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Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2020 

Aktualizacja wg  stanu  na wrzesień 2020  

 

Rok 2020 stał się rokiem szczególnym, ze względu na zagrożenie 

epidemiologiczne  na całym świecie i w Polsce, spowodowane rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa COVID-19. Biblioteki, podobnie jak większość instytucji kultury, nauki, 

edukacji zostały zamknięte dla czytelników, a zaplanowane wcześniej wydarzenia 

odwołane. Przygotowany w grudniu plan pracy ZG SBP na rok 2020 okazał się po 

wybuchu epidemii w dużej części niewykonalny. Dotyczy to przede wszystkim 

planowanych szkoleń i konferencji, Forum Młodych Bibliotekarzy SBP. W tej sytuacji 

SBP przygotowało ofertę szkoleniową dla bibliotekarzy, z wykorzystaniem platformy 

webinaryjnej i e-learningowej. Nowością było uruchomienie akcji 

#NieZostawiamCzytelnika, mającej na celu promowanie bezpiecznego, zdalnego dostępu 

do kultury, komunikację z czytelnikami w przestrzeni wirtualnej.  

Przedstawiony poniżej plan uwzględnia wprowadzone w I i II i III kwartale 2020 

r. zmiany w działaniach Stowarzyszenia, formach realizacji przyjętych zadań, metodach 

pracy, terminarzach. Główny nacisk położono na zachowanie ciągłości realizacji zadań 

statutowych SBP, utrzymanie więzi ze strukturami SBP i sprostanie nowym wyzwaniom, 

przy zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego.  

Plan pracy ZG SBP obejmuje zadania wynikające z celów strategicznych ujętych 

w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, finansowanych z 

grantów, środków własnych oraz realizowanych na zasadach wolontariatu.        

   

Działania organizacyjne 

1. Przygotowanie harmonogramu posiedzeń Prezydium i ZG SBP, stacjonarnych, online 

(załącznik nr 1) oraz ich obsługa.  

2. Koordynacja zbierania materiałów, opracowanie i publikowanie sprawozdań z 

działalności SBP za rok 2019. 

3. Przygotowanie i obsługa posiedzenia  Głównej Komisji Rewizyjnej  SBP. 

4. Organizacja prac wydawniczych i kolportażu publikacji Wydawnictwa Naukowego i 

Edukacyjnego SBP (wykaz publikacji zał nr 2) 

5. Przygotowanie i obsługa Rady Programowej Wydawnictwa Naukowego i 

Edukacyjnego SBP 
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6. Współpraca z komisjami i sekcjami ZG oraz strukturami terenowymi SBP w zakresie 

realizacji bieżących zadań statutowych. 

7. Organizacja szkoleń, warsztatów,konferencji, konkursów (wykaz załącznik nr 3) 

8. Rozwój form promocji działalności SBP i wydawnictwa. 

9. Starania o pozyskanie grantów i dotacji 

10. Rozliczenie zadań objętych dofinansowaniem w 2019 r., opracowanie sprawozdań 

końcowych. 

11. Obsługa organizacyjno-finansowa zadań finansowanych z różnych źródeł 

zewnętrznych.  

12. Pozyskiwanie sponsorów, partnerów wspierających, kontynuacja umów z  

dotychczasowymi partnerami: Ibuk, MPLC, Instytut Książki (Zespół MAK+), 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN, Biblioteka Główna WAT, Biblioteka 

Pedagogiczna w Toruniu, Ośrodek Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie; współpraca w zakresie wydawania czasopism 

naukowych (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW), książek (uczelnie). 

13. Aktualizacja bazy członków SBP. 

14. Monitorowanie ochrony danych osobowych w Biurze ZG i strukturach SBP.  

15. Rozliczenie składek członkowskich wpływających do ZG. 

16. Przygotowania do organizacji KZD 2021: powołanie Komitetu Programowo-

Organizacyjnego, Komisji ds. Statutu, Komisji ds. gromadzenia i analizowania 

wniosków, opracowanie harmonogramu przygotowań do KZD, określenie terminu i 

miejsca KZD oraz zasad wyboru delegatów. 

 

Granty i dotacje 

W 2020 roku realizowanych będzie 14 grantów, z których 7 wynika z dofinansowania 

uzyskanego w roku poprzednim, zaś 7 – z dofinansowania przyznanego w br.  

Granty otrzymane w 2019 r. i kontynuowane w 2020 r.: 

z MKiDN: 

• Józef Grycz - organizator polskiego bibliotekarstwa 

• Wydawanie miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza" w latach 2019-2020 

z  MNiSW: 

• Wydawanie czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej" - 

zwiększenie  

      zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym 
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• Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów 

współczesnych 

• Wsparcie dla czasopism naukowych:  Zagadnienia Informacji Naukowej 

• Wsparcie dla czasopism naukowych: „Przegląd Biblioteczny"  (wydanie 

numeru specjalnego) 

z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Biblioteki Głównej Województwa 

Mazowieckiego 

• Współpraca w wydawaniu miesięcznika „Bibliotekarz” 

Granty otrzymane do realizacji w 2020 roku: 

z MKiDN:  

• XVII edycja programu Tydzień Bibliotek 

• Wydawanie czasopisma „Przegląd Biblioteczny" w latach 2020-2022 

• Cykl szkoleń e-learningowych „Pasja czytania" 

• Rzecznicy dostępności w bibliotece (cykl szkoleń dla bibliotekarzy nt. 

obsługi osób niepełnosprawnych)  

• Wirtualne szkolenia = realne kompetencje 

Poza grantami (dofinansowanie z MKiDN) : 

• Kontynuacja projektu: Analiza funkcjonowania Bibliotek (Instytut 

Książki) 

• Realizacja konkursu: Bibliotekarz Roku 2019 

 

Działania statutowe  

Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki 

bibliotecznej w Polsce 

1. Realizacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, we współpracy z 

Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Konferencją Dyrektorów 

Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek 

Akademickich Szkół Polskich:   prowadzenie badań efektywności bibliotek 

publicznych, pedagogicznych i akademickich (dane za rok 2019), udostępnienie 

w serwisie internetowym wyników badań i analizy wskaźników efektywności 

bibliotek, szkolenia dla administratorów z wojewodzkich bibliotek publicznych w 

zakresie wykorzystania wskaźników AFBP,  promocja AFB. 
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2.  Konsultacje wytycznych i zaleceń dla bibliotek w trakcie zagrożenia 

epidemiologicznego. Opiniowanie rządowych projektów w zakresie rozwoju kultury, 

nauki i edukacji, przygotowywanie opinii, ekspertyz, podejmowanie działań 

interwencyjnych w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego w jednostkach 

administracji państwowej i terenowej, w tym: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji.. 

3. Współpraca z przedstawicielami środowisk bibliotekarskich  (Krajowa Rada 

Biblioteczna, Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, 

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencja 

Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych,) 

4. Opiniowanie  spraw związanych z działalnością bibliotek i zawodem bibliotekarza  

5. Opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych (udział w 

konkursach, opinie) 

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

zawód bibliotekarza. 

 

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 organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze 

upowszechniania książki, czytelnictwa i informacji, w tym z: Biblioteką 

Narodową, Instytutem Książki, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego, Polską Izbą Książki,  środowiskiem księgarzy i wydawców. 

Pozyskiwanie nowych partnerów do wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i 

promocji czytelnictwa.  

3. Współpraca z bibliotekami publicznymi, pedagogicznymi, akademickimi, 

szkolnymi i bibliotekami innych typów, uczelniami kształcącymi bibliotekarzy i 

pracowników informacji naukowej. 

4. Realizacja online XVII edycji programu Tydzień Bibliotek pod hasłem Zasmakuj 

w bibliotece.   

5. Realizacja XII edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019.  
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6. Wspieranie struktur SBP w realizacji projektów na rzecz rozwoju czytelnictwa, 

dostępu do kultury oraz  działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.   

7. Udział Stowarzyszenia w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie i 

innych.  

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: 

• upowszechnianie  wiedzy o działalności SBP, w tym przede wszystkim 

wydawniczej,  w środowisku międzynarodowym (umieszczenie czasopism 

naukowych w systemie OJS) 

• dystrybucja materiałów promocyjnych w języku angielskim, w wersji 

elektronicznej 

•  Współpraca z IFLA i EBLIDA  

 

Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu 

bibliotekarza 

1. Prace związane z przygotowaniem projektu nowego portalu sbp.pl, opracowanie i 

aktualizacja stron www dotyczących wybranych zadań realizowanych przez ZG.  

2. Komunikacja ze strukturami SBP przy wykorzystaniu dostępnych i bezpiecznych 

form zdalnych.  

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 X edycji ogólnopolskiego konkursu  „Bibliotekarz Roku” 

• popularyzacja postaci bibliotekarzy, podejmujących różne formy 

aktywizacji czytelników w okresie pandemii (artykuły i wywiady w 

czasopismach) 

• promowanie dobrych praktyk i wzorców w zakresie etyki zawodowej i 

wysokich standardów kwalifikacji zawodowych 
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• honorowanie zasług i dorobku osób zasłużonych dla bibliotekarstwa oraz 

bibliotek (medale i odznaczenia SBP), występowanie o odznaczenia państwowe i 

resortowe, 

5. Przeprowadzenie ankiety, wśród członków SBP, na temat ich oczekiwań wobec 

Stowarzyszenia, przy współudziale struktur terenowych SBP; analiza zebranego 

materiału, przygotowanie omówienia wyników. 

 

Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia 

i doskonalenia zawodowego 

1. Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy poprzez działalność 

wydawniczą  (załącznik nr 2 ).  

2. Zwiększenie dostępności  do publikacji SBP w formie elektronicznej: rozwój 

Archiwum Cyfrowego SBP, prowadzenie platformy OJS dla czasopism naukowych 

SBP, opracowanie nowej wersji i prowadzenie podstrony o czasopismach SBP. 

3. Udostępnianie archiwalnych i bieżących numerów wybranych czasopism w 

formatach Epub, MobiPocket. 

4. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów, w tym rozwój szkoleń 

online (załącznik nr 3).  

5. Współpraca z bibliotekami, uczelniami i szkołami oraz innymi instytucjami w 

zakresie kształcenia bibliotekarzy.  

6. Monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, w 

tym przeprowadzenie ankiety na temat preferencji szkoleniowych online. 

7. Stosowanie ulg dla członków SBP korzystających z warsztatów, uczestniczących 

w konferencjach, kupujących wydawnictwa SBP. 

8. Promocja działalności naukowej i edytorskiej w dziedzinie bibliotekoznawstwa i 

informacji naukowej: realizacja konkursu: Nagroda Naukowa SBP im. Adama 

Łysakowskiego za rok 2019 

9. RODO dla bibliotek.  Kodeks postępowania wspierający we właściwym 

stosowaniu RODO: koordynacja opracowania i konsultacji wśród pracowników 

bibliotek,  zamieszczenie Kodeksu w wolnym dostępie na portalu SBP oraz jego 

promocja;  skierowanie  Kodeksu do zatwierdzenia przez UODO, 

10. Podejmowanie innych działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym: 

• popularyzacja różnych form doskonalenia zawodowego i integracji 

zawodowej na portalu www.sbp.pl  

http://www.sbp.pl/
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• publikowanie w nowej formie i z większą częstotliwością newslettera. 

 

Załączniki: 

nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP 

nr 2: Plan wydawniczy na 2020 r.   

nr 3: Wykaz planowanych konferencji i szkoleń ZG SBP 
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Załącznik nr 1: Terminarz posiedzeń statutowych władz SBP w 2020 r. 

 

6 lutego -  Prezydium ZG SBP 

• Sprawozdania 2019 

• Projekt Planu pracy ZG SBP 2020 r.  

• Stan przygotowań do: XVII edycji programu Tydzień Bibliotek, XII edycji 

konkursu   "Mistrz Promocji Czytelnictwa " 

• Sprawy różne (m.in. omówienie  projektu ankiety skierowanej do członków 

SBP). 

 

3 marca -  Prezydium ZG SBP (grupa warszawska) 

• Sprawozdania 2019 

• Projekt Planu pracy ZG SBP 2020 r, aktualizacja 

• Przygotowania do KZD 2021 

• Sprawy finansowe i składki członkowskie 

• Sprawy różne 

 

Planowane na 3 kwietnia i 4 czerwca   posiedzenia  Prezydium i Zarządu Główny SBP 

odwołane z powodu epidemii.  Kontakty, uzgadnianie stanowisk i zatwierdzanie 

dokumentów odbywa się  korespondencyjnie i telefonicznie. 

 

29 września – Prezydium i Zarząd Główny SBP  (spotkanie online) 

• Realizacja planu 2020 r. 

• Sytuacja finansowa 

• Przygotowania do KZD 2021 

• Przygotowanie tematów spotkania z przewodniczącymi okręgów 

• Sprawy bieżące 

 

20 października - Spotkanie ZG SBP z przewodniczącymi okręgów (spotkanie 

online) (termin do potwierdzenia)  

 

11 grudnia  - Prezydium i Zarząd Główny SBP 

• Realizacja planu 2020 r. 
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• Założenia do planu pracy ZG SBP na 2021 r. 

• Przygotowania do KZD 2021 

• Omówienie dokumentów związanych  z KZD 2021 

• Sytuacja finansowa 

• Sprawy bieżące 

W przypadku przedłużenia okresu ograniczeń z powodu epidemii,  spotkanie  odbędzie 

się w formie online. 
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Załącznik nr 2  

PLAN WYDAWNICZY 2020 

 

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA 

 

1. Zarządzanie informacją. Pr. zbior. red. Wiesław Babik  

2. Jarosław Kończak – Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wieku  

3. Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Pr. zbior. 

red. Hanna Batorowska, Paulina Motylińska 

4. Renata Aleksandrowicz – Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku  

5. Big Data w humanistyce i naukach społecznych. Pr. zbior. red. Aneta Firlej-Buzon  

PROPOZYCJE I MATERIAŁY 

6. Komunikacja – Media – Kultura – w erze nowych wyzwań. Pr. zbior. Red. Jacek Puchalski  

 

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ 

7. Grażyna Lewandowicz-Nosal – Ślady sacrum w literaturze dla dzieci. Studia i szkice 

SERIA HISTORYCZNA 

8. Andrzej Mężyński – Józef Grycz (1890-1954). Organizator bibliotekarstwa polskiego 

Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski. Francja. Pr. zbior. red. Dariusz Kuźmina  

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA 

9. Grażyna Lewandowicz-Nosal, Dorota Grabowska – Wytyczne IFLA dotyczące bibliotek 

dziecięcych 

10. Marcin Blicharski – Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy świat. Wybór 

konspektów 

 

POZA SERIAMI 

11. Kodeks Postępowania dla Bibliotek. Red. Sylwia Czub-Kiełczewska i zespół  

12. Profesor Jadwiga Kołodziejska badaczka i popularyzatorka społecznej roli książki i 

biblioteki. Księga pamiątkowa. Pr. zbior. Red. Jadwiga Sadowska 
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W trakcie prac redakcyjnych: 

• Grzegorz Gmiterek – Aplikacje mobilne a systemy informacyjne  

• Paulina Motylińska – Informacja zdrowotna. Zawartość stron internetowych podmiotów 

leczniczych  

• Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda – Z 

biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki 

• Nauka o informacji w okresie zmian: Rewolucja cyfrowa dziś i jutro. X  Miscellanea 

Informatologica Varsoviensia. Pr. zbior. red.  Barbara Sosińska-Kalata  

• Ewelina Palian-Kobiela – Biblioteka i ludzie. Motyw książki w wybranych przekładach 

powieści obcej po roku 1989  

Prace w przygotowaniu: 

• A. Chamera-Nowak, M. Kisilowska – Sektor książki w okresie pandemii   

• A. Buck, M. Simonjetz, D. Kotlarek, Kształtowanie kultury literackiej, teatralnej, filmowej, 

czytelniczej i cyfrowej poprzez nowoczesną bibliotekę  

• Katarzyna Wądolny-Tatar – Kulturowe konteksty literatury dla dzieci i młodzieży w XXI 

wieku  

• WINIARSTWO LUBUSKIE A MEDIA – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019. Pr. zbior. 

red. A. Buck  

• Michał Zając, Magdalena Paul – Kontrowersyjne książki dla dzieci  

• Trzy dekady dzieciństwa. Wychowanie. Sztuka. Media. 1989-2020 – G. Leszczyński,  

M. Niewieczerzał, A. Korczak, E. Rąbkowska  

• Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury. 

Stan obecny i perspektywy. Pr. zbior. red. Maja Wojciechowska  

• Mobilna biblioteka. Pr. zbior. red. Maja Wojciechowska  

• Otwarta nauka, otwarta kultura. Pr. zbior. red. Maja Wojciechowska  
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Załącznik nr 3 

    Planowane konferencje, seminaria i warsztaty w 2020 r.  

 

Konferencje i seminaria 

Z powodu epidemii zostało odwołane Forum Młodych Bibliotekarzy SBP oraz pozostałe 

planowane konferencje. 

 

Warsztaty, szkolenia (tematyka) 

Szkolenia on line ujęte w grantach MKiDN:  

1.  Cykl szkoleń „Pasja czytania”  (Partnerstwo dla książki) 

• Wywiad – to proste 

• Elektroniczne publikacje 

• Strony i blogi czytelnicze 

2.  Rzecznicy dostępności w bibliotece  (Partnerstwo dla książki) 

• Niepełnosprawność w pigułce 

• Pomysł na partnerstwo 

• Kreator pomysłów 

3.  Wirtualne  szkolenia =  realne kompetencje   (Kultura w sieci) 

Pozostałe szkolenia online 

1. Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem 

2. Niesztampowe metody pracy w bibliotece  

3. Tworzenie filmów na potrzeby Internetu; YouTube, Facebook, Instagram  

4. Mniej znaczy więcej, czyli jak zainteresować odbiorcę w social media 

5. Realizacja ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO 

6. Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny 

7. TIK-owe inspiracje w promowaniu działań biblioteki 

8. Biblioteka w zmieniających się mediach społecznościowych 

9. Podcast – jak od zera stworzyć ciekawy podcast 

10. Wykorzystaj pełny potencjał Instagrama 

11. Przyjaciele czytania – jak pracować z tekstem 

12. Udane spotkanie literackie. Jak je zorganizować w Internecie i w realu? Jak je 

skutecznie promować? Jak ciekawie rozmawiać? 
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13. Jak ciekawie pisać o książkach w Internecie? Pomysły i sposoby na udane 

teksty o książkach. 

14. Kreowanie dobrego wizerunku – kampania PR i analiza SWOT w bibliotece 

15. Jak uczyć cyberbezpieczeństwa – szkolenie dla bibliotekarzy-edukatorów 

kompetencji cyfrowych. 

16. Zdalna promocja książek – narzędzia i pomysły 

 

Stacjonarne  

1. Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC 21 (9-10.01.) 


