
1 

 

 

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 

 

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 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 2014 jest piątym 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 2014 r. główny nacisk działań położony będzie na: 

- realizację wniosków wynikających z Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, 

- działania rzecznicze dotyczące projektu nowej ustawy o bibliotekach, 

- kontynuacje prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i 

pedagogicznych, naukowych, 

- prowadzenie akredytacji profesjonalnej SBP w zakresie różnych form kształcenia i 

doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, 

- integrację środowiska bibliotekarskiego wokół spraw związanych z zawodem bibliotekarza i 

rozwojem bibliotek, 

- doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, 

- przygotowania do jubileuszu 100. lecia SBP, 

- aktywny udział (współorganizacja/organizacja) w uroczystościach okolicznościowych, 

jubileuszach, np. z okazji 650. lecia w służbie książki. 

 

I. Działania organizacyjne 

- przygotowanie harmonogram posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego SBP (załącznik nr 

1), 

- pozyskiwanie i realizacja grantów, dotacji: 

 z MKiDN z programu Promocja literatury i czytelnictwa na wydawanie czasopisma 

„Bibliotekarz” i dodatku „Biblioteki publiczne z bliska i z daleka”, 

 na organizację Tygodnia Bibliotek , 
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 na organizację konkursu „Bibliotekarz Roku”, 

 dodatek Świat Książki Dziecięcej do „Poradnika Bibliotekarza”, 

 na tworzenie stron www województw o najniższym stopniu komputeryzacji, 

 na obchody Jubileuszu Sekcji Bibliotek Muzycznych*, 

 na obchody 650 lat w służbie książki*, 

 z FRSI – wizyty studyjne*, 

 Udział w Targach Książki Historycznej. 

(* pod warunkiem przyznania dotacji) 

 

- pozyskiwanie sponsorów na poszczególne działania, partnerów wspierających (Ibuk, MPLC, 

SOKRATES) reklamodawców, zawieranie porozumień o współpracy, 

- porządkowanie archiwum SBP, 

- przygotowanie do przeprowadzki Biura SBP. 

 

II. Działania merytoryczne 

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

SBP..., finansowanych z grantów oraz realizowanych na zasadach wolontariatu: 

 

 Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki 

bibliotecznej w Polsce 

1. Prace nad ustanawianiem projektu ustawy o bibliotekach,  

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

zawodu bibliotekarza, 

3. Wdrażanie programu badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych: 

prowadzenie we współpracy z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, 

Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów 

Bibliotek Akademickich Szkół Polskich projektu pt.: „Analiza funkcjonowania bibliotek”; 

wdrożenie oprogramowania do zbierania danych statystycznych w celu testowania 

wskaźników; testowanie oprogramowania. 

4. Monitorowanie zdarzeń, sytuacji związanych z zawodem bibliotekarza i działaniami na 

rzecz zawodu, w tym ścieżki kariery zawodowej, 

5. Działania na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i informacji, współpraca z bibliotekami, 

środowiskami naukowymi, akademickimi, NGO, stowarzyszeniami samorządami, 
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6. Prace przygotowawcze do Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 

2017 r. (przygotowanie Kroniki) 

 

 Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych 

oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

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

bibliotekami innych typów, uczelniami kształcącymi bibliotekarzy i pracowników informacji 

naukowej, 

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

Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek 

Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych), 

3. 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, 

4. Cykliczne spotkania robocze przedstawicieli Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, 

Księgarzy i Wydawców w ramach Jubileuszu 650. lecia w służbie książki, 

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze książki, czytelnictwa i 

informacji, w tym z: Biblioteką Narodową, Instytutem Książki (Biblioteka+), Fundacją 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (PRB), Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją 

IBBY,  

6. Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia oddziaływania Stowarzyszenia na 

funkcjonowanie bibliotek (wspomaganie rozwoju bibliotek i procesów upowszechniania 

czytelnictwa poprzez działalność edukacyjną i upowszechnieniową, organizowanie 

warsztatów, konferencji, wydawanie prasy fachowej, publikacji naukowych i metodycznych) 

– pozyskiwanie partnerów działających w sektorze książki i bibliotek do wspólnych 

inicjatyw, 

7. Realizacja XI edycji Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” 

nawiązującego do obchodów jubileuszu 650. lecia w służbie książki,  

8. Udział w jubileuszu 650. lecia w służbie książki, 
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9. Realizacja VI edycji konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2014”, 

10. Udział Stowarzyszenia w targach książki: V Warszawskich Targach Książki, Targach 

ACADEMIA, Targach Książki w Krakowie, Targach Książki Dziecięcej, XXIII Targach 

Książki Historycznej (organizacja IV Salonu Bibliotek,  konkurs na działania popularyzujące 

książkę i wiedzę historyczną w bibliotekach „Historyczne wędrówki z biblioteką”, akcja 

„Młodzież czyta dzieciom”), 

11. 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),  

12. Współpraca zagraniczna 

-  udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach i seminariach międzynarodowych  

IAML, 

- realizacja Porozumienia z Ambasadą Nigerii dot. wymiany doświadczeń w dziedzinie 

bibliotekarstwa,  przyjęcia na staż członka Nigeryjskiego Stowarzyszenia Bibliotek, 

- współpraca z PALA , 

- upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia oraz o polskim bibliotekarstwie na 

forum międzynarodowym (informacje zamieszczane w angielskiej wersji na portalu SBP). 

 

 Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu społecznego 

zawodu bibliotekarza 

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

- przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju portalu, 

- budowa platformy e-learningowej, 

- aktualizacja i rozbudowa treści serwisu (budowa i wypełnianie serwisu 650 lat książki), 

-doskonalenie współpracy pomiędzy redakcją portalu a regionalnymi strukturami 

Stowarzyszenia oraz sekcjami, komisjami i zespołami problemowymi ZG SBP, 

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

- rozwój strategii sprzedaży elektronicznej – stałe zamieszczanie w bazie informacji 

pozyskanych z wydawnictwa, 

- prowadzenie profilu na fecebooku oraz twitterze, 

- wydawanie newslettera. 

2.  Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP: 

- rozbudowa i uzupełnianie bazy członków SBP,  
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- realizacja programu ofert, ulg, bonusów dla członków Stowarzyszenia – (legitymacje 

członkowskie, zniżki w opłatach konferencyjnych i zakupach książek), 

- aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja IX Forum Młodych Bibliotekarzy 

(„Biblioteka – przystań bez granic”, Gorzów Wlkp., 18-19 września) 

-  kampania 1% dla SBP. 

3. Integrowanie działań środowiska na rzecz zwiększenia prestiżu społecznego zawodu 

bibliotekarza: 

- organizacja IV 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, 

- realizacja konkursu Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej. 

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

i Odznaka Honorowa SBP), występowanie o odznaczenia państwowe i resortowe).  

4. Przygotowanie oferty programowej, tematów jako propozycji na spotkania środowiskowe, 

wyjazdy edukacyjne itp.,  

5. Prowadzenie i opracowywanie wyników cyklicznych badań wśród członków SBP 

dotyczących jakości i efektywności komunikacji między strukturami SBP, pozyskiwanie 

opinii członków SBP i przedstawicieli innych środowisk (współpracowników, partnerów) o 

Stowarzyszeniu.  

 

 Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form 

kształcenia i doskonalenia zawodowego  

1. Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy: 

 - prowadzenie bieżącej działalności wydawniczej SBP – przewiduje się wydanie 

następujących pozycji: 

a) czasopism: 11 numerów Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza, 4 numerów 

Przeglądu Bibliotecznego, 2 numerów Zagadnień Informacji Naukowe (od numeru 

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

SBP (wersja papierowa i elektroniczna), Newslettera,  

b) książek: w serii Nauka – Dydaktyka – Praktyka 10 pozycji, w serii Biblioteki – 

Dzieci – Młodzież 2 pozycje, w serii FO-KA 2 pozycje, w serii Biblioteczka 
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Poradnika Bibliotekarza 3 pozycje, w serii Bibliotekarze Polscy we 

Wspomnieniach Współczesnych 1 pozycja, w serii Propozycje i Materiały 3 

pozycje, poza seriami – 1 pozycja (szczegółowy plan wydawniczy zamieszczono 

w załączniku nr 2), 

c) e-booków (z konferencji towarzyszącej Zjazdowi SBP – 2013 r., VIII Forum 

Młodych Bibliotekarzy Olsztyn),  

d) plakatu na Tydzień Bibliotek 2014, 

e) Informatora Organizacyjnego SBP,  

f) materiałów promocyjnych (oferta wydawnicza, kalendarz na 2015), 

- udostępnianie cyfrowego archiwum wydawnictw SBP, 

- prowadzenie internetowej sprzedaży wydawnictw SBP,  

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

3. Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy: 

- spotkania robocze przedstawicieli Stowarzyszenia z przedstawicielami ośrodków kształcenia 

bibliotekarzy,  

- opiniowanie propozycji zmian kierunków(specjalizacji) kształcenia bibliotekarzy, 

4. Prowadzenie monitoringu w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy przez bibliotekarzy 

(kontynuacja prac), uzupełnianie katalogu bibliotek oferujących staże i praktyki dla 

wolontariuszy i bibliotekarzy, 

5. 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 2014 r. 

 

Posiedzenia Prezydium ZG SBP 

7 luty (piątek) 

- Projekt Planu pracy ZG SBP 2014 r.,  

- Baza członków SBP – podsumowanie i określenie kierunków dalszych prac, 

- Sytuacja finansowa SBP,  

- Sprawy dot. sprawozdań za 2013 rok, 

- Stan przygotowań do XI edycji Tygodnia Bibliotek, VII edycji konkursu "Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2014". 

- Sprawy różne. 

 

28 marca (poniedziałek) godz. 9.00 

- Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP, 

- Omówienie Planu pracy ZG SBP na 2014 r., 

- XI edycja Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat; VII edycja konkursu na 

najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji Czytelnictwa; IV edycja konkursu Bibliotekarz 

Roku (stan realizacji), 

- Sprawy bieżące. 

 

24 czerwca (wtorek) 

- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – podsumowanie, 

- Sprawy bieżące. 

 

26 września (piątek)  

- Realizacja planu pracy na 2014 r., 

- XXIII Targi Książki Historycznej,  

- Sprawy bieżące. 

 

12 grudnia (piątek) 

- Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP,  

- Ocena działalności Stowarzyszenia w 2014 r., 

- Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2015 r., 

- Sprawy bieżące. 
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Posiedzenia Zarządu Głównego SBP  

28 marca (piątek) godz. 10.00 

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

Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, Wydawnictwa SBP  w 2013 r., 

- Zatwierdzenie Planu pracy ZG SBP na 2014 r., 

- Zatwierdzenie bilansu za 2013 r ., Planu finansowego na 2014 r.,  

- Omówienie Strategii rozwoju portalu sbp.pl, 

- Omówienie prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i 

pedagogicznych, 

- XI edycja Tydzień Bibliotek - przebieg przygotowań; Realizacja konkursów: Mistrz 

Promocji Czytelnictwa (VI edycja), Bibliotekarza Roku (IV edycja), 

- Stan przygotowań do IX Forum Młodych Bibliotekarzy, 

- Sprawy bieżące.   

 

24 czerwca (wtorek) 

- Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w I półroczu 2014 r., 

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

-  Sprawy bieżące. 

 

12 grudnia (piątek) 

- Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w II półroczu 2014 r., 

- Informacja o pracy Zarządów Okręgów i Oddziałów SBP przez opiekunów okręgów, 

- Realizacja „Strategii SBP na lata 2010-2021”,   

- Sytuacja finansowa SBP w 2014 r. (próba podsumowania) i w 2015 r. (próba prognozy), 

- Sprawy bieżące. 
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Załącznik nr 2 

 

 Plan wydawniczy na 2014 r. 

( stan na 20 marca 2014 r.) 

 
Seria: NAUKA – DYDAKTYKA - PRAKTYKA 

 

1. B. Kamińska-Czubała- – Zachowania informacyjne w życiu codziennym 

 

2. E. Jamróz-Stolarska – Serie wydawnicze dla dzieci w latach 1945-1989 

 

3. J. Wojciechowski – Biblioteki w nowym otoczeniu 

 

4. J. Muszkowski – Życie Książki, (reedycja we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim) 

 

5. Z. Gruszka (red.) – Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje 

 

6. Z. Gruszka (red.) – Oblicza polskiej bibliologii. Konteksty i transgresje 

 

7. W. Kostecka, M. Skowera (red.) – Harry Potter – fenomen społeczny, zjawisko społeczne, 

ikona popkultury 

 

8. E. B. Zybert, J. Jasiewicz (red.) – Czas przemian - czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków 

informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka IINiSB – 

Uniwersytet Warszawski 

 

9. B. Sosińska-Kalata (red.) Nauka o informacji. Nowe trendy, nowe zjawiska – Uniwersytet 

Warszawski 

 

10. M. Janiak (red.) – Informacja Naukowa: bazy danych, biblioteki cyfrowe, repozytoria. – 

Uniwersytet Jagielloński  

 

11. G. Gmiterek – Twitter i okolice 

 

 

 

Seria: BIBLIOTEKI – DZIECI - MŁODZIEŻ 

 

1. Stanisława Niedziela – Zwierzyniec literacki 

 

2. G. Lewandowicz-Nosal, K. Kujawa, A. Krawczyk – Katalog książek do bibliotek dla dzieci 

2010-2013 

 

3. I. Podlasińska – Dysleksja czyli czytelnik oporny 

 

4. Danuta Świerczyńska-Jelonek – Literatura w procesie dojrzewania 

 

5. Joanna Papuzińska-Beksiak – Mój nowy bajarz 
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Seria: „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” 

 

1. A. Arkabus – Mam 6 lat i gonię świat 

 

2. A. Trembowiecki – Dygitalizacja w praktyce. Poradnik 

 

3. W. Matras – Biblioterapia. Poradnik 

 

4. B. M. Morawiec – Biblioblog w pigułce. Poradnik 

 

 

Seria: „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia” 

 

1. W. Kostecka (red.) – Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry 

z tradycją literacką 

 

2. J. Ignatowicz – Zapomniane, zapamiętane 

 

3. A. Czernow (red.; po konf.) – Tove Jansson. Horyzonty twórczości (wspólnie z Finami) 

 

 

Poza seriami: 

 

1. Kołodziejczyk – Prywatność w Internecie – Nagroda Młodych SBP 

 

2. B. Fabiańska – Adaptacja MAK + dla bibliografii regionalnej 

 

 

 

Razem: 25 publikacji. 
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Załącznik nr 3 

Wykaz planowanych konferencji, seminariów i warsztatów ZG SBP - 2014 

 

Warsztaty 

I połowa roku 

- ochrona danych osobowych, ochrona wizerunku –  (28 styczeń), 

- tworzenie prezentacji w programie Prezi ( T. Kasperczyk 14 marzec), 

- prowadzenie BLOGA (13 luty – B.M. Morawiec), 

- komiks w zbiorach bibliotecznych – obecność usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona  

(kwiecień, A. Rusek – 2 szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych), 

- aktywne formy pracy z młodym czytelnikiem (G. Walczewska-Klimczak)- kwiecień, 

październik – 2 szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych, 

- ABC digitalizacji zbiorów (czerwiec – J. Potęga, Z. Dobrowolski, M. Krupa) 

- budowa serwisu edukacyjnego dotyczącego tworzenia stron www dla bibliotek (M. 

Szmigielska), 

- Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – S. Czub – Kiełczewska, 

- kontrola zarządcza i analiza ryzyka w bibliotekach ( M. Majewska), 

- prawo autorskie w bibliotece – (P. Gumiński) 

- ochrona danych osobowych – S. Czub-Kiełczewska, 

 

II połowa roku 

- - opracowanie zbiorów specjalnych w formacie MARC21 – audiobooki, filmy DVD,  

e-booki, gry planszowe (projekt: M. Wróblewska), 

- psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza; jak prezentować się, 

budować/kształtować wizerunek; praca z czytelnikiem „trudnym” (Bodarski), 

- budowa serwisu edukacyjnego dotyczącego pracy z użytkownikiem z problemami 

komunikacyjnymi (M. Szmigielska), 

- dżs – opracowanie, gromadzenie (projekt). 
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KONFERENCJE 

-„Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne 

wyposażenie”, 11-12 czerwca, Biblioteka Raczyńskich, 

- Działalność działów instrukcyjno-metodycznych (termin wrzesień-październik; ustalenie 

miejsca organizacji konferencji, zakresu problemów w kwietniu), 

- 50-lecie Sekcji Bibliotek Muzycznych (23-24 wrzesień), 

- Bibliografia regionalna, 2-3 czerwca Książnica w Beskidzka,  

- IX Forum Młodych  Bibliotekarzy Biblioteka – przystań bez granic – Gorzów Wlkp., 18-19 

września,. 

- Czytelnictwo w dobie ery cyfrowej (24.09, Częstochowa; Sekcja Bibliotek Pedagogicznych 

i szkolnych, Oddział SBP Częstochowa). 

 

Opracowanie Barbara Budyńska 

przy współpracy Biura SBP i Wydawnictwa SBP 

 


