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Plan pracy Zarz ądu Głównego SBP na rok 2011  
 
Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2011 obejmuje zadania statutowe 
zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych Stowarzyszenia, określonych w 
następujących dokumentach: 

- Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 
- Program działania SBP na lata 2009-2013 

W Planie… ujęto ponadto działania wynikające z realizacji wniosków Krajowego 
Zjazdu Delegatów SBP (Konstancin-Jeziorna 2009) oraz podjęcia nowych inicjatyw 
stymulujących umacnianie rangi bibliotekarzy i bibliotek w zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego, rozwoju komunikacji społecznej, integracji lokalnych społeczności.  

Rok 2011 jest drugim rokiem realizacji Strategii SBP…; stad część zadań stanowi 
kontynuację prac podjętych w ub. roku. Ukierunkowane są one przede wszystkim na: 
opracowanie projektu nowej ustawy o bibliotekach, działania lobbistyczne na rzecz 
bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza, badania efektywności bibliotek, aktywizację 
młodych bibliotekarzy, dbałość o poziom ich kształcenia i doskonalenia zawodowego, 
rozwój narzędzi interaktywnej komunikacji, budowę nowego wizerunku organizacji 
oraz umacnianie jej rangi na arenie międzynarodowej.  W 2011 r. odbędzie się 
również  VII Forum SBP, które dokona m.in. oceny realizacji zadań programowych na 
półmetku kadencji 2009-2013.  

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

1. Organizacja VII Forum SBP (2-3 września, Kiekrz k/Poznania). 
2. Rozbudowa portalu sbp.pl (zob. pkt. IV).  
3. Doskonalenie metod komunikacji wewnętrznej, m.in. poprzez rozwijanie na 

portalu sbp.pl modułów dot. prezentacji działalności okręgów, oddziałów i kół 
Stowarzyszenia oraz sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP.  

4. Doskonalenie sprawozdawczości Zarządu Głównego i poszczególnych ogniw 
SBP (opracowanie nowej instrukcji dla skarbników). 

5. Wspieranie aktywizacji młodych bibliotekarzy w strukturach SBP, w tym udział 
w organizacji VI Forum Młodych Bibliotekarzy ph. OtwarciBibliotekarze.eu (15-
16 wrzesień, Poznań), udostępnienie miejsca na portalu sbp.pl, informacje w 
czasopismach. 

6. Honorowanie zasług i dorobku członków SBP (medale i odznaki 
stowarzyszeniowe, występowanie o odznaczenia państwowe). 

7. Wzmacnianie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach poprzez inicjowanie i 
realizację wspólnych działań oraz wyróżnianie bibliotek medalami i 
odznaczeniami SBP. 

8. Rozwój Wydawnictwa SBP (zob. pkt. V), prezentacja nowości wydawniczych 
na targach książki.  

9. Popularyzacja działalności Stowarzyszenia w Internecie oraz innych mediach, 
na konferencjach, warsztatach, w wydawnictwach, itp. 

10. Pozyskiwanie grantów i dotacji na działalność statutową Stowarzyszenia 
(programy operacyjne, sponsoring, kampania 1%) oraz poszukiwanie nowych 
źródeł finansowania działalności SBP. 
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11. Kształtowanie wizerunku SBP (warsztaty, realizacja kampanii 1% na rzecz 
SBP w 2011 r. i opracowanie założeń kampanii w 2012 r., oferty i ulgi dla 
członków Stowarzyszenia).  

12. Zwiększenie udziału członków SBP w międzynarodowych inicjatywach i 
zespołach. Aktywizacja kontaktów z zagranicznymi ośrodkami kultury 
działającymi w Polsce oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym, m.in. z 
IFLA (prezentacja Strategii SBP… na 77 Kongresie, Puerto Rico, 13-18.08.), 
LIBER, EBLIDA, IAML (prace w Zarządzie Głównym, prowadzenie obrad 
Komitetu Programowego podczas Konferencji w Dublinie, 20-24.07), Goethe 
Institut (realizacja wspólnego projektu dot. nowych mediów w bibliotekach), 
PALA (wymiana materiałów informacyjnych). 
 

II. Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego 

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

2. Wspieranie krajowych programów modernizacji bibliotek publicznych, 
zwłaszcza bibliotek wiejskich (Program Rozwoju Bibliotek FRSI oraz program 
Biblioteka+, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa); opiniowanie 
rządowych projektów rozwoju kultury, nauki i edukacji, udział w posiedzeniach 
Sejmowych i Senackich komisji kultury.. 

3. Partnerstwo w koalicji na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych oraz w 
koalicji Republika Książki. 

4. Promocja czytelnictwa poprzez: realizację VIII edycji programu Tydzień 
Bibliotek pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę”; 
realizację konkursu na najaktywniejszą bibliotekę "Mistrz Promocji 
Czytelnictwa 2010"; współudział w organizacji Gali Światowego Dnia Książki i 
Praw Autorskich, wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania 
czytelnictwa (patronaty SBP w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach 
społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w 
obszarze kultury).  

5. Wspieranie edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej poprzez 
organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, m.in. opracowanie programu 
cyklu warsztatów edukacyjnych dot. roli bibliotek w komunikacji społecznej, 
zagospodarowania przestrzeni bibliotecznej, zarządzania kadrami (zob. 
załącznik  nr 1)  

6. Przeprowadzenie konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama 
Łysakowskiego. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej. 
8. Działania na rzecz poprawy wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza w 

świadomości społecznej: popularyzacja przedsięwzięć bibliotek na portalu 
sbp.pl, w wydawnictwach SBP, na konferencjach prasowych oraz inne 
działania marketingowe i integracyjne, w tym organizacja konkursu  
„Bibliotekarz Roku”.  

9. Lobbing na rzecz bibliotek w sprawach istotnych dla środowiska 
bibliotekarskiego.  
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10. Udział w Międzynarodowych Targach Książki, Warszawskich Targach Książki, 
Targach ACADEMIA, a także po raz pierwszy w Warszawskich Targach 
Książki Historycznej  (organizacja Salonu Bibliotek). 

 
 

III. Projekty do realizacji w ramach Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich na lata 2010-2021  

Cel szczegółowy I.1.  Zwiększenie wpływu Stowarzyszeni na tworzenie uregulowań 
prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza 
 
- Promocja  stowarzyszeniowego projektu ustawy o bibliotekach (prezentacja 
projektu na posiedzeniu ZG SBP, w czasie warsztatów nt. aspektów prawnych 
funkcjonowania bibliotek, FORUM SBP, komisje sejmowe) 
 
- Zwiększenie świadomości prawnej wśród członków Stowarzyszenia poprzez 
zorganizowanie warsztatów nt. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek. 
(warsztaty w trzech okręgach) 
 
- Pragmatyka zawodu bibliotekarza 
 
Cel szczegółowy I.2. Zwiększony i bezpośredni udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w tworzeniu i realizowaniu strategicznych programów rozwoju bibliotek 
 
- Opracowanie założeń strategii rozwoju bibliotekarstwa polskiego w społeczeństwie 
wiedzy 
 
Cel szczegółowy I.3. Inicjowanie opracowania i upowszechniania istniejących 
standardów w dziedzinie bibliotekarstwa  
 
- Badanie efektywności bibliotek publicznych , pedagogicznych 
 
Cel szczegółowy II.2:  Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi  
związanymi z sektorem książki i informacji 
- Zautomatyzowany system wypożyczeń międzybibliotecznych 
 
Cel szczegółowy II.3:  Zwiększenie udziału i znaczenia  Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w bibliotecznych organizacjach międzynarodowych 
 
- Udział przedstawicieli SBP w konferencjach i seminariach międzynarodowych 
(LIBER, 29.06. – 2.07. Hiszpania, EBLIDA, 26-27.05, Hiszpania) 
 
Cel szczegółowy II.5:   Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia 
bibliotekarzy 
 
- Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie kształcenia 
bibliotekarzy 
 
Cel szczegółowy III.3:   Zwiększenie liczby osób działających w SBP 



 4

 
- Aktywizacja młodych bibliotekarzy (organizacja VI Forum Młodych Bibliotekarzy, 15-
16 września, Poznań) 
 
Cel szczegółowy IV.3: Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy 
- Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów (zob. zał. 1)  
 
Cel szczegółowy przekrojowy 
 
- Badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia 
i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej. Cz. II: Badanie potrzeb 
pracowników z bibliotek pedagogicznych i naukowych  
 
- Kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP dla dotychczasowych i potencjalnych 
członków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji 
 

IV. Rozwój portalu sbp.pl 

1. Aktualizacja i rozbudowa treści w polskiej wersji serwisu. 
2. Aktualizacja i rozbudowa treści w angielskiej wersji serwisu.  
3. Opracowanie elektronicznej wersji Ekspresu ZG SBP- Newsletter  
4. Promocja serwisu wg planu opracowanego przez redakcję portalu.  
5. Opracowanie programu ofert współpracy z partnerami.  
6. Kontynuacja umów z dotychczasowymi sponsorami i pozyskiwanie nowych.  
7. Doskonalenie współpracy pomiędzy redakcją a regionalnymi strukturami   

 SBP, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie CMS.  
8. Ewaluacja serwisu - przeprowadzenie sondażu wśród użytkowników.  
9.  Wykorzystanie serwisu do wzbogacania formuły edukacyjnej SBP 
10. Opracowanie bazy członków 

 
V. Działalno ść wydawnicza SBP 
 
W 2011 r. przewiduje się umocnienie pozycji rynkowej Wydawnictwa SBP. 
Uruchomiona zostanie nowa seria wydawnicza „Biblioteki – Dzieci - Młodzież”. 
Publikacje promowane będą m.in. na portalu sbp.pl (opracowane zostaną banery 
reklamowe), konferencjach i seminariach organizowanych przez SBP, podczas 
targów książki i innych imprez, w których uczestniczy Stowarzyszenie. 
Kontynuowana będzie sprzedaż wydawnictw w sklepie internetowym. Przewiduje się  
poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji, większą popularyzację działalności 
wydawniczej SBP i czytelnictwa literatury fachowej (m.in. umieszczenie publikacji w 
księgarniach), poszukiwanie sponsorów strategicznych do tytułów czasopism. 
Kontynuowana będzie digitalizacja czasopism SBP. Poprawie poziomu edytorstwa 
„Poradnika Bibliotekarza” służyć będzie wprowadzenie pełnego koloru; w 
przygotowaniu jest koncepcja zmiany formatu czasopisma.  Od 2011 r. „Przegląd 
Biblioteczny” będzie ukazywał się bez dodatku „Bibliografia Analityczna 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej”. 

W 2011 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, 2 numerów Biuletynu Informacyjnego ZG SBP (wersja 
elektroniczna), Newsletter 

b. książek: w serii Nauka – Dydaktyka – Praktyka 6 pozycji, w serii 
Propozycje i Materiały 3 pozycje, w serii FO-KA 4 pozycje, w serii 
Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza 2 pozycje, w serii Bibliotekarze 
polscy we wspomnieniach współczesnych 1 pozycja, w nowej serii 
wydawniczej: Biblioteki – Dzieci – Młodzież 4 pozycje.  

c. Oferta wydawnicza 2011 

d. plakat na Tydzień Bibliotek 2011 

e. katalog wydawnictw bibliotecznych o charakterze historycznym 

f. poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli „Spacerownik po Europie”  

g. inne materiały promocyjne (oferta wydawnicza, zakładki, ulotki, torby 
reklamowe)   

Szczegółowy wykaz planowanych do wydania pozycji książkowych w 2011 r. 
znajduje się w załączniku 2 

VI. Współpraca z partnerami       

Realizacja opisanych powyżej działań wymaga stałej współpracy z partnerami 
instytucjonalnymi i środowiskami opiniotwórczymi.  Zarząd Główny SBP kontynuować 
będzie dialog i współpracę ze wszystkimi jednostkami administracji centralnej i 
terenowej, realizującymi zadania w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, 
zachowania dziedzictwa kulturowego, kształtowania polityki kulturalnej. W sprawach 
istotnych dla środowiska bibliotekarskiego będzie brał udział w debatach, 
interweniował oraz szukał wsparcia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie 
Finansów. Będzie też wspierał biblioteki publiczne w kontaktach z władzami 
samorządowymi.  Włączy się do działań zainicjowanych przez Instytut Książki, 
Fundacje Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie realizacji programu 
Biblioteka + oraz Programu Rozwoju Bibliotek. Zawarta zostanie kolejna umowa z 
FRSI na grant dot. wzmocnienia potencjału Stowarzyszenia.   

Zakłada się kontynuację 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 im. Adama Mickiewicza, 
Komitetem Porozumiewawczym Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców, Koalicją 
Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, a także ze związkami zawodowymi. 

SBP włączy się do organizacji targów książki, we współpracy z wydawcami (w 
ramach planowanego przystąpienia do Porozumienia Wydawców Książki 
Historycznej), oraz innymi wiodącymi organizatorami imprez targowych (Murator 
EXPO). Deklaruje również swój akces w działaniach  na rzecz wzrostu poziomu 
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czytelnictwa, jako partner koalicji Republika Książki.  Kontynuowane będą wspólne 
działania z bibliotekami publicznymi (np. Biblioteka „Start-Meta”, Biblioteka 
„Nautilus”), pedagogicznymi, akademickimi (Biblioteka Główna Politechniki 
Poznańskiej), uczelniami kształcącymi bibliotekarzy i pracowników informacji 
naukowej. .  
 
 
Załącznik nr 1: Wykaz planowanych konferencji i szkole ń ZG SBP 
Załącznik nr 2: Wykaz planowanych do wydania pozycji ksi ążkowych  
Załącznik nr 3: Terminarz posiedze ń statutowych władz SBP  
 

 

Załącznik nr 1: Wykaz planowanych konferencji, seminariów i szkole ń ZG SBP 

1. Wykorzystanie live@edu w pracy bibliotekarzy, warsztaty dla członków 
redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, 10 marca  

2. Między dzieciństwem a dorosłością, czyli młodzież w bibliotece, 28-29 marca, 
Warszawa, współorganizator Mediateka „Start-Meta” 

3. Metody komunikacji wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego wizerunku 
Stowarzyszenia (warsztaty dla okręgów SBP), 11-12 kwietnia   

4. Badanie efektywności bibliotek; warsztaty dla instruktorów z bibliotek objętych 
badaniem pilotażowym, 18-19 kwietnia 

5. Zagadnienia  opracowania bibliografii regionalnej ,  kwiecień, Warszawa, 
współorganizator: BN 

6. Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek; warsztaty w trzech okręgach, maj, 
czerwiec, wrzesień 

7. Dziecko w bibliotece, 14 maja, Warszawa, współorganizator: Murator EXPO 

8. Nowe media w bibliotekach dla młodzieży, 15 czerwca (Warszawa), 16 
czerwca (Kraków), współorganizatorzy: Mediateka „Start-Meta”, Instytut 
Goethego, WBP Kraków   

9. Warsztaty information literacy dla bibliotekarzy akademickich, 7-8 września, 
Warszawa,  

10. Budownictwo i modernizacja obiektów bibliotecznych, 1-2 września, Poznań, 
współorganizator: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej 

11. VI Forum Młodych Bibliotekarzy: OtwarciBibliotekarze.eu, 15-16 września, 
Poznań, współorganizator: WBP Poznań 



 7

12. Warsztaty nt. digitalizacji zbiorów bibliotecznych, wrzesień 2011,  
współorganizator IINiSB UW 

13. Język haseł przedmiotowych. Porządkowanie, tworzenie nowych haseł z 
dziedziny edukacji, seminarium, wrzesień 

14. Warsztaty dla bibliotekarzy opracowujących zbiory ikonograficzne, październik 

15.  Bibliografia regionalna, warsztaty, październik, współorganizator: WiMBP 
Łódź 

16. Dobre praktyki w bibliotece. Cykl warsztatów edukacyjnych dla bibliotekarzy, 
październik-grudzień, współorganizator Biblioteka Publiczna m. st.. Warszawy 
w Dzielnicy Praga 

17. Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych, 
24-25 października, Katowice, współorganizator Akademia Muzyczna im. K. 
Szymanowskiego 

18. Digitalizacja dokumentów dźwiękowych,  październik,  

19. I Salon Bibliotek, 24-27 listopad, Warszawa, współorganizator: Wydawnictwo 
BELLONA 

 
 
Załącznik nr 2: Wykaz planowanych do wydania pozycji ksi ążkowych  
 

Seria NAUKA – DYDAKTYKA - PRAKTYKA  

1. Pr. zb. Podręczny słownik bibliotekarza. T. 1.  

2. B. Woźniczka-Paruzel – „Bibliotekarstwo specjalne”. 

3. T. Szmigielska – „Standardy oceny bibliotek akademickich”. 

4. R. Piotrowska – „Kompetencje informacyjne uczniów”. 

5. B. Staniów – „Nowa Biblioteka szkolna”. 

6. B. Sosińska-Kalata (red.) – „Społeczeństwo i sieć informacyjna” 

7. D. Kuźmina (red.) – „Bibliologia polityczna” 

8. J. Woźniak-Kasperek – „Opracowanie rzeczowe” 

 

Seria  PROPOZYCJE  I  MATERIAŁY  

1. „Chrońmy dziedzictwo fonograficzne” – Materiały pokonferencyjne. 

2. T. Zarzębski – Aneks drugi do „Polskie prawo biblioteczne” 

3. St. Hrabia (red.) -„Biblioteka muzyczna 2007-2009”. 
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4. K. Materska (red.)– Automatyzacja bibliotek publicznych – Materiały pokonferencyjne 

5. B. Boryczka (red.) – „E-learning – nowe aspekty”. 

 

Seria FO-KA  

1. Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe: zasady sporządzania rekordów  

   kartoteki haseł wzorcowych. Wyd. II zm.   

2. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki Wyd. II zm. 

3. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ciągłego  

4. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego. Wyd. II zm. 

Seria BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZ ESNYCH 

1.M. Lenartowicz (red.) – Wybitni w swoich środowiskach 

 

Seria BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA   

1. M. Dobrowolska - Biblioteka dla seniorów. Poradnik  

2. G. Surniak (red.) - Biblioterapia. Scenariusze 

3. G. Bilska (red.) - Ściąga dla bibliotekarzy. Spis pożytecznych stron WWW. 

 

Seria BIBLIOTEKI- DZIECI – MŁODZIE Ż   

1. G. Lewandowicz-Nosal – Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech 

2. A. Ungehauer-Gołąb – Rozwój kontaktów dziecka z literaturą i książką  

3. M. Zając - Cenzura w bibliotece dziecięcej 

4. D. Grabowska – Metody i techniki pracy bibliotecznej z najmłodszymi czytelnikami i jego 

rodziną 

 

  

Załącznik nr 3 Terminarz posiedze ń statutowych władz SBP 

 

Posiedzenia Zarz ądu Głównego SBP  

 

9 lutego  

     1. Wypracowanie stanowiska SBP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o     
 organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych 
 ustaw, (w tym ustawy o bibliotekach) a także aktów wykonawczych. 
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24 marca  

1. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, okręgów SBP,  
Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, Skarbnika  w 2010 r. 

2. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu Głównego SBP na 2011r. 
3. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia 
4. Umowy z FRSI (wzmocnienie potencjału SBP, portal) 
5. Tydzień Bibliotek 2011 - przebieg przygotowań. 
6. Stan realizacji konkursu na najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2010.  
7. Przygotowania do konkursu Bibliotekarz Roku 
8. Przygotowania do VII Forum SBP i towarzyszącej mu konferencji 

9 czerwca 

1. Ocena realizacji działań ZG SBP w I półroczu 2011 r. 
2. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia 
3. Omówienie planu pracy ZG SBP na II półrocze 2011 r.  
4. Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Gala Światowego Dnia Książki 2011.  
5. Podsumowanie konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010. 
6. Stan realizacji umów z FRSI 
7. Przygotowania do VII Forum SBP 
8. Informacja o pracach Komisji ds. Nagrody Naukowej SBP im. Adama 

Łysakowskiego   
9. Informacja o pracach Komisji ds. Nagrody Młodych SBP im. prof. Marii 

Dembowskiej.   
10. Obchody jubileuszowe 95-lecia SBP i 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego” 

(rozpoczęcie przygotowań) 
 

2 września 

1. Omówienie materiałów na VII Forum SBP 
2. Podsumowanie konferencji i warsztatów w pierwszym półroczu 2011 r. 
3. Przygotowania do udziału SBP w Warszawskich Targach Książki Historycznej 
4. Analiza bieżącej sytuacji finansowej SBP  

8-9 grudnia 

1. Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w II półroczu 2011 r.  
2. Informacja o pracy okręgów i oddziałów SBP 
3. Informacja o pracach Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP   
4. Ocena realizacji drugiego etapu „Strategii SBP na lata 2010-2021” 
5. Wstępna ocena sytuacji finansowej SBP w 2011 r. 
6. Propozycje do projektu Planu pracy ZG SBP na 2012 r.  

 

Posiedzenia Prezydium Zarz ądu Głównego SBP 

 
31 stycznia 

1. Dyskusja nad projektem Planu pracy ZG SBP na 2011 r. 
2. Przygotowania do VII Forum SBP w 2001 r. i towarzyszącej mu konferencji 
3. Omówienie stanu realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021 
4. Stan przygotowań do VIII edycji Tygodnia Bibliotek 
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5. Przygotowania do III edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010  
6. Stan przygotowań do konkursu „Bibliotekarz Roku” 

 
 

24 marca 

1. Akceptacja materiałów na posiedzenie ZG SBP 
2. Umowa z FRSI na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego – II etap 
3. Analiza stanu finansowego SBP 
4. Przygotowania do VIII edycji Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na 

plakat 
5. Stan realizacji III edycji konkursu na najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2010 
6. Stan przygotowań do  VII Forum SBP w 2001 r. i towarzyszącej mu konferencji 

27 kwietnia 

1. Przygotowania do obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek  
2. Podsumowanie działań w zakresie konkursów SBP (w tym Bibliotekarza Roku) 
3. Gala Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich  
4. Stan przygotowań do VII Forum SBP 

9 czerwca 

1. Ocena realizacji „Strategii SBP…” w I półroczu 2011 r. 
2. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG 
3. Monitorowanie sytuacji finansowej SBP 
4. Stan przygotowań do VII Forum SBP i towarzyszącej mu konferencji 

2 września 

      1. Prace nad realizacją „Strategii SBP na lata 2010-2021” – II etap 

2. Omówienie stopnia realizacji „Programu działania SBP na lata 2009-2013” – II 
etap 

3. VII Forum SBP 

8 grudnia 

1. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP. 
2. Ocena działalności Stowarzyszenia w 2011 r. 
3. Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2012 r. 
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