
Protokół w Posiedwenia xarwądt �łóunego Stouarwvswenia Bibliotekarwv Polskich  

Warszawa, Biblioteka Narodowa, dnia 9-10 czerwca 2011 r. 

 

W dniach 9-zy cweruca {yzz r. obradouał xarwąd �łóunv SBP. Dokonano oodstmouania dwiałalności 

Stouarwvswenia u oieruswvm oółrocwt {yzz rokt* wuracając orwv tvm swcwególną tuagę na0 

 obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; u całvm krajt odbvłv się licwne imorewv oootlarvwtjące 

cwvtelnictuo* u którvch tcwestnicwvli ooiektnouie okręgóu SBP. Ich obseruacje uskawtją* że uiele 

małvch i dtżvch bibliotek ułącwvło się aktvunie u oootlarvwację książek* organiwtjąc lekcje 

biblioteczne dla tcwnióu* konktrsv recvtatorskie* malarskie* orwedstauienia* sootkania attorskie* 

koncertv* uvkładv cwv uvstauv. Do Bitra xarwądt �łóunego SBP* uołvnęło oonad siedemdwiesiąt 

relacji orewenttjącvch różnorakie uvdarwenia organiwouane orwew biblioteki ue usoółoracv w 

samorwądami* swkołami* centrami ktlttrv ito. Dwiałania bvłv sweroko reklamouane u mediach 

lokalnvch. Bitro orwvgotouało oodstmouanie dwiałań* które wostało wamieswcwone na portalu SBP 

 

 tdwiał SBP u II Warswauskich Targach Książki1 oo raw oieruswv SBP worganiwouało oanel 

dvsktsvjnv skierouanv do rodwicóu* natcwvcieli i bibliotekarwv na temat książek dla najmłodswvch 

dwieci. Prwedstauiononouą nouą serię uvdaunicwą SBP - "Biblioteki - dzieci - młodwież". Książki* 

które tkawałv się u tej serii waorewentouałv jej attorki0 �rażvna Leuandouicw-Nosal oraz Alicja 

Ungeheuer-�ołąb. Panel orouadwiła orofesor J. Paotwińska* attorka książek dla dwieci* wnauca 

literattrv dwiecięcej i młodwieżouej. Obecni na sali oodkreślali* że noua seria uvoełnia ltkę na rvnkt 

uvdaunictu skierouanvch do rodwicóu najmłodswvch dwieci. 

 konkursy: 

o Vagroda Vatkoua SBP im. n. Łvsakouskiego 

o Vagroda Młodvch im. Prof. Marii Dembouskiej 

o Bibliotekarz Roku 2010 

 orace u wakresie uwmocnienia ootencjałt SBP* u tvm dwiałania uiwertnkoue1 orwedstauiono 

Księgę xnakt oraw Identvfikacji Wiwtalnej SBP. xarwąd �łóunv orwvjął datę z lioca {yzz r. jako 

termin udrożenia księgi i tstalił okres jej udrażania orwew strtkttrv Stouarwvswenia - do 15 

urweśnia {yzz r. (Uchuała nr ~/{yzz) 

 kreowanie wizerunku Stowarzyszenia; x� orwvjął do realiwacji Program działań wizerunkowych na 

lata 2011, 2012, 2013(Uchuała nr �/{yzz) 

 orace nad tstauą o bibliotekach1 stan orac omóuił nndrwej Tvus* orweuodnicwącv wesoołt 

oouołanego orwew x� SBP 

 sorauowdanie �łóunej Komisji Reuiwvjnej1 uvniki orac Komisji orwedstauiła orweuodnicwąca �KR - 

�lżbieta xaborouska 

 watuierdwenie Regtlamint Komisji Vouvch Technologii x� SBP (Uchuała nr 9/{yzz) 

 sprawy finansowe; skarbnik SBP - kol. Joanna Pasztaleniec-Jarwvńska orwedstauiła orojekt 

dokumentu dot. zasad oolitvki rachtnkouości do stosouania orwew strtkttrv SBP1 xarwąd �łóunv* 

oo orweanaliwouanit orwedstauionvch materiałóu* orwvjął doktment (Uchuała nr zy/{yzz) 

 uvniki naboróu do Programóu Ooeracvjnvch MKiDV* MPiPS* MViSW oraw innvch1 dvrektor Bitra x� 

SBP - n. �rwecwnouska swerwej ooinformouała o twvskanit grantt w �tndacji Inisjatvu 

Obvuatelskich i uartnkach jego realiwacji. �rant ten tmożliuia rowuój dwiałalności Stouarwvswenia* 

u tvm m.in. usoarcia dwiałań dotvcwącvch oromocji cwvtelnictua* usoółoracv międwvnarodouej* 

udrażania dwiałań uiwertnkouvch. W ramach tvch ostatnich* kol. J. Paswtaleniec-Jarwvńska 

orwedstauiła dwiałania wmierwające do btdouv orofesjonalnej bawv cwłonkóu SBP* u tvm strtkttrę 

bazy 



 orwvgotouania do UII �ortm SBP1 orweuodnicwąca SBP - �Lżbieta Stefańcwvk* ooinformouała o 

oracach organiwacvjnvch i mervtorvcwnvch* dotvcwącvch waróuno samego �ortm* jak i 

touarwvswącej mt konferencji oośuięconej btdounictut bibliotecwnemt. �ortm odbędwie się u 

dniach 2-| urweśnia {yzz r.* u Kiekrwt koło Poznania. Konferencja "Biblioteka XXI wieku, 

nouocwesna architekttra* ftnkcjonalne uvoosażenie* oomvsłoue aranżacje. Trwv lata oo Kielcach W 

najnouswe realiwacje"* odbędwie się u dniach z-{ urweśnia {yzz r. Wsoółorganiwatorem konferencji 

jest Biblioteka Politechniki Pownańskiej. Program �ortm oraw konferencji wostał wamkniętv. 

Trwa rejestracja na portalu SBP. Prwvgotouano i rowesłano oakietv soonsorskie. 

 orwvgotouania do UI �ortm Młodvch Bibliotekarwv1 stan orac omóuił kol. Piotr Marcinkouski. 

Relacje w �ortm będą orwedstauiane na oortalt na bieżąco 

W sorauach różnvch dvskttouano o orooowvcji obchodóu Jtbiletswouvch u {yz{ rokt0 9} lat SBP* �} 

lat Prweglądt Bibliotecwnego oraw }y lat xIVt. Kol. �. Stefańcwvk waoownała cwłonkóu x� SBP w 

orooowvcją worganiwouania Kongrest I�Ln {yz~ r. u Polsce. xarwąd �łóunv waakceotouał intencję 

worganiwouania Kongrest (Uchuała nr zz/{yzz) - bvłobv to  tśuietnieniem obchodóu sttlecia SBP. 

Obradv xarwądt �łóunego ooorwedwiło oosiedwenie Prewvditm x�* na którvm omóuiono materiałv 

orewentouane na x�* u tvm orace dotvcwące oragmatvki wauodouej bibliotekarwv. Prewvditm oouołało 

wesoół eksoertóu do ich orweorouadwenia u składwie0 �/. Kobierska-Macitswko (orweuodnicwąca)* �. 

Dobrwvńska-Lankosw* K. Marcinouski* �. Śliuińska* W. Btdrouska (Decvwja nr {/{yzz) 

 


