
Zarząd Główny SBP 

Plan działania na 2022 

1. Badania naukowe: 

- zakończenie zadań w ramach projektu AFB przewidzianych na 2022 

- zabezpieczenie środków na badania na 2023 (wniosek po 15 grudnia 2022, po przedstawieniu sprawozdania Instytutowi Książki) 

2. Partnerska współpraca - instytucje: 

- kontynuowanie współpracy z Polską Izbą Książki (warsztaty, szkolenia, konferencja) - propozycja zorganizowania warsztatów (rozmowy 

trwają); zaproszenie do:  Polsko-Ukraiński Dialog dla Książki; spotkanie NGO dot. włączenia wydawców ukraińskich (...) 

- Fundacja Powszechnego Czytania - zaproszenie do II edycji Programu Ratownicy Czytelnictwa; wydarzenie objęte patronatem medialnym 

SBP 

- Instytut Książki - Ranking Bibliotek  - SBP rola konsultacyjno-doradcza 

- biblioteki różnych typów (np. Biblioteka Pedagogiczna na Gocławskiej - partner kursu biblioterapeutycznego 

3. Konferencje: organizacja webinarium:  

- po kongresie IFLA 3 listopada 2022 (Biblioteka Śląska, BN, Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku) 

- propozycja: grudzień 2022 seminarium Manifest Bibliotek Publicznych 2022 - kontekst: “korzyści z funkcjonowania bibliotek”/seminarium dotyczące 

Wikipedii 

4. Szkolenia/edukacja/: partnerem Biblioteka Pedagogiczna na Gocławskiej - kursy biblioterapeutyczne: 18 listopada i 5 grudnia 

5. Uczestnictwo w projektach i programach 2022/2023 (załącznik nr 1) (z materiałów na Zarząd Główny 6.10.2022) 

6. współpraca przy kształtowaniu polityki wydawniczej - spotkanie z Radą Wydawniczą Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SPB 

7. Współpraca z instytucjami, NGO - 2023 

8. Współpraca z uczelniami - przyznano środki na realizację projektu  “Informacja i komunikacja – popularyzacja badań naukowych i rozwiązań 

technologicznych”, celem projektu jest popularyzacja prac naukowych z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach, dorobku pracowników 

naukowych, w tym młodych oraz upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają lub mogą mieć szerokie zastosowanie w praktyce 

bibliotecznej. 

  (jest w materiałach) (różne ośrodki) 



9. Udzielanie patronatów na 2022 (honorowych i medialnych) 

10. Konsolidacja środowiska bibliotekarskiego: 

-  działalność opiekunów okręgów na rzecz przypisanych okręgów - nawiązanie współpracy 

- określić zadania dla opiekuna  - przygotowanie dokumentu z wytycznymi dla opiekunów okręgu (Opiekun łącznikiem pomiędzy okręgiem z ZG;  

Sprawy, działania i problemy okręgu – informacja dla ZG ;  Informacja o działaniach ZG, przyjętych dokumentach, uchwałach ; Spotkania opiekuna z 

okręgiem min 2 razy w roku) 

• przygotowanie zakresu obowiązków opiekunów okręgów   

11.  opracowanie wytycznych do sprawozdania z działalności struktur SBP za 2022. Zmiana wynika z przyjętej nowej Strategii na lata 2021-2029 i określonych 

w strategii wskaźników (sprawozdania jako element monitoringu realizacji strategii) - powołanie:  

● przygotowanie wytycznych do sporządzania sprawozdania wg zawartości i układu strategii; powołanie zespołu ds. opracowania wytycznych 

12. przygotowanie informacji dotyczącej organizacji nowych władz okręgów (2022) ŁZ 

13. Komunikacja wewnątrz środowiska: 

- aktualizacja bazy danych członków (uprawnionych administratorów) 

- prace nad funkcjonalnością portalu SBP 

14. ocena dotychczasowej działalności oraz potencjału (możliwości)  komisji/sekcji/zespołów 

● powołanie zespołu ds. oceny dotychczasowej działalności i perspektyw rozwoju działań  

15. Promocja: ogłoszenie konkursu wewnętrznego (w strukturach SBP) i wybór hasła na Tydzień Bibliotek [wyniki na grudniowym posiedzeniu ZG] 

16. autopromocja wewnątrzorganizacyjna: 

- projekt planu działania na 2023 

- sprawozdanie ZG za czerwiec-grudzień 2022 

17. Działalność szkoleniowa - plan szkoleń do końca 2022 r. (załącznik nr 2) 



Załącznik nr 1 

GRANTY 2022-2023 

Lp. Nazwa projektu Grantodawca Nazwa programu dofinansowanie 
na 2022 r. 

dofinansowanie 
na 2023 r. 

Zakres prac objętych dofinansowaniem / 
nazwa kosztów 

1. Wydawanie czasopisma 
naukowego „Przegląd 
Biblioteczny” w latach 
2020-2022 i zwiększenie 
zasięgu jego odbioru 

MKiDN / IK Czasopisma 34 925 zł - - wynagrodzenia dla autorów, redaktorów, 
recenzentów, tłumaczy, korektorów 
- obsługa graficzna 
- skład, łamanie, przygotowanie wersji 
elektronicznej, druk 
- dystrybucja 
- obsługa informatyczna 

2. Wydawanie czasopisma 
„Poradnik Bibliotekarza”, 
w wersji papierowej i 
elektronicznej, w latach 
2021-2023 
 

MKiDN / IK Czasopisma 34 200 zł 34 200 zł - wynagrodzenia dla autorów artykułów, 
członków redakcji 
- redakcja techniczna, korekty, obsługa 
graficzna 
- skład, łamanie, przygotowanie wersji 
elektronicznej, druk 
- dystrybucja 
- prowadzenie strony czasopisma, obsługa 
kampanii promocyjnej, administrowanie IT 
- obsługa księgowa 

3. Realizacja XIX i XX edycji 
programu Tydzień 
Bibliotek 

MKiDN / IK Promocja 
czytelnictwa 

23 940 zł 23 940 zł - opracowanie plakatu i identyfikacji 
wizualnej TB 
- przygotowanie i prowadzenie strony 
zadania, aktualizacja treści, dostosowanie 
do WCAG, obsługa informacyjna 
- opracowanie regulaminów konkursów, 
przeprowadzenie konkursów, druk 
dyplomów, wysyłka nagród 
- przygotowanie i przeprowadzenie 
webinariów 
- zakup teczek reklamowych 



- obsługa organizacyjna i księgowa 
- koszty działań online (domena, hosting 
strony) 

4. Organizacja konkursu 
Bibliotekarz Roku 2021 

MKiDN /IK Poza programami 25 000 zł  - nagrody finansowe dla finalistów i 
laureatów 
- zakup teczek/okładek do dyplomów i 
medali 
- druk dyplomów 

5. Analiza Funkcjonowania 
Bibliotek 

MKiDN / IK Poza programami 100 000 zł  - aktualizacja materiałów, realizacja badań, 
weryfikacja danych 

- opracowanie i wdrożenie nowych narzędzi 
do prezentacji graficznej danych 
statystycznych i wskaźników  

- analiza uzyskanych danych, opracowanie i 
publikacja  wyników badań za rok 2021  

- prowadzenie serwisu internetowego 
zadania  

- opieka informatyczna nad 
oprogramowaniem  

 - realizacja webinariów i seminariów 

- organizacja spotkania stacjonarnego 
zespołu realizującego projekt  

- organizacja spotkania Rady Projektu 

- przeprowadzenie pilotażowych badań 
wpływu społecznego i ekonomicznego 
bibliotek publicznych 

-  koordynacja merytoryczna, obsługa 
organizacyjna i finansowa zadania  

-  opracowanie raportu z badań, promocja 
projektu 
 



 

6. Rozbudowa i podniesienie 
jakości dostępu do 
zasobów naukowych 
Archiwum Cyfrowego 
Wydawnictwa SBP 

MEiN Społeczna 
odpowiedzialność 
nauki – 
Popularyzacja 
nauki i promocja 
sportu 

44 800 zł - - aktualizacja Archiwum Cyfrowego 
- rozbudowa i prowadzenie strony, 
administrowanie 
- opracowanie opisów bibliograficznych i 
wprowadzenie do bazy 
- szkolenia zespołu bibliografów 
- rozwój Archiwum 
- działania promocyjne 

7. Źródła do badań 
fonografii polskiej – 
kontynuacja budowy bazy 
i zwiększenie jej 
wykorzystania 

MEiN Społeczna 
odpowiedzialność 
nauki – 
Popularyzacja 
nauki i promocja 
sportu 

66 900 zł - - przeprowadzenie kwerend i analiza 
materiałów źródłowych 
- opracowanie opisów bibliograficznych i 
wprowadzenie do bazy 
- opracowanie angielskiej wersji interfejsu 
bazy 
- prowadzenie i utrzymanie strony projektu, 
aktualizacja treści, opracowanie wersji 
angielskiej strony 
- opracowanie i prezentacja materiałów o 
projekcie na Kongresie IAML oraz na 
ogólnopolskiej konferencji naukowej 

8. Informacja i komunikacja 
– popularyzacja badań 
naukowych i rozwiązań 
technologicznych 

MEiN Społeczna 
odpowiedzialność 
nauki – 
Popularyzacja 
nauki i promocja 
sportu 

27 000 zł 
Kwota nie 
wpłynęła 
jeszcze na konto 
SBP 

40 000 zł - opracowanie i uruchomienie strony www, 
dostosowanie do WCAG 
- zakup oprogramowania do montażu 
dźwięku 
- realizacja wykładów 
- opracowanie i prezentacja podcastów 
- realizacja i montaż nagrań wykładów (w 
jęz. pol. i ang.) i podcastów 
- zakup dostępu do platformy ClickMeeting i 
jej użytkowanie 
- tłumaczenie prezentacji 
wykładów na język 



angielski, weryfikacja 
naukowa, redakcja 
techniczna 

9. Zagadnienia Informacji 
Naukowej - Studia 
Informacyjne 

MEiN Rozwój Czasopism 
Naukowych 

27 000 zł 
Kwota nie 
wpłynęła 
jeszcze na konto 
SBP 

27 000 zł - prace redakcyjne i wydawnicze 
- nadanie identyfikatorów DOI, kontrola 
antyplagiatowa artykułów 
- aktualizacja strony www na platformie 
OJS, rozbudowa treści 
- upowszechnianie artykułów 
oraz informacji o 
czasopiśmie w środowisku 
krajowym i zagranicznym 
- utrzymanie systemu do 
zarządzania pracami 
edytorskimi i wydawniczymi 
oraz poprawa wybranych 
jego funkcjonalności 

10. Przegląd Biblioteczny MEiN Rozwój Czasopism 
Naukowych 

24 550 zł 
Kwota nie 
wpłynęła 
jeszcze na konto 
SBP 

24 550 zł - prace redakcyjne i wydawnicze 
- nadanie identyfikatorów DOI, kontrola 
antyplagiatowa artykułów 
- aktualizacja strony www na platformie 
OJS, rozbudowa treści 
- promocja artykułów oraz czasopisma w 
krajowym i zagranicznym środowisku 
naukowym, m.in. opracowanie newslettera 
- utrzymanie systemu do zarządzania 
pracami edytorskimi i wydawniczymi oraz 
poprawa wybranych jego funkcjonalności 

 

 

 



Załącznik nr 2 

10 pażdziernika Picturebooki - sztuka wywoływania emocji Beata Malentowicz online 

10 października Booktalking - magia i moc słów Beata Malentowicz online 

11 października Biblioterapia w pracy z seniorami - (Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru) Wanda Matras-Mastalerz online 

11 października Bibliotekarz kreatorem  Beata Gamrowska online 

12 października Bibliotekarz terapeutą Gabriela Gamrowska online 

12 października Tik Tok, stories, rolki – najnowsze formy promocji w 2022 roku Rafał Hetman online 

14 października Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach Wanda Matras-Mastalerz online 

20 października Bibliotekarz prawnikiem Łukasz Wojciechowski online 

24 października 

Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników i 

pracowników bibliotek Wanda Matras-Mastalerz online 

25 października Systemy organizacji wiedzy  Bartłomiej Włodarczyk 

Centralna 

Biblioteka 

Wojskowa 

26 października Bibliotekarz blogerem Rafał Hetman online 

26 października Magia słowa Gabriela Gamrowska 

Akademia 

Pedagogiki 

Specjalnej 

27 października Trello  Beata Malentowicz online/darmowe 

31 października Bądź czujny, zwiększ zasięgi Beata Gamrowska online 

3 listopada Webinarium po Kongresie IFLA Magdalena Gomułka online/darmowe 



8 listopada Planuję rok dyrektora Marcin Karwowski online 

9 listopada Bibliotekarz trenerem Marcin Karwowski online 

10 listopada Używanie mediów społecznościowych zgodnie z przepisami prawa Łukasz Wojciechowski online 

15 listopada Mam swój zespół Beata Gamrowska online 

16 listopada Efektowne i skuteczne social media Beata Malentowicz online 

17 listopada Bibliotekarz kreatorem Beata Gamrowska online 

18 listopada 

Biblioterapia i bajkoterapia jako narzędzie edukacyjne, terapeutyczne i 

wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą Wanda Matras-Mastalerz 

Pedagogiczna 

Biblioteka 

Wojewódzka w 

Warszawie 

21 listopada Design Thinking - od potrzeby do realizacji Beata Gamrowska online 

23 listopada Deskryptory Biblioteki Narodowej Agata Kyzioł kurs online 

24 listopada Kreatywne formy promocji książki Wanda Matras-Mastalerz 

Centralna 

Biblioteka 

Wojskowa  

25 listopada Metody animacji czytelnictwa Beata Malentowicz 

Biblioteka w 

Trzciance 

28 listopada Piszę a oni czytają Beata Gamrowska online 

29 listopada Wdrażam RODO i kontrolę zarządczą Łukasz Wojciechowski online 

2 grudnia Cyberbezpieczna biblioteka Łukasz Wojciechowski online 

5 grudnia 

Biblioterapia w pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym.  

Międzypokoleniowa transmisja wartości Wanda Matras-Mastalerz 
Pedagogiczna 

Biblioteka 



Wojewódzka w 

Warszawie 

6 grudnia Mapuję otoczenie Agnieszka Grzegorczyk online 

9 grudnia Prawo autorskie w bibliotece Łukasz Wojciechowski online 

15 grudnia Bibliotekarz blogerem Rafał Hetman online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 


