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Plan pracy Zarz ądu Głównego SBP na rok 2012  

 
Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2012 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 VII Forum SBP (Kiekrz k. 
Poznania 2011).  

Rok 2012 jest trzecim rokiem realizacji Strategii SBP..., część zadań stanowi 
kontynuację prac podjętych w ub. roku. Ukierunkowane są one przede wszystkim na:  
działania rzecznicze projektu nowej ustawy o bibliotekach,  wzmacnianie pozycji 
bibliotek i zawodu bibliotekarza, badania efektywności bibliotek, aktywizację młodych 
bibliotekarzy, dbałość o poziom kształcenia i doskonalenia zawodowego 
bibliotekarzy, rozwój narzędzi interaktywnej komunikacji, dalszą budowę bazy 
członków SBP, umacnianie nowego wizerunku organizacji oraz wzmacnianie jej rangi 
na arenie międzynarodowej.  W 2012 r. obchodzić będziemy  Jubileusz 95-lecia 
SBP, 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego” i 50-lecia „Zagadnień Informacji 
Naukowej”. Rozpoczniemy również przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 
SBP 2013.  

 

Plan pracy ZG SBP obejmuje zadania realizowane  w r amach nast ępujących 
celów strategicznych i szczegółowych Strategii SBP... finansowanych z 
grantów oraz realizowanych na zasadach wolontariatu : 

Cel strategiczny I:  Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i 
praktyki bibliotecznej w Polsce: 
 
Cel szczegółowy I.1.  Zwiększenie wpływu Stowarzyszenia na tworzenie uregulowań 
prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza 
 
1. Prace nad projektem ustawy o bibliotekach: działania promocyjne oraz rzecznicze 
 
2. Zwiększenie świadomości prawnej wśród członków Stowarzyszenia poprzez 
zorganizowanie warsztatów nt. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek,  prawa 
autorskiego i  kontroli zarządczej (zob. IV.3.2) 

 
Cel szczegółowy I.2. Zwiększony i bezpośredni udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w tworzeniu i realizowaniu strategicznych programów rozwoju bibliotek 
 
1. Opracowanie założeń programowych rozwoju bibliotekarstwa polskiego – w 
zależności od uzyskania grantu 
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2. Działania na rzecz zwiększenia oddziaływania SBP na rozwój bibliotek i 
czytelnictwa – pozyskiwanie partnerów działających w sektorze książki i bibliotek do 
wspólnych inicjatyw 
 
Cel szczegółowy I.3. Inicjowanie opracowania i upowszechniania istniejących 
standardów w dziedzinie bibliotekarstwa  
 
1. Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych: analizowanie 
danych statystycznych  bibliotek publicznych,  testowanie wskaźników w bibliotekach 
pedagogicznych, działania rzecznicze, w tym prezentacja normy (Zob. IV.3.2) 
 
Cel strategiczny II:  SBP ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu 
społeczeństwa wiedzy: 
 
Cel szczegółowy II.2.  Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi  
związanymi z sektorem książki i informacji 
 
1. Udział przedstawicieli ZG SBP w spotkaniach roboczych przedstawicieli 
Konwentu, Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców oraz 
środowisk bibliotekarskich (Krajowej Rady Bibliotecznej, Konferencji Dyrektorów 
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich 
Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych). 
 
2. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w obszarze książki, czytelnictwa 
i informacji, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki  (Biblioteka+),  Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (PRB), Koalicją Otwartej Edukacji, Polską 
Sekcją IBBY, Motion Picture Licensing Company, Instytutem Goethe, Fundacją 
Nowe Media 
 
3. Wspólne działania z bibliotekami publicznymi, pedagogicznymi, akademickimi,  
szkolnymi, uczelniami kształcącymi bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. 
 
4. Kontynuacja dialogu i współpracy ze wszystkimi jednostkami administracji 
centralnej i samorządami realizującymi zadania w zakresie budowy społeczeństwa 
informacyjnego. 
 
5.  Udział w debatach, interwencje  w sprawach istotnych dla środowiska 
bibliotekarskiego oraz działania rzecznicze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie 
Finansów; opiniowanie rządowych projektów rozwoju kultury, nauki i edukacji, udział 
w posiedzeniach sejmowych i senackich komisjach kultury. 
 
6. Promocja koncepcji krajowego zautomatyzowanego systemu wypożyczeń 
międzybibliotecznych 
 
7. Udział SBP w targach książki: III Warszawskich Targach Książki, Targach 
ACADEMIA,  XXI Targach Książki Historycznej  (organizacja II Salonu Bibliotek).  
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8. Realizacja  IX ogólnopolskiej edycji Tygodnia Bibliotek (8-15.05.2012 r.) pod 
hasłem „Biblioteka ciągle w grze!”.  
 
9. Realizcja IV edycji ogólnopolskiego konkursu na najaktywniejszą bibliotekę "Mistrz 
Promocji Czytelnictwa 2011" 
 
10. 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).  

 
Cel szczegółowy II.3 Zwiększenie udziału i znaczenia  Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w bibliotecznych organizacjach międzynarodowych 
 
1. Udział przedstawicieli SBP w konferencjach i seminariach międzynarodowych 
organizowanych przez IFLA, LIBER, EBLIDA, IAML oraz innych. 
 
Cel szczegółowy II.4  Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach 
macierzystych poprzez inicjowanie i realizację wspólnych działań oraz wyróżnienie 
bibliotek medalami i odznaczeniami SBP 
 
1. Działania na rzecz zwiększenia współpracy struktur SBP z bibliotekami, w tym 
kampania 1% 
 
2. Organizowanie przez struktury terenowe SBP seminariów, warsztatów 
doskonalących dla bibliotekarzy, wspólnie z macierzystymi bibliotekami  
 
Cel szczegółowy II.5   Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia 
bibliotekarzy 
 
1. Podjęcie wspólnych działań dla opracowania  systemu akredytacji profesjonalnej 
dla różnych form kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej  
 
2.  Spotkania robocze przedstawicieli SBP z przedstawicielami ośrodków kształcenia 
bibliotekarzy 

  

Cel strategiczny III: Zwiększenie znaczenia SBP w działaniu na rzecz środowiska 
 
Cel szczegółowy III.1  Doskonalenie form komunikacji ze środowiskiem z 

wykorzystaniem nowych technologii 
 
1. Rozwój platformy cyfrowej SBP,  w tym m.in.: aktualizacja i rozbudowa treści w 
polskiej i angielskiej wersji serwisu; rozbudowa archiwum cyfrowego; doskonalenie 
współpracy pomiędzy redakcją a regionalnymi strukturami  SBP oraz sekcjami, 
komisjami i zespołami problemowymi ZG SBP; wykorzystanie serwisu do 
wzbogacania formuły edukacyjnej SBP; rozbudowa bazy członków;  rozbudowa bazy 
bibliotek; opracowanie strategii sprzedaży elektronicznej; opracowanie podportalu 
sbp.pl/eDostepnosc – baza wiedzy dla czytelników niepełnosprawnych i bibliotekarzy 
z nimi pracujących – pod warunkiem uzyskania grantu; rozwój profilu na facebooku 
oraz twitterze; wydawanie newslettera 
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Cel szczegółowy III.2 Zintensyfikowanie współpracy SBP ze środowiskiem 
bibliotekarzy bibliotek naukowych, szkolnych,  publicznych, pedagogicznych i innymi 
organizacjami bibliotekarskimi 
 

1. Zwiększenie oferty na platformie cyfrowej SBP dla bibliotekarzy z bibliotek 
naukowych, szkolnych, publicznych, pedagogicznych i innymi organizacjami 
bibliotekarskimi – baza danych bibliotek, porady prawne na portalu, dostęp do 
archiwum cyfrowego, e-sklep, nowa baza wiedzy (Biblioteka w filmie/Film w 
bibliotece) 

 

Cel szczegółowy III.3   Zwiększenie liczby osób działających w SBP 

1. Opracowanie i wdrożenie programu ofert i ulg dla członków SBP 
 
2. Aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja VII Forum Młodych Bibliotekarzy w 
Łodzi  
 
 
Cel strategiczny  IV:  Działania na rzecz zwiększenia dostępu dla różnych form 
nowoczesnego kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza 

Cel szczegółowy IV.1  Monitorowanie potrzeb i możliwości kształcenia oraz 
doskonalenia zawodowego bibliotekarzy 
 
1. Zaprezentowanie przez grupę  inicjatywną założeń i programu działania zespołu 
zawodu bibliotekarza z możliwością utworzenia doraźnych grup eksperckich  
 
2. Monitoring  stanu kwalifikacji pracowników bibliotek oraz potrzeb dotyczących ich 
podnoszenia i uzupełniania - wzbogacanie oferty szkoleniowej w formie warsztatów 
(zob.IV.3.2) 
 
Cel szczegółowy IV.2  Zwiększenie możliwości podnoszenia poziomu wiedzy przez 
bibliotekarzy  
 
1. Utworzenie sieci bibliotek uczestniczących w wymianie praktyk i staży 
zawodowych   - kontynuacja prac nad Katalogiem bibliotek oferujących staże i 
praktyki dla wolontariuszy 
 
Cel szczegółowy IV.3: Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy 
 
1. Przygotowanie i rozpowszechnianie wydawnictw metodycznych i dydaktycznych w 
formie drukowanej i/lub elektronicznej (digitalizacja publikacji, rozbudowa archiwum 
cyfrowego) 
 
Wydawnictwo SBP planuje wydanie następujących pozycji: 

1.1 czasopism: 11 numerów Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza, 4 
numerów oraz numeru specjalnego (wersja angielska) Przeglądu 
Bibliotecznego, 2 numerów Zagadnień Informacji Naukowej, 2 numerów 
Biuletynu Informacyjnego ZG SBP (wersja elektroniczna), Newsletter 



 5

1.2 książek: w serii Nauka – Dydaktyka – Praktyka 12 pozycji, w serii Biblioteki 
– Dzieci – Młodzież 6 pozycji, w serii Propozycje i Materiały 1 pozycja, w 
serii FO-KA 2 pozycje, w serii Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza 5 
pozycji, w serii Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych 1 
pozycja, poza seriami  3 pozycje 

 
Nauka-Dydaktyka-Praktyka: 
 

1. Howorka B. Prawo autorskie dla bibliotekarzy 
2. Staniów B. Biblioteka szkolna - dzisiaj 
3. Woźniczka-Paruzel B. Bibliotekarstwo specjalne 
4. Sadowska J. Bibliografia w Polsce 1945-2010 
5. Sosińska-Kalata B. Społeczeństwo i siec informacyjna (miscellanea) 
6. Buchwald-Pelcowa P. Cenzura w dawnej Polsce 
7. Zybert E.B. (red.) Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej 
8. Tokarska A. (red.) Nowe bibliotekarstwo. Podręcznik 
9. Batorowska H. Dojrzałość informacyjna 
10. Leszczyński G. Książki pierwsze, książki ostatnie? 
11. M. Próchnicka (red.). Biblioteki cyfrowe 
12. Malak P. Wyszukiwanie informacji [tyt. roboczy] 

 
Biblioteki-Dzieci-Młodzież: 
 

13. Lewandowicz-Nosal G. Książki dla przedszkolaka. Poradnik   
14.  Ungenheuer-Gołąb A. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą (4-6).  
15. Grabowska D. Metody i techniki pracy bibliotecznej z najmłodszymi  
czytelnikami 
16. Zając M. Czy to odpowiednie dla dzieci? 
17. Papuzińska J. Poczyta mi mama 

     18. Krajewska A. (red.) Między dzieciństwem a dojrzałością. Młodzież w bibliotece 
 
Propozycje i Materiały: 
 

19. Ciechorski J. Ustawa o bibliotekach - komentarz 
 

 
Fo-Ka: (w nowej formule wydawniczej) 
   

20. Grzędzińska K. (red.) Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki 
21. Grzędzińska K. (red.) Format MARC 21 dla dokumentu ciągłego 

 
Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza: 
 

22. Bilska G. Ściąga dla bibliotekarzy 2012. Strony www bibliotek, instytucji 
kultury, fundacji, serwisów informacyjnych 

23. Dobrowolska M. Biblioteka dla seniorów 
24. Bit L. Asertywny bibliotekarz 
25. Rozkosz E. G. Biblioteka w środowisku społecznościowym Internetu 
26. Dobrowolski Z. Biblioteki cyfrowe. Poradnik użytkownika 
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Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych: 
 
27. Lenartowicz M. (red.). Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa 

 
Publikacje poza seriami: 
 

28. Wołosz J. Wspomnienia z teraźniejszości 
29. Wojciechowski J. Biblioteka po mojemu 

30. Katalog publikacji historycznych bibliotek  (2 edycja) 

 

1.3 elektroniczna seria „Biblioteka w Filmie / Film w Bibliotece”  

1.4 plakat na Tydzień Bibliotek 2012 

      1.6 inne materiały promocyjne (oferta wydawnicza, zakładki 1% podatku PIT, 
kalendarz na 2013)   

 
W 2012 r. zostaną przygotowane założenia i wytyczne do wdrożenia strategii 
sprzedaży elektronicznej  
 

2. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów: 

- Ocena realizacji Strategii SBP - warsztaty (1-2 marca, Warszawa) 

- Ochrona danych osobowych w bibliotece (28 marca, Instytut Książki, Warszawa, 
współorg. Instytut Książki) 
 
- Metody komunikacji wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego wizerunku 
Stowarzyszenia (cykl 3 warsztatów dla okręgów i kół SBP) 
 
- Badanie efektywności bibliotek; warsztaty dla instruktorów z bibliotek publicznych i 
pedagogicznych objętych badaniem pilotażowym nt. satysfakcji użytkowników (2-4 
kwietnia, Sulejówek) 
 

- VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek” (17-18 maja Gdańsk); 
Komisja Zarządzania i Marketingu 
 
- Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek  - kontynuacja warsztatów dla członków 
SBP  (2 warsztaty, II połowa roku) 
 
- Aspekty prawne – prawo autorskie (cykl warsztatów)  
 
- Aspekty prawne - kontrola zarządcza (ogólnopolskie seminarium) 
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- Seminarium + warsztaty „Nowa rola działów instrukcyjno-metodycznych wbp”,  maj, 
Warszawa 
 
- Facebook, Twitter – warsztaty; (październik, Warszawa); współorg. Instytut 
Goethego 
 
- VI Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia (Warszawa, 
Centrum NUKAT, BUW) ; Konferencja „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach 
polskich” (26-28 września Gniezno); Sekcja Bibliotek Muzycznych 
 
- VII Forum Młodych Bibliotekarzy: „Biblioteka to marka” (11-12 września, Łódź, 
współorg. WBP Łódź)  
 
- XIV Ogólnopolska Konferencja  Bibliotek Niepaństwowych Szkół  Wyższych,  13-14 
września, Łódź), Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, współorg. 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi  
 
- Seminarium z zakresu integracji społecznej: Na sukces nigdy nie jest za późno (14-
15 października, Zakopane) 
 
- Edukacja informacyjna, konferencja ogólnopolska towarzysząca Jubileuszowi 95-
lecia SBP(4-5 października, Warszawa, BUW) 
 
- Opracowanie bibliografii regionalnej – warsztaty, Zespół ds. Bibliografii Regionalnej, 
współorg.:  Książnica Beskidzka (wiosna, Bielsko-Biała); WBP Lublin (październik),   
 
- IV Ogólnopolska Konferencja Fonotek na temat dokumentowania zbiorów 
fonograficznych (katalogowanie, udostępnianie danych, informacja, kopiowanie, 
udostępnianie nagrań; roboczy tytuł Gromadzenie nagrań i co dalej …) – jesień; 
Sekcja Fonotek 
 
- X Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych” (7-8 listopada, 
Warszawa, BN; Komisja ds. Technologii Informacyjnych 
 
- Metody badania rzeczywistych potrzeb odbiorców bibliotek pedagogicznych i 
szkolnych  - warsztaty; Komisja Edukacji Informacyjnej 
 
- II Salon Bibliotek + seminarium towarzyszące XXI TKH, 22-25 listopada; Warszawa, 
współorganizator: Wydawnictwo BELLONA 
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Cel strategiczny V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 
 
Cel strategiczny V.1  Upowszechnienie wizerunku bibliotekarza jako postaci o 
znaczącej pozycji w społeczeństwie (działania na rzecz upowszechnienia nowego 
wizerunku bibliotekarza) 
 
1. Kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP dla dotychczasowych i potencjalnych 
członków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji: popularyzacja przedsięwzięć 
bibliotek na portalu sbp.pl, w wydawnictwach SBP, na konferencjach prasowych oraz 
inne działania marketingowe i integracyjne; organizacja II edycji konkursu  
„Bibliotekarz Roku”; popularyzacja działalności Stowarzyszenia w internecie oraz 
innych mediach, na konferencjach, warsztatach, w wydawnictwach, itp.; organizacja 
cyklu warsztatów, spotkania z zakresu komunikacji wewnątrz organizacji na poziomie 
okręg – koło - oddział  w zakresie realizacji Strategii (Zob. IV.3.2) 
 
2. organizacja Jubileuszu 95-lecia SBP, 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, 50-lecia 
„Zagadnień Informacji Naukowej”. 
 
3. Przeprowadzenie konkursu Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego. 
 
4. Ogłoszenie konkursu Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej za lata 
akad. 2010/11 i 2011/12. 
 
5. Honorowanie zasług i dorobku członków SBP (medale i oznaki stowarzyszeniowe, 
występowanie o odznaczenia państwowe) 
 
 
Inne działania:  pozyskiwanie grantów i dotacji na działalność statutową 
Stowarzyszenia (programy operacyjne, sponsoring, kampania 1%) oraz 
poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności SBP. 
 
 
 
 
Załącznik nr 1: Terminarz posiedze ń statutowych władz SBP 
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Załącznik nr 1: Terminarz posiedze ń statutowych władz SBP 
 
Posiedzenia Prezydium ZG SBP 
 
3 lutego 2012 
1. Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021  
2. Projekt Planu pracy ZG SBP 2012 r.  
3. Baza członków SBP – podsumowanie i określenie kierunków dalszych prac 
4. Sprawozdania 2011 – wytyczne do opracowania oraz informacje o działalności 
struktur SBP 
5. Katalog bibliotek oferujących miejsca praktyk i staży – określenie kierunków 
dalszych prac 
6. Sytuacja finansowa SBP  
7. Jubileusze: 95. SBP, 85. Przeglądu Bibliotecznego, 50.Zagadnień Informacji 
Naukowej 
8. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w 2013 r.  
9. Sprawy organizacyjne dot. struktur SBP  
10. Sprawy różne  

 
29 marca 2012 
1. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP 
2. Przygotowania do KZD i towarzyszącej mu konferencji  
3. Omówienie wyników ewaluacji Strategii 
4. IX edycja Tygodnia Bibliotek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat; IV edycja 
konkursu na najaktywniejszą bibliotekę Mistrz Promocji Czytelnictwa; II edycja 
Bibliotekarz Roku 
5. Sprawy bieżące 
 
7 maja 2012 
1. Inauguracja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek  
2. Stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP i uroczystości 
jubileuszowych 
3. Sprawy bieżące 
 
31 maja 2012 
1. Przyjęcie materiałów na posiedzenie ZG SBP 
2. Ocena realizacji „Strategii SBP…” w pierwszym półroczu 2012 r. 
3. Jubileusze SBP i stan prac 
4. Sprawy bieżące  
 
4 października 2012 
1.KZD 2013 – projekty dokumentów 
2.Prace nad realizacją „Strategii SBP na lata 2010-2021”  
3.Omówienie stopnia realizacji „Programu działania SBP na lata 2009-2013”  
4.XXI Targi Książki Historycznej  
5.Sprawy bieżące 
 
13 grudnia 2012 
1. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP,  
2. Ocena działalności Stowarzyszenia w 2012 r. 
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3. Propozycje Planu pracy ZG SBP na 2013 r. 
4. Stan prac przygotowawczych do KZD 2013 
5. Sprawy bieżące 
 
 
 
Posiedzenia Zarz ądu Głównego SBP  
 
29-30 marca 2012 
1. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, ZO SBP, 
Skarbnika SBP, Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, Wydawnictwa SBP, opiekunów 
okręgów ze współpracy z okręgami w 2011 r. 
2. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu Głównego SBP na 2012 r. 
3. Realizacja „Strategii SBP na lata 2010-212” . Propozycje wynikające z warsztatów 
ewaluacyjnych  
4. IX edycja Tydzień Bibliotek  - przebieg przygotowań; Realizacja konkursów na 
najaktywniejszą bibliotekę IV edycji Mistrza Promocji Czytelnictwa i II edycji 
Bibliotekarza Roku 
5. Przygotowania  do przebiegu Jubileuszu SBP,  Przeglądu Bibliotecznego  i ZINu – 
powołanie Komitetu programowo-organizacyjnego; uroczystości 95. SBP w 
strukturach SBP  
6. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 2013 i towarzyszącej mu 
konferencji  
7. Stan przygotowań do VII Forum Młodych Bibliotekarzy 
8.Omówienie sytuacji finansowej  
9. Sprawy bieżące   
 
31 maja–1 czerwca 2012 
1. Harmonogram przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 2013 i 
określenie trybu wyboru delegatów 
2. Powołanie Komitetu Programowego i Organizacyjnego  konferencji jubileuszowej  
3. Informacja o przebiegu Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, IX edycji Tygodnia Bibliotek, 
IV edycji Mistrza Promocji Czytelnictwa, II edycji Bibliotekarza Roku  oraz Jubileuszu 
SBP 
4. Podsumowanie działalności ZG SBP w I-ym półroczu 2012 r. 
5. Sprawy bieżące (przygotowania do XXI Targów Książki Historycznej, II Salon 
Bibliotek). 
 
13–14 grudnia 2012 
1.Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w 2012 r. 
2. Przygotowania do KZD 2013 - Okręgowe i Oddziałowe Zjazdy Delegatów SBP – 
stan na połowę grudnia br.; Informacja Komisji: Statutowej oraz Wniosków i Uchwał o 
stanie prac 
3. Realizacja „Strategii SBP na lata 2010-2021” 
4. Realizacja Programu działania SBP na lata 2009-2013 
5. Propozycje do Planu pracy ZG SBP na 2013 r. 
6. Informacja o pracy Zarządów Okręgów i Oddziałów SBP, opiekunów okręgów 
7. Informacja o pracy Zarządów Sekcji, Komisji i Zespołu SBP   
8. Sytuacja finansowa SBP w 2012 r. 
9.Sprawy bieżące
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