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Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2018 

 

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2018 obejmuje zadania statutowe wynikające z 

realizacji: 

- Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021,  

- Programu działania SBP na lata 2017-2021,przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów 

SBP w dn. 21 października 2017 r.,  

- Wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, uchwalonych w dn.  21 października 2017 r. 

   

W 2018 r. główny nacisk działań położony będzie na: 

- umacnianie wizerunku SBP w przestrzeni publicznej,  

- promocję czytelnictwa i bibliotek,  

- zapewnienie środków na kontynuację prac w zakresie badania efektywności bibliotek 

(projekt AFB),  

- doskonalenie zawodowe bibliotekarzy,  

- rozwój partnerstwa na rzecz  wzmocnienia potencjału bibliotek i ich roli w środowiskach 

lokalnych,  

- działania na rzecz wzmocnienia kondycji finansowej 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. Przygotowanie aplikacji na zadania planowane do realizacji w 2018 (środki MKiDN): 

a) Realizacja XV edycji programu Tydzień Bibliotek p.h. (DO)WOLNOŚĆ 

CZYTANIA 

b) VII Salon Bibliotek 

c) Wydawanie miesięcznika "Poradnik Bibliotekarza" w 2018 r. 

d) Wydawanie czasopisma naukowego "Przegląd Biblioteczny" w latach 2018-2019 

e) Kontynuacja digitalizacji "Bibliotekarza" i "Poradnika Bibliotekarza" oraz 

poszerzenie dostępu do Archiwum Cyfrowego SBP 

f) Cykl szkoleń e-learningowych dla bibliotekarzy "Dotrzeć do czytelnika" 

g) Aplikacje mobilne dla bibliotekarzy 
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h) Baśnie i legendy polskie w komiksie 

i) Teatralne spotkania z książką  

j) Wydanie publikacji w języku angielskim pt.: Zasoby polskiej kultury muzycznej i 

bibliotekach i archiwach” 

k) Polskie fonoteki w perspektywie dynamicznej współczesności 

l) Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich 

m) „Tam gdzie przeszła burza”. Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 

1914-1920 

n) Publikacja książki pt. „Zostawili swój ślad…” w serii SBP „Bibliotekarze Polscy we 

Wspomnieniach Współczesnych” 

o) Kontynuacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

p) Konkurs Bibliotekarz Roku 2017 

q) Wyjazd J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej na Kongres IFLA w Malezji 

  

4. Obsługa organizacyjno-finansowa zadań dofinansowanych z różnych źródeł 

zewnętrznych.  

5. Rozliczenie zadań objętych dofinansowaniem w 2017 r., opracowanie sprawozdań 

końcowych. 

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. Roomla), 

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

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

(uczelnie), umowy barterowe.   

7. Uzupełnianie i aktualizacja bazy członków SBP 

 

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 
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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 2017), 

udostępnienie w serwisie internetowym wyników badań i analizy wskaźników 

efektywności bibliotek (badanie wpływów). Zadanie będzie realizowane pod 

warunkiem uzyskania dofinansowania z MKiDN. 

 

• 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 do 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 

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 
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nowych partnerów działających w sektorze książki i bibliotek do wspólnych inicjatyw 

na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa.   

6. Realizacja XV edycji programu Tydzień Bibliotek  

7. Udział Stowarzyszenia w targach książki: IX Warszawskich Targach Książki, Targach 

ACADEMIA, XXVII Targach Książki Historycznej (organizacja VII Salonu 

Bibliotek).  

8. 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).  

9. Współpraca zagraniczna 

- udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach, seminariach i spotkaniach    

międzynarodowych (w tym  IAML, IFLA), 

- współpraca z IFLA,  m.in. w zakresie programu AGENDA ONZ 2030, udział 4 

przedstawicieli SBP (J.Pasztaleniec-Jarzyńska, J. Potęga, J. Chapska, M. Gomułka) w 

warsztatach „Let's work together on library advocacy” ( 17-18 kwietnia 2018, Węgry) 

- wizyta bibliotekarzy mołdawskich w Polsce (23-26 kwietnia 2018)  

- upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz o polskim 

bibliotekarstwie w środowisku międzynarodowym (informacje zamieszczane w 

angielskiej wersji na portalu SBP, dystrybucja materiałów promocyjnych w jęz. ang.).   

 

• Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu 

bibliotekarza 

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

- aktualizacja i rozbudowa treści serwisu www.sbp.pl,    

- prowadzenie profilu na facebooku oraz twitterze,  

- wydawanie newslettera,  

- promocja portalu (ulotki, banery itp.), 

- marketing wydawnictw SBP, w tym udostępnianie publikacji w nowych formatach 

(PDF, MobiPocket, E-pub), prowadzenie e-sklepu, uruchomienie płatności 

elektronicznej e-pay, 

- 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/ skarbnikami. 

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP: 

- realizacja programu ulg i bonusów dla członków SBP  

- kampania 1% dla SBP. 

4. Integrowanie działań środowiska na rzecz zwiększenia prestiżu społecznego zawodu 

bibliotekarza: 

- organizacja VIII 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 (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 
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seriami, w formie tradycyjnej i  e-booków (szczegółowy plan wydawniczy 

zamieszczono w załączniku nr 2),  

c) plakatu na Tydzień Bibliotek 2018, 

d) 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: 

 

Załączniki: 

nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP 

nr 2: Plan wydawniczy na 2018 r.   

nr 3: Wykaz planowanych konferencji i szkoleń ZG SBP 

 

 

Załącznik nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP w 2018 r. 

 

8 luty (czwartek) - Prezydium ZG SBP 

- Projekt Planu pracy ZG SBP 2018 r.  

- Sprawozdawczość 2017 i plany 2018  

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

Czytelnictwa " 

- Sprawy różne 

 

6 kwietnia (piątek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP 

- Zatwierdzenie sprawozdań 2017 

- zatwierdzenie Bilansu SBP za 2017 r.  

- Przyjecie Planu pracy ZG SBP na 2018 r. 

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

najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji Czytelnictwa; VIII edycja konkursu Bibliotekarz 

Roku (stan realizacji) 

- Sprawy bieżące 

 

21 czerwca (czwartek) – Prezydium i Zarząd Główny SBP 

- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – podsumowanie 
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- Sytuacja finansowa SBP w I półroczu 2018 

- Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w I półroczu 2018 r. 

- Podsumowanie konkursów: Tydzień Bibliotek, "Mistrz Promocji Czytelnictwa" oraz 

„Bibliotekarz Roku” 

- Spotkanie z przewodniczącymi okręgów.  

- Sprawy bieżące 

 

21 września (piątek) – Prezydium SBP  

- Realizacja planu 2018 r. 

- Sytuacja finansowa 

- Sprawy bieżące 

 

7 grudnia (piątek) - Prezydium i Zarząd Główny SBP 

- Realizacja planu 2018 r. 

- Założenia do planu pracy ZG SBP na 2019 r. 

- Sytuacja finansowa  

- Sprawy bieżące 

 

Załącznik nr 2  PLAN WYDAWNICZY NA 2018 ROK 

 

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA 

1. Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne -red. Barbara Sosińska-

Kalata 

2. Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografia w teorii i praktyce dla bibliotekarzy 

(TYPOGRAFIA DLA HUMANISTÓW. O złożonych problemach projektowania edycji 

naukowych)  

3. Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Grażka Lange, Natalia Paprocka – 

Lilipucia rewolucja. Współczesny rynek książki dla dzieci i młodzieży  

4. Anna Wałek – Open Access – otwarty dostęp do zasobów nauki w działalności informacyjnej 

bibliotek  

5. Zarządzanie biblioteką - red. Maja Wojciechowska  

6. Małgorzata Dąbrowicz – Ocena okresowa pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami 

ludzkimi w bibliotece  

7. Nowe oblicza… z badań nad bibliotekami i innymi instytucjami kultury - red. E. B. Zybert  



8 

 

8.  Marek Nahotko – Teoria gatunków w organizacji informacji i wiedzy    

 

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA 

9. Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej - red. Katarzyna Slany  

10. Katarzyna Biernacka-Licznar – Serca Pinokia  

11. Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana - red. W. Kostecka, A. Mik, M. Skowera  

12. O czym mówią rzeczy? Przedmioty w literaturze dziecięcej i młodzieżowej - red. G.Leszczyński, 

A. Mik, E. Rąbkowska  

 

BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH 

13. Zostawili swój ślad – red. E. Dudzińska, E. Barteczko 

14. H. Łaskarzewska - Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich  

PROPOZYCJE I MATERIAŁY 

15. Multibibliotekarstwo - red. Maja Wojciechowska  

16. Biblioteka wczoraj i ... jutro. Wydanie materiałów pokonferencyjnych z okazji 100 lat SBP -  

red. Andrzej Wałkówski   

17. Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – red. B. Budyńska  

18. Marlena Gęborska – Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą  

19. Nowe przestrzenie i nowe technologie –  dlaczego warto modernizować biblioteki  (na 

przykładzie woj. lubuskiego) - red.  Monika Simonjetz  

20. Polskie fonoteki w perspektywie dynamicznej współczesności – red. K. Janczewska-

Sołomko 

21. H. Łaskarzewska - „Tam gdzie przeszła burza”. Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w 

latach 1914-1920  

22. Zasoby polskiej kultury muzycznej i bibliotekach i archiwach (wersja ang.) – red. S. 

Hrabia 

 

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA 

23. Bożena Karzewska – Nietypowi użytkownicy bibliotek  

24.  Aleksandra Janiak – Promocja książki dla dzieci  

25. Alicja Januszkiewicz – Kim jesteś bibliotekarzu? Wizerunek i stereotyp zawodu bibliotekarza  
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26. Działalność informacyjna bibliotek publicznych – red. Z. Gruszka  

 

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ 

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

biblioteki   

FO-KA 

28. „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla rękopisu"  

Aktualizacja wkładek do skoroszytów (segregatorów) 

Dodatkowo przygotowanie i druk:  

• Statut SBP 

• Informator Organizacyjny SBP 

• Oferta Wydawnictwa SBP 2018,  

• Biuletyn Informacyjny ZG SBP”,  

• Plakat TB, ulotki reklamowe, 

• Katalog historycznych wydawnictw bibliotek (e-book) 

UWAGA: poz. 13, 14, 20, 21, 22 wydane będą pod warunkiem uzyskania dofinansowania z 

MKiDN.    

 

 

 

Załącznik nr 3  Wykaz planowanych konferencji, seminariów i warsztatów w 2018 r.  

 

Konferencje i seminaria 

1. Obecność książki w życiu młodego pokolenia; 18-19 czerwca, Warszawa 

2. Konferencja z cyklu Biblioteka XXI wieku: nowoczesna architektura, funkcjonalne 

wyposażenie, pomysłowe aranżacje pt.: IV edycja. 10 lat po Kielcach, kilka lat po 

Poznaniu… czy to już koniec  epoki wielkich gmachów bibliotecznych?;  17-18 

października, Warszawa 

3. Konferencja z cyklu: Automatyzacja bibliotek, pt.:  Biblioteka w cyberprzestrzeni; 13-

14  listopada, Warszawa  

4. Seminarium z cyklu Czytanie łączy pokolenia, Warszawa  
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Warsztaty, szkolenia  

 stacjonarne 

1. Szkolenie dla skarbników struktur terenowych SBP; 13 luty,  

2. Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych (I- III stopnia); 1-2 luty, 

15-16 maja, 12-13 czerwca 

3. Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po wejściu w życie 

RODO; 7 luty, 24 kwietnia, 2 lipca 

4. Wykorzystanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece; 13 kwietnia 

5. Gry planszowe w bibliotece; 12 kwietnia 

6. Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników; 16 marca, 11 

maja 

7. Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki; 16 marca 

8. Format MARC 21; 5 kwietnia, 6 kwietnia, 8 czerwca (we współpracy z NUKAT) 

9. Social media w bibliotece, 27 kwietnia 

10. Nietypowi użytkownicy w bibliotece (21 maja) 

11. Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji, 24 maja 

12. Library 2.0. Interaktywność i mobilność mediów a działalność informacyjna bibliotek, 

8 czerwca 

13. Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach i instytucjach kultury, 14 czerwca 

14. Książka elektroniczna w świecie mobilnych i interaktywnych technologii, 15 czerwca 

15. Rozumienie świata. O warsztatach pracy z książką, 19 czerwca 

16. Gamifikacja książek i tworzenie gier mobilnych na smart fonach, 19 czerwca 

17. Edukacyjne usługi sieciowe w przestrzeni Web 2.0 

18. Prezentacje, infografiki, screencasty, ankiety, mapy myśli… Tworzenie i udostępnianie 

w sieci  

19. Tworzenie kolekcji cyfrowych dla małych i średnich instytucji kultury 

20. Korzystanie z praw autorskich i własności intelektualnej w praktyce jednostki 

publicznej.  

21. Prawo pracy w bibliotece 

 

Kursy e-learningowe: 

22. Tworzenie bibliotecznych newsletterów przy wykorzystaniu darmowych narzędzi  
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23. Tworzenie stron internetowych bibliotek lub wydarzeń okolicznościowych 

24.  Projektowanie grafiki w Canva i jej wykorzystanie w działaniach marketingowych 

bibliotek 

25. Edytory grafiki online  

26. Tworzenie infografik  

27. Tworzenie ankiet online (narzędzia: Formularze Google, Eval&Go, Survio, Typeform) 

28. Przygotowanie prezentacji on-line z możliwością dodania narracji, dźwięku itp.  

 

Uwaga: część kursów e-learningowych uwzględniono w aplikacjach złożonych do MKiDN oraz 

NCK; będą realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania.  


