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  PLAN PRACY ZG SBP NA 2017 ROK 

 

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2017 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 2017 jest ósmym 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 2017 r. główny nacisk działań położony będzie na: 

- organizację Jubileuszu 100. SBP (20 października), 

- organizację Kongresu IFLA 2017 (19-25 sierpnia), 

- organizację Krajowego Zjazdu Delegatów 2017 (20-21 października)  

- podsumowanie działań SBP w kadencji 2013-2017 i opracowanie programu na lata 2017-

2021,  

- kontynuację prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i 

pedagogicznych, naukowych oraz badaniem satysfakcji użytkowników 

- doskonalenie zawodowe bibliotekarzy. 

 

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: 

 „Obserwatorium bibliotek 2: Analiza Funkcjonowania Bibliotek: analiza 

funkcjonowania bibliotek, badanie zmian i wpływu na rozwój społeczny i 

ekonomiczny” (dotacja MKiDN),  

 Opracowanie cyfrowe artykułów z czasopism naukowych wydawanych przez SBP 

wraz z ich upowszechnieniem i konserwacją (dotacja MKiDN) 
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 Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych (dotacja 

MNiSW)  

 Jubileusz 100. SBP: realizacja filmu, koncert okolicznościowy (umowa z IK) 

 Kongres IFLA 2017 (dotacja MKiDN, umowa z BN w przygotowaniu): wydanie 

numeru specjalnego „Przeglądu Bibliotecznego” (wersja papierowa), wydanie 

publikacji okolicznościowej o polskich bibliotekach, wydanie folderu 

okolicznościowego o działalności edukacyjno-kulturalnej SBP, przygotowanie 

materiałów promocyjnych, prowadzenie na portalu sbp.pl strony Kongresu IFLA, 

organizacja i obsługa wolontariatu 

  Zadania, na które złożono wnioski w 2016 r.: XIV edycja programu Tydzień 

Bibliotek; VI Salon Bibliotek podczas XXVI Targów Książki Historycznej, 

wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”; wystawa „Bibliotheca Magna”: 

dzieje Biblioteki Jagiellońskiej w stulecie SBP ukazane”; „Teatr w bibliotece”; 

wydanie numeru specjalnego Przeglądu Bibliotecznego (wersja elektroniczna); 

„Bibliotekarzu, naucz się i działaj” (we współpracy z Biblioteką Publiczną w dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy) 

4. Przygotowanie wniosku na realizację VII edycji konkursu „Bibliotekarz Roku” 

5. Przygotowanie nowych aplikacji, w tym na zadania planowane do realizacji w 2018 r.  

6. Pozyskiwanie sponsorów, partnerów wspierających, kontynuacja umów z 

dotychczasowymi partnerami (Ibuk, MPLC, Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka 

im. KEN, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe im. Z. Rumla), 

reklamodawców, zawieranie porozumień o współpracy dot. m.in. wydawania 

czasopism (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) i książek 

(uczelnie), umowy barterowe.    

7. Kontynuacja porządkowania archiwum ZG SBP.  

8. Uzupełnianie i aktualizacja bazy członków SBP.  

9. Kontynuacja prac związanych z Jubileuszem 100. SBP, finansowanych ze środków 

własnych (m.in. uruchomienie strony, opracowanie harmonogramu obchodów, druk 

zaproszeń, organizacja centralnych obchodów).  

10. Organizacja Krajowego Zjazdu Delegatów 2017 (20-21 października) 
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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. Monitorowanie zmian w zakresie legislacji i ich wpływu na działalność bibliotek oraz 

zawód bibliotekarza. 

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

3. 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 2016), 

udostępnienie w serwisie internetowym wyników badań i analizy wskaźników 

efektywności bibliotek (badanie wpływów). 

 

 Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych 

oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

1. Działania rzecznicze związane ze swobodnym i powszechnym dostępem 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, opiniowanie rządowych projektów rozwoju kultury, nauki i 

edukacji, 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 



4 

 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze upowszechniania 

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

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. Realizacja XIV edycji programu Tydzień Bibliotek pod hasłem BIBLIOTEKA. 

OCZYWIŚCIE! 

7.  Realizacja IX edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”.  

8. Udział Stowarzyszenia w targach książki: VIII Warszawskich Targach Książki, 

Targach ACADEMIA, XXVI Targach Książki Historycznej (organizacja VI Salonu 

Bibliotek).  

9. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (patronaty 

Stowarzyszenia w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach społecznych 

organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury).  

10. Współpraca zagraniczna 

- udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach i seminariach   

międzynarodowych:   IAML, IFLA, 

- współpraca z IFLA w związku z organizacją Kongresu IFLA we Wrocławiu.: 

współpraca z BN, Prezydentem miasta Wrocławia, dyrektorami wrocławskich 

bibliotek; udział w pracach Komitetu Narodowego i Zespołu Programowego SBP ds. 

Kongresu IFLA 2017;  przygotowanie materiałów promocyjnych na Kongres IFLA 

2017 we Wrocławiu, obsługa wolontariatu, prowadzenie na portalu sbp.pl strony 

poświęconej Kongresowi, organizacja Bulwaru Bibliotek,   

- współpraca z PALA,  

- upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz o polskim 

bibliotekarstwie w środowisku międzynarodowym (informacje zamieszczane w 

angielskiej wersji na portalu SBP).   

 

 Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu 

bibliotekarza 

1. Rozwój platformy cyfrowej Stowarzyszenia, w tym m.in.: 
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- aktualizacja i rozbudowa treści serwisu (m.in. uruchomienie strony dot. IFLA 2017, 

rejestracja wolontariuszy, uruchomienie zakładki 100. SBP, KZD 2017)   

- popularyzacja działalności SBP,  

- 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,  

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 - wolontariat,  

- kampania 1% dla SBP. 

4. Integrowanie działań środowiska na rzecz zwiększenia prestiżu społecznego zawodu 

bibliotekarza: 

- organizacja VII 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.   

6. Wręczenie Nagrody Młodych SBP im. Marii Dembowskiej za prace zrealizowane w 

latach akademickich 2013/2014 i 2014/2015, a także 2015/2016. 

 

 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: 
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- prowadzenie bieżącej działalności wydawniczej SBP – przewiduje się wydanie 

następujących pozycji: 

a) czasopism:  

12 numerów Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza (Bibliotekarz także w wersji 

elektronicznej), 

4 numerów Przeglądu Bibliotecznego,  

2 numerów Zagadnień Informacji Naukowe (wersja papierowa i elektroniczna) 

oraz numeru specjalnego (wersja polska i angielska),  

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 

we Wspomnieniach Współczesnych;  Propozycje i Materiały oraz książek poza 

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

c) e-booków: 

XI Forum Młodych Bibliotekarzy, Warszawa, 

d) plakatu na Tydzień Bibliotek 2017, 

e) materiałów promocyjnych (oferta wydawnicza), 

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

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

bibliotekarzy: 

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

  6. Prowadzenie systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form podnoszenia  

      kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy. 

 

 

Załącznik nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP w 2017 r. 

 

3 lutego (piątek) - Prezydium ZG SBP 

- Projekt Planu pracy ZG SBP 2017 r.  

- Sytuacja finansowa SBP  

- Sprawy dot. sprawozdań za 2016 rok 

- Stan przygotowań do XIV edycji Tygodnia Bibliotek, X edycji konkursu "Mistrz Promocji 

Czytelnictwa " 
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- Sprawy różne. 

 

7 kwietnia (piątek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP 

- Zatwierdzenie sprawozdań 2016  

- Przyjecie Planu pracy ZG SBP na 2017 r. 

- XIV edycja Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat; X edycja konkursu na 

najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji Czytelnictwa; VII edycja konkursu Bibliotekarz 

Roku (stan realizacji) 

- Sprawy bieżące, w tym przygotowania do IFLA, organizacja Jubileuszu 100.SBP, 

przygotowania do KZD  

 

22 czerwca (czwartek) – Prezydium ZG SBP 

- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – podsumowanie 

- Sytuacja finansowa SBP 

- Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w I półroczu 2017 r. 

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

- Sprawy bieżące, w tym przygotowania do IFLA, organizacja Jubileuszu 100.SBP, 

przygotowania do KZD. 

 

25 września (poniedziałek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP  

- omówienie  i podsumowanie Kongresu IFLA 2017 

- zatwierdzenie sprawozdań za kadencję SBP 2013-2017 z działalności: ZG, Skarbnika, 

Okręgów SBP, Sekcji i Komisji 

- dyskusja i zatwierdzenie projektów dokumentów zjazdowych: program działania na lata 

2017-2021, zmiany w Statucie SBP, projekt uchwał i wniosków, propozycje KOiW o nadanie 

godności członków honorowych SBP  

 

 

20 października (piątek) – Zarząd Główny SBP 

- Podsumowanie kadencji 2013-2017 

- projekty regulaminów działania ZG, GKR, GSK 

- rekomendacje kandydatur do władz SBP na kadencję 2017-2021 

- Sprawy bieżące. 
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21 października (sobota) – Zarząd Główny SBP 

-  Ukonstytuowane się nowego Zarządu. 

 

8 grudnia (piątek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP 

- Przyjęcie do realizacji Regulaminu działania Zarządu Głównego SBP oraz zatwierdzenie 

regulaminu pracy Prezydium Zarządu Głównego SBP – Uchwały 

- Analiza uchwał i wniosków KZD 2017 pod kątem terminu i zakresu ich realizacji 

- Zatwierdzenie zakresów obowiązków dla członków ZG SBP  

- Stan realizacji Planu pracy 2017  

- Zatwierdzenie składów Rady Programowej Wydawnictwa SBP i komitetów redakcyjnych 

czasopism i serii wydawniczych SBP  

- Funkcjonowanie komisji, sekcji i zespołów problemowych ZG SBP, w tym wybory nowych 

zarządów  

- Sprawy różne 

 

 

Załącznik nr 2: Plan Wydawniczy na 2017 r. 

 

Rok 2017 jest ukierunkowany na publikacje poradnikowe, oczekiwane przez 

większość bibliotekarzy. Dla środowiska naukowego i elity bibliotekarskiej przygotowywane 

są propozycje z serii  Nauka – Dydaktyka – Praktyka. 

Jak co roku powtarza się sytuacja, że pojawiają się w trakcie roku ciekawe rozprawy 

doktorskie i zbiorowe opracowania. Jeśli Autorzy dysponują grantami z reguły przyjmujemy 

je do planu. Sytuacja w tym względzie się nie zmieniła. Plan ma charakter otwarty. 

 

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA 

1. Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła – Technologie mobilne nie tylko  

w bibliotece    

2. Krystyna Hudzik – Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej:  ciągłość  

i zmiana   

3. Instytucje kultury jako centra życia społecznego. Red. E. B. Zybert  

4. Aneta Januszko-Szakiel – Archiwistyka cyfrowa   

5. Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia. Red. Mariola Antczak, Agata 

Walczak-Niewiadomska  

6. Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografia w teorii i praktyce dla bibliotekarzy   
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7. Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Grażka Lange, Natalia 

Paprocka – Lilipucia rewolucja. Współczesny rynek książki dla dzieci i młodzieży    

8. Dominik Mirosław Piotrowski – Systemy zarządzania treścią (CMS) w bibliotecznych 

usługach. Opis i zastosowanie    

9. Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O różnych tendencjach w krzewieniu 

kultury czytelniczej młodego pokolenia. Red. Mariola Antczak, Agata Walczak-

Niewiadomska 

10.  Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne. Red. Barbara 

Sosińska-Kalata  

 

PROPOZYCJE I MATERIAŁY 

1. Zarządzanie jakością w bibliotece. Red. Maja Wojciechowska    

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

3. Jakub Maciej Łubocki  – Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty 

gramofonowej (Nagroda Młodych SBP)  

4. Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych. Red. B. Budyńska 

 

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA 

1. Łapacz snów. Studia nad twórczością Neila Gaimana. Red. Weronika Kostecka, 

Maciej Skowera i Anna Mik     

2. Tematyka śmierci w literaturze Dziecięcej. Red. Katarzyna Slany   

3. Anna Czernow – Fantasy…   

 

BIBLIOTEKI – DZIECI – MŁODZIEŻ 

1. Maria Kulik, Grażyna Walczewska-Klimczak, Anna Lipińska – Oswajanie/rozumienie 

świata –  czyli o pracy z książką i czytelnikiem  

2. Dorota Grabowska, Michał Zając – Od najmłodszego wieku! Dzieci młodsze – książki 

– biblioteki   

 

 

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA 

1. Renata Ciesielska-Kruczek – Świat Bibliotek. Z bibliotecznych podróży 
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2. Andrzej Januszewski – Gry planszowe w bibliotece  

3. Sara Skumanov – Poradnik o mandze dla bibliotekarzy 

4. Bożena Karzewska – Nietypowi użytkownicy bibliotek  

5. Andrzej Mężyński – Historia bibliotek w Polsce  

 

FO-KA 

Aktualizacja wkładek do skoroszytów (segregatorów) 

1.  „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki"  

2. „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla starego druku"  

BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH 

1. Zostawili swój świat. Red. Elżbieta Dudzińska  

2. Sylwetki Przewodniczących SBP. Red. Hanna Łaskarzewska  

 

POZA SERIAMI 

1. Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013-2016  / Marzena Przybysz  

2. Bibliografia wydawnictw SBP 1917-2017 / Marzena Przybysz  

3. 100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Monografia SBP 1917-2017) /  Red. 

Jadwiga Konieczna   

4. Polskie biblioteki / Polish Libraries / Red. Barbara Budyńska  

5.  „Przegląd Biblioteczny”/ The Library Review, Numer Specjalny / The Special Issue /  

Red. Elżbieta Barbara Zybert  

6. Polish Librarians’ Association: 100 years of sharing knowledge and skills / Anna 

Grzecznowska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska  
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Załącznik nr 3: Wykaz planowanych seminariów i warsztatów,  konferencji ZG SBP w 

2017 r. 

 

Warsztaty:  

 „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II 

stopnia, 8-9 lutego 2017 r., 20-21 kwietnia  

 „Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży: O 

wyruszaniu w drogę, spotkaniach i przemianach”, 10 marca, współorganizator 

Goethe-Institut 

 „Nauka przez zabawę - czyli gry w bibliotece”, 21 marca 

 „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”, 28 marca  

 „Cyberbezpieczeństwo - jak zadbać o bezpieczeństwo komputera, użytkowników i 

własne”, 7 kwietnia 

  „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” (warsztaty 

biblioterapeutyczne III stopnia), 5-6 czerwca Warszawa 

 „Wykorzystanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece” (warsztaty z 

cyklu: Aplikacje mobilne dla bibliotekarzy), 21-22 czerwca, Warszawa  

 „Zarządzanie biblioteką: Jak rozmawiać z pracownikami by praca była efektywna?”, 

czerwiec 

 „Serwisy internetowe w pracy bibliotekarza”, 21-22 września, Warszawa 

 „Standardy obsługi czytelnika, w tym niepełnosprawnego”, wrzesień 

 „O pieniądzach (i nie tylko) w bibliotekach: Metody i narzędzia edukacji 

ekonomicznej w bibliotekach”, październik 

 Social media w bibliotece, październik, Warszawa 

 „Stres i wypalenie zawodowe bibliotekarza: jak je pokonać?”, listopad 

 „Multimedia w bibliotece”, listopad, Warszawa  

 „Rozwój kompetencji osobistych: jak radzić sobie z emocjami w pracy 

bibliotekarza?”, grudzień 

W przygotowaniu: 
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 Polityka bezpieczeństwa informacji 

 Jak przygotować się do kontroli GIODO? 

 Prawo pracy i prawo autorskie 

 

Konferencje i seminaria 

1. Jak czytanie wpływa na rozwój człowieka i społeczeństwa?, 20 kwietnia, Pałac 

Rzeczypospolitej w Warszawie (współorganizator PIK) 

2. Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania, 30-31 

maja, (współorganizator WiMBP w Bydgoszczy, UKW w Bydgoszczy) 

 

Seminaria i spotkania organizowane przez poszczególne ogniwa SBP 

1. Bibliografie regionalne – w kręgu historii i współczesności. 36. Ogólnopolskie 

Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalne – 20-21 czerwca, Europejskie 

Centrum Solidarności (współorganizator WiMBP w Gdańsku) 

2. XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. 

Multibiliotekarstwo – 11-12 maja, Gdańsk (Komisja Zarządzania i Marketingu 

ZG SBP) 

3. XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i VII 

Ogólnopolska Konferencja Fonotek – listopad/grudzień, Wrocław (Sekcja 

Bibliotek Muzycznych, Sekcja Fonotek) 

 


