
Sprawozdania z działalności  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 

okresie 31 maja 2009 - 2 września 2011 r. 

 

1. Działania organizacyjne 

  W dniach 30-31 maja 2009 r. obradował w Konstancinie-Jeziornej Krajowy Zjazd 

Delegatów SBP, na którym dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2009-2013.  

Uczestnicy Zjazdu przyjęli 5 uchwał w następujących sprawach: realizacji „Strategii 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”; zatwierdzenia „Programu 

działania SBP na lata 2009- 2013”, wprowadzenia zmian w Statucie SBP; nadania ośmiu 

członkom stowarzyszenia godności honorowego członka SBP [godność tę otrzymali: Marian 

Filipkowski (okręg warmińsko-mazurski), Regina Korczak (okręg wielkopolski), Alina 

Matylda Misiowa (okręg małopolski), Elżbieta Pawlicka (okręg łódzki), Regina Sakrajda 

(okręg kujawsko-pomorski), Marian Skomro (okręg pomorski), Ewa Stachowska-Musiał 

(okręg mazowiecki), Maria Wasik (okręg lubuski)]; wystosowania Apelu do ministra Bogdana 

Zdrojewskiego w sprawie poziomu finansowania programu „Biblioteka+” oraz zakupu 

nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

KZD sformułował ponadto 9 wniosków formalnych i 18 merytorycznych, które 

zostały przyjęte do realizacji na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Głównego 

SBP w dn. 19 czerwca 2011 r.   

Rozpoczynając kadencję 2009-2013 władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

organizacja liczyła 8456 członków zrzeszonych w 16 okręgach, 57 oddziałach i 307 kołach 

SBP. Najliczniejszą grupę członków stanowili pracownicy bibliotek publicznych (ponad 

70%) oraz emeryci (ok. 14%).  

Zarząd Główny SBP, wybrany na KZD, realizował zadania w ramach kompetencji 

określonych w Statucie SBP, na podstawie zatwierdzonego w czerwcu 2009 r. Regulaminu 

działania ZG oraz Prezydium ZG. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń ZG i 

16 Prezydium ZG.  Zarząd Główny i Prezydium przyjęło łącznie 32 uchwały, z tego w 2009 r. 

-11 uchwał, w 2010 r. – 9, w 2011 r. – 12. 

Zarząd Główny przeprowadził kilka zmian w strukturach Stowarzyszenia; w 2009 r. 

powołał dwa nowe oddziały SBP w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej, rozwiązał natomiast 

oddział w Hrubieszowie; w 2010 r. rozwiązał Komisję Wydawnictw Elektronicznych ZG 

SBP, przyjął Regulamin organizacyjny Biura ZG SBP; w 2011 r. powołał nowy skład 



Zarządu Komisji Automatyzacji ZG oraz dokonał zmiany nazwy Komisji na: Komisja 

Nowych Technologii ZG SBP, powołał także Komisję ds. Edukacji Informacyjnej.  

W odniesieniu do realizacji Strategii SBP ustalono, ze koordynatorem działań będzie 

członek ZG – Maria Burchard. W sumie przewidzianych jest do realizacji 25 projektów 

ujętych w 5 celach strategicznych i 15 szczegółowych. W poszczególnych celach rozwoju 

Stowarzyszenia osobami odpowiedzialnymi za ich realizację zostały: 

● Cel I: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na 

kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce – Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 

● Cel II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w 

tworzeniu społeczeństwa wiedzy – Sylwia Błaszczyk 

● Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na 

rzecz integracji środowiska – Elżbieta Stefańczyk 

● Cel IV: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i 

doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza – Halina Ganińska, 

● Cel lV: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza – Maria Burchard. 

Przystępując do realizacji Strategii zorganizowano warsztaty z okręgami (7-8.10.2009 r.) 

oraz sekcjami i komisjami ZG (17-18.12.2009 r.),  w wyniku których sformułowane zostały 

zadania szczegółowe. W ich wykonanie włączyła się Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego przekazując w 2010 i 2011 r. granty na wzmocnienie potencjału 

instytucjonalnego SBP, które obejmowały niektóre zadania ujęte w Strategii. Zarząd Główny 

powierzył kierowanie tymi projektami kol. Elżbiecie Górskiej. Do realizacji poszczególnych 

zadań szczegółowych, finansowanych przez FRSI, powołane zostały przez ZG następujące 

zespoły problemowe: 

1) Zespół ds. nowelizacji ustawy o bibliotekach (Uchwała nr 11/2009): Andrzej Tyws 

(Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, przewodniczący Zespołu), Barbara 

Budyńska (Biblioteka Narodowa), Jolanta Stępniak (Biblioteka Główna Politechniki 

Warszawskiej),  Elżbieta Stefańczyk (przewodnicząca SBP), Elżbieta Wykrzykowska 

(Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu).  

2) Zespół ds. opracowania koncepcji zautomatyzowanego systemu wypożyczeń 

międzybibliotecznych (Uchwała nr 3/2010): Maria Burchard (ZG SBP, 

przewodnicząca Zespołu), Ewa Chrzan (ZG SBP), Tomasz Cieślik (Instytut Książki), 

Piotr Janczura (Biblioteka Collegium Medicum UJ w Krakowie), Agnieszka Kasprzyk 

(Centrum Nukat BUW), Teresa Kosik (Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w 



Bydgoszczy), Monika Niewalda (Biblioteka Collegium Medicum UJ w Krakowie), 

Wojciech Sachwanowicz (Biblioteka Główna UMK w Toruniu), Lucjan Stalmach 

(Biblioteka Collegium Medicum UJ w Krakowie), Izabela Toczko (Biblioteka Główna 

UMK w Toruniu),  

3) Zespół ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i 

pedagogicznych (Uchwała nr 4/2010): Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, kierownik zadania), 

Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), Małgorzata Jezierska 

(Biblioteka Narodowa), Marek Jurowski (Książnica Kopernikańska w Toruniu), 

Danuta Kaczmarek (WiMBP w Bydgoszczy), Grażyna Leonowicz (Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie), Agnieszka Pietryka (Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w Warszawie), Teresa Szmigielska (Biblioteka Sejmowa),  Aldona 

Zawałkiewicz (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu), 

4) Zespół bibliotekarzy-praktyków uczestniczących w realizacji zadania: „Ustalenie 

zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie kształcenia bibliotekarzy” 

(Uchwała nr 5/2010): Halina Ganińska (Biblioteka Politechniki Poznańskiej, 

przewodnicząca Zespołu), Marek Górski (Biblioteka Politechniki Krakowskiej), Artur 

Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), Danuta Konieczna (Biblioteka 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik zadania), Mirosława Majewska 

(Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy), Iwona 

Wolniewicz-Pujanek (Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wyższa Szkoła 

Umiejętności Społecznych w Poznaniu).   

 

2. Działania programowe 

Działalność Zarządu Głównego, ukierunkowana  na realizację celów ujętych w 

„Programie działania SBP na lata 2009-2013”, spójnych z długofalowa strategią rozwoju 

SBP, koncentrowała się na następujących zadaniach: 

• stymulowanie tworzenia uregulowań prawnych determinujących rozwój bibliotek i 

pozycję zawodu bibliotekarza,  

• opracowanie i upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa, 

• poprawa komunikacji zewnętrznej (środowiskowej) i wewnętrznej, 

• inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć oraz lobbing na rzecz rozwoju 

czytelnictwa,  



• integracja środowiska bibliotekarskiego,  

• wspieranie edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej,  

• umacnianie pozycji Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej,  

• udział w programach edukacji kulturalnej i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz 

innych przedsięwzięciach służących upowszechnianiu kulturotwórczej roli bibliotek.  

Źródła finansowania wymienionych działań obejmowały: dochody ze sprzedaży wydawnictw, 

granty, środki pozyskane na dofinansowanie książek i czasopism, sponsoring, sprzedaż 

reklam itp.  

  

2.1 Prace legislacyjne oraz zwiększające świadomość prawną członków SBP 

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace dot. opracowania projektu ustawy 

o bibliotekach. Członkowie Zespołu powołanego w 2009 r. zapoznali się z wynikami prac 

poprzedniego zespołu, powołanego przez ZG w 2007 r., przygotowali tekst nowej ustawy 

wraz z uzasadnieniem. Zapisy konsultowano z ekspertem – mecenasem Janem Ciechorskim, 

specjalistą w zakresie prawa kultury. Projekt ustawy został przekazany kancelarii prawnej, 

której powierzono opracowanie prawne poszczególnych artykułów ustawy, potwierdzenie 

zgodności projektu ustawy z innymi  aktami normatywnymi itp. Po kolejnych konsultacjach i 

uzgodnieniach wyniki prac zespołu były prezentowane  na posiedzeniach ZG w marcu i 

czerwcu 2011 r. oraz na warsztatach prawnych w okręgach SBP. 

 Drugim podstawowym zagadnieniem legislacyjnym, podjętym przez ZG w okresie 

sprawozdawczym, była nowelizacja ustawy o egzemplarzu obowiązkowym (eo). W dn.1 

lutego 2010 r. w Bibliotece Narodowej odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, w skład 

której weszli przedstawiciele środowisk wydawców i bibliotekarzy. Bibliotekarze postulowali 

pozostawienie, do czasu zatwierdzenia nowego projektu ustawy o eo, status quo w zakresie 

liczby przekazywanych egzemplarzy obowiązkowych. Na następnym spotkaniu (15 marca 

2010 r.) swoje stanowiska prezentowali przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego. 

Ustalono, że warunkiem dalszych prac nad eo grupy roboczej wydawców i bibliotekarzy jest 

przedstawienie stanowiska wydawców w tej kwestii. 

 W ramach zwiększania świadomości prawnej członków SBP zorganizowane zostały w 

2010 r. (22-23.09) i 2011 r. (21-22.06) warsztaty nt. aspektów prawnych funkcjonowania 

bibliotek, które prowadził Rafał Golat radca prawny MKiDN. W trakcie tych spotkań 

omawiane były m.in. zagadnienia: prawa autorskiego, ochrony baz danych, zabezpieczenia 

stron internetowych, regulaminów bibliotek, zasad gospodarki finansowej w bibliotekach, 



uwarunkowań wynikających z prawa zamówień publicznych itp.  W warsztatach uczestniczyli 

przedstawiciele samorządów.  

 

2.2  Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych 

W okresie sprawozdawczym prace w tym zakresie prowadził zespół kierowany przez 

Lidię Derfert-Wolf, który spotykał się wielokrotnie (2-3.09.2010 r. Konstancin-Jeziorna, 25-

26.10.2010 r. Warszawa, 2-3.12.2010 r., Toruń, 3.02.2011 r. Warszawa, 5-6.07.2011 r., 

Bydgoszcz). W spotkaniach uczestniczyli też eksperci oraz przedstawiciel Towarzystwa 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Określono metodologię badan i wyboru 

wskaźników efektywności bibliotek. Za podstawowe cele opracowania krajowego zestawu 

wskaźników funkcjonalności bibliotek przyjęto m.in. dostarczenie kadrze kierowniczej 

bibliotek narzędzi do zarządzania, monitoringu postępów działania, oceny wykonania zadań 

oraz wsparcie tworzenia strategicznych planów rozwojowych bibliotek. Ustalono, ze 

wskaźniki dobierane z punktu widzenia organizatora, kadry zarządzającej, bibliotekarzy oraz 

użytkowników muszą być zgodne z projektami krajowymi i zagranicznymi normami oraz 

zaleceniami międzynarodowymi. W wyniku prac Zespołu powstał zestaw 28 wskaźników 

funkcjonalności dla bibliotek publicznych, który został przekazany ekspertom do 

zaopiniowania. Zespół przyjął także projekt badania pilotażowego, które przeprowadzane jest 

w 2011 roku w dwóch bibliotekach publicznych miejskich (Wrocław, Szczecin), dwóch 

bibliotekach wojewódzkich (Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Książnica Pomorska) oraz 

pięciu bibliotekach pełniących rolę wojewódzkich i miejskich (Białystok, Bydgoszcz, Gorzów 

Wielkopolski, Rzeszów, Toruń). 

W dniach 18-19 kwietnia 2011 r. zorganizowano w Warszawie – Falenicy seminarium  

skierowane głównie do przedstawicieli bibliotek testujących wskaźniki funkcjonalności, w 

którym wzięły udział 23 osoby.  W trakcie spotkania omówiono szczegółowo 28 wskaźników 

wybranych dla polskich bibliotek publicznych, w tym definicje oraz cele i metody obliczania,  

przeanalizowano także 29 danych statystycznych wymaganych do obliczania wskaźników. W 

wyniku dyskusji zmodyfikowano i/lub zmieniono definicje niektórych danych statystycznych.  

W maju 2011 r. podjęto rozmowy z przedstawicielem Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego w sprawie ustanowienia normy ISO:11620 oraz przekazano opracowany w 

2010 roku projekt roboczy normy. W dniu 30.06. 2011 r. podpisano umowę pomiędzy SBP a 

PKN w sprawie przeprowadzenia przez Komitet formalnej procedury uzgodnienia i 

zatwierdzenia normy.  

 



2.3. Badanie stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz pragmatyki 

zawodowej 

Celem badań było ustalenie praktyk związanych ze stosowaniem pragmatyki 

zawodowej bibliotekarzy w warunkach zróżnicowania i niespójności, obowiązujących w tym 

zakresie aktów prawnych. Badanie bibliotekarzy dotyczyło: stażu pracy w danej bibliotece, w 

tym na określonym  stanowisku, posiadanych kwalifikacji i wykształcenia,  struktury 

stanowisk w bibliotece i systemu awansowania (warunki, wysokość podwyżek 

wynagrodzenia, dodatkowe formy gratyfikacji), retencji zasobów ludzkich w bibliotece. 

Zebrano opinie bibliotekarzy dotyczące kierunków zmian w pragmatyce zawodowej 

bibliotekarzy. Wyniki badań przeprowadzonych w województwach: małopolskim, 

zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim pomiędzy 15 lipca a 15 września 2010 r., 

zaprezentowano w raporcie „Stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych 

oraz naukowych, których organizatorami są wyższe uczelnie publiczne, Polska Akademia 

Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe”, opracowanym przez dr hab. Marię Próchnicką 

(IINiB UJ), we współpracy z Zespołem ZG ds. opracowania założeń jednolitej pragmatyki 

zawodowej, kierowanym przez Jerzego Krawczyka (członkowie: Piotr Bierczyński, Artur 

Jazdon, Anna Wiśniewska). Tekst raportu został udostępniony zespołom realizującym zadania 

dot. przygotowania nowej ustawy o bibliotekach oraz opracowania modelowej listy wymagań 

niezbędnych do wykonywania zawodu.  

Zespół ZG ds. opracowania założeń jednolitej pragmatyki zawodowej przygotował  

„Założenia modelowej listy wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu bibliotekarza”. 

Materiał ten ma charakter wstępny, będzie stanowił podstawę dalszych prac nad tym 

zagadnieniem. 

 

2.4. Kierunki kształcenia bibliotekarzy oraz badanie ich potrzeb w tym zakresie 

Zespół bibliotekarzy-praktyków, pod kierunkiem Danuty Koniecznej z Biblioteki 

Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, prowadził szerokie konsultacje z przedstawicielami 

uczelni kształcących bibliotekarzy. Odbyły się one dwukrotnie  w Warszawie (27.09. i 

29.11.2010 r.). Efektem współpracy było opracowanie wstępnej listy priorytetów w zakresie 

kształcenia bibliotekarzy, która została udostępniona na portalu sbp.pl. Przedstawiciele SBP 

uczestniczyli też w konferencji „Jak kształcić studentów informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa (INIB)? Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki” zorganizowanej 

przez IBIN Uniwersytetu Jagiellońskiego i SBP w dniach 6-7 czerwca 2011 r. w Krakowie, 



gdzie D. Konieczna wygłosiła referat nt. udziału Stowarzyszenia w kształceniu bibliotekarzy i 

pracowników informacji.  

 Równolegle, w ramach grantu FRSI, przystąpiono do badań  potrzeb pracowników 

bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz 

integracji zawodowej. Badanie wykonał w 2010 r. zespół ekspertów z Instytutu Książki i 

Czytelnictwa BN w składzie: dr Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, dr Adam Rusek. 

Badanie prowadzono w bibliotekach publicznych, w trzech województwach. Opracowany w I 

kwartale 2011 r. raport z badań został umieszczony na portalu sbp.pl  

W 2011 r. rozpoczęto część II. zadania, tj. badanie potrzeb pracowników bibliotek 

pedagogicznych i naukowych. Podstawą badania w bibliotekach pedagogicznych była ankieta 

zastosowana w bibliotekach publicznych, do której wprowadzono modyfikacje 

uwzględniające specyfikę tych instytucji. Ustalono że dla uzyskania porównywalnych grup 

badawczych badanie obejmie wszystkie biblioteki pedagogiczne (ok.331 placówek). Badania 

zrealizowano w czerwcu, we współpracy z Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG 

SBP. Badanie bibliotek naukowych planowane jest w październiku br.  

 

2.5. Opracowanie koncepcji zautomatyzowanego systemu wypożyczeń 

międzybibliotecznych  

Powołany przez ZG SBP zespół spotykał się kilkakrotnie. W czasie spotkań w 2010 r. 

ustalono  listę problemów do rozwiązania i harmonogram prac oraz kluczowe zagadnienia 

koncepcji projektu, które powinny znaleźć się w dokumencie końcowym opisującym projekt.  

Zadaniem kieruje  Maria Burchard, która na podstawie opracowań cząstkowych 

członków zespołu przygotowała projekt koncepcji Narodowego Zautomatyzowanego 

Systemu Wypożyczeń Międzybibliotecznych. Materiał rozesłany do członków zespołu, był 

przedmiotem dyskusji w czasie spotkania zespołu  17 lutego br. z udziałem eksperta – Jolanty 

Stępniak – dyrektor Biblioteki Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy spotkania zgłosili  

uwagi do przedstawionego dokumentu i zasugerowali niezbędne uzupełnienia. Nad 

końcowym tekstem dokumentu pt.: „Koncepcja Krajowego Zautomatyzowanego Systemu 

Wypożyczeń Międzybibliotecznych” pracowali:  Maria Burchard, Agnieszka Kasprzyk, 

Izabela Toczko, Elżbieta Górska. Eksperta, Jolantę Stępniak poproszono o przedstawienie 

pisemnej opinii nt. proponowanej koncepcji i warunków jej realizacji. Zebrany w trakcie prac 

zespołu wykaz literatury na temat wypożyczeń międzybibliotecznych został uzupełniony i 

przekazany do zaprezentowania w portalu sbp.pl jako dodatkowy wynik prac zespołu. Wykaz 



ten pozwoli na porównanie zainteresowania tematem wypożyczeń międzybibliotecznych w 

Polsce i innych krajach.  

W sierpniu 2011 r koncepcja została przedstawiona na posiedzeniu Prezydium ZG 

SBP, które ją zatwierdziło i określiło dalszy program działań rzeczniczych.   

 

2.6. Budowa nowego portalu SBP 

W okresie sprawozdawczym trwały intensywne prace nad uruchomieniem nowego 

portalu Stowarzyszenia (www.sbp.pl), który ma być platformą współpracy wszystkich typów 

bibliotek w Polsce oraz ważnym narzędziem integracji środowiskowej i poprawy komunikacji 

wewnątrz organizacji. Środki finansowe na realizację projektu zapewnił grant Fundacji 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W marcu 2010 r. rozpoczął pracę zespół redakcyjny 

portalu w składzie: Wioletta Lipińska – redaktor naczelny, Małgorzata Szmigielska – 

sekretarz redakcji, Konrad Stepanajtys – redaktor webmaster, Marek Słowiński – ekspert ds. 

informatycznych. Prace dotyczyły głównie projektowania poszczególnych modułów serwisu, 

wdrożenia technicznego i organizacyjnego, w tym  uruchomienia sklepu internetowego oraz 

promocji serwisu. Wystąpiły liczne kłopoty z wykonawcą serwisu, które spowodowały 

opóźnienie uruchomienia portalu. Start serwisu odbył się 20 grudnia 2010 r. .  

Przeprowadzono ponadto dodatkową rekrutację na stanowisko redaktora naczelnego 

portalu, po rezygnacji W.Lipińskiej. Funkcję p.o. redaktora naczelnego powierzono  

Małgorzacie Szmigielskiej, w wyniku postępowania wybrano także nowego sekretarza 

portalu, którym został Łukasz Stochniał- absolwent IINiSB UW.  

Mając na uwadze zwiększenie zaangażowania struktur Stowarzyszenia w 

kształtowanie wizerunku organizacji na portalu, zorganizowano szkolenie dla   

przedstawicieli okręgów, dotyczące Systemu CMS (16.07.2010 r.), który służy do zarządzania 

portalem.  

W I półroczu 2011 r. opracowano koncepcje nowych elementów strony głównej.  

Prowadzono na bieżąco aktualizację treści w zakładce „wiadomości”, stopniowo poszerzano 

zawartość danych o Stowarzyszeniu w innych zakładkach. Wprowadzono elementy graficzne 

promujące wydarzenia, organizowane przez Stowarzyszenie (bandery, buttony, ikony). 

Nawiązano kontakty ze strukturami SBP, przeprowadzono dla nich szkolenia umożliwiające 

samodzielne wprowadzanie treści dot. działalności okręgów i oddziałów SBP, pomagano w 

tworzeniu podstron sekcji i komisji ZG. Rozwijano współpracę z bibliotekami celem 

uzyskania  od nich materiałów na portal.  



Uruchomiono głosowanie internetowe w konkursach na plakat Tygodnia Bibliotek 

2011 oraz  Bibliotekarza Roku, co zintensyfikowało liczbę wejść na stronę i rozpoznawalność 

serwisu. Wprowadzono zakładkę „porady prawne”, gdzie współpracujący z portalem prawnik 

odpowiada na pytania bibliotekarzy. Nawiązano współpracę z innymi portalami 

społecznościowymi celem wymiany informacji (np. ngo.pl, nowyebib.info, Biblioteka+, 

Rynek-Książka, biblioteki.org, ikp.org.pl, ibby.pl).  

Rozpoczęto wydawanie newslettera, który zastąpił Ekspress ZG SBP.  

Przeprowadzono szeroką akcję mailingową nt. nowego portalu. Opracowano m.in. materiały 

reklamowe (ulotki), które umieszczano w teczkach  dla uczestników konferencji i seminariów 

organizowanych przez SBP lub partnerów Stowarzyszenia, a także rozdawano na targach 

książki. Przygotowano ofertę dla reklamodawców. Portal prezentowano na różnych 

spotkaniach ze strukturami SBP oraz innych (konferencje, szkolenia itp.). Pozyskano 

współpracowników przygotowujących relacje, wiadomości zamieszczane na portalu. 

Uruchomienie sprzedaży internetowej naszych publikacji oraz plakatu na Tydzień 

Bibliotek spowodowało wzrost dochodów z ich sprzedaży.  

Opracowano ponadto angielską wersję portalu, zamieszczano także wiadomości z 

zagranicznych  portali bibliotekarskich.  Wprowadzono internetowe zapisy na konferencje, 

seminaria i warsztaty,  organizowane przez SBP.   

Dzięki podejmowanym działaniom portal w krótkim czasie stał się rozpoznawalny i 

dobrze oceniany, co potwierdzają prowadzone statystyki. W okresie kwiecień – czerwiec 

2011 r. uzyskano następujące wyniki: 58082 odwiedzin, 28424 unikalnych użytkowników, 

5300 zarejestrowanych użytkowników, 329195 odsłon, 211 zamówień w sklepie; 450 

odbiorców newslettera.       

 

2.7. Kształtowanie nowoczesnego wizerunku SBP 

Zarząd Główny poświęcił wiele uwagi kreowaniu  atrakcyjnego wizerunku 

Stowarzyszenia dla dotychczasowych i potencjalnych członków organizacji oraz bibliotek i 

innych instytucji. Grant FRSI na wzmocnienie potencjału SBP umożliwił zaangażowanie w 

poprawę wizerunku specjalistów public relations oraz grafików.  W 2010 r. (25.08., 31.08., 

7.10) i 2011 r. (11-12.04. oraz 9.06.) zrealizowano cykl szkoleń dla struktur Stowarzyszenia 

(wzięło w nich udział łącznie ok. 100 członków SBP – przedstawicieli ZG, sekcji i komisji 

ZG, okręgów). Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi 

komunikacji do budowania pozytywnego wizerunku organizacji, prowadzenia kampanii na 

rzecz pozyskiwania nowych członków i instytucji wspierających, opracowania założeń 



programu ofert i ulg dla członków SBP itp. Po spotkaniu w kwietniu 2011 r., na którym 

prezentowano m.in. wyniki badania potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w 

zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej, opracowany 

został dokument pt. Ustalenia ze spotkania z przewodniczącymi okręgów SBP 11-12 kwietnia 

2011 roku. Zawiera on  najważniejsze ustalenia w 4 grupach tematycznych: I - Zalecenia do 

zastosowania w pracy zarządów okręgów w 2011 roku w upowszechnianiu informacji o SBP i 

jego działalności; II – Wykorzystanie e-narzędzi w komunikacji, III – Baza członków SBP, 

IV – Program ulg dla członków SBP.  

W trakcie warsztatów przedstawiono informacje o przyczynach i procesie 

powstawania nowego logotypu SBP oraz innych elementów identyfikacji wizualnej. Nowe 

logotypy SBP i Wydawnictwa SBP zostały pozytywnie zaopiniowane przez uczestników.  

We współpracy z firmą PR PARTNER, zaangażowaną w realizację projektu, powstał 

dokument pt.: „Działania wizerunkowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w trzech 

perspektywach czasowych – propozycje i rekomendacje”., który następnie stał się podstawą 

do opracowania „Programu działań wizerunkowych SBP na lata 2011, 2012-2013”. 

Kontynuowane były prace  wizerunkowe dot.:  

• kampanii 1% na rzecz SBP  (opracowano hasło kampanii: „1% dla SBP to kaPITalny 

wybór”, banner portalowy, prowadzono akcje mailingowe, reklamę w 

miesięcznikach), 

• nowej identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia (projekty logotypów SBP i  

Wydawnictwa SBP, wzory papieru firmowego, wizytówek, etykiet itp.),  

• przygotowania Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej, która oprócz nowych 

logotypów zawiera zasady ich stosowania, przykłady wykorzystania,    

• opracowania tekstów informacyjnych o SBP do komunikacji z czterema grupami 

odbiorców (studenci, bibliotekarze, władze samorządowe, sponsorzy) oraz do 

kontaktów z mediami,  

• zaprojektowania nadruku na torbę płócienną i produkcji toreb reklamowych, 

opracowania ulotek o SBP (ogólnej i dla młodych bibliotekarzy), roll-up-ów dla SBP i 

Wydawnictwa SBP, gadżetów reklamowych. 

Istotnym elementem poprawy komunikacji wewnętrznej i działań integracyjnych było 

rozpoczęcie procesu unifikacji adresów mailowych.  W tej chwili z adresów z końcówką 

sbp.pl mogą korzystać członkowie Zarządu Głównego, szefowie komisji, sekcji i zespołów 

ZG. Swoje adresy otrzymały także okręgi. Adresy imienne  zbudowane są według tego 



samego schematu: inicjał imienia, kropka, nazwisko. Okręgi mają przed „małpką” swoją 

lokalną nazwę np.: mazowiecki@sbp.pl.  

Wykonane w ramach umowy prace stanowią I etap ujednolicenia i uporządkowania 

informacji wizualnej Stowarzyszenia oraz przygotowania profesjonalnych materiałów 

promocyjnych.  Zarząd Główny SBP ustalił na posiedzeniu w dn. 9 czerwca br. termin 1 

lipca, jako datę rozpoczęcia wdrażania Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej. 

 Jedną z form aktywizacji członków Stowarzyszenia, zwłaszcza osób przed 35 rokiem 

życia, stała się organizacja ogólnopolskiego zjazdu młodych bibliotekarzy ( Forum Młodych 

Bibliotekarzy).  W 2009 r. IV FMB odbyło się w Krakowie (5-6.11.) ph.:  „Inicjatywy 

młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie”, zakres tematyczny 

obejmował tworzenie środowiska cyfrowego, trening interpersonalny, wzmocnienie 

wizerunku bibliotekarza; w 2010 r. V FMB pt.: „Jakość bibliotek w naszych rękach” 

obradowało w Lublinie (tematyka obejmowały komunikację interpersonalną oraz rozwój 

zawodowy w bibliotece). Obecnie. trwają przygotowania do VI FMB, które zaplanowano w 

dn. 15-16.09. w Poznaniu, hasło spotkania brzmi „OtwarciBibliotekarze.eu”.            

 Poprawie komunikacji wewnątrz organizacji służą rozpoczęte w 2011 r. prace nad 

budową bazy członków SBP, realizowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich, zarządzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

 

2.8. Promocja czytelnictwa i upowszechnianie dobrych praktyk bibliotecznych 

Tydzień Bibliotek 

 W latach 2010-2011 kontynuowano realizację ogólnopolskiego programu SBP 

Tydzień Bibliotek (VII i VIII edycja), promującego czytelnictwo, służącego umacnianiu 

pozytywnego wizerunku bibliotekarza w świadomości społecznej, upowszechnianiu dobrych 

praktyk bibliotecznych. Obchody Tygodnia Bibliotek 2010 odbywające się pod hasłem 

„Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”, w ramach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, objęte 

zostały patronatem ministrów: kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i szkolnictwa 

wyższego. Hasłem VIII edycji programu, która miała miejsce w dniach 8-15 maja 2011 r. był 

dwuwiersz: ”Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam, wchodzę” 

W całym kraju wiele małych i dużych bibliotek włączyło się aktywnie w 

popularyzację czytania oraz książek, organizując lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy 

recytatorskie, malarskie, przedstawienia, spotkania autorskie, koncerty, wykłady czy 

wystawy. Na portalu sbp.pl uruchomiono serwis zawierający informacje z bibliotek na temat 

wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek (wpłynęło ponad 80 relacji). Po 



zakończeniu akcji opracowano i opublikowano podsumowanie, w którym zaprezentowano 

najciekawsze wydarzenia z całego kraju. 

Zarząd Główny SBP ogłosił tradycyjnie dwa konkursy: na plakat oraz na najlepszy 

program działań związanych z promocją czytelnictwa i biblioteki. W regulaminach obu 

konkursów wprowadzono w 2011 r. kilka zmian. 

W konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek ustanowiono  dwa etapy. W etapie I Jury 

dokonało wyboru 15 plakatów (ogółem wpłynęło 67 prac), które przeszły do etapu drugiego. 

Etap II przewidywał głosowanie internautów.  

 W konkursie na najlepszy program działań wprowadzono nagrodę dodatkową, 

ufundowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Mogą ją zdobyć  

biblioteki, które wyślą elektronicznie programy do konkursu Komu po drodze?,  interesujące 

propozycje skierowane konkretnie do dwóch grup wiekowych (starszej młodzieży 16-25 lat 

oraz dorosłych 25-60 lat), do odbiorców, którzy mają mniejszy kontakt z biblioteką, bądź 

zupełnie z niej nie korzystają, dlatego tak istotne jest przyciągnięcie tych osób i pokazanie im, 

że biblioteka może stać się atrakcyjnym miejscem dla każdego, bez względu na wiek.  

Mistrz Promocji Czytelnictwa 

 Konkurs ma na celu: popularyzację działań bibliotek na rzecz upowszechniania 

czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, aktywizację bibliotek w promowaniu 

dobrej książki. W drugiej i trzeciej edycji tego programu nagrody dla laureatów sfinansowano 

z dotacji otrzymanej z Instytutu Książki.  Uzyskana dokumentacja potwierdziła wysoki 

poziom realizacji programu, pomysłowość i różnorodność oferty bibliotek, szeroki zakres 

organizowanych imprez oraz duże umiejętności bibliotek w pozyskiwaniu partnerów do 

współpracy.   

 

2.9. Działalność edukacyjno-szkoleniowa  

Podstawowymi formami działalności edukacyjnej i doskonalenia zawodowego 

bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej, były konferencje, seminaria, warsztaty, 

które Zarząd Główny organizował we współpracy z sekcjami, komisjami, strukturami 

terenowymi SBP, bibliotekami wszystkich rodzajów, uczelniami, fundacjami, placówkami 

opiniotwórczymi. W okresie czerwiec 2009 – sierpień 2011 odbyło się 40 tego typu 

przedsięwzięć (w 2009 r. - 14, w 2010 – 17, w 2011 r. – 9),  których tematyka dotyczyła 

najistotniejszych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa. Uwzględniając działalność 

edukacyjno-szkoleniową prowadzoną w strukturach terenowych oraz w sekcjach i komisjach 

ZG obliczono, że  z tej formy działalności Stowarzyszenia korzysta rocznie  ok. 3600 



bibliotekarzy i pracowników informacji.    

 

2.10. Działalność wydawnicza 

 Kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy oraz upowszechnianiu dobrych 

praktyk bibliotekarskich służy działalność Wydawnictwa SBP – największej w kraju oficyny 

wydawniczej w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej. Działalność ta jest z ramienia 

ZG nadzorowana przez Radę Programową Wydawnictwa SBP, którą od 2011 r. kieruje prof. 

Dariusz Kuźmina (IINiSB UW). W okresie sprawozdawczym regularnie ukazywały się 

zarówno czasopisma naukowe punktowane – kwartalnik „Przegląd Biblioteczny”, półrocznik 

„Zagadnienia Informacji Naukowej” (wydawany we współpracy z instytutem Informacji 

Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW), jak i miesięczniki „Poradnik Bibliotekarza” oraz 

„Bibliotekarz” (współfinansowany przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę 

Główną Województwa Mazowieckiego). Atrakcyjność tych ostatnich podnosiły dodatki 

tematyczne. W „Bibliotekarzu” ukazały się „Dobre praktyki”, poświęcone promocji 

oryginalnych programów i form działalności realizowanych przez biblioteki, szczególnie 

publiczne.  W „Poradniku Bibliotekarza” oprócz „Świata książki dziecięcej” ukazały się: 

dodatki: „Biblioteka dla seniorów”, „Dyskusyjne kluby książki w bibliotekach”,  „Młodzież w 

Bibliotece”, „Nowe media w bibliotekach dla dzieci i młodzieży”.  

 Kontynuowano procesy digitalizacyjne; oprócz „Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza” 

udało się dzięki grantowi MKiDN i współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych UW zdigitalizować „Przegląd Biblioteczny” oraz Zagadnienia Informacji 

Naukowej”. Zeszyty czasopism są dostępne w formie cyfrowej (do roczników 2007 włącznie) 

pod adresem www.bbc.uw.edu.pl oraz z portalu sbp.pl 

W analizowanym okresie ogółem ukazało się 39 publikacji zwartych. W 2010 r.  

rozpoczęto publikację nowej serii wydawniczej Biblioteki-Dzieci-Młodzież, która spotkała się 

z bardzo dobrym przyjęciem wśród bibliotekarzy. Uruchomiono ponadto sprzedaż 

elektroniczną wydawnictw. 

Dorobek Wydawnictwa i jego oferta prezentowane były  na kilku konferencjach, m.in. 

we Wrocławiu, Krakowie, Olsztynie. Zawarto ponadto umowy barterowe na promocję 

naszych książek m.in. w wydawnictwach: Murator Expo, Wydawnictwo dr Joseph Bauer, 

Biblioteka Analiz.  

 

3. Integracja środowiskowa  

 Zarząd Główny SBP podtrzymywał i rozwijał różne działania integracyjne. Obejmowały 



one m.in. uroczyste obchody w całym kraju Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) z udziałem 

członków ZG, omówione wcześniej spotkania z okręgami, sekcjami i komisjami ZG SBP. 

Przewodnicząca SBP oraz inni członkowie ZG uczestniczyli ponadto w kilkunastu 

uroczystościach jubileuszowych bibliotek oraz innych spotkaniach zawodowych i 

organizacyjnych, podczas których wręczane były medale i odznaczenia stowarzyszeniowe.  

 Istotnym elementem działań integracyjnych są nagrody. W latach 2010-2011 Komisja 

Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego rekomendowała Zarządowi Głównemu 

łącznie 7 prac, którym po zatwierdzeniu przez ZG   przyznano nagrody w kategoriach: prace o 

charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym (Jacek Tomaszczyk: Angielsko-

polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Hanna Batorowska: Kultura 

informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Wiesław Babik: Słowa kluczowe);  prace o 

charakterze dokumentacyjno-informacyjnym (Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek 

Puchalski, Agata Bastrzyk: Współczesne księgozbiory polskie za granicą: 1. Polskie i 

polonijne księgozbiory instytucji, Andrzej Mężyński: Biblioteki Warszawy w latach 1939 - 

1945 ); podręczniki akademickie (Jacek Wojciechowski: Biblioteka w komunikacji 

publicznej); prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym (Małgorzata Fedorowicz: 

Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej). 

 W konkursie na najlepszą pracę magisterską - Nagroda Młodych SBP im Prof. Marii 

Dembowskiej za rok 2010 r. nagrodę zdobyła  Anna Kalińska z Wrocławia za pracę p.t. 

Informacja biznesowa w internecie w świetle analiz stron WWW bibliotek szkół wyższych o 

kierunku ekonomicznym. 

 Nową formą działań integracyjnych ZG było zorganizowanie w 2011 r. po raz pierwszy 

ogólnopolskiego konkursu na najbardziej cenionego bibliotekarza – Bibliotekarz Roku 2010.  

Konkurs został wpisany do kalendarza wydarzeń związanych z obchodami „Dnia 

Bibliotekarza i Bibliotek”, programem promocji książek i czytelnictwa, oraz skorelowany z 

regionalnymi konkursami „Bibliotekarz Roku”, organizowanymi przez niektóre struktury 

terenowe SBP, czy wojewódzkie biblioteki publiczne. Zgodnie z regulaminem konkurs  

przebiegał dwuetapowo: etap I - wybory „Bibliotekarza Roku” danego województwa, 

przeprowadzone przez zarządy okręgów, etap II - głosowanie internetowe na portalu 

Stowarzyszenia. Z ramienia Zarządu Głównego koordynatorem konkursu została Ewa 

Stachowska-Musiał, członek honorowy SBP. Informacje o konkursie były szeroko 

reklamowane zarówno na portalu sbp.pl jak i w naszych czasopismach.  

W głosowaniu internetowym zwyciężyła, uzyskując zaszczytny tytuł Bibliotekarza Roku 

2010, Pani Barbara Kuprel, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej 



w Mońkach. Przedsięwzięcie wsparły środki uzyskane z programu operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich oraz z Instytutu Książki. W realizację I etapu (wybór Bibliotekarza 

Roku na szczeblu wojewódzkim) włączyli się organizatorzy bibliotek. 

 Charakter integracyjny miał też wyjazd edukacyjny 25 bibliotekarzy-członków SBP 

do bibliotek Saksonii i Turyngii (7-11.06.2010), zorganizowany we współpracy z Goethe 

Insitute, przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy. Uczestniczyli 

w nim bibliotekarze z bibliotek publicznych, naukowych i pedagogicznych.  

  

4. Współpraca międzynarodowa 

Okres sprawozdawczy charakteryzował się znacznym zwiększeniem aktywności 

międzynarodowej Stowarzyszenia, co wynikało przede wszystkim z pozyskania różnorodnych 

dotacji umożliwiających członkom SBP wyjazdy na kongresy zagraniczne oraz zapraszanie 

specjalistów zagranicznych do Polski. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć: 

• przystąpienie SBP w 2010 r. do międzynarodowej organizacji EBLIDA 

reprezentującej środowisko bibliotekarskie w Komisji Europejskiej, 

• uczestnictwo w Kongresach IFLA (Mediolan, Goeteborg, Puerto Rico),   

• spotkanie członków SBP (E. Stefańczyk, J. Jagielska, E. Górska) z przedstawicielami 

amerykańskiej organizacji IREX, która realizuje m.in. na Ukrainie, Litwie, Łotwie, 

Rumunii, Węgrzech, programy podobne do Programu Rozwoju Bibliotek, 

finansowane     przez  Fundację Billa i Melindy Gates (1.09.2009, Warszawa), 

• Convening on Strenthening Library Associations, spotkanie przedstawicieli  

stowarzyszeń bibliotekarskich oraz organizacji realizujących program biblioteczny, 

finansowany przez Bill&Melinda Gates Foundation, z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Polski, 

Rumunii i Ukrainy. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli członkowie ZG: 

Joanna Chapska i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,  (19-20.10.2009 r.), 

• European Congress on e-inclusion: technology and beyond in public libraries (22-

23.10.2009 r., Bruksela); SBP reprezentowała Joanna Chapska; celem spotkania było 

podkreślenie roli europejskich bibliotek publicznych, jako podstawowych 

komponentów rozwoju społeczeństwa informacyjnego,  

• zorganizowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (5-6.11.2009 r.) oraz w 

Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży "Nautilus" w Warszawie (10-

11.05.2011 r.) kolejnych warsztatów polsko-niemieckich dot. niekonwencjonalnych 

metod wspierania czytelnictwa (we współpracy z Goethe Institut),   



• uczestnictwo kol. Joanny Chapskiej w międzynarodowej konferencji pt. Metody 

jakościowe i ilościowe w bibliotekach (Qualitative and Qunatitative Metods in 

Libraries – QQML2010),  25-28.05.2010, Chania na Krecie, 

• udział kol. Ewy Chrzan w konferencji LIBER (2010 r.)  

• uczestnictwo przewodniczącego Sekcji Bibliotek Muzycznych - Stanisława Hrabiego 

w Międzynarodowych Konferencjach IAML (5-6.07.2009 r., Amsterdam, 27.06. – 

2.07.2010 r. Moskwa, 24 – 29. 07 2011 r., Dublin),  

• udział sekretarza generalnego SBP - Marzeny Przybysz w Międzynarodowym 

Kongresie Bibliografów (22-25.09.2010 r. Sankt Petersburg) - referat dot. bibliografii 

regionalnych w Polsce i działalności Zespołu ds. bibliografii regionalnych oraz 

nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Rosyjskich, 

• udział członka ZG SBP Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej w 19 posiedzeniu Rady 

EBLIDA i towarzyszącej obradom Rady międzynarodowej konferencji (26-

27.05.2011 r., Hiszpania, Malaga).Tematyka konferencji odbywającej się pod hasłem 

„One profession, one  future?”  koncentrowała się wokół problemów funkcjonowania 

bibliotek publicznych, narodowych i akademickich w warunkach powszechnego 

dostępu (nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych książnic) do bibliotek cyfrowych, 

e-booków i do innych zaawansowanych technologicznie usług elektronicznych, oraz 

wokół przyszłości repozytoriów open access i ich wpływu na działalność bibliotek 

uczelnianych,  

• spotkanie z bibliotekarzami ukraińskimi, zwycięzcami konkursu dot. innowacyjności 

w bibliotekach (28.06. 2011), 

• spotkanie z prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (PALA), 

29.06.2011 r.  

 

5. Współpraca z władzami  

Zarząd Główny aktywnie działał na rzecz zainteresowania organów administracji państwowej 

sprawami istotnymi dla bibliotek i bibliotekarzy, rozwoju czytelnictwa i budowania 

społeczeństwa wiedzy. W ramach tych działań wymienić należy:  

- udział w posiedzeniach: a) Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, działającej przy 

ministrze kultury i dziedzictwa narodowego b) Krajowej Rady Bibliotecznej  c) Sejmowej i 

Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Tematem spotkań były: biblioteki cyfrowe, 

książka elektroniczna i ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; d) 



Sejmowej Komisji ds. Młodzieży (6.10.2010 r., w sprawie   projektu ustawy o zmianie ustawy 

o systemie oświaty, który zakłada wprowadzenie zapisu o obowiązku prowadzenia przez 

szkołę biblioteki szkolnej), e) Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” 

(9.09.2009 r., SBP wyraziło sprzeciw wobec propozycji ł ączenia bibliotek, w tym szkolnych z 

publicznymi)   

- wyrażanie opinii środowiskowych na tematy i propozycje zawarte w dokumentach 

opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (np. Raport o stanie 

kultury), przekazanie do MKiDN apeli i stanowisk w sprawach: propozycji zmian w ustawie 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (sprzeciw SBP wobec zamiaru 

likwidacji zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami); utrzymania zerowej 

stawki podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne; pomocy dla bibliotek zalanych 

powodzią;  utrzymania dotychczasowego poziomu dotacji na zakupy biblioteczne w 2011 r.; 

przeznaczenia części środków z przewidywanego do wprowadzenia od stycznia 2011 r. 

podatku VAT na cele biblioteczne;  

- opinię nt. propozycji zakresu ekspertyzy zamawianej przez MNiSzW "Otwarte modele 

komunikacji naukowej w Polsce”; opinię dla MKiDN nt. dokumentu „Strategia Kapitału 

Społecznego”; list do MNiSzW w sprawie NUKAT z prośbą o objęcie troskliwym nadzorem 

rozwoju katalogu centralnego NUKAT, co powinno przełożyć się na stałe, stabilne 

dofinansowanie przedsięwzięcia, gwarantujące jego płynną rozbudowę; opinię dot. 

dokumentu „Creative Content in European Digital Singla Market, wzywającego do debaty nt. 

realizacji wyzwań, jakie stoją w związku z rozpowszechnianiem twórczości w formie 

cyfrowej itp. 

- konsultacje w Sejmie i Senacie (marzec 2011) nt. rządowego projektu ustawy o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw; 

przewodnicząca SBP  wyraziła sprzeciw wobec zapisu umożliwiającego łączenie bibliotek 

publicznych z innymi instytucjami kultury,    

Zarząd Główny podejmował także w urzędach centralnych i organach samorządowych 

interwencje w sprawach lokali bibliotecznych, a także opiniował i rekomendował kandydatów 

na stanowiska biblioteczne. 

 

6. Współpraca  z instytucjami z obszaru książki i czytelnictwa 

Doceniając wagę współpracy z organizacjami i instytucjami z obszaru książki i 

czytelnictwa Stowarzyszenie podtrzymywało wszystkie wcześniej wypracowane formy 

współpracy oraz włączyło się w nowe formy działania, obejmujące m.in.: 



- aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i 

Wydawców, powołanego w celu integracji przedsięwzięć promujących czytelnictwo, 

podejmowanych przez poszczególne grupy środowiskowe oraz inicjowanie nowych, 

wspólnych akcji związanych z upowszechnianiem książki. SBP włączyło się w obchody 

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, objęło patronatem Warszawskie Targi Książki,   

- współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie krajowego 

partnerstwa na rzecz Programu Rozwoju Bibliotek, realizacji „ Strategii Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-21, budowy ogólnopolskiej platformy cyfrowej, udziału 

w Kongresie bibliotek: „Biblioteka – lubię to” (listopad 2010), 

- stałą współpracę z Krajową Radą Biblioteczną, Konferencją Dyrektorów Bibliotek 

Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek 

Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych (w zakresie m.in. 

prezentowania wspólnych stanowisk wobec władz), Instytutem Książki (m.in. opiniowanie 

zasad przyznawania „Certyfikatu Biblioteki+),   

- współpracę z organizatorami Targów Książki Akademickiej ATENA oraz Muratorem 

EXPO, realizującym Warszawskie Targi Książki,  

- organizację spotkania tzw. konwentu – placówek działających w obszarze 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Tematami spotkań było przyjęcie wspólnego 

stanowiska (protestu) w sprawie utrzymania zerowej stawki podatku VAT na książki i 

czasopisma specjalistyczne,  

- współpracę z Koalicją na rzecz promocji czytelnictwa i bibliotek w Polsce – Republiką 

Książki. Inauguracja Republiki odbyła się podczas kongresu „Czytanie włącza” (8 grudnia 

2010, BN),w trakcie którego został podpisany manifest Republiki Książki 

- współpracę przy konferencjach i warsztatach, m.in. z: Biblioteką Narodową, Centralną 

Biblioteką Wojskową, Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego, WBP w Rzeszowie, WBP w 

Krakowie, WBP w Kielcach, Biblioteką UMK w Toruniu, Biblioteką Publiczną w Dzielnicy 

Białołęka „Nautilus” (wspólny grant „Spacerownik po Europie” otrzymany z Fundacji 

Orange), Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczna w Elblągu, Ośrodkiem Edukacji i 

Zastosowań Komputerów w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, 

Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Biblioteką Politechniki Poznańskiej, Wojewódzką 

Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.  

- umowę z Wydawnictwem Świat Książki, na mocy której Wydawnictwo przekazało SBP 

darowiznę w postaci książek o wartości ponad 1 mln zł. Stowarzyszenie przekazało książki 

bibliotekom, które ucierpiały w powodziach w 2010 roku oraz innym, najbardziej 



potrzebującym bibliotekom w kraju. Koordynatorami akcji były wojewódzkie biblioteki 

publiczne. 

 

7. Biuro ZG SBP 

W ramach swoich zadań Biuro prowadziło: obsługę administracyjną władz SBP, 

zarządów okręgów i oddziałów, sekcji, komisji; obsługę finansowo-księgową działalności 

statutowej i gospodarczej SBP; organizację konferencji, seminariów, warsztatów 

afiliowanych przez ZG oraz poszczególne jego ogniwa; przygotowania i obsługę portalu 

sbp.pl. W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności Stowarzyszenia Biuro redagowało 

„Biuletyn Informacyjny ZG SBP” oraz „Ekspres ZG SBP”, który w 2011 r. zastąpiono 

Newsletterem. Dbało ponadto o regularną dystrybucję książek i czasopism, prowadziło 

kolportaż materiałów informacyjnych SBP (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) oraz plakatów 

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.  

 W okresie sprawozdawczym Biuro przygotowało ponad 20 aplikacji do programów 

operacyjnych, prowadziło rozliczenia uzyskanych dotacji, dostosowało organizację 

finansowania do wymogów grantodawców. Prowadziło negocjacje z partnerami 

strategicznym i współpracującymi dot. form wsparcia SBP.  

Poszukiwało (z sukcesem) sponsorów i reklamodawców na konferencje wśród firm 

związanych z sektorem książki i wyposażeniem bibliotek.  

W grudniu 2010 r. ZG zatwierdził nową strukturę organizacyjną Biura. Od 2011 r. szefem 

Wydawnictwa SBP został pan Dariusz Kozłowski. 

 

 

 

 

 


