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Plan pracy Zarz ądu Głównego SBP na rok 2010 

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2010 został opracowany z 
uwzględnieniem zadań Stowarzyszenia zapisanych w następujących dokumentach 
zatwierdzonych na Krajowym Zjeździe Delegatów w Konstancinie-Jeziornej w 2009: 

• Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 

• Program działania SBP na lata 2009-2013 

• Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (Konstancin-Jeziorna 2009) 

Integralną częścią Planu pracy jest Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich na lata 2010-2021: projekty do realizacji w roku 2010 stanowiąca 
załącznik nr 1 do niniejszego Planu, w której w postaci tabel są zapisane projekty i 
zadania przewidziane do realizacji w roku 2010 zgodnie z celami strategicznymi i 
szczegółowymi wytyczonymi w Strategii na lata 2010-2021. Załącznik nr 1a to 
Bud żet realizacji „Strategii SBP…” w 2010 roku.  Załącznik nr 2 zawiera Wykaz 
planowanych do wydania pozycji ksi ążkowych w 2010 roku . Załącznik nr 3 
stanowi Terminarz posiedze ń statutowych władz SBP.  

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2010 zawiera – oprócz stałych 
corocznych działań statutowych – nowe w treści i formie zadania, z których 
większość będzie możliwa do zrealizowania dzięki grantom Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Planowane na rok 2010 zadania zakładają aktywny 
udział nie tylko członków Zarządu Głównego SBP, ale także regionalnych struktur 
naszej organizacji. 

1. Działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i wzmo cnienia jego roli w 
integrowaniu środowiska 

1. Umacnianie struktur SBP, doskonalenie metod działania oraz 
sprawozdawczości Zarządu Głównego i poszczególnych ogniw SBP. 

2. Wprowadzanie nowych form zwiększenia atrakcyjności SBP dla bibliotekarzy i 
pracowników naukowych w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej. 

3. Wspieranie aktywizacji młodych bibliotekarzy w strukturach SBP. 
4. Honorowanie zasług i dorobku członków SBP (medale i odznaki 

stowarzyszeniowe, występowanie o odznaczenia państwowe). 
5. Pozyskiwanie bibliotek i innych instytucji oraz organizacji jako członków 

wspierających SBP. 
6. Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach poprzez wspólne 

działania oraz wyróżnianie bibliotek medalami i odznaczeniami SBP. 
7. Utworzenie nowej platformy cyfrowej SBP skierowanej do wszystkich rodzajów 

bibliotek, upowszechniającej nowoczesne formy komunikacji zawodowej i 
społecznej. 

8. Rozwój Wydawnictwa SBP i umocnienie jego pozycji rynkowej poprzez, m. 
innymi modernizację procesu wydawniczego, nowe kanały dystrybucji i 
sprzedaży (utworzenie na platformie SBP e-sklepu). 

9. Popularyzacja działalności Stowarzyszenia w Internecie, mediach, na 
konferencjach, warsztatach, w wydawnictwach, itp. 
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10. Popularyzacja działalności wydawniczej SBP i czytelnictwa literatury fachowej 
oraz promocja nowego portalu SBP. 

11. Kontynuowanie digitalizacji publikacji SBP. 
12. Pozyskiwanie grantów i dotacji na działalność statutową Stowarzyszenia 

(programy operacyjne, sponsoring, kampania 1%) oraz poszukiwanie nowych 
źródeł finansowania działalności SBP. 

13. Kontynuacja modernizacji Biura ZG SBP, dostosowanie jego struktury 
organizacyjnej do nowych zadań. 

2. Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego 

1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego. 
2. Dążenie do zbudowania sprawnej sieci informacji o problemach 

bibliotekarstwa polskiego oraz działalności ogniw terenowych SBP na nowym 
portalu Stowarzyszenia. 

3. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie unowocześnienia pracy i 
kultury organizacyjnej w bibliotekach. 

4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie 
nowoczesnych technologii informacyjnych w bibliotekarstwie i informacji 
naukowej. 

5. Wspieranie krajowych programów modernizacji bibliotek publicznych, 
zwłaszcza bibliotek wiejskich (Program Rozwoju Bibliotek FRSI oraz program 
Biblioteka+); opiniowanie rządowych projektów rozwoju kultury, nauki i 
edukacji. 

6. Opracowanie założeń ogólnopolskiego zautomatyzowanego systemu 
wypożyczeń międzybibliotecznych. 

7. Udział w budowie, promocji i lobbingu na rzecz otwartych zasobów 
edukacyjnych. 

8. Kontynuacja prac nad założeniami nowelizacji prawodawstwa bibliotecznego: 
opracowanie nowej Ustawy o Bibliotekach. 

9. Działania na rzecz wprowadzenie jednolitej pragmatyki zawodowej, 
upowszechniania standardów i „dobrych praktyk” w dziedzinie bibliotekarstwa. 

10. Udział w opracowaniu założeń strategii rozwoju bibliotek w społeczeństwie 
informacyjnym. 

11. Promocja czytelnictwa poprzez: realizację VII edycji programu Tydzień Bibliotek 
pod hasłem „Biblioteka -słowa, dźwięki, obrazy”; realizację konkursu na 
najaktywniejszą bibliotekę "Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009"; wspieranie 
inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (konkursy, 
wystawy, akcje). 

12. Wspieranie edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej poprzez 
organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń oraz publikowanie literatury 
fachowej z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, popularyzację 
kształcenia zdalnego (e-learning), gromadzenie informacji o stażach i 
praktykach w bibliotekach. 

13. Upowszechnianie najnowszych wyników badań w zakresie teorii i praktyki 
bibliotekarskiej. 

14. Przeprowadzenie konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego. 
15. Ogłoszenie konkursu Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej 

(rozstrzygnięcie - w 2011). 
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16. Udział w programach edukacji kulturalnej i zachowania dziedzictwa 
kulturowego. 

17. Kształtowanie opinii i wiedzy parlamentarzystów oraz przedstawicieli władz i 
mediów na temat bibliotekarstwa i jego problemów. 

18. Działania na rzecz poprawy wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza w 
świadomości społecznej: umacnianie rangi bibliotek poprzez popularyzację ich 
działań na platformie cyfrowej SBP, w wydawnictwach SBP, na konferencjach 
prasowych oraz inne działania marketingowe. 

19. Kontynuowanie działań opiniodawczych i informacyjnych dotyczących roli 
bibliotekarstwa w Unii Europejskiej. 

20. Zwiększenie udziału członków SBP w międzynarodowych inicjatywach i 
grupach roboczych. 

3. Działania z partnerami instytucjonalnymi i środowiskami opiniotwórczymi 

1. Stała współpraca z Biblioteką Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego 

2. Współpraca z Instytutem Książki i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego w zakresie realizacji programu Biblioteka + oraz Programu 
Rozwoju Bibliotek. 

3. Współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie 
budowy portalu sbp.pl oraz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego 
Stowarzyszenia. 

4. Wspieranie bibliotek publicznych w kontaktach z władzami samorządowym. 
5. Współpraca z akademickimi ośrodkami kształcenia bibliotekarzy w zakresie 

monitorowania programów kształcenia pracowników bibliotek. 
6. Kontynuacja współpracy z innymi organizacjami działającymi w obszarze 

książki, czytelnictwa i informacji, zwłaszcza z Konwentem organizacji z 
zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, Krajową Radą Biblioteczną, 
Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencją 
Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Instytutem Książki, 
Instytutem im. Adama Mickiewicza, Komitetem Porozumiewawczym 
Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców, Koalicją Otwartej Edukacji, Polską 
Sekcją IBBY, a także ze związkami zawodowymi. 

7. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju 
czytelnictwa i wzmocnienia pozycji bibliotek w społeczeństwie wiedzy. 

8. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami kultury - działającymi w 
Polsce oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym, m. In,. współpraca z 
IFLA, LIBER, EBLIDA, IAML, Goethe Institut. 

9. Zawieranie umów wspierających działalność statutową SBP z 
przedsiębiorstwami w zakresie usług reklamowych na portalu SBP, w 
wydawnictwach, na konferencjach i seminariach organizowanych przez ZG 
SBP. 

4. Działalno ść wydawnicza SBP 

W 2010 roku przewiduje się wydanie następujących pozycji: 
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a. czasopism: 11 numerów Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza, 4 
numerów Przeglądu Bibliotecznego, 2 numerów Zagadnień Informacji 
Naukowej, 9 numerów Biuletynu EBIB, 2 numerów Biuletynu 
Informacyjnego ZG SBP, 11 numerów Ekspresu ZG SBP 

b. książek: w serii Nauka – Dydaktyka – Praktyka 12 pozycji, w serii 
Propozycje i Materiały 8 pozycji, w serii FO-KA 4 pozycje, w serii 
Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza 3 pozycje, w serii Bibliotekarze 
polscy we wspomnieniach współczesnych 1 pozycja, w nowej serii 
wydawniczej: Biblioteki – dzieci – młodzież 3 pozycje, poza seriami- 1 
pozycja. Razem- 32 książki.  

c. Oferta wydawnicza 2010 

d. plakat na Tydzień Bibliotek 2010 

e. inne materiały promocyjne 

Szczegółowy wykaz planowanych do wydania pozycji książkowych znajduje się w 
załączniku 2 

 

Terminarz posiedze ń statutowych władz SBP 

Posiedzenia Zarz ądu Głównego SBP 

26  marca  

1. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, ZO SBP, 
Skarbnika SBP, Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, opiekunów okręgów ze 
współpracy z okręgami w 2009 r. 

2. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu Głównego SBP na 2010 r. 
3. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia 
4. Budowa portalu SBP - raport. 
5. Tydzień Bibliotek 2010 - przebieg przygotowań. 
6. Stan realizacji konkursu na najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2009. 

14-15 czerwca 

1. Ocena realizacji działań ZG SBP w I półroczu 2010 r. 
2. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia 
3. Omówienie planu pracy ZG SBP na II półrocze 2010 r.  
4. Podsumowanie przebiegu Tygodnia Bibliotek 2010.  
5. Podsumowanie konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009. 
6. Stan realizacji umowy z FRSI 

9-10 grudnia 

1. Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w II półroczu 2010 r.  
2. Informacja o pracy Zarządów Okręgów i Oddziałów SBP, opiekunów okręgów  
3. Informacja o pracach Zarządów Sekcji, Komisji i Zespołu SBP   
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4. Informacja o pracach Komisji ds. Nagrody Naukowej SBP im. Adama 
Łysakowskiego   

5. Informacja o pracach Komisji ds. Nagrody Młodych SBP im. prof. Marii 
Dembowskiej.  

6. Ocena realizacji pierwszego etapu „Strategii SBP na lata 2010-2021” 
7. Stan realizacji wniosków przyjętych na KZD SBP 
8. Wstępna ocena sytuacji finansowej SBP w 2010 r. 
9. Propozycje do projektu Planu pracy ZG SBP na 2011 r.  

 

Posiedzenia Prezydium Zarz ądu Głównego SBP 

28 stycznia 
1. Dyskusja nad projektem Planu pracy ZG SBP na 2010 r. 
2. Omówienie stanu realizacji umowy z FRSI 
3. Stan przygotowań do VII edycji Tygodnia Bibliotek 
4. Przygotowania do II edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009 

26 marca 

1. Akceptacja materiałów na posiedzenie ZG SBP 
2. Umowa z FRSI na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego – stan realizacji 
3. Analiza stanu finansowego SBP 
4. Przygotowania do VII edycji Tygodnia Bibliotek 
5. Stan realizacji II edycji konkursu na najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2009 

7 maja 

1. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  
2. Tydzień Bibliotek – konferencja prasowa nt. „Zbiory muzyczne, audiowizualne 

i dźwiękowe” 
3. Podsumowanie konkursów SBP w ramach Gali Światowego Dnia Książki i 

Praw Autorskich 

14 czerwca 

1. Ocena realizacji „Strategii SBP…” w I półroczu 2010 r. 
2. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG 
3. Monitorowanie sytuacji finansowej SBP 

8 października 

1. Prace nad realizacją „Strategii SBP na lata 2010-2021„ 
2. Omówienie stopnia realizacji „Programu działania SBP na lata 2009-2013” 
3. Omówienie propozycji działań na 2011 rok w ramach „Strategii SBP…” i 

„Programu działania…” 

9 grudnia 

1. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP, w tym m. in. oceny 
działalności ZG SBP w 2010 r. 

2. Ocena działalności Stowarzyszenia w 2010 r. 
3. Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2011 r. 
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Wykaz planowanych do wydania pozycji ksi ążkowych 
 
Seria „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” 

1.  G. Leszczyński „Bunt czytelników. Proza inicjacyjna net generacji” 
 2.  Podręczny słownik bibliotekarza” Praca zbiorowa. Wydanie jednotomowe 
zawierające słownictwo z zakresu bibliotekarstwa (bez informacji naukowej) 
3.   M. Kisilowska „Biblioteka w sieci- sieć w bibliotece” 
3. M. Nahotko „Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym” 
4. 5. J. Wojciechowski „Biblioteka w komunikacji społecznej” 
5. M. Burchard (red.) „Rola katalogu NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa 

wiedzy w Polsce”  
6. Pr. zbiorowa „Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym”. 
7. J. Papuzińska „Mój bajarz. Szkice i studia o literaturze młodzieżowej” 
8. J. Kołodziejska „Biblioteka w strukturze społecznej” 
9. B. Sosińska- Kalata „Informacja społecznościowa” 
10. T. Szmigielska „Standardy oceny bibliotek akademickich” 
11. W. Jasińska „Wizualizacja informacji” 
 

Seria „Propozycje i Materiały”  
i. G. Lewandowicz (red.) „Nowe media w bibliotece”. Poradnik.  

ii. B. Howorka „Biblioteka i prawo. Podstawowe informacje o prawie dla 
pracowników bibliotek”.  

iii. K. Stępień „Folksonomie czyli Kumplonomie. Społecznościowa klasyfikacja 
treści.” Poradnik dla blogerów i bibliotekarzy.  

iv. Bronisława Woźniczka- Paruzel- „Biblioteki wobec osób niepełnosprawnych”. 
Książka ma obejmować wszystkie niepełnosprawności i pełnić funkcję 
podręcznika dla bibliotekarzy.  

v. Pr. zbiorowa „Chrońmy dziedzictwo fonograficzne” Materiały pokonferencyjne.  
vi. Pr. zbiorowa „Potrzeby komunikacyjne Polonii”. Materiały pokonferencyjne. 

Wydanie polskie i francuskie. I kw.  
vii. St. Hrabia (red.) „Biblioteka muzyczna 2006-2009” 
viii. G. Jaroszewicz „Kompozycja wydawnicza książki” 

 
Seria FO-KA 

1. ” Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe : zasady sporządzania rekordów 
kartoteki haseł wzorcowych. Wyd. II zm.” (FOKA 4 - nowe wydanie)  

2. „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Wyd. II zm.” (FOKA 7 
- nowe wydanie)  

3. „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ciągłego” 
4. „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego. Wyd. II 

zm.” (Propozycje i materiały 15 - nowe wydanie w serii FOKA)  
 
Seria „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych” 

1. M. Lenartowicz (red.) „Bibliotekarze warszawscy” 
Seria „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” 
1.  M. Dobrowolska „Biblioteka dla seniorów” Poradnik 
2. Pr. zb. pod red. G. Surniak „Biblioterapia. Scenariusze” 
3. M. Pietrzak „Retoryka w bibliotece” (tytuł roboczy) 

 
Seria  „Biblioteki-dzieci-młodzież”  
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Obejmie problemy czytelnictwa dzieci i młodzieży. Skierowana będzie do bibliotek 
szkolnych, publicznych i pedagogicznych. W wyniku rozmów i korespondencji niżej 
wymienieni autorzy zgodzili się opracować w 2010 r. następujące tytuły:  

1. Bogumiła Staniów  „NOWA BIBLIOTEKA SZKOLNA”.  Autorka obiecała oddać 
tekst w końcu 2010 roku. To ma być podręcznik.  

2. Alicja Ungeheuer- Gołąb „ROZWÓJ KONTAKTÓW DZIECKA Z LITERATURĄ 
I KSIĄŻKĄ I ICH ZNACZENIE” 

3. Michał Zając „OPOWIADACZE KSIĄŻEK. Poradnik booktalkingu”.  
 
Poza seriami 

1. T. Zarzębski „Prawo biblioteczne w Polsce. Aneks II.” 

 

 

 


