SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W 2017 r.

Działalnośd Zarządu Głównego SBP
Informacje organizacyjne Zarządu Głównego
W 2017 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania w dwóch okresach
– od 1 stycznia do 20 października 2017 r. (data zakooczenia kadencji 2013-2017) i od 21
października do 31 grudnia 2017 r. (okres po Krajowym Zjedzie Delegatów). W pierwszym okresie
działania statutowe ZG SBP wynikały z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w Strategii
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 oraz z Programu działania SBP na lata 20132017, w drugim oprócz celów Strategii realizowane były zadania ujęte w Programie działania SBP na
lata 2017 -2021.
Zgodnie z przyjętym planem działania na 2017 r. Prezydium Zarządu Głównego spotkało się na
posiedzeniach w dn. 3.02; 7.04; 20.06; 25.09; a Zarząd Główny 7.04; 25.09;
zgodnie z ustaleniami nowo powołanego Zarządu Głównego posiedzenia odbyły się 21.10, 8.12.,
Prezydium 8.12.
W 2017 r. podjęto:
- do 20 października 2017 r. (kadencja 2013-2017) - 5 uchwał Zarządu Głównego (dot. zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2016 r.; wprowadzenia zmian w regulaminie: Honorowej Odznaki SBP,
Medalu W Dowód Uznania, Medalu Bibliotheca Magna Perennisque; powołania stałego Zespołu ds.
Archiwum SBP) i 1 uchwalę Prezydium ZG SBP (dot. uzupełnienia składu Zespołu ds. badania
efektywności bibliotek);
- po 20 października 2017 r. (kadencja 2017-2021) – 3 uchwały Zarządu Głównego (dot. zatwierdzenia
struktury ZG SBP w kadencji 2017-2021; przyjęcia Regulaminu działania Prezydium ZG SBP;
przeznaczenia odpisów 1% za 2016 r.)
Działalnośd merytoryczna Zarządu Głównego
Miniony rok był wyjątkowy w całej stuletniej historii Stowarzyszenia, z uwagi na trzy wydarzenia: 100lecie SBP, organizacja w Polsce Światowego Kongresu IFLA, a także Krajowy Zjazd Delegatów SBP.
Wszystkie te nadzwyczajne działania były realizowane zgodnie z harmonogramem, nie wpłynęły na
terminowośd i jakośd wykonania pozostałych planowych działao SBP.
Kongres IFLA 2017 odbył się w dniach 19-25.08. we Wrocławiu, obok SBP współorganizatorami ze
strony polskiej byli Biblioteka Narodowa i Miasto Wrocław. SBP zorganizowało nabór i pracę
wolontariuszy (Joanna Golczyk została koordynatorem prac 260 wolontariuszy z 40 krajów);
zainicjowało projekt stypendiów MKiDN dla uczestników z Polski; przygotowało publikacje: Polish
Librarians’ Association (redakcja Anna Grzecznowska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyoska) oraz Librarians
in Poland (redakcja Barbara Budyoska); wydało specjalny numer Przeglądu Bibliotecznego pod
redakcją prof. Barbary Elżbiety Zybert, który był rozdawany uczestnikom Kongresu na stoisku SBP.
Wśród ok. 240 wygłoszonych referatów znalazło się 20 prezentacji z Polski, w tym dwie

Stowarzyszeniowe: Joanny Pasztaleniec-Jarzyoskiej: Polish Librarians’ Association Supporting
Libraries in Changing Societal Environment oraz Aleksandry Sztajerwald: Librarian makes friendship
with people with autism. SBP było ponadto współorganizatorem wycieczek dla uczestników IFLA do
17 bibliotek województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego (nadzór Elżbiety
Stefaoczyk); przygotowało Bulwar Bibliotek – prezentację działalności polskich bibliotek w formie rollupów (nadzór Joanny Pasztaleniec-Jarzyoskiej); promowało materiały informacyjne polskich bibliotek
na stoisku SBP na terenie Hali Stulecia, a także współpracowało z bibliotekami wrocławskimi i z BUW
(Koło SBP) w organizacji konferencji satelickich towarzyszących Kongresowi. Zadbało także o
promocję Kongresu: utworzyło specjalną stronę poświęconą Kongresowi gdzie zamieszczano relacje z
przebiegu Kongresu (B. Budyoska, wspierana przez innych członków Stowarzyszenia) oraz galerię i
relacje - reportaże podsumowujące Kongres. W ocenie uczestników i przedstawicieli IFLA Kongres we
Wrocławiu uzyskał bardzo wysoką ocenę realizacji.
Jubileusz 100-lecia SBP, odbył się w dniu 20.10. w Warszawie, w siedzibie BN. W uroczystości
uczestniczyli m.in.: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Glioski,
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, dyrektorzy wielu
bibliotek, bibliotekarze – członkowie SBP, księgarze, wydawcy, przedstawiciele firm od lat
współpracujący z SBP. Patronat honorowy nad jubileuszem objął Prezydent RP, Andrzej Duda, a na
czele Komitetu Honorowego stanął minister Piotr Glioski. Podczas uroczystości najbardziej
zasłużonym członkom Stowarzyszenia wręczono odznaczenia paostwowe, resortowe i
stowarzyszeniowe. SBP zostało uhonorowane Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a
także Złotym Medalem Senatu RP. Zaprezentowany został także film w reżyserii Andrzeja Sapiji
Bibliotekarze. Sto lat SBP. Z okazji Jubileuszu SBP wydało publikację monograficzną Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich. Przeszłośd i teraźniejszośd 1917-2017 - pod red. prof. dr. hab. Jadwigi
Koniecznej, opracowało zakładkę na portalu www.sbp.pl poświęconą Jubileuszowi, gdzie
zamieszczono m.in. kalendarium wydarzeo jubileuszowych, obchodzonych w całym kraju.
Członkowie ZG SBP uczestniczyli także w uroczystościach jubileuszowych organizowanych przez
struktury terenowe SBP.
W roku Jubileuszu 100-lecia SBP, na wniosek Przewodniczącego Konferencji Dyrektorów
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Stowarzyszenie otrzymało Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród miało miejsce 30
czerwca w Łazienkach Królewskich w Warszawie,
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odbył się w dniach 20-21
października 2017 r. w Warszawie. Podczas obrad dokonano m.in. podsumowania kadencji 20132017, wyboru władz SBP na kadencję 2017-2021. Przewodniczącą Stowarzyszenia została Joanna
Pasztaleniec-Jarzyoska (okręg mazowiecki). Zarząd Główny ukonstytuował się w następującym
składzie: Małgorzata Furgał – wiceprzewodnicząca (okręg wielkopolski), Krzysztof Dąbkowski –
wiceprzewodniczący (okręg warmiosko-mazurski), Barbara Budyoska – sekretarz generalny (okręg
mazowiecki), Bożena Chlebicka-Abramowicz – skarbnik (okręg mazowiecki), Sylwia Błaszczyk –
członek ZG ds. okręgów (okręg śląski), Marzena Przybysz – członek ZG ds. sekcji, komisji, zespołów
problemowych (okręg mazowiecki); pozostali członkowie Zarządu Głównego SBP: Joanna Chapska
(okręg lubelski), Dariusz Florek (okręg zachodniopomorski), Zbigniew Gruszka (okręg mazowiecki),
Sławomir Jach (okręg lubuski), Andrzej Jagodzioski (okręg podkarpacki), Żaneta Kubic (okręg

małopolski), Rozalia Podgórska (okręg dolnośląski), Joanna Potęga (okręg mazowiecki).
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został dr Marian Butkiewicz (okręg lubelski), a
Głównego Sądu Koleżeoskiego - Maria Bochan (okręg wielkopolski).
Krajowy Zjazd Delegatów przyjął 5 uchwał dot.: nadania godności Członka Honorowego SBP (Marii
Bochan - Piła, Marii Brykczyoskiej – Warszawa, dr Katarzynie Janczewskiej-Sołomko – Warszawa, dr
Danucie Koniecznej – Olsztyn, Elżbiecie Stefaoczyk – Warszawa, prof. Jackowi Wojciechowskiemu –
Kraków); przyjęcia zmian w Statucie SBP; nowelizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
na lata 2010-2021; przyjęcia Programu działania SBP na lata 2017-2021; przyjęcia Regulaminów
Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeoskiego.
Oprócz wymienionych, kluczowych działao w roku 2017, ZG SBP realizował zadania, dofinansowane
ze środków MKiDN dot.: kontynuacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, wydawania
miesięcznika ”Poradnik Bibliotekarza”, realizacji projektu na najciekawszą akcję czytelniczą w ramach
Tygodnia Bibliotek, digitalizacji czasopism „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz rozbudowy
Archiwum Cyfrowego SBP, realizacji konkursu Bibliotekarz Roku. Ze środków uzyskanych z MNiSW
zrealizowano badania źródeł fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych, a także
wydano numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego”, w jęz. angielskim. Duże znaczenie miało
dofinansowanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na organizację Kongresu IFLA, w tym na
opracowanie materiałów dla uczestników i organizację wolontariatu.
Zarząd Główny SBP koordynował także inne prace związane z integracją środowiska
bibliotekarskiego, podniesieniem prestiżu zawodu bibliotekarza, rozwojem bibliotek, doskonaleniem
zawodowym bibliotekarzy (działalnośd wydawnicza i edukacyjna).
Działalnośd merytoryczna Zarządu Głównego wg celów strategicznych zawartych w znowelizowanej
„Strategii SBP na lata 2013-2021”.
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalnośd bibliotek oraz zawód
bibliotekarza wymienid należy przygotowanie opinii w sprawie ustawy o jednolitej cenie książki oraz
uwag do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Cel szczegółowy 1.3. Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz inicjowanie
opracowana nowych norm i standardów
Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych (projekt AFB)
Kontynuowano wdrażanie metody systematycznej obserwacji i oceny funkcjonowania bibliotek
publicznych oraz pedagogicznych; gromadzono i analizowano dane za 2016 r.
W badaniu uczestniczyło 2099 bibliotek publicznych oraz 31 bibliotek pedagogicznych.
Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych i pedagogicznych została opublikowana w
serwisie internetowym projektu w postaci tabel w MS Excel a wybrane dane w postaci infografik.
Opublikowano również zbiorcze analizy wybranych wskaźników funkcjonalności
bibliotek
publicznych za lata 2012-2016 ilustrujące rozwój projektu.

W ramach prac eksperckich podjęto następujące działania: przekazano projekt roboczy normy ISO
11620:2014 dot. wskaźników funkcjonalności bibliotek do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do
ustanowienia (norma opublikowana w listopadzie 2017), opracowano i udostępniono w serwisie
internetowym projektu poradnik poświęcony interpretacji danych statystycznych i wskaźników oraz
wyników analiz „Analiza i interpretacja danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności w
projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych”. We współpracy z Dolnośląską Biblioteką
Publiczną opracowano raport pt. „Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek w latach 2012-2016 na
przykładzie województwa dolnośląskiego”, a także wyniki badao prowadzonych w bibliotekach
dolnośląskich („Analiza wyników badania satysfakcji użytkowników”).
W raporcie koocowym grupy roboczej zajmującej się konceptualizacją badania społecznego i
ekonomicznego wpływu bibliotek opisano metodologię i narzędzia zalecane do wykorzystania w
badaniach. Wskazano na potrzebę podjęcia takich badao w Polsce oraz ich znaczenie dla
pogłębionego monitorowania i diagnozowania kondycji bibliotek.
Ważnym środkiem promocji badao efektywności bibliotek i źródłem informacji dla bibliotekarzy był
serwis internetowy AFB. Przeprowadzono szkolenia online administratorów z bibliotek publicznych i
pedagogicznych. Opracowano filmy instruktażowe dla dyrektorów bibliotek publicznych i
pedagogicznych nt. metod prowadzenia analizy danych biblioteki. Prowadzono działania promocyjne
podczas posiedzeo Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich oraz w
„Bibliotekarzu”.
Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji paostwowych i
samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeostwa wiedzy
Cel szczegółowy II.1. Współpraca SBP z bibliotekami i innymi instytucjami w tworzeniu społeczeostwa
wiedzy
Przewodnicząca SBP w kadencji 2013-2017, E. Stefaoczyk powołana została przez Prezydenta RP,
Andrzeja Dudę do Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Pierwsze
posiedzenie Komitetu odbyło się 26.11.
Cel szczegółowy II.2. Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki,
informacji i bibliotek
W 2017 r. Zarząd Główny SBP współpracował z wieloma instytucjami, wśród partnerów wymienid
należy: MKiDN, NCK, IK, MNiSW, a także biblioteki, które wspierały działalnośd poprzez np. bezpłatne
oferowanie usług, użyczanie lokali (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie,
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st Warszawy) oraz brały udział we
współorganizowaniu konferencji i warsztatów (m.in. WiMBP w Bydgoszczy, Biblioteka Główna
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Biblioteka Narodowa (Kongres IFLA). Spośród
innych form współpracy wymienid należy:
- konsultacje z przedstawicielami poszczególnych konferencji dyrektorów bibliotek w sprawie m.in.
ustawy 2.0,

- współpracę z: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi Książki), organizatorami targów ACADEMIA (w
konkursie ACADEMIA 2017 zostały wyróżnione dwie publikacje SBP – „Nauka o Informacji” pod red.
W. Babika oraz „Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece” G. Gmiterka i S. Kotuły), Stowarzyszeniem
Wydawców Szkół Wyższych (targi ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej
(organizacja Salonu Bibliotek podczas Targów Książki Historycznej),
- współpracę z MEN (sprawy dot. bibliotek szkolnych, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli
bibliotekarzy),
- udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej,
- 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),
- opiniowanie i rekomendowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych, m.in.
BG Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, GBL, WiMBP w Gdaosku, MBP w Jaśle, MBP w
Milanówku, GBP w Pszczółkach.
Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, na rzecz promocji i
rozwoju czytelnictwa były konkursy: na plakat XIV edycji programu Tydzieo Bibliotek, który odbywał
się pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!” oraz na najciekawszą akcję w ramach TB (zwycięzcą
pierwszego została Barbary Wysmyk z Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie, zaś
drugiego - Biblioteka Jagiellooska w Krakowie za akcję Obszar Roboczy czyli BJ.nie(oczywiście)!;
Mistrz Promocji Czytelnictwa - IX edycja, zwycięzcą została Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyoskiego;
Cel szczegółowy II.3. Udział przedstawicieli SBP we współpracy zagranicznej
W 2017 r. do najważniejszych przedsięwzięd SBP w zakresie współpracy międzynarodowej należy
zaliczyd:
- współorganizację Kongresu IFLA we Wrocławiu: powołanie E. Stefaoczyk do Komitetu Narodowego
organizacji Kongresu, udział w spotkaniach z przedstawicielami IFLA (E. Stefaoczyk, J. PasztaleniecJarzyoska, J. Golczyk), organizacja wolontariatu, w tym szkoleo dla wolontariuszy (ok. 100
wolontariuszy z zagranicy), organizacja imprez towarzyszących Kongresowi, prezentacja dorobku SBP
oraz polskich bibliotek,
- udział S. Błaszczyk w warsztatach (5-7.07., Madryt) dot. projektu Global Vision Discussion (projekt
IFLA mający na celu zebranie za pomocą ankiet opinii o najważniejszych wyzwaniach bibliotek, które
będą miały wpływ na określenie kierunków działao IFLA w najbliższej przyszłości); SBP
spopularyzowało ankietę wśród bibliotekarzy polskich i zainicjowało tłumaczenie na j. polski, co
ułatwiło jej wypełnienie. Na podstawie zebranych ankiet ze 190 krajów, w tym Polski, IFLA
opracowało raport Global Vision. Warsztaty „Global Vision” przeprowadzono ponadto w Warszawie i
Katowicach,
- udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w Kongresie IAML (Ryga, czerwiec),
przewodniczący Sekcji, Stanisław Hrabia został wybrany prezydentem IAML,

- udział M. Gomułki w pracach zespołu ds. polskiej edycji międzynarodowego programu rzecznictwa
dla bibliotek IAP (International Advocacy Programme IFLA, Program AGENDA 2030); w dn. 23-24
listopada przeprowadzone zostały w Katowicach warsztaty (we współpracy z Ośrodkiem Informacji
ONZ),
- udział w projekcie IFLA Library Map of the Word (zebranie i przekazanie danych dot. polskich
bibliotek),
- wyjazd J. Pasztaleniec-Jarzyoskiej do bibliotek czeskich (finansowany przez Instytut Książki), 11-14
grudnia.
Cel strategiczny III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych
technologii
Redakcja portalu sbp.pl prowadziła profil na facebooku i twitterze, gdzie promowano bieżące
działania SBP, co miesiąc wydawano także newsletter (ok. 2,5 tys. odbiorców). Na portalu sbp.pl
zamieszczano ponadto informacje o najciekawszych działaniach realizowanych przez różnego rodzaju
biblioteki. Opracowano i prowadzono podstrony poświęcone: organizacji Kongresu IFLA we
Wrocławiu, Jubileuszowi SBP, AFB, programowi Tydzieo Bibliotek, źródłom fonografii polskiej.
Cel szczegółowy III.2 Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Decyzją Zarządu Głównego SBP, Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za 2016 r.
otrzymali:
- w kategorii podręczniki akademickie - „Nauka o informacji” / red. Wiesław Babik. Warszawa:
Wydawnictwo SBP
- w kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym - „Multimedia w komunikacji,
czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu” / Bronisława Woźniczka-Paruzel. Toruo:
Wydawnictwo Naukowe UMK
Na portalu sbp.pl prowadzono kampanię wśród członków SBP i pracowników bibliotek na rzecz 1%
dla SBP, zebraną kwotę (3 587,79 zł) przeznaczono na cele statutowe SBP.
Cel szczegółowy III.4 Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza.
Popularyzowano postacie znanych bibliotekarzy poprzez artykuły i wywiady w czasopismach
„Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”. Z okazji Jubileuszu SBP ukazały się w „Poradniku
Bibliotekarza” artykuły prezentujące sylwetki przewodniczących Stowarzyszenia, wydany został także
okolicznościowy e-book na ten temat. Zwiększeniu prestiżu zawodu bibliotekarza służył konkurs
Bibliotekarz Roku 2016, którego laureatką została Urszula Koped-Zaborniak, dyrektor MBP w
Cieszanowie (woj. Podkarpackie).
Przedstawiciele SBP uczestniczyli ponadto w komisjach konkursowych na dyrektorów bibliotek bądź
opiniowali kandydatów na dyrektorów.
Cel szczegółowy III.5 Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy

Przedstawiciele ZG SBP uczestniczyli w różnych imprezach lokalnych, spotkaniach środowiskowych,
podczas których najbardziej zasłużonym bibliotekarzom wręczono medale i odznaki SBP; medalem
„W Dowód Uznania” uhonorowano 93 osoby i 4 instytucje, zaś „Odznakę Honorową SBP” otrzymało
42 osoby, Medal Bibliotheca Magna Perennisque (4 instytucje). Przewodnicząca SBP skierowała też
kilkadziesiąt listów okolicznościowych do zasłużonych bibliotekarzy odchodzących na emeryturę,
dyrektorów bibliotek, szkół itp.
Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego
Cel szczegółowy IV.3. Wspieranie edukacji
Działalnośd wydawnicza
W 2017 r. opublikowano wiele cennych publikacji, dofinansowanych ze środków MKiDN lub uczelni;
systematycznie ukazywały się czasopisma naukowe i branżowe. Odbyło się posiedzenie Rady
Programowej Wydawnictwa SBP (14.03.), która podsumowała działalnośd wydawniczą w 2016 r. i
wskazała kierunki prac oraz koniecznośd wprowadzenia nowych form książki (PDF, mobiPocket, epub), zmian w e-sklepie (płatnośd elektroniczna). W poszczególnych seriach ukazały się następujące
publikacje:
NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA
Jadwiga Woźniak-Kasperek, Bartłomiej Włodarczyk – Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki
Narodowej – od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego,
Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła – Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece,
Krystyna Hudzik – Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej:
i zmiany,,

ciągłośd

Instytucje kultury jako centra życia społecznego. Praca zbiorowa (red.) E. B. Zybert,
Aneta Januszko-Szakiel – Archiwistyka cyfrowa,
Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia. Praca zbiorowa (red.) Mariola Antczak, Agata
Walczak-Niewiadomska,
Jacek Wojciechowski – Obszary wiedzy o bibliotekarstwie,
Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O różnych tendencjach w krzewieniu kultury
czytelniczej młodego pokolenia. Praca zbiorowa (red.) Mariola Antczak, Agata WalczakNiewiadomska.
PROPOZYCJE I MATERIAŁY
Zarządzanie jakością w bibliotece (red. ) Maja Wojciechowska,
Dokumenty Życia Społecznego (red.) Aneta Firlej-Buzon,

Jakub Maciej Łubocki – Okładka jako częśd dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej (Nagroda
Młodych SBP).
LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA
Weronika Kostecka, Maciej Skowera – W kręgu baśni i fantastyki
BIBLIOTEKI – DZIECI – MŁODZIEŻ
Maria Kulik, Grażyna Walczewska-Klimczak, Anna Lipioska i zespół – Rozumienie świata – czyli o
pracy z książką i czytelnikiem
BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
Andrzej Januszewski – Gry planszowe w bibliotece
Sara Skumanov – Poradnik o mandze dla bibliotekarzy
Renata Ciesielska – Świat bibliotek. Z bibliotecznych podróży
Andrzej Mężyoski – Z dziejów bibliotek w Polsce
BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
Zostawili swój ślad (tom 15) (red.) Elżbieta Dudzioska
POZA SERIAMI
Marzena Przybysz - Bibliografia wydawnictw SBP 1917-2017
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłośd i teraźniejszośd (red.) Jadwiga Konieczna
Polskie biblioteki / Polish Libraries (red.) Barbara Budyoska
„Przegląd Biblioteczny”/The Library Review, Numer Specjalny/The Special Issue (red.) Elżbieta
Barbara Zybert
Anna Grzecznowska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyoska - Polish Librarians’ Association: 100 years of
sharing knowledge and skills / SBP 100-lecie
CZASOPISMA: „Przegląd Biblioteczny” nr od 1do 4, „Zagadnienia Informacji Naukowej” nr 1, 2,
„Bibliotekarz” nr od 1 do 12, „Poradnik Bibliotekarza” nr od 1 do 12.
Dodatkowo wydano: „Ofertę Wydawniczą”, „Biuletyn Informacyjnego ZG SBP” nr 1, plakat Tygodnia
Bibliotek, ulotki reklamowe, kalendarz 2018, roll-upy SBP w jęz. angielskim.

Organizowanie konferencji, seminariów
„Działalnośd instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych - nowe wyzwania”, 30-31 maja,
Bydgoszcz,

36. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Bibliografie regionalne - w
kręgu historii i współczesności”, 20-21 czerwca, Gdaosk,
XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja,
problematyka, promocja”, 20-22 listopad, Wrocław,
VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych”, 20-22
listopad, Wrocław,
„Bibliotekarstwo polskie u progu odzyskania niepodległości: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
1917-2017”, 1grudnia, Warszawa.

Warsztaty
„Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II stopnia, 8-9 luty, 2021 kwietnia, 24-25 października, Warszawa,
„Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży: O wyruszaniu w drogę,
spotkaniach i przemianach”, 10 marca, Warszawa,
„Nauka przez zabawę - czyli gry w bibliotece”, 21 marca, Warszawa
„Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutowad o książkach?”, 28 marca, Warszawa,
„Cyberbezpieczeostwo - jak zadbad o bezpieczeostwo komputera, użytkowników i własne”, 7
kwietnia, Warszawa,
„Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” - biblioterapia III stopnia, 5-6 czerwca, 12-13
grudnia, Warszawa,
„Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziedmi w bibliotece”, 21-22 czerwca, Warszawa,
„Social media w bibliotece”, 27 października, Radom; 28 listopada, Warszawa,
„Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii”, 7 grudnia, Warszawa.

Działalnośd komisji, sekcji i zespołu ZG SBP
Sekcje, komisje i zespoły ZG SBP dają możliwośd podejmowania przez członków SBP nowych inicjatyw
zawodowych oraz dzielenia się zdobywaną wiedzą. W 2017 r. organizowały konferencje, seminaria,
szkolenia, współpracowały pomiędzy sobą, a także z bibliotekami, samorządami lokalnymi, władzami
administracyjnymi i resortowymi. Podejmowane działania miały związek z przekazywaniem
praktycznych umiejętności i wiedzy oraz integracją konkretnych grup bibliotekarzy. Istotna była także
popularyzacja wiedzy w środowiskach lokalnych. Przedstawiciele kilku struktur działali bardzo
aktywnie na forum międzynarodowym, m.in. w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji
Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeo i Instytucji IFLA - International Federation
of Library Associations and Institutions, który odbył się we Wrocławiu, w dniach 19-25 sierpnia 2017
r. podczas Kongresu IFLA.
Przedstawiciele sekcji, komisji i zespołu ZG brali czynny udział w uroczystościach 100. Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, m.in. Stanisław Hrabia (Sekcja Bibliotek Muzycznych) prowadził centralne
obchody jubileuszowe, a dr Katarzyna Jnaczewska-Sołomko (Sekcja Fonotek) - koncert w wykonaniu
zespołu muzyki klasycznej. Z kolei Marzena Przybysz (Zespół ds. Bibliografii Regionalnej)
przygotowała publikację na temat bibliografii wydawnictw SBP w latach 1917-2017, a także zebrała
materiały do Kroniki SBP 2013-2018.
Działalnośd struktur ZG była przedmiotem analizy podczas obrad KZD. W 2017 r. przeprowadzono
także wybory do władz następujących komisji, sekcji i zespołu, na kadencję 2017-2021:
Komisja Edukacji Informacyjnej (vacat na stanowisku przewodniczącego; wiceprzewodnicząca:
Joanna Dziak)
Komisja Nowych Technologii (przewodniczący: Tomasz Sopyło)
Komisja Odznaczeo i Wyróżnieo (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)
Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojciechowska)
Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodnicząca Hanna Bias),
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: Agata Arkabus),
Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinkowski)
Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko) Zespół do Spraw Bibliografii
Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz)
Zespół do Spraw Archiwum Biura ZG SBP (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)
Zarządy Komisji Edukacji Informacyjnej, Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów zgłosiły, że
wyczerpały formułę działania i nie mają pomysłu na dalszą aktywnośd bądź osób, które prowadziłyby
ją.
Poniżej omówiono najważniejsze aktywności poszczególnych struktur ZG.
Komisja Edukacji Informacyjnej

Prowadzenie strony KEI na portalu SBP, a także profilu Edukacja Informacyjna na Facebooku; udział w
konferencjach, szkoleniach związanych z edukacją informacyjną.
Komisja Nowych Technologii
- administracja zasobem cyfrowym SBP w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej,
- prowadzenie strony Komisji na portalu SBP oraz bloga i Facebooka dot. KNT.
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
- promowanie tematyki ochrony i konserwacji narodowego zasobu bibliotecznego na forum
krajowym,
- współpraca w organizowaniu V Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,
Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017.
Komisja Odznaczeo i Wyróżnieo
- analiza i opiniowanie wniosków o odznaczenia, zgłoszonych do Biura ZG SBP,
- opracowanie nowych regulaminów przyznawania odznaczeo SBP, ,
- wprowadzenie do Elektronicznej Bazy Członków SBP informacji o przyznanych odznaczeniach SBP;
- opracowanie nowych zasad konkursu „Bibliotekarz Roku” oraz nadzór nad jego przebiegiem,
Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
- wsparcie organizacyjne warsztatów organizowanych przez SBP w Bibliotece Publicznej im. Z. J.
Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Komisja Zarządzania i Marketingu
- współorganizacja XI Bałtyckiej Konferencji z cyklu: „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pt.:
MULTIBIBLIOTEKARSTWO, która odbyła się w dn. 11-12 maja 2017 r. w Gdaosku,
- nadzór nad wydaniem 9. numeru czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”, a także monografii
pokonferencyjnej pt.: „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania z zakresu marketingu działalności
bibliotecznej”,
- przygotowanie oferty szkoleniowej z zakresu marketingu działalności bibliotecznej,
- prace nad publikacją „Zarządzanie biblioteką”.
Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML
Nasza czołowa Sekcja, jak co roku aktywnie działała, zarówno na forum międzynarodowym, jak i
krajowym.
Działalnośd międzynarodowa

W dniach 18-22 czerwca członkowie Sekcji uczestniczyli w 66. Kongresie Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML, który odbył się w Bibliotece Narodowej w Rydze. Wzięło
w nim udział ok. 280 uczestników z 34 krajów.
Stanisław Hrabia prowadził sesję „Funding issues and challenges”, Hanna Bias brała udział w
obradach Grupy Roboczej „Access to Music Archives”, a Marta Walkusz w zebraniu Komitetu Prawa
Autorskiego. Podczas Kongresu rozpoczęła się kadencja Stanisława Hrabiego, jako przewodniczącego
IAML na lata 2017-2020. Hanna Bias, która od 2015 r.
reprezentuje Polską Grupę Narodową w Międzynarodowym Forum Przedstawicieli IAML (Forum of
National Representatives) została ponadto wybrana sekretarzem Sekcji Archiwów i Centrów
Dokumentacji (IAML Archives and Music Documentation Centres Section).
W czasie obrad przyjęto dokument, określający nowe cele działalności poszczególnych sekcji IAML
oraz zakomunikowano powołanie funduszu przeznaczonego na dofinasowanie udziału w kongresach
IAML osobom rozpoczynających karierę zawodową. Ogłoszono także, że w 2019 r. Kongres IAML
odbędzie się w Krakowie.
Ważnym elementem Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu były zebrania przedstawicieli narodowych,
międzynarodowych oraz branżowych stowarzyszeo bibliotecznych: „Association Members Meeting –
IFLA” (22 sierpnia) oraz „IFLA General Assembly” (23 sierpnia). W obu spotkaniach IAML oraz Polską
Grupę Narodową reprezentował Stanisław Hrabia.
W ramach projektu RILM członkowie Polskiego Komitetu RILM prowadzili w okresie sprawozdawczym
bieżące opracowywanie bibliografii polskiego piśmiennictwa muzycznego.
Działalnośd informacyjna
Członkowie Sekcji aktywnie uczestniczyli w opracowaniu programu i realizacji konferencji pt.:
„Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja” (20-22.11., Wrocław), w której
uczestniczyło 56 bibliotekarzy muzycznych, muzykologów, badaczy źródeł muzycznych i
fonograficznych, oraz specjalistów z zakresu archiwistyki nagrao.
Na bieżąco aktualizowana była strona Sekcji http://www.iaml.pl/,
bibmuz@googlegroups.com, Facebook https://www.facebook.com/IAMLPL

listy

dyskusyjne

Kontynuowano ponadto prace nad opracowaniem zasobu polskich czasopism muzycznych
dostępnych w bibliotekach cyfrowych, a także nad gromadzeniem i opracowaniem materiałów
archiwalnych. Upowszechniano też informacje o projektach RISM realizowanych w Polsce.
Sekcja Bibliotek Naukowych
- monitorowanie i wspieranie korzystnych uregulowao dotyczących dyplomowanych bibliotekarzy
oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, opiniowanie projektów
legislacyjnych dot. bibliotek naukowych,
- prace na rzecz zorganizowania konferencji naukowej dotyczącej zawodu bibliotekarza, we
współpracy z Sekcją Bibliotek Niepaostwowych Szkół Wyższych.
Sekcja Bibliotek Niepaostwowych Szkół Wyższych

- współpraca z Biblioteką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w organizacji konferencji naukowej „Biblioteki
akademickie w perspektywie zmiany kulturowej” (25-26 września),
- prowadzenie strony Sekcji http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/isbn/czlonkowie.htm
- prowadzenie na Facebooku forum dyskusyjnego (moderator A. Rozwadowski),
- upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez poszczególne biblioteki uczelni
niepublicznych oraz ogniw SBP zrzeszających pracowników bibliotek tych uczelni,
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
- monitorowanie bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicznych i szkolnych,
- prowadzenie i rozwój serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP oraz prowadzenie profilu
serwisu na portalu Facebook,
- opracowanie materiałów do szóstego numeru czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli
Bibliotekarzy Promocja czytelnictwa, który został opublikowany we wrześniu.
- organizacja webinarii dla bibliotekarzy: Jak pisad recenzje? Webinar z elementami webwritingu;
Booktalking, czyli gawęda o książkach
- udział w pracach Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i
pedagogicznych, m.in.: .przeprowadzenie webinarium informacyjnego dla bibliotek zamierzających
przystąpid do projektu AFBE (15 luty); opracowanie koncepcji ogólnopolskiego badania satysfakcji
użytkowników bibliotek, przeprowadzenie szkoleia on-line dla 43 uczestników projektu (18 stycznia),
monitorowanie przebiegu badao, analiza i podsumowanie wyników,
- przygotowanie w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, na podstronie Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, zakładki dot. Kongresu IFLA 2017,
- promocja serwisu e-pedagogiczna na webinarium dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych (16
maja), a także podczas podczas II Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych (8-9
czerwca) w Krakowie,
- kontynuowanie współpracy z: Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Biblioteką
Narodową, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowao Komputerów w Warszawie, Konferencją
Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Centrum Promocji Informatyki, redakcjami czasopism:
„Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Biblioteka w Szkole”,
- objęcie patronatem medialnym 8 seminariów, warsztatów, szkoleo oraz konferencji.
Sekcja Bibliotek Publicznych
- monitorowanie sytuacji dot. wykorzystania prawa autorskiego i praw pokrewnych, stałej ceny
książki, efektów łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury,
- współpraca z zarządami okręgów SBP w zakresie problematyki bibliotek publicznych.
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

- promowanie tematyki biblioterapeutycznej w środowisku bibliotekarskim.
Sekcja Fonotek
- realizacja VII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek pt.: „Archiwizacja – ratunek dla zabytków
fonograficznych” (20-22.11., Wrocław). Podczas sesji fonograficznej (21 listopada)
Przedstawiono referaty i komunikaty dot. zagadnieo związanych z historią fonografii i jej rolą w
edukacji, digitalizacją zbiorów dźwiękowych i modelem dla opracowao bibliograficznych. Maria
Wróblewska z Zarządu Sekcji Fonotek SBP podsumowała dotychczasowe prace nad projektem
„Badania fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych”, realizowanym w ramach grantu
uzyskanego przez SBP z MNiSW. Zarejestrowano różne formy publikacji i niepublikowanych prac
naukowych, poświęconych nagraniom polskich i polonijnych kompozytorów i wykonawców oraz
polskim firmom fonograficznym. Zgromadzono tez dane dot. dotyczące fonografii (teksty polskich
autorów i teksty zagraniczne ogłoszone w języku polskim),
- prace przygotowawcze do archiwizacji zasobów audiowizualnych,
- współpraca z IASA w zakresie wymiany materiałów i informacji,
- udział członków Sekcji w różnych gremiach i szkoleniach dotyczących bibliotekarstwa muzycznego.
Zespół do spraw Bibliografii Regionalnej
- zorganizowanie ogólnopolskiego spotkania Zespołu, które odbyło się w dniach 20-21 czerwca w
Europejskim Centrum Solidarności w Gdaosku. Hasłem przewodnim było: „Bibliografie regionalne - w
kręgu historii i współczesności”. Przedmiotem obrad były doświadczenia w zakresie sporządzania
ogólnych i dziedzinowych bibliografii regionalnych. Uczestnikom została przybliżona
kilkudziesięcioletnia tradycja tworzenia bibliografii z regionu Polski Północnej. Materiały ze spotkania
zostały
zamieszczone
na
portalu
SBP
(www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/zespol_do_spraw_bibliografii_regionalnej), zaś wybrane
referaty – w czasopiśmie „Bibliotekarz”,
- członkowie Zespołu współpracowali z Biblioteką Narodową w zakresie relacji i powiązao bibliografii
regionalnych z bibliografią narodową,
- aktywny udział członków Zespołu (referaty, uczestnictwo) w krajowych konferencjach naukowych
seminariach, warsztatach dot. bibliografii i innej problematyki bibliotekarstwa: automatyzacji,
opracowania formalnego i rzeczowego, informacji regionalnej itp.
Zespół do Spraw Archiwum Biura ZG SBP
- kontynuacja opracowania akt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz kompleksowe
zabezpieczenie zasobu przechowywanego w Archiwum SBP. Opracowano, zgodnie ze standardami
dla archiwów społecznych, akta wszystkich organów kolegialnych SBP, akta normatywne SBP (statuty,
regulaminy i wytyczne) oraz dokumentację kilkuset konferencji zorganizowanych przez
Stowarzyszenie.

Działalnośd ogniw terenowych SBP
Informacje organizacyjne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2017 r. liczyło 6448 członków, działających w 16
okręgach, 55 oddziałach i 262 kołach (Załącznik nr 1). Liczba członków zmniejszyła się o 265 osób w
stosunku do 2016 r. Spadki odnotowały wszystkie okręgi z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego (+37),
lubelskiego (+4) i lubuskiego (+9). W 2017 r. w okręgach nastąpiły następujące zmiany organizacyjne:
We wszystkich ogniwach terenowych odbyły się oddziałowe i okręgowe zjazdy delegatów, na których
dokonano wyboru nowych zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeoskich.
Okręg dolnośląski
Podjęto uchwałę o likwidacji Oddziału w Jeleniej Górze. W Oddziale we Wrocławiu zlikwidowano Koło
przy Bibliotece Akademii Muzycznej. Koło SBP z Lubania przeniesiono z Oddziału w Jeleniej Górze do
Oddziału we Wrocławiu. Zmieniono siedzibę Zarządu Okręgu we Wrocławiu (obecnie Miejska
Biblioteka Publiczna ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław). Przy Zarządzie Okręgu powołano Komisję ds.
Nagród i Odznaczeo.
Okręg kujawsko-pomorski
Zlikwidowano Koło w Brodnicy (Oddział w Toruniu).
Okręg lubelski
Z Oddziału w Chełmie odłączyło się Koło we Włodawie, powołano Oddział we Włodawie.
Okręg łódzki
Na walnych zebraniach Koła w Łasku oraz Koła nr 1 i Koła nr 2 w Sieradzu podjęto decyzję o likwidacji
tych kół, a w zamian o utworzeniu jednego Koła w Sieradzu.
Okręg mazowiecki
W Oddziale w Siedlcach Koło przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach na walnym zebraniu podjęło
decyzję o likwidacji. W Oddziale w Warszawie powołano nowe Koło przy Bibliotece Głównej Akademii
Pedagogiki Specjalnej.
Okręg opolski
Zarząd Okręgu w Opolu przyjął uchwałę o likwidacji Oddziału w Opolu oraz Koła w Gogolinie, w
związku z brakiem aktywności członków oraz niepłaceniem przez nich składek.
Okręg śląski
Zarząd Oddziału w Katowicach podjął uchwałę o rozwiązaniu Koła przy MBP w Chorzowie.
Okręg warmiosko-mazurski
Zmieniono siedzibę Zarządu Oddziału w Bartoszycach (obecnie ul. Ogrodowa 1a).

Podjęto uchwałę o likwidacji koła SBP w Braniewie (Oddział w Elblągu) oraz kół w Kętrzynie, Biskupcu
i Biskupcu Pomorskim (Oddział w Olsztynie).
Okręg wielkopolski
Zlikwidowano Koła w Łęknie i Wągrowcu (Oddział w Pile) oraz w Rawiczu i w Gostyniu (Oddział w
Lesznie).
Okręg zachodniopomorski
Przy Zarządzie Okręgu powołano Komisję Odznaczeo i Wyróżnieo oraz Komisję ds. Komunikacji
Społecznej. Walne zebranie członków Oddziału w Koszalinie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Koła nr 4
w Kołobrzegu. Powołano Koło nr 8 w Wałczu.
Działalnośd merytoryczna
Cel strategiczny I : Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
Okręg dolnośląski
Zarząd Oddziału we Wrocławiu opiniował program studiów w zakresie bibliotekoznawstwa i
informacji naukowej UWr. Uczestniczył także w mediacjach z przedstawicielami samorządu
terytorialnego nt. zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury, w tym bibliotekarzy.
Okręg podlaski
Przedstawiciele Zarządu Oddziału w Białymstoku prowadzili rozmowy z władzami samorządowymi
gmin Turośo Kościelna, Dobrzyniewo i Suraż odnośnie do warunków lokalowych bibliotek i warunków
pracy bibliotekarzy. Wydano pozytywną opinię nt. dyrektora MBP w Siemiatyczach, w związku z
przedłużeniem pracy na stanowisku. Negatywnie zaopiniowano łączenie GBP w Narwi i GBP w
Białowieży.
Okręg pomorski
W związku konkursem na stanowisko dyrektora WiMBP w Gdaosku, decyzją ZG SBP, do komisji
konkursowej zgłoszona została kol. Katarzyna Kulesza, przewodnicząca Oddziału w Gdaosku. Zarząd
Okręgu wydał opinie o kandydatach na stanowiska dyrektorów bibliotek w Kwidzynie i Żukowie.
Okręg małopolski
Zarząd Okręgu wydał opinię w sprawie kandydata na dyrektora PiMBP w Brzesku, a Zarząd Oddziału
w Bochni - kandydata na stanowisko dyrektora MBP w Nowym Wiśniczu. Zarząd Oddziału w Nowym
Sączu wydał negatywną opinię dotyczącą projektu połączenia biblioteki w Grybowie z Miejskim
Domem Kultury. Zaopiniowano projekt ustawy o szkolnictwie wyższym.
Okręg lubelski
Zarząd Okręgu opiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów PBP w Radzyniu Podlaskim i MBP w
Białej Podlaskiej. Przewodnicząca Zarządu Okręgu reprezentowała SBP w komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Książnicy Zamojskiej; w komisji uczestniczył też przedstawiciel Zarządu
Oddziału w Zamościu. Zarząd Oddziału w Białej Podlaskiej wydał opinie w związku z rezygnacją ze

stanowiska dyrektora MBP w Białej Podlaskiej oraz o kandydaturze na stanowisko dyrektora M-GBP
w Parczewie. Zaopiniowano również pozytywnie Regulamin Organizacyjny MBP w Białej Podlaskiej.
Zarząd Oddziału w Zamościu opiniował zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Książnicy Zamojskiej.
Okręg łódzki
Prowadzono konsultacje środowiskowe w sprawie planowanych w Łodzi zmian w organizacji sieci
bibliotek publicznych. Zarząd Okręgu pozytywne zaopiniował kandydatów na stanowiska dyrektorów
GBP w Andrespolu, w Dmosinie oraz PBP w Pajęcznie z/s w Działoszynie.
Okręg warmiosko-mazurski
Zarząd Okręgu opiniował wnioski w sprawie powołania dyrektorów M-GBP w Piszu oraz w
Węgorzewie. Oddział w Bartoszycach wydał opinię o kandydacie na stanowisko dyrektora Biblioteki
Elbląskiej.
Okręg opolski
Wydano opinię o powołaniu na stanowisko dyrektora MBP w Kędzierzynie-Koźlu.
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie pozytywnie opiniował zmiany na stanowisku dyrektora MGBP w
Sokołowie Małopolskim. Kol. Agata Pilawa, sekretarz Oddziału Przemyskiego uczestniczyła w
zebraniach Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji działającej przy UM w
Przemyślu. Zarząd Koła SBP w Mielcu wystosował pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Mielec w
sprawie wsparcia finansowego dla planów rozbudowy MBP w Mielcu. Kol. Izabela Opioła,
przewodnicząca Koła SBP w Tarnobrzegu i przewodnicząca Tarnobrzeskiej Rady Organizacji
Pozarządowych brała udział w sesjach Rady Miasta i spotkaniach dot. instytucji pozarządowych
działających na terenie Miasta Tarnobrzega.
Okręg zachodniopomorski
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w I Zamkowym Forum Kultury – debacie dot. kondycji
kultury w woj. zachodniopomorskim. Zarząd Okręgu zaopiniował negatywnie kandydata na
stanowisko dyrektora GBP w Kołbaskowie.
Okręg kujawsko-pomorski
Przewodniczący Zarządu Okręgu SBP w kadencji 2013-2017, kol. Szymon Kiełpioski był członkiem
Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów BN. Oddział SBP w Bydgoszczy włączył się w organizację
konferencji „Działalnośd instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych - nowe wyzwania”,
organizowanej przez ZG SBP w Bydgoszczy w dniach 30-31 maja 2017 r.
Okręg śląski
Kol. Magdalena Gomułka (sekretarz Zarządu Okręgu SBP) uczestniczyła w pracach zespołu ds. polskiej
edycji międzynarodowego programu rzeczniczego na rzecz bibliotek (Internatioonal Advocacy
Programme IFLA, Program AGENDA 20130 - ONZ). Zarząd Okręgu zaopiniował pozytywnie
kandydatów na stanowiska dyrektora GBP w Milówce oraz GBP w Ornontowicach. Koło przy MBP w

Katowicach poparło działania związków zawodowych w kwestii podniesienia pensji pracowników,
awansu zawodowego oraz finansowania zadao biblioteki. Zarząd Koła SBP przy MBP w Zabrzu
opiniował regulaminy wewnętrzne biblioteki. Taka sama sytuacja miała miejsce w MBP w Dąbrowie
Górniczej. Zarząd Oddziału w Biesku-Białej wydał pozytywne opinie w sprawie powołania na
stanowisko dyrektora GBP w Łodygowicach i GBP w Kozach. W związku z projektem MNiSW Ustawy
„Nauka 2.0” kol. Maria Kycler przygotowała uwagi i opinię dotyczące zapisów projektu w części
odnoszącej się do spraw bibliotecznych.
Okręg mazowiecki
Zarząd Okręgu pozytywnie zaopiniował kandydatkę na stanowisku dyrektora MBP w Przasnyszu.
Zarząd Oddziału w Ostrołęce wydał dwie pozytywne opinie w sprawie odwołania dyrektora GBP w
Rzekuniu oraz powołania na to stanowisko nowej osoby.
Przewodnicząca Koła Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych oraz przewodnicząca Zarządu
Oddziału interweniowały do władz oświatowych w Ostrołęce w sprawie bibliotekarzy szkolnych.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Płocku kol. Bogumiła Tobota została członkiem Kapituły
Nagrodowej Książnicy Płockiej.
Zarząd Oddziału w Radomiu wydał pozytywną opinię o pracy dyrektora MGBP w Skaryszewie.
Członkowie Koła SBP przy CBW uczestniczyli w pracach związanych z funkcjonowaniem
bibliotekarstwa wojskowego. Członkowie SBP brali również aktywny udział w spotkaniu reprezentacji
związków zawodowych ze stroną resortową, które dotyczyło zmian w Ponadzakładowym Układzie
Zbiorowym Pracy.
Okręg wielkopolski
Członkowie Okręgu brali udział w Międzynarodowym Kongresie IFLA we Wrocławiu. Oddział w
Lesznie i MBP w Lesznie, w ramach współpracy z Krajską Knihovną Vysociny w Havlickowym Brodzie,
przystąpiło do realizacji projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach”.
Oddział w Lesznie otrzymał dotację od władz Miasta Leszna na organizację zadao: „Barwy Polskiej
Literatury”, „Międzynarodowa Jesieo Poetycka w Leszczyoskiem” i „Leszczyoskie Dni Książki”.
Okręg lubuski
Zarząd Okręgu opiniował kandydata na stanowisko dyrektora BPMiG w Krośnie Odrzaoskim.
Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji paostwowych i
samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeostwa wiedzy
Okręg dolnośląski
Zarząd Oddziału SBP w Kłodzku wydał kolejne numery półrocznika „Gazety Bibliotek Powiatu
Kłodzkiego”. Wspólnie z biblioteką zrealizował także projekt „Podróże z książką po ziemi kłodzkiej”,
dofinansowany z MKiDN. Oddział w Legnicy współpracował z organizacjami działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych – Stowarzyszeniem Równośd Człowieka Głuchego, Polskim Towarzystwem
Biblioterapeutycznym.
Okręg kujawsko-pomorski

Koło w Barcinie zorganizowało m. in. lekcje biblioteczne dla młodzieży, konkurs historyczny,
powiatowy konkurs gwary pałuckiej, wystawy, warsztaty, zajęcia biblioterapeutyczne. Oddział w
Bydgoszczy, wspólnie z WiMBP, organizował spotkania autorskie, warsztaty, przedstawienia
teatralne, a Koło SBP w Mogilnie sesję popularno-naukową, spotkania autorskie, warsztaty.
Koło w Nakle prowadzi kluby „Zręczne ręce” i „Kreatywny kącik” w Paterku, skupiające miłośniczki
rękodzieła. Koło w Sępólnie Krajeoskim zorganizowało jedną z debat lokalnych, w ramach projektu
„Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, realizowanego przez Instytut Badao nad Gospodarką Rynkową
oraz FRSI.
Okręg lubelski
Zarząd Okręgu uczestniczył, wspólnie z WBP, w realizacji konkursu o Josephie ConradzieKorzeniowskim „Polak – Żeglarz – Pisarz”. Imprezy kulturalne organizowało również Koło Lublin
ziemski, Oddział we Włodawie.
Okręg lubuski
Koło przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze umożliwiło swoi członkom i
zainteresowanym udział w konferencjach metodycznych „Ciekawostki i nieznane fakty z historii
Zielonej Góry”, które odbywały się w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Okręg małopolski
Oddział w Bochni realizował projekty edukacyjno-kulturalne dofinansowywane przez Gminę Miasta
Bochnia, Starostwo Powiatowe i MKiDN.
Okręg mazowiecki
Zarząd Okręgu, wraz z Zarządem Oddziału w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i
Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, zorganizowali maraton edycyjny „100 haseł
na 100-lecie SBP”. Odbyła się XXXIV edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Kurpie
Zielone w Literaturze”. Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej
zorganizowano V Ostrowski Festiwal Piosenki Odczarowanej. Zarząd Oddziału w Płocku
współpracował m.in. z: Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek, Biblioteką
Pedagogiczną w Płocku, Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego, Centrum Organizacji
Pozarządowych w Płocku, Urzędem Miasta Płocka. Członkowie kół radomskich byli
współorganizatorami imprez dla czytelników i lokalnej społeczności w Radomiu, Pionkach, Iłzy i
Jedlni, m.in. 40. Radomskiej Wiosny Literackiej, Nocy Bibliotek. Zarząd Koła w Miosku Mazowieckim
zainicjował projekt Mixer Regionalny - stoisko promujące biblioteki oraz powiat mioski. Koło przy
BUW organizowało spotkania w ramach Klubu pod Otwartą Księgą. Koło przy Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej zorganizowało szereg warsztatów dla nauczycieli. Koło przy Bibliotece
Głównej Politechniki Warszawskiej zorganizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska,
warsztaty dla bibliotekarzy oraz społeczności akademickiej.
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu w Rzeszowie wspólnie z WiMBP w Rzeszowie realizował projekt szkoleniowy pn.
„Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkaoców Rzeszowa w wieku 50+”. Oddziały SBP w

Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Kolbuszowej współuczestniczyły w przygotowaniach i realizacji imprez
organizowanych przez biblioteki.
Okręg podlaski
Koło w Hajnówce włączyło się w promocję książki Jerzego Plewy „Leniewo, Lady, Porzeczany: na
bielskim gościocu”. Koło w Łapach organizowało spotkania z seniorami pt. „Poznajemy Łapy na nowo
- rozmowy o historii”.
Okręg pomorski
Bibliotekarze z Koła Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie współorganizowali Noc Bibliotek 2017.
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych, w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, zorganizowało
wykład dr. B. Nowaka pt. „Zamki na Pomorzu”, a także kilka innych spotkao autorskich. Koło MiejskoPowiatowe było współorganizatorem festynów X Dni Kultury Węgierskiej oraz III Słupskiego
Festiwalu Historycznego i brało udział w akcjach promujących czytelnictwo. Koło w Bytowie, we
współpracy ze Starostwem Powiatu Bytowskiego, organizowało XII Konkurs Ortograficzny „Złote
Pióro”; kontynuowało również działania edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych
seniorów.
Okręg śląski
Oddział w Częstochowie zorganizował, we współpracy z biblioteką publiczną oraz z Sekcją
Bibliotekarską przy Oddziale ZNP i Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M.
Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, maraton czytelniczy ”Mój region – moja siła”. Koło w Czeladzi,
włączyło się w realizację projektu „Komputer bez barier wiekowych”. Koło przy PBP w Gliwicach
współorganizowało IX Powiatową Konferencję Regionalną dla bibliotekarzy, nauczycieli i
regionalistów „Pasjonaci śląskiej kultury”. Koło przy MBP w Świętochłowicach, w ramach
Europejskiego Dnia Seniora, zorganizowało kurs komputerowy dla seniorów; brało też udział w
ogólnopolskiej akcji Tydzieo Zakazanych Książek.
Okręg świętokrzyski
Koło Miejskie w Kielcach ,we współpracy z WBP, organizowało cykliczne zajęcia biblioteczne „Cztery
Strony Bajek: wielokulturowa mozaika legend i opowieści”, w ramach programu
„america@yourlibrary”.
Okręg wielkopolski
Zarząd Okręgu, we współpracy ze wszystkimi kołami i oddziałami SBP przeprowadził społeczną
zbiórkę książek dla szpitali ph. „100 książek na 100-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. W
większości bibliotek na terenie województwa zorganizowano „Noc Bibliotek”. Tworzono programy
skierowane do konkretnych grup np. koło terenowe w Turku (Oddział w Koninie) i Biblioteka w Turku
zorganizowali cykl wykładów dot. różnych dziedzin życia oraz spotkao autorskich; Koła w Krotoszynie
i Kaliszu (Oddział w Kaliszu) - spotkania Klubów Miłośników Książki; Oddział w Lesznie - konferencję
pt. „Wkład Polski w historię, kulturę i dziedzictwo Europy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
czeskiej”; Oddział w Koninie - konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” (we współpracy z bibliotekami
publicznymi powiatu tureckiego i bibliotekami szkolnymi miasta Turek i powiatu tureckiego). We

współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lipiej Góry i Okolic Oddział w Pile brał udział w promocji
monografii Edwarda Jelioskiego pt.: „Jan Jachowski księgarz i wydawca z Jaktorowa”. Oddział w
Kaliszu, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami oświatowymi,
zorganizował VII edycję „Akcji miasto” ph. „Święto ulicy Rawickiej’’, promującą ulicę i dorobek miasta
Krotoszyn.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd Okręgu nawiązał współpracę z portalem KobiecaSprawa.pl. Koło nr 3 w Szczecinie we
współpracy z MBP w Szczecinie realizowało projekt „Okno na Świat” dot. różnorodności kulturowej.
Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Okręg dolnośląski
Oddział we Wrocławiu zorganizował Dzieo Bibliotekarza, podczas którego szczególnie zasłużonym
bibliotekarzom wręczono nagrody Prezydenta Miasta Wrocławia oraz nagrody dyrektora MBP. Kol.
Joanna Golczyk – członkini Koła SBP przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego
we Wrocławiu była koordynatorem wolontariuszy podczas Kongresu IFLA we Wrocławiu; struktury
SBP były zaangażowane w spotkania z uczestnikami Kongresu w wybranych bibliotekach.
Odbyło się szereg imprez integracyjnych, m.in.: spotkanie członków Koła SBP przy MBP we Wrocławiu
z emerytowanymi bibliotekarzami, Turniej Gry w Kręgle (Koło Bibliotek Niepaostwowych Szkół
Wyższych), rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” (Koło SBP w Oleśnicy). Zarząd Oddziału SBP w
Wałbrzychu oraz Koło w Wałbrzychu zorganizowały wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Budapesztu,
a także do Bolesławca.
Okręg kujawsko-pomorski
Członkowie Koła SBP w Barcinie prowadzą profil na FB, a na stronie www oraz Cyfrową Izbę Tradycji,
gdzie udostępniane są zdjęcia, dokumenty, pamiątki dotyczące historii lokalnej.
Zorganizowano obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas spotkania z okazji 70-lecia Biblioteka
Publiczna w Barcinie uhonorowana została Medalem im. Jakuba Wojciechowskiego, przyznanym
przez Społeczną Kapitułę, działająca przy Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w
Bydgoszczy oraz Laurem Żnioskiego Towarzystwa Kultury.
Zarząd Oddziału w Bydgoszczy zorganizował wycieczkę do Lublina, Kazimierza Dolnego i Puław.
Członkowie Koła w Inowrocławiu zorganizowali wyjazd integracyjny do Przystani Żeglarskiej w Łącku,
a Koło SBP we Włocławku - wyjazd do Biblioteki w Barcinie.
Okręg lubelski
Prowadzono na bieżąco stronę internetową okręgu, przekazywano materiały promocyjne
na FB Oddziału w Lublinie http://hl.wbp.lublin.pl/sbp/. Publikowano informacje w biuletynie
Dostrzegacz Biblioteczny http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/index.php/nasze-publikacje/wydawnictwaciagle/dostrzegacz-biblioteczny.html
oraz
w
„Bibliotekarzu
Lubelskim”
http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/index.php/nasze-publikacje/wydawnictwa-ciagle/bibliotekarzlubelski.html. Oddział w Lublinie prowadzi swoją stronę www oraz profil Akademickiego Koła SBP w

Lublinie na FB. Oddział we Włodawie ma zakładkę na stronie internetowej (www.mbpwlodawa.pl), i
na profilu facebookowym MBP we Włodawie (https://www.facebook.com/mbpwlodawa/).
Okręg uczestniczył w konkursie „Bibliotekarz Roku 2016”, był współorganizatorem XXIII edycji
konkursu – Nagrody im. Anny Platto. Kol. Małgorzata Zioczuk otrzymała Tytuł Włodawianin Roku
2016.
Oddział w Białej Podlaskiej zorganizował wycieczkę do Muzeum Południowego Podlasia w Białej
Podlaskiej, a Oddział w Chełmie - wycieczkę do Warszawy i Radziejowic. Integracyjno-szkoleniowy
charakter miały 2 wyjazdy do najlepszych bibliotek woj. lubelskiego.
Okręg lubuski
Zarząd Okręgu zorganizował Wojewódzki Dzieo Bibliotekarza w PWSZ w Sulechowie.
Koło przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze prowadziło swoją zakładkę na
stronie biblioteki: https://www.pbw.zgora.pl/pbw/sbp.
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przeprowadził zbiórkę na rzecz uzupełnienia zbiorów WiMBP w
Zielonej Górze. W „Bibliotekarzu Lubuskim” ukazywały się artykuły nt. SBP.
Zorganizował wyjazd do Skalmierzyc na grób Lucyny Koteckiej, długoletniej przewodniczącej okręgu
SBP. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze, przy współpracy Koła przy WiMBP, organizował wyjazd do
Wrocławia i Poznania. Koło przy GBP w Bieniowie uczestniczyło w organizacji wystawy w MBP w
Żarach – „Pasje Twórcze Bibliotekarzy”.
Okręg łódzki
Zorganizowano obchody Dnia Bibliotekarza, podczas którego uhonorowano najbardziej zasłużonych
pracowników bibliotek łódzkich odznaczeniami resortowymi i innymi, m.in. kol. Ewa Niedzielska
otrzymała Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaś kol. Joanna SzymczakRyczel - Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Członkowie SBP przygotowali, w ramach obchodów IV Łódzkich Senioraliów, piknik z okazji Urodzin
Łodzi oraz Piknik Obywatelski, promujący projekty bibliotek złożone do Budżetu Obywatelskiego
Łodzi na rok 2018. Koło przy MBP w Pabianicach po raz kolejny współorganizowało rajd rowerowy
"Odjazdowy Bibliotekarz", a Oddział SBP we współpracy z bibliotekarzami powiatu piotrkowskiego - II
Galę Bibliotek Publicznych w Rozprzy.
Okręg małopolski
Zarząd Okręgu w Krakowie był jednym ze współorganizatorów Małopolskiego Forum Bibliotek 2017
pod hasłem: „Kierunek: użytkownik zintegrowany". W trakcie Forum odbył się wernisaż wystawy
„Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellooska na przestrzeni dziejów”.
Opracowano i wykonano nowy model medalu „Małopolski Bibliotekarz Roku”.
Organizowane były liczne spotkania integracyjne, m.in. poświecone pamięci zmarłych bibliotekarzy.
Oddział w Krakowie zorganizował wycieczkę "Szlakiem doliny rzeki Białej".

Okręg mazowiecki
Założono fanpage SBP; Okręg i Oddział w Warszawie, a także Oddział SBP w Płocku korzystały z
profilu na FB. Na stronie mbpostroleka.pl powstała nowa zakładka z informacjami dot. aktywności
Oddziału SBP w Ostrołęce. W „Zeszytach Bibliotecznych” wydawanych przez MBP w Ostrołęce,
Oddział SBP systematycznie zamieszczał informacje o swojej działalności. Zarząd Oddziału wydał
także Biuletyn Zjazdowy, w którym m. in. zamieścił Kalendarium działalności Oddziału SBP w
Ostrołęce.
Jubileuszowy charakter, nawiązujący do historii SBP, miało spotkanie zorganizowane z okazji Dnia
Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek. W siedzibie MBP w Radomiu odbyły się uroczyste obchody 100lecia SBP oraz 71-lecia SBP na ziemi radomskiej. Zorganizowano również dwie wystawy. Wydany
został specjalny numer „Bibliotekarza Radomskiego” poświęcony wyłącznie sprawom SBP. Oddział w
Płocku uczestniczył w VII Dniach Płockich Inicjatyw Pozarządowych. Wziął ponadto udział w Gali z
okazji 80-lecia Książnicy Płockiej, podczas której Prezes Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i
Bibliotek wyróżniła nagrodami 3 koleżanki promujące czytelnictwo w ramach struktur SBP i SPKiB.
Oddział w Warszawie zorganizował zbiórkę misiów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr
282 w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ w Warszawie.
Struktury SBP podejmowały różnorodne inicjatywy typu wyjazdy studyjne, warsztaty, szkolenia, wielu
członków było wolontariuszami podczas Kongresu IFLA we Wrocławiu. Członkowie SBP z Oddziału w
Ostrołęce uczestniczyli w wyjeździe Piastowskim szlakiem,
Koło w Wyszkowie zorganizowało wycieczkę do Krakowa, Koło przy MBP w Makowie Mazowieckim wyjazd do Ciechanowa, Koło przy PBP w Wołominie - wycieczkę do Kórnika, Gniezna i Ostrowa
Lednickiego. Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych
- wycieczkę rowerową po
Kurpiowszczyźnie. Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego SBP organizował
spotkania wspomnieniowe.
Okręg opolski
Z inicjatywy okręgu kol. Elżbieta Kampa – długoletnia przewodnicząca ZO SB w Opolu, dyrektor MBP
w Opolu otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a także odznakę Prezydenta
Opola „Zasłużony dla Miasta Opola”. Odznakę tę otrzymała także Danuta Łuczak, przewodnicząca
Oddziału SBP w Opolu.
Koło w Strzelcach Opolskich po raz kolejny wzięło udział w WOŚP organizując akcję „Pomaganie przez
czytanie”. Koło w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowało wycieczkę do Dolni Moravie, zaś Koła w Nysie i
Strzelcach Opolskich - rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Okręg podkarpacki
Zarząd Koła w Mielcu posiada na stronie internetowej SCK-MBP w Mielcu specjalną zakładkę, w
której umieszczane są informacje nt. historii Koła oraz fotorelacje z bieżącej działalności
(http://www.biblioteki.mielec.pl/sbp-kolo-mielec.html).
Członkowie Koła SBP przy Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowali zbiórkę książek dla
czytelników Biblioteki przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz zabawek dla dzieci z Domu

Samotnej Matki w Rzeszowie. Włączyli się także w akcję bookcrossingową prowadzoną przez
Bibliotekę UR.
Kol. Katarzyna Koczwara, przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Jaśle uczestniczyła w konsultacjach
dot. „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo
uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2018 rok”, oraz w spotkaniu
organizacyjnym dot. obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, których
organizatorem był Urząd Miasta w Jaśle. Kol. kol. Agnieszka Dworak, Bożena Janda i Małgorzata
Sierżęga wzięły udział w programie z cyklu „Okolice kultury” w Polskim Radiu Rzeszów. Zarząd
Okręgu, we współpracy z Zarządem Oddziału w Rzeszowie zorganizował uroczystośd Jubileuszową
100-lecia działalności SBP oraz 70-lecia działalności okręgu podkarpackiego.
Oddział w Krośnie zorganizował wycieczkę do Koszyc i Bardejova, a Koło w Mielcu - wycieczkę do
Łaocuta.
Okręg podlaski
W Książnicy Podlaskiej struktury SBP zorganizowały Dzieo Bibliotekarza, połączony z obchodami
Światowego Dnia Książki; najaktywniejszym bibliotekom wręczono dyplomy „Srebrnej Róży”,
przyznawane przez Książnicę Podlaską.
Poszczególne oddziały na Podlasiu podczas spotkao środowiskowych zachęcały bibliotekarzy,
szczególnie młodych do zasilenia szeregów SBP.
Oddział w Białymstoku zorganizował m.in. wycieczki „Szlakiem piastowskim” i „Listopadowa sobota w
stolicy”, Oddział w Łomży - wyjazd do Muzeum K. I. Gałczyoskiego w Praniu, a Oddział w Suwałkach rajd rowerowy do siedziby WOSiR Szelment.
Okręg pomorski
Zarząd Okręgu zorganizował w Bibliotece Gdaoskiej PAN uroczystą sesję z okazji 100-lecia SBP,
połączoną z obchodami XXIV Pomorskiego Dnia Bibliotekarza, podczas którego medalem
paostwowym „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz związkowym „Zasłużony Działacz Związkowy
Kultury i Sztuki” odznaczono Bożenę Mazur, dyrektor BM w Bytowie.
W okresie sprawozdawczym okręg utworzył bazę mailingową bibliotek działających na terenie
województwa. Oprócz poczty elektronicznej, wiodącym kanałem komunikacyjnym był portal
Facebook. Utworzony został ponadto fanpage Oddziału SBP w Słupsku, a na stronie internetowej
Biblioteki Miejskiej w Bytowie podstrona Koła SBP, gdzie jest zakładka „Wstąp do Koła SBP w
Bytowie”. W celu zwiększenia liczby członków Stowarzyszenia prowadzono systematycznie akcje
promocyjne na spotkaniach środowiskowych.
Odbyły się liczne spotkania integracyjne, m.in. Oddział w Gdaosku zorganizował spotkanie opłatkowe,
dzieo skupienia bibliotekarzy w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie, wyjazd na XX
Ogólnopolską Pielgrzymkę Bibliotekarzy do Częstochowy, wycieczkę śladami kultu św. Wawrzyoca;
wziął także udział w Misterium Męki Paoskiej w Poznaniu. Członkowie Oddziału w Słupsku
zorganizowali wycieczkę do Płotowa i na Górę Siemierzycką, rajd rowerowy „Ze Słupska na kraniec
Polski”. Koło w Bytowie zorganizowało wyjazd do Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności w

Gdaosku oraz do Sopoteki – Galerii Kultury Multimedialnej w Sopocie, a Koło w Lęborku – wyjazd do
Pelplina na Jarmark Cysterski.
Okręg śląski
Oddział w Częstochowie założył nowy adres sbpczestochowa@gmail.com, który ma służyd do
komunikacji z członkami SBP, a także innymi organizacjami. Dodatkowo utworzono konto na portalu
społecznościowym Facebook, gdzie członkowie SBP i sympatycy bibliotek mogą zapoznad się z
działaniami SBP i nowinkami bibliotecznymi. Powstała także strona internetowa Koła SBP przy
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej http://sbp.ksiaznica.bielsko.pl/
Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Zarządu Oddziału wraz z kol. Magdaleną Gomułką, członkiem Zarządu Okręgu SBP,
uczestniczyły w uroczystości 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegaoskiego w Częstochowie,
Bibliotece wręczono medal „Bibliotheca Magna Prennisque”, przyznany przez ZG SBP. Koło w
Bestwinie osobom zasłużonym dla biblioteki przyznało tytuł Amicus Certus. Zarząd Oddziału w
Bielsku-Białej prowadził zbiórkę publiczną na zakup nowości wydawniczych, które przekazywane są
do zbiorów Książnicy Beskidzkiej.
Okręg uczestniczył w konkursie „Bibliotekarz Roku 2016”. Członek koła przy MBP w Gliwicach kol.
Marta Kryś została nominowana i znalazła się w ścisłej czołówce plebiscytu „Kobieta Roku – Diana
2017”. Członkowie koła przy MBP w Dąbrowie Górniczej wzięli udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych.
Przewodnicząca Koła SBP w Łodygowicach została odznaczona Medalem za Zasługi dla Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu była organizatorem wyjazdu studyjnego do
Norwegii, a także wyjazdu integracyjnego do Kotliny Kłodzkiej. Oddział w Częstochowie zorganizował
piknik dla bibliotekarzy na terenie gminy Poczesna. Koło bielskie zorganizowało wyjazd szkoleniowointegracyjny do Rabki Zdroju, a Koło w Łodygowicach - wyjazd do Rogowa Opolskiego, Opola,
Mosznej, Henrykowa, Niemczy i Wojsławic.
Okręg świętokrzyski
Zarząd Okręgu był inicjatorem „Spotkania bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego”, które
odbyło się 8 maja podczas Tygodnia Bibliotek. Podczas spotkania Nagrodą Prezydenta Miasta
Starachowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowana została kol. Jadwiga Zaręba, a
wyróżnienie otrzymały również: kol. kol. Magdalena Mroczek, Zofia Śliwa i Urszula Niewczas,
wszystkie z MBP w Starachowicach. Wniosek o przyznanie nagrody złożyło Koło w Starachowicach.
Oddział w Kielcach przygotował wystawę poświęconą historii SBP, w tym działalności okręgu
świętokrzyskiego.
Okręg warmiosko-mazurski
Zarząd Okręgu zorganizował Wojewódzki Dzieo Bibliotekarza w MBP w Giżycku, podczas którego
wręczono nagrody laureatom konkursu Warmiosko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2016.
Koło Miejskie w Olsztynie redagowało i rozsyłało w sieci wysyłało comiesięczny newsletter.

Koło w Szczytnie zorganizowało wyjazd do GBP w Jedwabnie, Koło w Działdowie - rajd „Odjazdowy
Bibliotekarz”. Członkowie Koła Miejskiego oraz bibliotekarze z Olsztyna i regionu uczestniczyli w
Majówce Bibliotekarzy w Gietrzwałdzie, organizowanej w ramach duszpasterstwa bibliotekarzy
archidiecezji warmioskiej. Oddział w Elblągu zorganizował wycieczkę do Gdaoska, a Koło w Lidzbarku
Warmioskim - do Teatru Muzycznego w Gdyni.
Okręg wielkopolski
Oddział w Poznaniu na bieżąco prowadził swoją stronę www i okręgu, a Oddział w Kaliszu zakładkę na
stronie internetowej pleszewskiej biblioteki (www.bppl.pl).
Z okazji 100-lecia SBP opracowano i wydano szereg publikacji pokazujących działania, historię
Stowarzyszenia i poszczególnych jego oddziałów w okręgu wielkopolskim. Opracowano kolejne hasła
do „Słownika bibliotekarzy wielkopolskich” (Oddział w Pile).
Oddział w Lesznie, we współpracy z MBP w Lesznie, zorganizował główne obchody Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek. Uhonorował Nagrodą im. H. Śmigielskiej Hannę Szczygieł-Śliwioska – dyrektor Biblioteki
Uczelnianej PWSZ w Lesznie, a Nagrodą LIŚD MIŁORZĘBU (przyznawaną wspólnie z redakcją
„Panoramy Leszczyoskiej”) - przedsiębiorstw „Aga Jerzy Lech Wizerkaniuk” z Kościana za publikację
albumu „Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”. Przyznał ponadto wyróżnienie dla
Urzędu Miasta Leszna za wydawanie serii „Cives Nostri". Z kolei przewodnicząca Koła SBP w Koninie
otrzymała odznakę „Zasłużony dla Miasta Konina”, a Nagrodę Główną im. A. Wojtkowskiego w 2017
roku otrzymali: Jerzy Kondras, Włodzimierz Grabowski. Wspólnie z PBP i MBP w Turku
zorganizowana została wycieczka do Biblioteki Publicznej w Śremie.
Zorganizowano liczne wyjazdy edukacyjno-integracyjne, m.in. VII rajd rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz”, wyjazd członków Oddziału w Ostrowie do Budapesztu, do Książnicy Pomorskiej w
Szczecinie oraz do Biblioteki Uniwersyteckiej w Greifswaldzie (Koło przy Politechnice Poznaoskiej).
Oddział w Koninie był organizatorem wyjazdu do Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w
Puszczykowie. Oddział w Ostrowie Wlkp. zorganizował XIV Patronalne Święto Wielkopolskich
Bibliotekarzy – Św. Wawrzyoca.
Okręg zachodniopomorski
Utworzono
wspólne
miejsce
sieciowe
kół/oddziałów/zarządu
Okręgu
zachodniopomorskisbp@gmail.com. Powołano Komisję ds. Komunikacji Społecznej.

SBP

-

Zarząd Okręgu, wspólnie z Książnicą Pomorską, zainaugurował jubileusz obchodów 100. SBP
organizując Kongres Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego oraz V Sympozjum - Ludzie
Książki Pomorza Zachodniego. Wydano ponadto monografię „Zachodniopomorskie SBP z
perspektywy dziesięcioleci (1945-2016)”.
Wiele uwagi poświęcono działalności integracyjno-edukacyjnej. Koło nr 1 w Szczecinie zorganizowało
wyjazd do Rumii i Gdaoska, Koło nr 3- do Poznania, a Koło nr 9 - do Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w Stargardzie.
Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego

Okręg dolnośląski
Zarząd Oddziału w Kłodzku był organizatorem szkoleo „Orator – Warsztaty Rozwoju
Kompetencji Oratorskich i Prezentacyjnych” i „Młodzież – pokolenie gadżetów, czyli jak
wykorzystad urządzenia elektroniczne w pracy bibliotekarza z młodzieżą”. Zarząd Oddziału
w Wałbrzychu przeprowadził warsztaty „Story Cubes – wykorzystanie metody narracyjnej w
pracy z czytelnikiem dziecięcym” oraz „Podstawy planowania zajęd edukacyjnych”.

Okręg kujawsko-pomorski
Oddział w Bydgoszczy włączył się w organizację konferencji „Działalnośd instrukcyjno-metodyczna
bibliotek publicznych - nowe wyzwania”. Koło Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zorganizowało
warsztaty dot. tworzenia dostępnych bibliotecznych serwisów internetowych oraz crowdsourcingu i
crowdfundingu.
Okręg lubelski
Oddział w Zamościu był organizatorem szkoleo wyjazdowych dla bibliotekarzy miasta i powiatu
zamojskiego. Zarząd Okręgu, wspólnie z Zarządem Oddziału w Lublinie, zorganizował konferencję
„Aktywni i Kreatywni”, z okazji 100-lecia SBP, a także razem z WBP w Lublinie - konkurs „Biblioteka
na 5”, na najaktywniejsza placówkę filialną województwa lubelskiego (zwyciężyła Filia w Lisowie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie). Oddział w Białej Podlaskiej był organizatorem I Zjazdu
Bibliotekarzy pod hasłem "Łączy nas nie tylko książka", z okazji jubileuszu 100-lecia SBP.
Okręg lubuski
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze był współorganizatorem konwersatoriów bibliotekoznawczych, w
ramach których odbyło się 7 spotkao.
Okręg łódzki
Zarząd Oddziału w Łodzi, wspólnie z Katedrą Informatologii i Bibliologii UŁ, zorganizował
ogólnopolską konferencję naukową „Biblioteka wczoraj i … jutro w setną rocznicę powstania
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. Okręg w Łodzi, przy współpracy z Biblioteką Politechniki
Łódzkiej, zorganizował szkolenie dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego, którzy chcieli poznad
tajniki tworzenia e-książek w formacie pdf, w kontekście funkcjonowania biblioteki cyfrowej i
repozytorium. Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika, wspólnie z MBP Łódź – Górna, Filia nr 16,
zorganizowała warsztaty biblioterapeutyczne „Święta tuż, tuż” z cyklu „Edukacja przez ruch i origami
w pracy z dziedmi”.
Okręg mazowiecki
Oddział w Ostrołęce zorganizował cykl spotkao „Czytanie na receptę” na temat terapeutycznej roli
literatury. Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych było współorganizatorem szkoleo: „Trudne
tematy w literaturze dla dzieci i młodzieży”; „Literatura czyli książka w butelce”. Oddział w Warszawie
dofinansował udział swojego przedstawiciela w
Kongresie ILFA we Wrocławiu, a także
współpracował z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie przy organizacji konferencji satelickiej
towarzyszącej Kongresowi IFLA we Wrocławiu. Koło przy Centralnej Bibliotece Wojskowej
współorganizowało Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej w Warszawie oraz

konferencję „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś” we Wrocławiu, a także cyklu warsztatów dla
bibliotekarzy wojskowych.
Okręg opolski
Członkowie Koła Bibliotek Naukowych wygłaszali referaty na różnych sympozjach, m.in. na
międzynarodowej konferencji „Przestrzeo informacyjna biblioteki akademickiej” (Lwów). Koło w
Grodkowie współorganizowało VII Konferencję Bibliotek Powiatu Brzeskiego – Lipki 2017, która
odbyła się w maju ph. „Zdrowe zaczytanie – czyli – o biblioterapii w bibliotece”; jednym z referentów
była przewodnicząca Zarządu Okręgu, Katarzyna Pawluk.
Okręg podkarpacki
Oddział SBP w Jaśle był współorganizatorem szkoleo: „Działania w bibliotece a obowiązujące prawo”,
„Dyplomacja na co dzieo”, „Nowa kultura uczenia się. Biblioteki i seniorzy – o co w tym wszystkim
chodzi”. Koło w Mielcu zorganizowało szkolenie dla członków i bibliotekarzy z bibliotek publicznych w
powiecie nt. „Metoda kamishibai w pracy z czytelnikiem”. Szkolenie prowadziła Kol. Agnieszka
Kopera, członek Koła SBP w Mielcu.
Okręg pomorski
Koło w Bytowie zorganizowało szkolenia dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego dot.
wykorzystania ICT. W ramach współpracy z Mobilnym Doradcą Sektora 3.0, w Bibliotece Miejskiej w
Bytowie został utworzony stały punkt wsparcia z zakresu ICT. Zarząd Koła Bibliotek Naukowych i
Fachowych zorganizował szkolenie pT.: „Nowe technologie w bibliotece – Canva i praca w chmurze”
dla pracowników Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej oraz pracowników Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku. Zarządy okręgu pomorskiego, Oddziału w Słupsku oraz Koła
Bibliotek Naukowych i Fachowych aktywnie włączyły się w organizację VI Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni – w stulecie
powstania SBP”. Koło w Lęborku zorganizowało warsztaty motywujące „Pasjo nie gaśnij”.
Okręg śląski
Kol. Magdalena Gomułka wraz z M. Ratschką z Ośrodka Informacji ONZ przeprowadziły warsztaty „Rzecznictwo dla bibliotek – AGENDA 2030”, w których uczestniczyli bibliotekarze z
województwa śląskiego. Kol. Magdalena Gomułka włączyła się w prace nad organizacją wydarzenia
IFLA-camp#5 Librarians on the move we Wrocławiu. Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie
Okręgu, podobnie jak w latach poprzednich, organizowała konferencje, seminaria i warsztaty
adresowane przede wszystkim do pracowników bibliotek szkół wyższych, ale także bibliotekarzy
szkolnych i pedagogicznych oraz publicznych z regionu Górnego Śląska, Małopolski i Opolszczyzny,
m.in.: „Biblioteka dla dydaktyki” (10 luty), „Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i
ochrony danych osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy” (7 września), „Bazy danych
w bibliotekach”(23 października). Kontynuowała współwydawanie czasopisma Bibliotheca Nostra.
Śląski Kwartalnik Naukowy”. Zorganizowała ponadto wyjazd edukacyjny do bibliotek w Norwegii (110 lipca).
Okręg świętokrzyski

Członkowie Zarządu Okręgu SBP w Kielcach (A. Godowska, J. Sopioska, A. Strzępka) wzięli udział w
seminarium wyjazdowym „Biblioteka Nowa w Drodze” do Czech, które zostało zorganizowane przez
Instytut Książki. Zarząd Okręgu w Kielcach był inicjatorem „Spotkania bibliotekarzy województwa
świętokrzyskiego”.
Okręg warmiosko-mazurski
Oddział w Bartoszycach organizował różne szkolenia dla bibliotekarzy, m.in. na temat tworzenia
projektów dot. edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem możliwości aplikacji Adobe Spark, a
także metod radzenia sobie ze stresem.
Okręg wielkopolski
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Oddział SBP w Lesznie, we współpracy z
Biblioteką PWSZ w Lesznie, zorganizował konferencję „Zaczytaj się”. W Oddziale w Pile na
spotkaniach kół regularnie prowadzono spotkania nt. zmieniającego się prawa dot. instytucji kultury i
prawa autorskiego, omawiano nowości portalu „sbp.pl” oraz promowano nowości wydawnicze. Koło
w Międzychodzie (Oddział w Poznaniu) było organizatorem seminarium dla bibliotekarzy z powiatu
„Gry i zabawy twórcze i edukacyjne dla różnych grup odbiorców” oraz wyjazdowego seminarium do
WiMBP im. C. Norwida oraz Muzeum Ilustracji Książkowej w Zielonej Górze. Pracownicy bibliotek ze
Złotowa, Chodzieży, Trzcianki i Piły (Oddział w Pile) oraz Leszna (Oddział w Kaliszu) wzięli udział w
warsztatach organizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKI POMYSŁÓW 2017.
Członkowie Oddziału w Kaliszu brali udział w warsztatach na temat aspektów prawnych
funkcjonowania bibliotek, prawa autorskiego i kontroli zarządczej oraz warsztatach i szkoleniach
dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i
Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Oddział w Koninie zorganizował warsztaty nt. wizerunku
wielkopolskich bibliotek publicznych,
analizy działalności bibliotek publicznych (na podstawie
danych statystycznych za 2016 r.), a także Kamishibai oraz oferty platformy LEGIMI. Oddział w
Kaliszu, wspólnie ze Starostwem Powiatowym, zrealizował szkolenia dot. ochrony danych
osobowych, a także warsztaty „Pomóc dzieciom” Koło SBP w Bibliotece Uniwersyteckiej (Oddział w
Poznaniu) prowadziło kursy w ramach Uniwersytetu Otwartego na UAM oraz było
współorganizatorem konferencji „Biblioteka naukowa – czy jeszcze naukowa?”
Okręg zachodniopomorski
Oddział w Koszalinie zorganizował następujące szkolenia zawodowe: „Procedury kontroli zarządczej
w bibliotece na podstawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”,
„Ochrona danych osobowych w bibliotekach. Jak bezpiecznie korzystad z Internetu?”, które prowadził
kol. Dariusz Florek, członek ZG SBP, jak również seminaria
„Rewolucja, czy ewolucja? Budowanie kultury organizacyjnej w bibliotece”, „100 sposobów na
promocję czytelnictwa".
Koło w Policach zorganizowało warsztaty „Darmowe narzędzia online przydatne w pracy
bibliotekarzy i nie tylko…”, zaś Koło w Świnoujściu, wspólnie z MBP - seminarium „Radośd tworzenia i
działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim”.

xxx

Bogaty w nadzwyczajne wydarzenia rok 2017 charakteryzował się dużą aktywnością wszystkich
struktur SBP, podejmowaną przede wszystkim dla upamiętnienia 100-lecia SBP oraz w związku z
organizacją Kongresu IFLA w Polsce. (konferencje, seminaria, publikacje okolicznościowe, wystawy,
międzynarodowe spotkania bibliotekarzy, wyjazdy edukacyjne itp.). Niniejsze sprawozdanie w
sposób syntetyczny przedstawia najistotniejsze dokonania ogniw terenowych SBP. Bardziej obszerne
sprawozdania zamieszczono na stronie Stowarzyszenia. Podejmowane działania, podobnie jak w
latach poprzednich, pokazują różnorodnośd form pracy i dużą skalę realizowanych inicjatyw –
samodzielnych i podejmowanych we współpracy z bibliotekami oraz innymi instytucjami kultury,
nauki, organizacjami pozarządowymi, samorządami, itp.

Załącznik 1
Stan liczbowy ogniw i członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2017

Województwo

Okręg

Oddział
y

Oddziały Koła

Koła

Członkowie

Członkowie Różnica

2017

2016

2017

2016

2017

2016 2017

5

4*

26

22

433

338

-95

Kujawsko-pomorskie Toruo

3

3

17

16

370

407

+37

Lubelskie

Lublin

4

5**

15

16

520

524

+4

Lubuskie

Zielona G.

2

2

14

14

212

221

+9

Łódzkie

Łódź

4

4

18

18

473

471

-2

Małopolskie

Kraków

3

3

7

7

367

359

-8

Mazowieckie

Warszawa

5

5

31

31

970

919

-51

Opolskie

Opole

1

1

9

8

165

157

-8

Podkarpackie

Rzeszów

7

7

18

18

448

441

-7

Podlaskie

Białystok

3

3

7

7

180

162

-18

Pomorskie

Gdaosk

2

2

11

11

248

245

-3

Śląskie

Katowice

3

3

20

19

464

428

-36

Świętokrzyskie

Kielce

2

2

7

7

140

134

-6

Warmioskomazurskie

Olsztyn

3

3

15

12

325

311

-14

Wielkopolskie

Poznao

6

6

38

34

859

798

-61

Zachodniopomorskie Szczecin

2

2

24

22

539

533

-6

Razem

55

55

277

262

6713

6448

-265

2016
Dolnośląskie

Wrocław

* zlikwidowano Oddział w Jeleniej Górze
**powołano oddział we Włodawie

