku cyfrowym, badania, zasoby, użytkownicy.   

2. Dariusz Grygrowski – Biblioteka i pieniądze.  

3. Mariola Antczak i Agata Walczak-Niewiadomska (red). Praca zbiorowa – Biblioteki i książki  

w życiu nastolatków. 

4. Agnieszka Chamera-Nowak – Biblioteka, której nie ma. Andrzej Edward Koźmian i jego 

Książki.  

5. Mariola Antczak i Agata Walczak-Niewiadomska (red). Praca zbiorowa – Książki w życiu 

najmłodszych.  

6. Dorota Siwecka – Światowy model informacji bibliograficznej.  

7. Mariola Antczak i Agata Walczak-Niewiadomska (red). Praca zbiorowa – W kręgu kultury 

czytelniczej dzieci i młodzieży.  

8. Jan Muszkowski – Życie Książki, reedycja. 

9. Hanna Batorowska (red.) Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i 

Praktyka.  

10. Barbara Elżbieta Zybert  (red.) Mega biblioteki.  

 

PROPOZYCJE I MATERIAŁY 

1. Maja Wojciechowska – Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej - rozwój, bariery, 

technologie.  

2. Aneta Firlej-Buzon – DŻS-y w bibliotece.   

3. Aleksander Radwański – Antyporadnik: czego nie powinniśmy robić z komputerem  

w małej bibliotece. 

4. Grzegorz Gmiterek – Urządzenia mobilne w bibliotece. Aplikacje dla bibliotekarzy  

i czytelników.  

5. Automatyzacja bibliotek: Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary 

współpracy – praca zbiorowa pokonferencyjna. 
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LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA 

1. Adam Franke: Filmy Matrix i Alicja w krainie czarów.  

2. Marta Jaworek: Mit Dziecka – Korczak – Nietzsche – Zaratustra. 

3. Anna Czernow (red.)  – Tove Jansson. Horyzonty twórczości, materiały pokonferencyjne, 

wersja polska i angielska  

4. Praca zbiorowa – Krainy nieistniejące w literaturze dla dzieci.  

5. Anna Czernow – Fantasy. 

 

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ 

1. Grażyna Lewandowicz-Nosal – Warto mieć w bibliotece. Katalog. Wydanie drugie 

uzupełnione. 

2. Iwona Podlasińska – Dysleksja czyli czytelnik oporny. 

3. Stanisława Niedziela – Wojna  oczami  dziecka. 

4. Danuta Świerczyńska-Jelonek – Literatura w procesie dojrzewania. 

 

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA 

1. Dorota Pietrzkiewicz – Ciekawe przypadki z życia książki. 

2. Małgorzata Pietrzak – Teatr w bibliotece. 

3. Wanda Matras – Biblioterapia. 

4. Ewa Dombek – Potyczki z bibliografią. 

5. Adrian Uljasz – Bibliotekarz w sieci.  

6. Rafał Bodarski – Psychologiczne aspekty w pracy bibliotekarza. 

7. Jadwiga Chruścińska, Dorota Grabowska (red.) – Regionalizm w bibliotece. 

 

FO-KA 

Planowane są aktualizacje  wkładek do segregatorów. 

 

BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH 

1. Praca zbiorowa – Organizatorzy, bibliografowie i dydaktycy t. 14 . 

 

POZA SERIAMI 

1. Praca zbiorowa – Kompetencje cyfrowe nauczycieli gimnazjów i nowoczesne technologie  

w dydaktyce chemii (publikacja bezpłatna, wersja elektroniczna). 

2. 9. Forum Młodych Bibliotekarzy (praca zbiorowa, wersja elektroniczna). 
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Załącznik nr 3  

Wykaz planowanych konferencji, seminariów i warsztatów ZG SBP - 2015 

WARSZTATY 

- Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece – trener: E. Stachowska–Musiał (22 styczeń, 

12 marca), 

- Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyjnym - T. 

Kasperczyk (23 styczeń, 27 lutego) 

- Teatralne spotkania z książką – A. Więckiewicz (6 lutego), 

- Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony danych 

osobowych – S. Czub-Kiełczewska (19 lutego, 19 marca, 23 kwietnia, 12 czerwca), 

- Jak redagować teksty do Internetu? – M. Szmigielski (16 kwietnia), 

- Digitalizacja piśmiennictwa dla początkujących – A. Trembowiecki (27 marca), 

- Grafika komputerowa dla niegrafików – jak zostać grafikiem korzystając z darmowych 

narzędzi online - T. Kasperczyk (17 kwietnia, 22 maja, 25 września), 

- Dokumenty życia społecznego – A. Firlej-Buzon (wrzesień), 

- Biblioterapia – W. Matras (październik), 

- Prawo autorskie dla kadry zarządzającej - B. Szczepańska, 

- Psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza; autoprezentacja z elementami 

kreowania wizerunku; praca z czytelnikiem „trudnym” – R. Bodarski (28 maja, październik), 

- Warsztaty grywalizacyjne „Projekty w bibliotekach - działanie i finansowanie – E. 

Maruszczak (19 marca, 11 czerwca), 

- Archiwum zakładowe w bibliotece – organizacja i prowadzenie -  Wioletta Guzek (20 maja) 

- E- learning – B. Boryczka (pod warunkiem uzyskania grantu), 

- Marketing w bibliotece – G. Winnicki, 

- Języki informacyjno-wyszukiwawcze – A. Borowska, 

- Animacja tekstów literackich metodą KLANZY – A. Lipińska (czerwiec), 

- Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była dostępna dla użytkownika 

niepełnosprawnego? – E. Matonóg (13 marca, 19 czerwiec) 

- Aktywne formy pracy z młodym czytelnikiem - jak dyskutować z czytelnikiem? Cz. II, G.  

Walczewska-Klimczak (październik), 

- Biblioblog – B. Morawiec, 

- Opracowanie zbiorów – I. Wiśniewska (wrzesień/październik), 

- Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem (we współpracy z Fundacją Synapsis) 

(październik/listopad),  
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KONFERENCJE 

- XI Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek:” pt.: Biblioteki nowej generacji – 

nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy (Wrocław, 16-17 kwietnia) 

- X Forum Młodych Bibliotekarzy – Warszawa 17-18 .09 

- projekt „Sieć formalna czy funkcjonalna – biblioteki publiczne w latach dwudziestych XXI 

w.” (we współpracy z WiMBP w Rzeszowie). 

SEMINARIA I SPOTKANIA  organizowane przez poszczególne ogniwa terenowe SBP 

- Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek – zarzadzanie niematerialnymi 

zasobami bibliotek w społeczeństwie wiedzy (Komisja Zarządzania i Marketingu – Gdańsk, 

14-15 .05) 

- Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej – bibliografie regionalne w przestrzeni 

cyfrowej, (18-19. 06, Kraków) 

-  Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej, Warszawa (IV kwartał) 

- III Sympozjum z cyklu „ Ludzie Książki Pomorza Zachodniego” (okręg zachodniopomorski 

– Szczecin, 14.05) 

- III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego „Pozyskiwanie środków i 

wydatkowanie w praktyce bibliotek – dobre praktyki – wymiana doświadczeń” (okręg 

zachodniopomorski – Szczecin, 14.05, Szczecin 18.06) 

- Seminarium „Biblioteki, archiwa, muzea – dziedzictwo kulturowe regionu” (okręg 

zachodniopomorski - Szczecin 15.10) 

- cykl webinariów z zakresu edukacji informacyjnej dla bibliotekarzy z bibliotek 

pedagogicznych (KEI - Poznań, 17.04, Wrocław, 22.04) 

- VI Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Archiwizowanie zasobów audiowizualnych – 

kaprys czy konieczność?” (Sekcja Fonotek – Poznań, 19-20.05) 

- konferencja „Kultura czytania”(Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych – 

Poznań, 14-15.04) 

- seminarium podczas III Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, 

Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2015 – Warszawa, 7-9.10 (we 

współpracy z BN) 

 

Opracowanie Barbara Budyńska 

przy współpracy Biura SBP i Wydawnictwa SBP 

 


