SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH W 2016 ROKU

1. Działalność Zarządu Głównego SBP
1.1.

Informacje organizacyjne Zarządu Głównego

W 2016 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania
statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, znowelizowanej na lata 2013–2021,
przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP 8 czerwca 2013 r. oraz z Programu działania
SBP na lata 2013-2017.
Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na 2016 rok terminarzem, Prezydium Zarządu
Głównego spotkało się na pięciu posiedzeniach (5.02; 4.04; 13.06; 30.09; 9.12), a Zarząd
Główny na trzech (4.04; 13-14.06; 9.12). W spotkaniach uczestniczyli również zaproszeni
goście: dyrektor Biura SBP - Anna Grzecznowska, z-ca dyrektora ds. wydawniczych - Marta
Lach, Małgorzata Hołodowicz – główna księgowa SBP. Na wybrane posiedzenia zapraszani
byli także: Ewa Stachowska-Musiał (przewodniczaca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG),
Małgorzata Dargiel-Kowalska (sekretarz Biura ZG), Elżbieta Górska (koordynator AFB),
prof. Jadwiga Konieczna (Uniwersytet Łódzki), Iwona Wiśniewska z Centrum NUKAT, Elżbieta Zaborowska – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej SBP.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SBP podjął 9 uchwał i Prezydium ZG
SBP - 1 uchwałę. Członkowie ZG inicjowali, prowadzili bądź uczestniczyli w licznych spotkaniach związanych m.in. z przygotowaniami do Jubileuszu 100.lecia SBP, organizacją
Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu, realizacją zadań objętych dotacjami (np. uczestnictwo w
Jury konkursów), organizacją warsztatów i konferencji ogólnopolskich, utrzymywaniem
współpracy z dotychczasowymi partnerami (IBUK Libra, MPLC) i pozyskiwaniem nowych
partnerów, zawieraniem umów barterowych. Odbyło się posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP (23 .03.), któremu przewodniczył prof. Dariusz Kuźmina. Podczas spotkania
podsumowano działalność Wydawnictwa w 2015 r. oraz określono główne kierunki polityki
wydawniczej w 2016 r.
1. 2. Działalność merytoryczna Zarządu Głównego
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W 2016 r. działalność Zarządu Głównego SBP skupiona była przede wszystkim na:
 kontynuacji prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, badaniem satysfakcji użytkowników bibliotek (grant MKiDN, Program
Obserwatorium Kultury na lata 2015-2017),
 realizacji zadań objętych dotacjami:
o

„Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” – grant Fundacji Batorego,

o Opracowanie cyfrowe artykułów z czasopism naukowych wydawanych przez
SBP wraz z ich upowszechnieniem i konserwacją – grant MKiDN,
o Digitalizacja publikacji i czasopism SBP – grant MNiSW,
o Badania fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych – grant MNiSW,
o Archiwizacja dokumentów SBP – grant NDAP,
o Najciekawsza akcja czytelnicza w ramach XIII edycji Tygodnia Bibliotek 2016
– grant MKiDN,
o V Salon Bibliotek – grant MKiDN,
o Udział w Kongresie IFLA Columbus/Ohio 2016 – dotacja MKiDN,
o Nagrody dla laureatów i finalistów konkursu „Bibliotekarz Roku” – dotacja
MKiDN,
o Organizacja Jubileuszu 100-lecia SBP – dotacja MKiDN,
o Wydanie książki „Nauka o Informacji” pod red. prof. Wiesława Babika – dotacja MKiDN,
 opracowaniu aplikacji na rok 2017:
o MKiDN
Program „Czasopisma”
– wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza",
Program „Promocja Czytelnictwa”
– VI Salon Bibliotek
– Realizacja projektu na najciekawszą akcje czytelniczą w ramach XIV edycji programu Tydzień Bibliotek
Program „Kultura cyfrowa”
– Digitalizacja czasopism „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz rozbudowa
Archiwum Cyfrowego SBP
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Program „Kultura dostępna”
– Teatr w bibliotece,
Program „Wspieranie działań muzealnych”
– Wystawa „Bibliotheca Magna”: dzieje Biblioteki Jagiellońskiej w stulecie SBP ukazane
o MNiSW:
Działalność upowszechniająca naukę
– Wydanie numeru specjalnego czasopisma „Przegląd Biblioteczny” (wersja elektroniczna).
Poniżej działalność merytoryczną zaprezentowano według celów strategicznych i szczegółowych „Strategii SBP na lata 2013-2021”
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
Cel szczegółowy I.1 Wzmocnienie roli SBP w tworzeniu uregulowań prawnych mających
wpływ na rozwój bibliotek i zawód bibliotekarza
W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalność bibliotek
oraz zawód bibliotekarza wymienić należy przygotowanie opinii i ekspertyz dot. m.in.:
 projektu rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie
szkół oraz do projektu rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce,
 rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej,
 projektu rozporządzenia MKiDN w sprawie sposobu i trybu zaliczania niektórych bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu,
 projektu rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego; dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE,
 wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji filii w
Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu,
Cel szczegółowy I.2: Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i realizowaniu programów rozwoju bibliotek.
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 opinie w sprawie odwołań i powołań dyrektorów bibliotek (Białystok, Milanówek,
Dąbrówka, Lipno, Mszczonów, Rzepiennik Strzyżewski, Bolesław, Gostynin, Sadki,
Otwock, Dąbrówno, Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, CBR, Instytut Książki),
 udział przedstawicieli SBP w konkursie na dyrektora Książnicy Podlaskiej oraz w
konkursie na dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie,
 aktualizacja wpisu SBP do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
urzędy pracy.
Cel szczegółowy I.3 Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz
inicjowanie opracowania nowych norm i standardów
W roku 2016 kontynuowano prace w ramach projektu dotowanego przez MKiDN „Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek, badanie zmian i wpływu na rozwój społeczny i ekonomiczny”. Projekt , planowany na lata 2015-2017 zakłada , w sposób obiektywny, zgodny z międzynarodowymi standardami zdiagnozowanie i monitorowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu bibliotek publicznych i pedagogicznych we wszystkich obszarach ich działania, zwłaszcza oferowanych usług na poziomie najmniejszych bibliotek gmin
wiejskich, a także na poziomie regionalnym, lokalnym i ogólnopolskim. Rok 2016 był drugim
rokiem wdrażania metody systematycznej obserwacji i oceny funkcjonowania bibliotek publicznych oraz pedagogicznych. W badaniu uczestniczyło 1588 z bibliotek publicznych oraz
111 bibliotek pedagogicznych. W ramach prac eksperckich podjęto następujące działania:
przekazano zweryfikowane tłumaczenie normy ISO 11620:2014 dot. wskaźników funkcjonalności bibliotek do KT nr 242 dla opracowania projektu roboczego, zakończono prace nad
weryfikacją tłumaczenia normy ISO 16439:2014 nt. badania wpływu bibliotek. Przeprowadzono analizę porównawczą metod i praktyk stosowanych na świecie w zakresie badania
wpływu bibliotek . Przeprowadzono badania satysfakcji użytkowników w 44 bibliotekach
publicznych województwa dolnośląskiego, poprzedzając badanie szkoleniem online dla
przedstawicieli bibliotek wytypowanych do udziału w badaniach.
Ważnym środkiem promocji badań efektywności bibliotek i źródłem informacji dla bibliotekarzy o metodologii badań i stosowanych narzędziach był serwis internetowy projektu AFB.
Opublikowano wyniki badań efektywności za rok 2015 prowadzonych w bibliotekach publicznych i pedagogicznych. Przeprowadzono szkolenia online administratorów merytorycznych z bibliotek publicznych i pedagogicznych. Opracowano filmy instruktażowe dla dyrek4

torów bibliotek publicznych i pedagogicznych nt. metod prowadzenia analizy danych biblioteki. Odbyło się posiedzenie Rady Projektu AFB.
Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Cel szczegółowy II.1 Współpraca SBP z bibliotekami i innymi instytucjami w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy
1) spotkanie z wiceminister MKiDN oraz dyrektorem Dep. Mecenatu Państwa w sprawach IFLA 2017 (uruchomienie programów dla bibliotek umożliwiających udział w
Kongresie, przyznanie środków na organizację wolontariatu ), Jubileuszu 100. SBP (
dotacje na wydanie książki „Nauka o informacji”, przygotowanie filmu o SBP, zorganizowanie koncertu okolicznościowego),
2) realizacja porozumienia z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie w
sprawie nieodpłatnego udostępniania sal na warsztaty SBP,
3) współpraca z Uniwersytetem Łódzkim w sprawie opracowania monografii o SBP na
100-lecie Stowarzyszenia,
4) współpraca z IINiSB UW przy realizacji grantu uzyskanego z MNiSW dot. digitalizacji czasopism naukowych i serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka,
5) współpraca z BN przy realizacji grantu uzyskanego z MNiSW „Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych”,
6) współpraca z BN przy realizacji grantu uzyskanego z MKiDN (program Kultura Cyfrowa) dot. konserwacji czasopism naukowych oraz zmiany do formatu pdf,
7) współpraca z bibliotekami przy realizacji konkursów: Mistrz Promocji Czytelnictwa
2015; Tydzień Bibliotek 2016; Nagroda Młodych,
8) zakończenie grantu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, złożenie
sprawozdania do Fundacji Batorego, we współpracy z Fundacją SYNAPSIS,
9) realizacja grantu uzyskanego z MKiDN dot. organizacji V Salonu Bibliotek podczas
Targów Książki Historycznej 24-27.11 (seminarium „Historia w bibliotece: gromadzenie źródeł do badań, miejsce spotkań niezwykłych ludzi”, organizacja interaktywnego spotkania z książką (inscenizacja teatralna dla dzieci, mini-quiz, spotkania autorskie w Salonie), konkurs, katalog publikacji historycznych bibliotek; współpraca z
Fundacją Historia i Kultura,
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10) realizacja grantu uzyskanego z Naczelnej Dyrekcji Archiwum Państwowego dot. archiwum SBP,
11) spotkanie z nowym dyrektorem Biblioteki Instytutu Goethego w Warszawie i realizacja warsztatów dot. nowoczesnych form promocji czytelnictwa (lipiec),
12) spotkanie z przedstawicielami FRSI i bibliotekarzami z Danii, Litwy, Norwegii i Łotwy,
13) spotkanie z dyrekcją Głównej Biblioteki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konferencji dla niepełnosprawnych w 2017,
14) współpraca z Dolnośląską Biblioteką Publiczną przy organizacji konferencji „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” (6-7.10.2016),
15) współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu i Miejską Biblioteka w Opolu przy organizacji XI Forum Młodych.
Cel szczegółowy II.2: Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem
książki, informacji i bibliotek
ZG SBP kontynuował współpracę z organizacjami i instytucjami promującymi książkę
i czytelnictwo, podtrzymywał wcześniej wypracowane formy współpracy oraz włączał się w
nowe inicjatywy. Spośród licznych działań wymienić należy:
1. udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej,
2. spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych,
3. współpracę z BN, miastem Wrocławiem w zakresie przygotowań do organizacji IFLA
2017,
4. współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi Książki,
targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych (targi ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej (organizacja Salonu Bibliotek podczas Targów Książki Historycznej, listopad), MT Targi Polska (Targi Dziedzictwo),
5. współpracę z innymi organizacjami, np. Oddziałem SBP w Warszawie, Biblioteką Narodową, Centralną Biblioteką Wojskową, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu,
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Miejską Biblioteką Publiczna w Opolu (organizacja XI Forum Młodych Bibliotekarzy), Polską Sekcją IBBY, itp.,
6. współpracę z jednostkami administracji centralnej i samorządami realizującymi zadania w zakresie działania instytucji kultury, w tym bibliotek i ich wpływu na funkcjonowanie środowisk lokalnych, upowszechnianie wiedzy, kształtowanie postaw obywatelskich, np. MEN (świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy), MNiSW (System Informacji o Nauce), MKiDN (prawo autorskie), Sejmowa Komisja Kultury,
7. wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (udzielono
patronat SBP w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury, np.: konferencji: „Bezpieczeństwo w bibliotece”, „Granty i projekty naukowe – od aplikacji do
finansowania”; Warszawskim Targom Książki; Targom Dziedzictwo; Targom Wydawców Katolickich; konkursowi „Mądra Książka Roku 2015”, Małopolskiemu Forum Bibliotek, Nadmorskiemu Plenerowi Czytelniczemu, Ogólnopolskiemu Konkursowi im. K. Makuszyńskiego, konkursom: „Malowane Poezją”, „Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy”,” Międzyplanetarny wyścig”, „Z książką na start”,
8. realizacja umowy dot. organizacji seminarium pt. „Przemiany komunikacji medialnej” (28.10) podczas 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie,
9. udział przedstawicieli SBP i Wydawnictwa SBP w debacie panelowej podczas Salonu
Technologii i Wyposażenia dla Edukacji , na Targach w Kielcach (5-7.10.2016),
10. zawarcie umowy z Instytutem Książki na realizację działań promocyjnych,
11. SBP partnerem Nocy Bibliotek.
Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa, są konkursy. W 2016 r. zrealizowano:
 XIII edycję Tygodnia Bibliotek, która odbywała się pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom: I miejsce – Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, II miejsce – Miejskiej Bibliotece Publicznej im Melchiora Wańkowicza w
Stalowej Woli, III miejsce – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie. Wyróżnienia trafiły do Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Gminnej Biblioteki Publicz-
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nej w Białaczowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w
Lubaczowie, Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.
 VIII edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”: I miejsce zdobyła Powiatowa i
Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, II miejsce – Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie, III miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju. Przyznano także 4 wyróżnienia: Bibliotece Publicznej Gminy Zamość
z/s w Mokrem, Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym, Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi wraz z filiami w Kutnie, Łęczycy, Pabianicach, Zgierzu.
Cel szczegółowy II.3 Udział SBP we współpracy zagranicznej.
1. W ramach przygotowań do organizacji Kongresu IFLA w Polsce w 2017 r.; udział w
spotkaniach z przedstawicielami IFLA, Biblioteki Narodowej, miasta Wrocław. Powołanie zespołu SBP koordynującego prace związane z organizacją IFLA 2017, zwrócenie się do okręgów z propozycją zgłaszania tematów pre-konferencyjnych i imprez
towarzyszących Kongresowi; udział w Kongresie IFLA 2016 r. w Columbus/Ohio,
13-19.08 (E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, J. Golczyk) i podpisanie umowy
na realizację Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu,
2. współpraca z IAML: udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w posiedzeniu 65 Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML w
Rzymie (3-8 lipca),
3. wyjazd J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej i Magdaleny Gomułka (Okręg SBP w Katowicach)
w dn. 14-16 grudnia do Hagi na zaproszenie IFLA, w ramach programu Rzecznictwo
na rzecz Bibliotek – wyjazd sfinansowany przez IFLA.
Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Cel szczegółowy III.1 Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
Kontynuowano prace nad rozwojem portalu sbp.pl, który jest podstawowym kanałem informacji i komunikacji ze środowiskiem bibliotekarskim. W 2016 roku, średnio miesięcznie,
portal sbp.pl odwiedzało 10560 użytkowników; podczas 22000 wejść dokonano 93130 odsłon.
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Główne prace redakcji portalu obejmowały:


obsługę e-sklepu, w tym uruchomienie narzędzi umożliwiających zamawianie ebooków, elektronicznych artykułów z czasopism wydawanych przez SBP,



uruchomienie polskiej strony IFLA 2017 i rejestrację wolontariuszy,



uruchomienie zakładki dot. Roku Sienkiewicza w bibliotekach,



prowadzenie profilu na facebooku i twitterze,



wydawanie newslettera,



współudział w organizacji i promocji warsztatów organizowanych przez SBP,



kontynuowanie kampanii promocyjnej portalu (ulotki, banery)



prowadzenie serwisu Tydzień Bibliotek 2016.

Cel szczegółowy III. 2 Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Przeprowadzono konkursy - Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego oraz Nagroda Młodych im. prof. Marii Dembowskiej.
Nagrodę Naukową im. Adama Łysakowskiego otrzymali:
- Ewa Głowacka za pracę Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, model i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych,
- Małgorzata Korczyńska-Derkacz za pracę Kronika Państwowego Instytutu Książki (19451949),
- Dorota Siwecka za pracę Światowy model informacji bibliograficznej: programy i projekty
(1950-2010),
- Marzena Świgoń za pracę Dzielenie się wiedzą i informacją: specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim.
Nagrody Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej otrzymali:
I nagroda – Jakub Maciej Łubocki za pracę Okładka jako część dokumentu na przykładzie
płyty gramofonowej,
II nagroda – Magdalena Zych za pracę Przekaz symboliczny i podejście User Experience na
przykładzie serwisów internetowych teatrów krakowskich,
Wyróżnienie – Aleksandra Janiak za pracę Reklama książki dla dzieci i młodzieży w Polsce i
za granicą.
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Na portalu SBP realizowano kampanię 1%, ponadto wydrukowano zakładki promocyjne,
przygotowano dla bibliotek pakiety materiałów pomocowych oraz publikacji poradnikowej,
które ułatwiają obsługę czytelników z autyzmem, uzyskano patronat Prezydenta RP nad Jubileuszem 100.SBP oraz członkostwo ministrów kultury, edukacji , nauki i szkolnictwa wyższego i in. w Komitecie Honorowym)
Cel szczegółowy III.3 Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP
1. Realizowano zapisy regulaminu ulg i bonusów dla członków SBP (utrzymano 10%
ulgi w opłatach za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz na zakup
wydawnictw SBP),
2. We współpracy z Zarządem Oddziału SBP w Opolu, WBP w Opolu i MBP w Opolu

zorganizowano 11 Forum Młodych Bibliotekarzy pt.: „W bibliotece wszystko gra”
(15-16.09), w którym uczestniczyło ponad 100 osób.
Cel szczegółowy III.4 Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza
1. Zorganizowano VI edycję ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku” w nowej
formule - w konkursie „Bibliotekarz Roku 2015” I miejsce zajęła Marta Kłyś z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, II miejsce Jacek Smółka z olsztyńskiej Planety, III miejsce Agnieszka Dworak z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzeszowie,
2. Popularyzowano postacie (sylwetki, dorobek) znanych bibliotekarzy poprzez artykuły
i wywiady w czasopismach „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”.
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 - Medal W dowód uznania (18), Honorową Odznakę SBP (13), Medal Bibliotheca
Magna Perennisque (1). Przewodnicząca SBP skierowała też 11 listów okolicznościowych do
zasłużonych bibliotekarzy odchodzących na emeryturę, dyrektorów bibliotek, szkół itp.
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Cel strategiczny IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i
doskonalenia zawodowego
Cel szczegółowy IV.3 Wspieranie edukacji bibliotekarzy
1. Działalność wydawnicza w zakresie bibliotekarstwa, informacji naukowej i dziedzin
pokrewnych
W 2016 r. wydawnictwo SBP wydało 16 pozycji, w tym 8 z serii „Nauka-DydaktykaPraktyka”, 2 – „Propozycje i materiały”, 4 – „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”, 2 –
„Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”, 2 – poza seriami.
Wykaz tytułów:
Nauka-Dydaktyka-Praktyka
Bartłomiej Włodarczyk – Mapy tematów w językach haseł przedmiotowych,
Małgorzata Kisilowska – Kultura informacji,
LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, (red.) Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski ,
Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa, (red.) Barbara
Sosińska‐Kalata,
Jadwiga Woźniak‐Kasperek, Bartłomiej Włodarczyk – Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej ‐ od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego,
Bibliografi@ – historia, teoria, praktyka, (red.) Jadwiga Woźniak‐Kasperek, Jerzy Franke,
Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 4, (red.) Hanna Tadeusiewicz, Magdalena
Rzadkowolska, Agata Walczak‐Niewiadomska,
Nauka o informacji. Wybrane zagadnienia. (red.) Wiesław Babik.
Propozycje i materiały
Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, (red.) Maja
Wojciechowska,
Rafał Golat – Aspekty prawne działalności bibliotek.
Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia
Marta Jaworek – Mit Dziecka Korczak – Nietzsche – Zaratustra.
Geografia Krain Zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej,
młodzieżowej i fantastycznej, (red.) Weronika Kostecka i Maciej Skowera,
Czytanie Menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej,(red.)
Anna Mik, Patrycja Pokora i Maciej Skowera,
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Aleksandra Maria Korczak – Zgoda na siebie. Przełamywanie imperatywu socjalizacji w cyklu o Muminkach autorstwa Tove Jansson.

Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza
Grażyna Bilska – Kalendarium rocznic i wydarzeń. Ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli,
animatorów kultury,
Aleksander Radwański – Antyporadnik: czego nie powinniśmy robić z komputerem
w małej bibliotece.
Poza seriami
Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem. (red.) A. Grzecznowska,
Katalog publikacji historycznych Bibliotek. (red.) M. Lach.
W zakresie czasopism wydano 12 numerów „Bibliotekarza” i 12 numerów „Poradnika Bibliotekarza”, 4 numery „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 numery „Zagadnień Informacji Naukowej”. Ukazały się także 2 numery „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP”, Oferta Wydawnicza 1-2, plakaty TB oraz kilka tytułów dodruków.
2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów
W 2016 r. odbyło się 5 konferencji i seminariów, we współpracy z sekcjami i komisjami
ZG SBP, strukturami terenowymi Stowarzyszenia, bibliotekami: XI Forum Młodych Bibliotekarzy ph. „W bibliotece wszystko gra” (15-16 września, Opole), Ogólnopolska Konferencja
pt. Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie (6-7.10, Wrocław), konferencja „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich” (1-2.12, Warszawa), seminarium Historia w bibliotece: gromadzenie źródeł do badań,
miejsce spotkań niezwykłych ludzi, w ramach XXV Targów Książki Historycznej (23-27 konferencje i seminaria: dżs (marzec, Wrocław), 35 spotkanie Zespołu Bibliografii Regionalnej
„Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej” (6-7 .06., Wrocław).
Zorganizowano w ciągu roku 31 warsztatów (w tym: 28 stacjonarnych i 3 e-learningowe)
oraz 12 warsztatów w ramach FMB. Ogółem przeszkolono ok. 630 osób
Niektóre warsztaty zrealizowano na zamówienie bibliotek i innych instytucji w ich siedzibach
(Zielona Góra, Mińsk Mazowiecki, Radom, Wrocław, Szczecin). Warsztaty dotyczyły następujących tematów:
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 Formy promocji biblioteki i aktywizacji czytelników – flashmob, lipdub, gra miejska
(15 stycznia),
 Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i
związane z nim problemy interpretacyjne (22 stycznia),
 Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji (19 lutego),
 Tworzenie filmowych opowieści – kurs e-learningowy (1-22 lutego),
 Kultura języka w Internecie, poprawność zamieszczanych tekstów (26 lutego),
 Cykl warsztatów terapeutycznych: Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji,
Rozwijanie przez czytanie (10-11 marca),
 Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach (18 marca),
 Elektroniczne książeczki i komiksy w bibliotece, kurs e-learningowy (1-21 marca),
 ABC ochrony danych osobowych w bibliotece, która nie powołała ABI (15 kwietnia),
 Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotek (22 kwietnia),
 Grafika komputerowa dla niegrafików – poziom II: Edycja zajęć i tworzenie projektów w edytorze graficznym (13 maja),
 Strona www biblioteki – najnowsze trendy, propozycje rozwiązań w zakresie budowy
i prezentacji treści (18 maja),
 Strony www dla bibliotek ( 16-17 maja, Szczecin),
 EduAkcja – Biblioteka – Usłyszeć i zobaczyć literaturę (19 maja),
 Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem (9 czerwca),
 Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji (19-20 września),
 Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia (21 września),
 Crowdsourcing w bibliotece (23 września),
 Kancelaria i archiwum zakładowe (19 października),
 Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych (20 października, Mińsk Mazowiecki),
 Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem (9 listopada),
 Prawo autorskie (23 listopada).

Warsztaty organizowane przez struktury SBP:
 - szkolenia z umiejętności efektywnego budowania zespołu (Okręg w Poznaniu)
 - I Seminarium Bibliotek Krakowa i Małopolski (Okręg w Krakowie) – październik
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 - konferencja „Ludzie Książki Pomorza Zachodniego” (Okręg w Szczecinie)– maj
 - webinarium „Bezpieczeństwo w sieci” (Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych) – marzec
 - webinarium „Czytelnik oporny” (Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych) –
maj
2.Działalność komisji, sekcji i zespołu ZG SBP
Komisje, sekcje, komisje i zespół ZG SBP, wypełniając cele szczegółowe Strategii SBP na
lata 2010-2021 i będąc płaszczyzną wymiany doświadczenia zawodowego, dają możliwość
podejmowania nowych inicjatyw zawodowych oraz dzielenia się zdobywaną wiedzą. W analizowanym okresie organizowały konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty. Współpracowały pomiędzy sobą, z bibliotekami, samorządami lokalnymi, władzami administracyjnymi
i resortowymi. Członkowie poszczególnych komisji, sekcji i zespołu wygłaszali referaty, publikowali teksty. Ich praca integruje środowisko i promuje reprezentowane przez nich struktury. Podejmowane działania miały związek z przekazywaniem praktycznych umiejętności i
wiedzy – warsztaty i seminaria kierowane były do konkretnych grup bibliotekarzy, pracujących z poszczególnymi grupami użytkowników, czy z konkretnymi postaciami dokumentów.
Istotne były także działania polegające na popularyzowaniu nowoczesnej wiedzy w środowiskach lokalnych. Przedstawiciele struktur działają w organizacjach międzynarodowych.
W 2016 r. działały następujące jednostki ZG SBP:
1. Komisja Edukacji Informacyjnej
2. Komisja Nowych Technologii
3. Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
4. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
5. Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
6. Komisja Zarządzania i Marketingu
7. Sekcja Bibliotek Muzycznych
8. Sekcja Bibliotek Naukowych
9. Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
10. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
11. Sekcja Bibliotek Publicznych
12. Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
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13. Sekcja Fonotek
14. Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz)
Poniżej omówiono główne formy aktywności wymienionych struktur ZG.
Komisja Edukacji Informacyjnej
- Prowadzenie strony internetowej KEI na portalu SBP oraz profilu Edukacja Informacyjna na
Facebooku
- Realizacja konkursu na wykorzystanie publikacji “Bibliostory - edukacyjne historie komiksowe” podczas zajęć z edukacji informacyjnej i medialnej. Zostało nadesłanych 19 propozycji, które nagrodzono egzemplarzami komiksu (styczeń 2016 r.); prezentacja "Bibliostory edukacyjne historie komiksowe" na Europejskiej konferencji edukacji informacyjnej ECIL w
Pradze (październik 2016 r.); poster nagrodzony pierwszą nagrodą na najlepszy plakat konferencyjny
- Udział w projektach badawczych, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, luty-czerwiec (Z. Wiorogórska)
- Publikacje członków KEI związane z edukacją informacyjną
- Udział członków KEI w konferencjach, warsztatach, szkoleniach związanych z edukacją
informacyjną: Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu. Warszawa, 16 listopada 2016 r.;
Warsztaty ICM UW na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Warszawa, 17 października 201

Komisja Nowych Technologii
- Administracja zasobem cyfrowym SBP w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej
- Prowadzenie podstrony na portalu SBP, Facebooku.
- Prowadzenia bloga Komisji.
- Przygotowanie wykładu o zasobach cyfrowych bibliotek dla bibliotekarzy bibliotek szczecińskich.

Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
- Promowanie specjalistycznej tematyki ochrony i konserwacji narodowego zasobu bibliotecznego na forum krajowym.
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- Współpraca w organizowaniu IV Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2016 (5-7 października
2016 r.); podczas targów przewodnicząca Komisji, Beata Czekaj-Wiśniewska moderowała
jeden z paneli, a na konferencji " Ochrona zbiorów bibliotecznych: konserwacja w bibliotekach polskich” dwóch członków Komisji wystąpiło z referatami.
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 2 spotkania (14.04. i 16.05.) i 6
konsultacji mailowych, podczas których analizowano i zaopiniowano 51 wniosków o odznaczenia, zgłoszonych do Biura ZG SBP przez upoważnione ogniwa organizacyjne stowarzyszenia. Pozytywnie zaopiniowano 46 z nich na następujące odznaczenia i wyróżnienia SBP:
medal „Bibliotheca Magna Perennisque” – 2 wnioski, Honorowa Odznaka SBP - 13 wniosków, medal „W dowód uznania” – 19 wniosków; w przypadku 9 wniosków KOiW zaproponowała wystosowanie Listów Gratulacyjnych zamiast postulowanych odznaczeń SBP (wysłano 3).
Komisja brała aktywny udział w realizacji konkursu Bibliotekarz Roku 2015. Na
podstawie rankingów z 15 okręgów SBP, które brały udział w Konkursie (I etap), wyliczyła
ranking zbiorczy okręgów, a następnie ranking finałowy, który wyłonił zwycięzcę konkursu
Bibliotekarz Roku 2015 (z uwzględnieniem głosowania internetowego). Przewodnicząca
Komisji zgłosiła przewodniczącej SBP wniosek z propozycją ustanowienia trzech stopni
medalu Bibliotheca Magna Perennisque, w celu rozszerzenia oferty odznaczeń. Komisja
zadeklarowała także opracowanie

modyfikacji regulaminów przyznawania medali i

odznaczeń Stowarzyszeniowych.
Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
- Uczestnictwo w spotkaniach w BN na temat tworzenia nowego języka informacyjnowyszukiwawczego.
- Spotkania z bibliotekarzami bibliotek pedagogicznych i dyskusje dot. przyszłości opracowania rzeczowego zbiorów bibliotecznych.
- Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy, Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego w organizowaniu spotkań dyskusyjnych dotyczących analizy potrzeb czytelników w wyszukiwaniu zbiorów w bibliotekach. Dyskusje prowadzono na temat
jakości analizy treści dokumentów, wyrażania myśli za pomocą języków informacyjnowyszukiwawczych przy tworzeniu katalogów (indeksów).
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Komisja Zarządzania i Marketingu
- Organizacja konferencji X Bałtycka Konferencja z cyklu „Zarządzanie i organizacja bibliotek” w dn. 11-13.05. pt.: „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej” i prace nad wydaniem materiałów pokonferencyjnych.
- Wydanie 8 numerów czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”.
Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML
- Zebrania Zarządu: 4.02. UAM w Poznaniu, - przedmiotem obrad było m.in.: sprawozdanie
z działalności Sekcji w roku 2015, podsumowanie VII Spotkania Roboczego Bibliotekarzy
Katalogujących Muzykalia w Warszawie (Centrum NUKAT, 26- 27 X 2015), przygotowania
do Kongresu IAML w Rzymie w dniach 3-9 lipca 2016, omówienie aktywności w ramach
projektów bibliograficznych RILM Abstracts of Music Literature i RISM (Międzynarodowy
Inwentarz Źródeł Muzycznych), przygotowania do organizacji konferencji poświęconej zagadnieniom spuścizn muzycznych, planowanej na grudzień 2016 roku w Warszawie, omówienie stanu prac nad projektem „Polskie czasopisma muzyczne w bibliotekach cyfrowych”.
24.06. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, przedmiotem obrad były m.in.: wybory do Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (S. Hrabia został przewodniczącym IAML), przygotowania
do udziału w Kongresie IAML w Rzymie oraz do organizacji Kongresu IAML w Polsce
(2019 r.), kontynuacja prac na rzecz uwidocznienia polskich czasopism muzycznych w polskich bibliotekach cyfrowych.
- Organizacja konferencji „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich” (1-2. 12., BUW). Wzięło w niej udział ok. 40 uczestników reprezentujących 22
biblioteki muzyczne, BN, a także goście z zagranicy – Marek Żebrowski, Kierownik Polish
Music Centre, Thornton School of Music, University of Southern California z Los Angeles.
W referatach przedstawiono dokonania dwóch najważniejszych archiwów muzyki polskiej:
Archiwum Kompozytorów Polskich przy BUW i Polish Music Centre z Los Angeles. W komunikatach skupiono się na prezentacji wybranych archiwów znajdujących się bibliotekach
muzycznych. W trakcie warsztatów „Co zrobić z sukienką w archiwum…? i wiele innych
pytań muzycznego bibliotekarza”, prowadzonych przez Magdalenę Borowiec i Aleksandrę
Górkę z Archiwum Kompozytów Polskich, omówiono poszczególne etapy prac z archiwami
muzycznymi. Punktem kulminacyjnym konferencji był „Salon Muzyczny”, dedykowany An17

drzejowi Spózowi z okazji 80. urodzin i 55. pracy zawodowej oraz członkostwa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
- Działalność międzynarodowa: udział S. Hrabiego w zebraniach Zarządu IAML w Düsseldorfie (Stadtbüchereien Düsseldorf,19-20.02.); udział w Kongresie IAML w Rzymie (3-8.07.)
Delegaci z Polski wygłosili 10 referatów, zaprezentowali 2 plakaty podczas sesji posterowej
oraz prowadzili 2 sesje tematyczne i spotkania robocze, zgłoszono wniosek o organizację
Kongresu w Krakowie (14-19.07. 2019) ; udział S. Hrabiego i Hanny Bias w Walnym Zgromadzeniu IAML, prowadzenie obrad Forum (S. Hrabia); udział Ewy Hauptman-Fischer w
posiedzeniach Komitetu Koordynacyjnego RISM; realizacja projektów RISM (m.in. w BUW
katalogowanie rękopisów w programie Kallisto, prowadzenie wykładów i warsztatów dla
studentów muzykologii oraz pomoc w prowadzeniu poszukiwań źródeł muzycznych dla studentów i badaczy, prezentowanie referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych,
organizacja warsztatów „Wprowadzenie do Kallisto” (3-4.02.) w Bibliotece Narodowej);
udział w realizacji projektów objętych dotacją MNiSW w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki”: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”,
„Kolekcje dawnych muzykaliów z ośrodków religijnych i świeckich na Śląsku w kontekście
kultury muzycznej Europy Środkowej. Katalogowanie zachowanych źródeł”. W ramach
współpracy z RILM członkowie Polskiego Komitetu wprowadzili do bazy opisy bibliograficzne (149 rekordów) bieżących publikacji na temat piśmiennictwa muzycznego w Polsce.
Stanisław Hrabia został ponadto członkiem Komisji Mieszanej RILM.
- Prowadzenie strony Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML
pod adresem: www.iaml.pl. Stronę redaguje: Stanisław Hrabia. Koszty zakupu domeny finansuje Biuro Zarządu Głównego SBP.
- Prowadzenie listy dyskusyjnej poświęconej zagadnieniom bibliotekarstwa muzycznego. Ma
ona charakter otwartego forum, na którym można wymieniać się wszelkimi informacjami i
uwagami dotyczącymi spraw zawodowych środowiska. Na liście jest zarejestrowanych jest 85
członków z 48 bibliotek muzycznych.
- Prowadzenie profilu na Facebooku w języku polskim i angielskim
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- Uzupełnianie Archiwum Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP; do znajdującego się w Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii UJ Archiwum Marii Prokopowicz dołączono materiały
od Andrzeja Spóza i Włodzimierza Pigły.
- Publikacja okolicznościowych tekstów z okazji 100. urodzin Marii Prokopowicz (inicjatorki
i współtwórczyni Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP) na stronie Sekcji Bibliotek Muzycznych
oraz na portalu Międzynarodowego Stowarzyszenia Biblioteki Muzycznych IAML
[http://www.iaml.info/news/iaml-poland-celebrates-maria-prokopowiczs-100th-birthday].
Sekcja Bibliotek Naukowych
- Przygotowanie opinii SBP ws. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
- Analizowanie zmian prawnych w przepisach dot. bibliotek naukowych oraz postanowień w
sprawie bibliotekarzy dyplomowanych.
- Organizacja I Krajowej Konferencji „Biblioterapia w ośrodkach akademickich”, 8.04., Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.
- Promocja półrocznika „Przegląd Biblioterapeutyczny” znajdującego się na liście czasopism
punktowanych (5 pkt.)
Sprawozdanie z działalności Sekcji Bibliotek Naukowych SBP O/Lublin za rok 2016
- 12.02. „Internetowa samoobrona” – wykład Tomasza Szustera (pracownika Biblioteki Politechniki Lubelskiej) w ramach spotkań dla bibliotekarzy "Piątki na Czwartku" - Biblioteka
Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
- 12.04. „Ankiety w bibliotekach naukowych – biblioteka w ankiecie” - konferencja zorganizowana przez Sekcję Bibliotek Naukowych SBP w Lublinie oraz Akademickie Koło SBP
O/Lublin, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
- Biuletyn ISBNik zyskał postać nieformalnej grupy facebookowej, z kol. A. Rozwadowskim
jako moderatorem, stanowiącej ośrodek informacji dla bibliotek uczelni niepublicznych. Zamieszczane są tam informacje o działaniach podejmowanych przez poszczególne biblioteki
uczelni niepublicznych oraz ogniw SBP zrzeszających pracowników bibliotek tych uczelni.
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- Prowadzenie strony sekcji http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/isbn/czlonkowie.htm

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
- Spotkanie online redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (webinarium
grudzień 2016).
- Monitorowanie bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicznych i szkolnych.
- Prowadzenie serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP oraz profilu serwisu na
Facebooku, a także podstrony Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych.
- Organizacja webinariów dla bibliotekarzy: CzyToGra – 3 spotkania, Praca z czytelnikiem
opornym – 2 spotkania.
- Przeprowadzenie szkoleń on-line przygotowujących do badań satysfakcji użytkowników
bibliotek oraz monitorowanie i wspieranie realizacji badań w bibliotekach.
- Wydanie numeru specjalnego czasopisma elektronicznego „Biuletyn Nauczycieli
Bibliotekarzy”: Wspomaganie szkół i placówek w zakresie stosowania TIK – wykorzystanie
technologii i otwartych zasobów w procesie edukacyjnym oraz piątego numeru czasopisma:
Biblioteki szkolne i pedagogiczne: czytanie, edukacja, zabawa.
- Kontynuacja prac w ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych
Przystanek – czytanie: wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie rozwoju czytelnictwa
uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (70 uczestników).
- Udział członków Sekcji w pracach Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania
bibliotek publicznych i pedagogicznych.
- Kontynuowanie współpracy z ogólnopolskimi czasopismami i portalami bibliotekarskimi
oraz instytucjami, które wspierają działania Sekcji: Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich, Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Centrum
Promocji Informatyki, z redakcjami czasopism Biblioteka w Szkole, Poradnik Bibliotekarza,
Bibliotekarz.
- Udział w spotkaniach dyrektorów bibliotek pedagogicznych w Krakowie i Warszawie w
związku z przygotowaniem wystąpienia na temat bibliotek pedagogicznych na Kongres IFLA.
- Objęcie patronatem medialnym 9 seminariów, warsztatów, szkoleń oraz konferencji.

Sekcja Bibliotek Publicznych
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- Monitorowanie zmian dot. prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz stałej ceny
książki, a także efektów łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
- Wspólnie z Polskim Związkiem Głuchych zrealizowano w 2016 r. 2 kursy języka migowego
dla bibliotekarzy - stopnia podstawowego ( 8 spotkań – 60 godz. lekcyjnych) oraz zaawansowanego (8 spotkań – 60 godz. lekcyjnych), które ukończyło odpowiednio 19 i 16 bibliotekarzy z woj. wielkopolskiego. Zajęcia realizowano w terminach: marzec/kwiecień oraz wrzesień/listopad 2016r.
- Członkowie Sekcji, którzy w 2015 r. uczestniczyli w warsztatach Bibliotekarzu zaprzyjaźnij
się z osobą z autyzmem zaznajomili z tematyką obsługi czytelnika autystycznego wszystkich
instruktorów bibliotek powiatowych woj. wielkopolskiego organizując spotkanie z przedstawicielem Fundacji Synapsis oraz prezentując doświadczenie w tym zakresie pracowników
Biblioteki Gminy Strzałkowo (październik 2016r.).

Sekcja Fonotek
- Kontynuowano działania zmierzające do archiwizacji cennych zasobów audiowizualnych:
nawiązano kontakty z reżyserem dźwięku, pracowniczką Archiwum Polskiego Radia p. Anną
Rutkowska, która specjalizuje się w rewitalizacji dawnych zapisów dźwiękowych, a także
prowadzono rozmowy z przedstawicielami MKiDN w sprawie realizacji programu archiwizacji.
- Ukończono I etap prac nad Bibliografią Fonografii Polskiej – zgodnie z harmonogramem
grantu przyznanego z MNiSW na lata 2016 i 2017 przygotowano 1750 opisów bibliograficznych z czasopism polskich i zagranicznych oraz opracowano sposób ich prezentacji w internecie.
- Członkowie Sekcji brali udział, jako wykładowcy i słuchacze, w szkoleniach i konsultacjach
związanych z szeroko pojętą fonografią.
- Odbyły się 4 zebrania Zarządu Sekcji.
Zespół do spraw Bibliografii Regionalnej
- Zorganizowanie konferencji: XXXV Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii
Regionalnej ZG SBP - Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej, 6-7.06.,
Wrocław. W spotkaniu uczestniczyło 80 pracowników z 47 bibliotek publicznych, nauko21

wych, pedagogicznych i Biblioteki Narodowej. Tematem wiodącym były nowe rozwiązania
w opracowaniu rzeczowym dokumentów w bibliografii regionalnej. Znaczną część spotkania
poświęcono deskryptorom Biblioteki Narodowej. W trakcie obrad wskazano na niezbędne
dostosowanie opracowania rzeczowego do oczekiwań współczesnego użytkownika biblioteki. Dyskutowano o rozwoju bibliotek w kontekście „googlowania kultury”. Na przykładzie
systemu SOWA analizowano możliwości wprowadzenia ułatwień w wyszukiwaniu informacji. Przedstawiono regionalne zasoby cyfrowe, jako narzędzia ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Omówiono projekty realizowane w województwie opolskim, łódzkim i
dolnośląskim. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze zmianami w systemie opracowania Bibliografii Małopolski i wdrażaniem Wojewódzkiego Systemu Bibliografii Regionalnej. Swoje
osiągnięcia przedstawiły także biblioteki w Wałbrzychu, Zgorzelcu i Legnicy. Materiały ze
spotkania zamieszczono na portalu sbp.pl, wybrane referaty opublikowano w „Bibliotekarzu”.
- Członkowie Zespołu współpracowali z Biblioteką Narodową w zakresie relacji i powiązań
bibliografii regionalnych z bibliografią narodową.
- Aktywny udział członków w krajowych konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach dotyczących bibliografii i różnorodnej problematyki bibliotekarstwa: automatyzacji,
opracowania formalnego i rzeczowego, informacji regionalnej.

3. Działalność ogniw terenowych SBP
3.1 Informacje organizacyjne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2016 roku liczyło 6713członków,
działających w 16 okręgach, 55 oddziałach i 277 kołach (Załącznik nr 1). Liczba członków
zmniejszyła się o 171 osób w stosunku do roku 2015. Spadki odnotowały wszystkie okręgi z
wyjątkiem opolskiego i podlaskiego. Wzrost liczby członków odnotował okręg warmińskomazurski (+7). W poszczególnych okręgach nastąpiły zmiany organizacyjne:
Okręg kujawsko-pomorski

28 marca 2016 r. zmarła przewodnicząca Zarządu Okręgu kol. Elżbieta Nowacka. Zarząd
Okręgu na zebraniu w dniu 27 kwietnia powierzył obowiązki przewodniczącego dotychczasowemu sekretarzowi Zarządu kol. Szymonowi Kiełpińskiemu.
Okręg mazowiecki

W Oddziale Warszawskim, Koło SBP w Centralnej Bibliotece Statystycznej zostało rozwiązane, powstało zaś nowe w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.
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Kol. Kol. Janina Jagielska, Ewa Stachowska-Musiał oraz Irena Wojsz kontynuowały porządkowanie dokumentacji Zarządu Głównego SBP przeglądając i segregując zgromadzone zasoby do trwałego lub czasowego przechowywania bądź brakowania. Część najstarszych dokumentów została poddana konserwacji. Kontynuacja prac jest przewidziana w roku 2017.
Okręg pomorski

Zmarł członek honorowy SBP Marian Skomro. W uroczystościach pogrzebowych, które miały miejsce 03.06.2016 r. w Poznaniu uczestniczyła delegacja Zarządu Okręgu Pomorskiego.
Okręg śląski

Przyjęto uchwałę o rozwiązaniu Koła przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.
Okręg wielkopolski

Dokonano wyboru nowego sekretarza okręgu, którym został kol. Paweł Pioterek.
Okręg zachodniopomorski

Podjęto działania związane z właściwą archiwizacją dokumentacji SBP. Powołano przewodniczącą Sekcji ds. Dokumentacji, którą została kol. Justyna Kowalska z Koła SBP nr 1. Do
pracy w sekcji akces zgłosiły ponadto koleżanki: Atomira Kubisa, Urszula Kaźmierska i Alina Stachurska.
3.2.

Działalność merytoryczna ogniw terenowych (wg celów strategicznych SBP)

Cel strategiczny I : Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej
w Polsce
Okręg dolnośląski

Zarząd Okręgu opiniował kandydata na dyrektora biblioteki w Miliczu. Przewodnicząca J. Golczyk brała udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora biblioteki w
Niechlowie. Zarząd Oddziału w Legnicy wydał pozytywną opinię o kandydacie na stanowisko dyrektora GBP w Chojnowie z s. w Krzywej. Zarząd Koła w Wałbrzychu opiniował
zmiany w regulaminie organizacyjnym PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
Koło SBP przy GBP w Długołęce

prowadziło konsultacje z Wójtem Gminy Długołęka,

Przewodniczącym Rady Gminy i członkami Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy dotyczące funkcjonowania sieci bibliotek w gminie Długołęka, rozpatrywano sprawę likwidacji jednej z filii bibliotecznych (w Wągrowie).
Okręg kujawsko-pomorski

Zarząd Okręgu wydał pozytywną opinię w sprawie powołania Pani Aliny KotCzerwińskiej na dyrektora powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Przewodniczący Za23

rządu Okręgu, kol. Szymon Kiełpiński aktywnie uczestniczył w pracach nad tworzeniem nowego języka opisu rzeczowego dokumentów, mającego zastąpić dotychczasowy Język Haseł
Przedmiotowych Biblioteki Narodowej.
Okręg lubelski

Zarząd Okręgu udzielił pomocy w przygotowaniu strategii rozwoju MBP w Dęblinie
w powiecie ryckim, do konkursu na stanowisko dyrektora placówki (Zarząd Okręgu SBP Lublin). Oddział SBP w Białej Podlaskiej wystąpił do Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz
Komisji Oświaty i Sportu UM z apelem w sprawie sytuacji kadrowej i finansowej MBP w
Białej Podlaskiej.
Okręg łódzki

Zarząd Okręgu prowadził konsultacje środowiskowe w sprawie projektowanych w
Łodzi zmian w organizacji sieci bibliotek publicznych; przekazano apel w tej sprawie do
władz miasta. Oddział Łódzki brał udział w opiniowaniu projektu centralizacji łódzkich bibliotek publicznych. (zaplanowano połączenie 5 miejskich bibliotek w jedną Bibliotekę Miejską w Łodzi). Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Łodzi uczestniczyła w 12 spotkaniach w
Wydziale Kultury Urzędu Miasta dot. Łódzkiej Karty Bibliotecznej i integracji bibliotek
miejskich. Przewodnicząca Zarządu Oddziału Piotrkowskiego wyraziła sprzeciw wobec likwidacji filii bibliotecznych w Krzyżanowie i Parzniewicach.
Okręg małopolski

Opiniował powołania dyrektorów bibliotek, m.in. MBP w Świątnikach Górnych, Biblioteki Kraków, GBP w Bolesławcu, a także odwołania dyrektorów: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, GBP w Rzepienniku Strzyżewskim.
Okręg mazowiecki

Przewodnicząca Zarządu Okręgu, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, wzięła udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Lipskiego z udziałem bibliotekarzy,
poświęconym realizacji zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej i działalności bibliotek publicznych w latach 2006- 2016 i wygłosiła referat „Biblioteka to plus dla
środowiska lokalnego”. Dyrektorzy gminnych bibliotek prezentowali swoje biblioteki pod
hasłem Biblioteka gminna jako centrum edukacji, kultury, informacji i centrum społeczności
lokalnej. Spotkanie zainicjowała i prowadziła Krystyna Wójtowicz,

dyrektor GiPBP w

Rzeczniowie. Przedstawiciele samorządu powiatowego i miejskiego oraz zaproszeni wójtowie
z zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli profesjonalnie przygotowane przez bibliotekarzy
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prezentacje. Tego typu spotkania seminaryjne stanowią dobry przykład rzecznictwa na rzecz
bibliotek wobec władz lokalnych.
Oddział SBP w Radomiu pozytywnie zaopiniował wniosek wójta gminy Skaryszew w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy J. Romanowskiej i odwołanie jej z funkcji Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie z powodu niewłaściwego
zarządzania biblioteką oraz narastającym konfliktem z pracownikami.
Okręg pomorski

Przedstawiciel SBP, wytypowany przez Zarząd Okręgu, uczestniczył w pracach komisji konkursowej wybierającej dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Przewodnicząca Okręgu, będąc równocześnie członkiem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych przygotowała uwagi i propozycje dotyczące działania bibliotek szkolnych i pedagogicznych, które zostały wykorzystane podczas debaty „Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty”, zorganizowanej przez MEN 6 maja 2016 r. w Częstochowie.
Okręg podkarpacki

Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie pozytywnie opiniował decyzję o powołaniu na stanowisko dyrektora PiMBP w Lesku – Pani Bożeny Pyznarskiej.
Okręg śląski

Zarząd Okręgu opiniował kandydatury na stanowiska dyrektorów MBP w Suszcu,
GBP w Poraju, MBP w Czeladzi, MBP w Piekarach Śląskich. Zarząd Koła przy MBP w Dąbrowie Górniczej opiniował nowy Regulaminu biblioteki (na prośbę dyrektora MBP). Zarząd
Koła wspólnie z dyrekcją biblioteki ustalił tematykę i liczbę wniosków o dotacje do Urzędu
Miejskiego. Członkowie Koła przy PBP w Gliwicach wzięli udział w działaniach dot.
wdrożenia systemu badania efektywności bibliotek publicznych ( „Analiza Funkcjonowania
Bibliotek – wskaźniki efektywności dane statystyczne”).
Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej wystąpił z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o
przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na zakup nowości wydawniczych, które w darze przekazane zostały do zbiorów Książnicy Beskidzkiej. W ramach zbiórki w okresie od lutego do
grudnia 2016 r. zebrano 31.017,73 zł. Z kwoty tej zakupiono i przekazano w darze do zbiorów
Książnicy Beskidzkiej 1012 tytułów książkowych oraz 57 audiobooków.

Cel II : SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
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Okręg kujawsko-pomorski
Z inicjatywy członków SBP organizowane były imprezy upowszechniające książkę i czytelnictwo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania autorskie, m.in. w Inowrocławiu,
Nakle nad Notecią, Tucholi.
Okręg lubelski

Zarząd Okręgu wspólnie z WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie zorganizował prasowo-czytelniczy konkurs z okazji Roku Henryka Sienkiewicza „Kończ Waść. Wstydu
oszczędź”. Koło SBP Opole Lubelskie Oddział Lublin współpracowało z PBP w Opolu Lubelskim przy realizacji II edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego, poświęconego
edukacji ekologicznej. Przewodnicząca Oddziału SBP w Białęj Podlaskiej była członkiem
jury XIV edycji regionalnego konkursu z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, realizowanego
przez MBP, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej.
Okręg łódzki

W 2016 r. członkowie Sekcji Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych podejmowali różnorodne działania zmierzające do popularyzacji czytelnictwa, w tym m. in.: realizowali konkurs plastyczny „Sztuka jak Balsam” we współpracy z WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi; prowadzili prelekcje i wykłady oraz zajęcia biblioterapeutyczne dla czytelników biblioteki Polskiego Związku Niewidomych, członków Klubu Seniora w Filii nr 5 MBP
Łódź-Polesie, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pleszewie, pensjonariuszy domów
pomocy społecznej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Zorganizowali także
zajęcia komputerowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie , we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół „Dom na osiedlu”.
Zarząd oddziału sieradzkiego zrealizował projekt „Literackie podróże w czasie i przestrzeni”
sfinansowany przez Urząd Miasta Sieradza, obejmujący spotkania autorskie, zajęcia plastyczne, teatralne, dyktanda, warsztaty kaligrafii, organizowane w sieradzkich placówkach: Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach oraz Powiatowej Bibliotece Publicznej.
Okręg małopolski

Zorganizował wspólnie z ZG SBP i Instytutem Nauk o Informacji UP w Krakowie,
podczas Targów Książki konferencję „Przemiany komunikacji medialnej”(28.10.), a także
Forum Bibliotek Małopolski „Kierunek – integracja” (26-27.10.,we współpracy z Biblioteką
UJ, IINiB UJ, WB w Krakowie).
Okręg mazowiecki
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Oddział SBP w Ostrołęce, wspólnie z Kołem SBP w Myszyńcu oraz bibliotekami publicznymi w Ostrołęce, Myszyńcu, z terenu Kurpiowszczyzny i Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki organizuje od 1984 roku konkursy recytatorskie, poetyckie dla dzieci i młodzieży.
Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych, których współorganizatorem w 2016 r. był
Płocki Oddział SBP należy zaliczyć: „Widowisko światło i dźwięk - Historia Płocka w obrazach” (promocja Płocka, jako atrakcyjnego miasta dla młodych ludzi i miejsca wielu ważnych
wydarzeń historycznych, które decydują o wspólnej, ponadnarodowej tożsamości kulturowej czy
religijnej), projekt „Jak dobrze mieć (takiego) sąsiada” (promocja Książnicy Płockiej w lokalnym środowisku, umacnianie jej pozycji, jako prężnie działającego ośrodka kultury), Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Liść Dębu”, XXI edycja Biesiady Literackiej, IV edycję Przeglądu
Etiud Teatralnych o świętych i błogosławionych „Zwykli – Niezwykli”.
W ciągu roku członkowie Koła SBP przy MBP w Radomiu brali udział w imprezach organizowanych przez ich bibliotekę, , m. in.: 39. Radomskiej Wiośnie Literackiej , akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”, 11. edycji konkursu Radomski Mistrz Polskiej Ortografii, Tygodniu Kultury
Chrześcijańskiej, XXIV Targach Książki Historycznej w Warszawie (na stoisku SBP członkinie
Koła prowadziły sprzedaż wydawnictw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, a podczas
seminarium towarzyszącemu Salonowi Bibliotek, dyrektor MBP Anna Skubisz-Szymanowska
wygłosiła prelekcję pt. „Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu ośrodkiem dokumentowania i
popularyzowania historii lokalnej”).
Koło SBP w Mińsku Mazowieckim wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowało
III Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”.
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy zorganizowało zwiedzanie wystawy
w Muzeum Narodowym w Warszawie (Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego) oraz
zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Polskiej.
Koło SBP przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy organizowało
spotkania w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu - wystawa księgoznaków pt. „Z ekslibrisem przez
stulecia”, z kolekcji Zygmunta Gontarza, „Zimowy korowód”, ”Tuwa. Kraina moich przodków.
Harmonia ludzi i przyrody”.
Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie kontynuowało organizację spotkań w ramach Klubu pod Otwartą Księgą, na których prezentowano projekt ” Zintegrowana
Platforma Polskich Czasopism Naukowych „Merkuriusz”, czy wrażenia z pobytu stypendialnego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley kol. Zuzanny Wiorogórskiej. Organizowało też
warsztaty na temat rękopisów i druków muzycznych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podsta27

wowej Montessori w Warszawie ze Wspólnoty Emmanuel w Warszawie, prowadziło zwiedzanie
BUW dla seniorów w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora, połączone z prezentacją zbiorów Gabinetu Starych Druków.
Okręg podkarpacki
Zarząd Okręgu we współpracy z WiMBP w Rzeszowie zrealizował od kwietnia do
końca listopada 2016 r. projekt szkoleniowy „Interaktywne warsztaty informatyczne dla
mieszkańców Rzeszowa 50+” dofinansowany z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na
2016 r., w którym wzięło udział 200 osób. Głównym koordynatorem projektu była kol. Bożena Janda z Koła SBP Rzeszów-Miasto.
Oddział krośnieński, wspólnie z Krośnieńską Biblioteką Publiczną zrealizował cztery
zadania na rzecz mieszkańców Krosna, dofinansowane ze środków Gminy Krosno: „Literackie Odsłony” (cykl imprez rozwijających zainteresowania literackie, ponad 600 uczestników),
konkurs Krośnieński Mistrz Ortografii 2016 (170 uczestników), „Reporterskie poszukiwania”
(spotkania z autorami reportaży literackich, 280 uczestników), „Sienkiewicz w roli głównej…” (cykl działań w ramach Roku Sienkiewicza, skierowanych do uczniów, uczestniczyło
228 osób), XVII Krośnieński Konkurs Literacki dla młodzieży (uczestniczyło 85 osób).
Koło w Stalowej Woli było współorganizatorem: XVI edycji konkursu poetyckiego „Godziny
przy piórze”, pogadanek dotyczących historii regionu, promujących bibliotekę i czytelnictwo.
Okręg pomorski

Zarząd Okręgu współpracował z bibliotekami w zakresie organizacji szkoleń i spotkań
dla bibliotekarzy. Wspierał inicjatywy upowszechniania czytelnictwa patronując wydarzeniom ważnym dla środowiska bibliotekarskiego, służącym budowaniu społeczeństwa wiedzy.
Do takich zaliczono XIII sesję metodyczną pt. „Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, organizowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku, która odbyła
się 9 marca 2016 r., a także projekt BiblioCamp, realizowany przez WiMBP w Gdańsku, czy
konferencję poświęconą ekologii informacji, zorganizowaną w Słupsku.
Oddział SBP w Słupsku, we współpracy z samorządem lokalnym i instytucjami państwowymi zrealizował dwa projekty „Żywa Biblioteka” i „Klub Czarnego Krążka”. Pierwszy,
przeprowadzony w MBP w Słupsku, polegał na udostępnianiu lokalnej społeczności „żywego
księgozbioru”- osób ze środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i na co dzień mogą
spotykać się z dyskryminacją.. Ideą drugiego projektu było łączenie pokoleń osób starszych i
młodzieży poprzez muzykę.
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Członkowie Koła Bibliotekarzy Szkolnych w Wejherowie zorganizowali 11 kwietnia spotkanie autorskie z Andrzejem Kalinowskim – autorem książki „Dom na rogu Afryki” w wejherowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, a także przygotowali
program Nocy Bibliotek (4 czerwca br.), w ramach której odbyły się: panel dyskusyjny pt.
"Książka, której nie mogę zapomnieć" w opowieściach czytelników i gości; spotkanie autorskie z Piotrem Szmandtem, autorem książek m.in.: “Fotografia”, “Pruska zagadka” ,“Fabryka
Pokory”; „nocny” spacer ulicami Wejherowa,; wieczorek poetycki z udziałem słuchaczy
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Impreza zorganizowana została we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Wejherowie.
Koło Miejsko-Powiatowe SBP w Słupsku, we współpracy z samorządem lokalnym organizowało wystawy rocznicowe dotyczące pisarzy i poetów oraz wydarzeń regionalnych, festyny dla mieszkańców Słupska i brało udział w akcjach promujących czytelnictwo, w tym w
narodowym czytaniu „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych współorganizowało imprezy w ramach Pomorskiego Festiwalu Nauki w Bibliotece
Uczelnianej.
Okręg śląski
Wspólnie z Biblioteką Publiczną w Częstochowie oraz z Sekcją bibliotekarską przy
Oddziale ZNP, Zarząd Oddziału SBP w Częstochowie zorganizował IX Maraton Czytelniczy
pod hasłem: „Bohaterowie Henryka Sienkiewicza” (2.06), „Festiwal bajki” wspólnie z Biblio
teką Publiczną w Częstochowie (29.09 – 01.10.2016 r.)
Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej był organizatorem Konkursu „Mistrz Ortografii” adresowanego do dzieci z klas 3 szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu. Koło SBP przy
MBP w Czeladzi, wspólnie z biblioteką, realizowało projekt „Komputer bez barier wiekowych” (dla osób w wieku 50+). Członkowie Koła SBP wspólnie z MBP w Świętochłowicach
zorganizowali

Wakacyjną Bibliotekę Plenerową na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

„Skałka”. Członkowie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu kontynuowali współpracę z redakcją czasopisma naukowego Bibliotheca Nostra (wspólnie z AWF Katowice).
Okręg świętokrzyski

Zarząd Okręgu wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Muzeum Narodowym,
Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Towarzystwem Adama Mickiewicza w Warszawie zorganizowały w dniach 15-17.09 międzynarodo-
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wą konferencję naukową pn. „Sienkiewicz - tekst, lektura i społeczna” . Na organizację konferencji Zarząd pozyskał środki finansowe z Urzędu Województwa Świętokrzyskiego.
Okręg wielkopolski
Oddział w Lesznie otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w
Lesznie na realizację zadań: „Barwy Polskiej Literatury”, XII edycja Konkursu Literackiego
im. Stanisława Grochowiaka, „Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskiem”.
Koło SBP w Gostyniu, wspólnie z BPMiG przeprowadziło konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Jubileusz Chrztu Polski”, a także we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy ekpozycje w ramach ,,Galerii Jednego Obrazu” oraz „Zwykłej
Wystawy Niezwykłych Ludzi”.
Zarząd Oddziału w Kaliszu zorganizował m.in. 16.12. „Choinki poetyckie”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”, a wspólnie z Radą Osiedla Majków
przygotowano Święto dzielnicy „Na Majkowie w maju” - (9.05.2016). Interesująca była także wystawa ekslibrisów z kolekcji Władysława Burdosza „Biblioteki naukowe” (maj 2016),
zorganizowana w czytelni Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu.
Koło terenowe w Turku zorganizowała cykl wykładów „Zdrowie to skarb Seniora”, które
prowadzili lekarze, psycholodzy, dietetycy.
Okręg zachodniopomorski
Zarząd Okręgu zorganizował kiermasze książek, m.in. „Książka za 1 zł” na XV. Spotkaniach Szczecińskich Organizacji Pozarządowych „Pod platanami” pt. „Piknik pełen pasji”,
a także podczas Tygodnia Bibliotek i Nocy Bibliotek. W dniu 11 maja 2016 r. została zorganizowana IV edycja sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”. Wygłoszono 9 referatów poświęconych bibliotekarzom, księgarzom, wydawcom regionu.
Cel III : Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Okręg dolnośląski

Członkowie Koła SBP Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Lwowa, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału; zwiedzano Bibliotekę dla dzieci
oraz zapoznano się ze strukturą placówki, ofertą i formami promocji czytelnictwa.
Okręg kujawsko-pomorski

Przewodniczący Zarządu Okręgu uczestniczył 6.05. w uroczystości jubileuszu 70. PiMBP im.
J. Prejsa w Chełmży, podczas której przekazał na ręce dyrektora Biblioteki medal SBP „W
dowód uznania”.
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Okręg lubelski

Zarząd Okręgu zrealizował konkurs „Lubelski Bibliotekarz Roku 2015”, tytuł ten otrzymała Wioletta Wójtowicz-Wicińska z Gminnego Ośrodka Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk w powiecie włodawskim. Uroczyste wręczenie nagrody (Zarząd ufundował kamerę)
nastąpiło podczas VI Lubelskiego Forum Bibliotekarzy, w obecności władz wojewódzkich i
samorządowych, lokalnych mediów i pracowników bibliotek województwa lubelskiego.
Włączył się także organizacyjnie i finansowo w XXII edycje konkursu - Nagrody im. Anny
Platto dla wyróżniającego się bibliotekarza pracującego z dziećmi i młodzieżą województwa
lubelskiego. Laureatką została Elżbieta Topyła z MBP im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim.
Okręg łódzki
Przewodnicząca Oddziału SBP w Łodzi łódzkiego była członkiem Kapituły Nagrody Tuwima
(prestiżowa nagroda nadawana corocznie przez Dom Literatury w Łodzi). Oddział w Skierniewicach
Zorganizował wyjazdy integracyjne do Kazimierza Dolnego, a Koło w Nieborowie - do Brudzenia
Dużego, Poświętnego.
Okręg małopolski

Zarząd Okręgu Małopolskiego przeprowadził I etap konkursu na Bibliotekarza Roku 2015 –
wybory Małopolskiego Bibliotekarza Roku, którym została Pani Maria Szewczyk. Honorowy
patronat nad konkursem Marszałek Województwa Małopolskiego.
Okręg mazowiecki

Po raz szósty Zarząd Okręgu Mazowieckiego zorganizował konkurs Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015. Zwyciężyła Monika Krześniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Przyłęku, drugie miejsce zajęła Izabela Bochińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Wołominie. Nagrody laureatom wręczono 12.05. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,
gdzie odbyły się uroczystości z okazji Warszawskiego Dnia Bibliotekarza oraz inauguracji
obchodów jubileuszu 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP, Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP oraz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie. Z okazji jubileuszu PBW
przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elżbieta Stefańczyk, wręczyła wyróżniającym się w pracy na rzecz SBP bibliotekarzom PBW medale i odznaczenia. Dyrektor
Beata Zych przedstawiła prezentacje poświęconą dokonaniom warszawskiej PBW. Uroczystość uświetniła recitalem pt. „Taki cud i miód” Danuta Błażejczyk.
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Koła SBP działające przy MBP w Ostrołęce, MGBP w Myszyńc, GBP w Rzekuniu były
współorganizatorami uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, które
odbyły się w MBP w Ostrołęce pod hasłem” Biblioteka Inspiruje”.
Koło SBP przy GMBP w Wyszkowie zorganizowało spotkanie okolicznościowe dla bibliotekarzy z powiatu wyszkowskiego. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
odbyła się VI Parada Moli Książkowych, z transparentami przeszli głównymi ulicami miasta .
podopieczni wyszkowskich przedszkoli, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
„Drogowskaz”, dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu wyszkowskiego, a także z
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych brało udział w akcji „Jak nie czytam
jak czytam”. Jej celem było pobicie rekordu czytania w jednym momencie. W akcji wzięli
udział uczniowie ostrołęckich szkół, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej, bibliotek publicznych, dyrekcja szkół.
Oddział SBP w Płocku wraz z Książnicą Płocką zorganizowali Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, w gmachu Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, w którym wzięli udział bibliotekarze z Płocka i powiatu płockiego oraz przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy
i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, stowarzyszeń, służb mundurowych i duchowieństwa.
Oddział warszawski SBP wspólnie z Zarządem Okręgu Mazowieckiego i Kołem SBP
przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej zorganizowali wspólnie Dzień Bibliotekarza,
na którym m. in. wręczono nagrody Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015.
Koło SBP przy MBP w Makowie Mazowieckim było współorganizatorem wyjazdu
szkoleniowo-turystycznego do Opinogóry, połączonego ze spotkaniem integracyjnym bibliotekarzy z powiatu makowskiego.
Z inicjatywy Zarządu Oddziału w Ostrołęce i Stowarzyszenia Przyjaciół Książek i Bibliotek odbył się wyjazd turystyczno-integracyjny na Opolszczyznę (Opole, Nysa, Prudnik)
oraz do Złotych Hor w Czechach. Oddział SBP w Radomiu we współpracy z MBP w Radomiu zorganizował VIII Spotkanie Pokoleń.
Koło SBP przy BUW wsparło akcję Odjazdowy Bibliotekarz podjętą przez Bibliotekę
Główną Akademii Wychowania Fizycznego. Przedsięwzięcie było elementem Imprezy Marszowej organizowanej w ramach obchodów 81. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – inicjatora i założyciela Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
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W ciągu minionego roku Zespól Historyczno-Pamiętnikarski przy Zarządzie Oddziału
Warszawskiego SBP zorganizował dwa spotkania wspomnieniowe poświęcone pamięci: Rafała Kozłowskiego – zorganizowane wspólnie z Kołem SBP przy BUW i Lucjana Bilińskiego
– zorganizowane wspólnie z Kołem SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy.
Okręg podkarpacki

Zarząd Okręgu w Rzeszowie zorganizował konkurs na najciekawsze wydarzenie Tygodnia
Bibliotek 2016, którego laureatami zostali: MBP w Jarosławiu (I miejsce), PBP w Przemyślu
(II miejsce). Oddział krośnieński zorganizował dla bibliotekarzy z powiatu krośnieńskiego
wycieczkę do Wieliczki i Krakowa (20.05.) oraz wyjazd na 21. Międzynarodowe Targi
Książki w Krakowie. Wyjazd edukacyjno-integracyjne (23-25.09.) do Częstochowy, Wałbrzycha, Wrocławia zorganizował także oddział przemyski, koło przemyskie – wycieczkę do
Arboretum w Bolestraszycach (7.05.), koło BG PRz –wycieczkę do Wieliczki .
Okręg pomorski

Zarząd Okręgu przeprowadził konkurs na Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2015, tytuł ten
został nadany Pani Gabrieli Skorackiej, kierownikowi Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, podczas uroczystości z okazji Pomorskiego Dnia Bibliotekarza.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w jubileuszach instytucji m. in. 2 grudnia w jubileuszu 70lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.
Oddziały w Słupsku i Gdańsku włączyły się w organizację Pomorskiego Dnia Bibliotekarza, która odbyła się 14 maja w Bytowie. Dla uczestników (ok. 100 osób) przygotowano
wiele atrakcji, między innymi pokazy rycerskie, występ Zespołu Pieśni i Tańca Bytów, zwiedzanie rynku, gotyckiej wieży dawnego kościoła Św. Katarzyny i cerkwi Św. Jerzego. Uroczystość

została

zorganizowana

przy

współpracy

Starostwa

Powiatowego

w Bytowie, Urzędu Miejskiego w Bytowie, Muzeum Zachodniokaszubskiego, Bytowskiego
Centrum Kultury, Parafii Grecko - Katolickiej Świętego Jerzego w Bytowie oraz firm „Drutex” oraz „Wireland”.
Okręg śląski

Zarząd Okręgu podjął decyzję o przystąpieniu do VI edycji konkursu „Bibliotekarz Roku”, powołano Kapitułę pod przewodnictwem kol. Małgorzaty Witowskiej (BŚ), która na
posiedzeniu w dn. 7.03. wybrała Śląskiego Bibliotekarza Roku 2015 – Martę Kryś (MBP w
Gliwicach). Zarząd ponadto włączył się do organizacji: XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, odbywającego się w dn. 18.03. ph. „Biblioteka przestrzenią do działania” w
Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu; Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (20.05.,
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Gliwice), podczas którego wręczono nagrodę dla Śląskiego Bibliotekarza Roku, Nagrodę im.
Józefa Lompy (Anna Latta-Pisarek – MBP Gliwice) oraz listy gratulacyjne ZG SBP (Anna
Stanienda i Grażyna Marszałek – MBP Gliwice).
Zarząd Oddziału w Częstochowie był współorganizatorem oraz honorowym patronem II
edycji wakacyjnej imprezy: „Biblioteczna Liga Mistrzów w piłce nożnej; Bibliotekarze i
Przyjaciele contra Czytelnicy”. Mecze rozegrano w dn. 18 lipca i 29 sierpnia na boisku Szkoły Podstawowej im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie.
Koło

przy

GBP

w

Łodygowicach

gościło

w

maju

bibliotekarzy

z Namestova na Słowacji. Wspólnie z Biblioteką i Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi,
Koło SBP zorganizowało wystawę Góralskie wesele w fotografii Jerzego Żymirskiego. Koło
włączało się w akcje charytatywne na rzecz czeladzkich chorych dzieci organizując kiermasz
książek, z którego dochód przeznaczono na leczenie dzieci. Członkowie koła po raz kolejny
aktywnie uczestniczyli także w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Okręg świętokrzyski

Zarząd Okręgu SBP zorganizował konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku
2015 (został nim Andrzej Paździerz, dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie)
oraz Konkurs na Bibliotekę Roku 2015 województwa świętokrzyskiego (zwyciężyła MiejskoGminna Biblioteka Publiczna im. M. Reja w Kazimierzy Wielkiej, uroczyste podsumowanie
konkursu odbyło się 16.05. w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku). W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek zorganizowano, wspólnie z przedszkolami i bibliotekami macierzystymi kół SBP, szereg imprez edukacyjnych i kulturalnych: lekcje biblioteczne, dni otwartych bibliotek, głośne czytania dzieciom, konkursy, quizy, spotkania autorskie, gry i zabawy
edukacyjne dla dzieci. Koło SBP w Staszowie wspólnie z M-GBP w Połańcu zorganizowało
IV edycję rajdu rowerowego „Odjazdowy bibliotekarz” (trasa Połaniec – Brzyście – Połaniec). Spotkanie integracyjne, połączone z przejazdem zabytkową kolejką z Jędrzejowa do
Wygody, zorganizowało koło SBP w Jędrzejowie.
Okręg wielkopolski

Zarząd Okręgu wielkopolskiego po raz 23 zrealizował Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla wielkopolskich bibliotekarzy. Laureatami Nagrody Głównej zostali: Grażyna Fąferek – kierownik MBP w Czarnkowie, Dorota Kurzawska –dyrektor GBPublicznej w Sośniach
oraz Paweł Pioterek z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 listopada 2016 roku, w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Na
realizację konkursu została przyznana dotacja ze środków Samorządu Województwa Wielko34

polskiego. Zarząd przeprowadził także konkurs na

Wielkopolskiego Bibliotekarza Roku

2016, którym została Urszula Bochyńska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu.
Oddział SBP w Poznaniu zorganizował 17 .09. w Międzychodzie i Prusimiu XIII Wielkopolski Dzień Patrona św. Wawrzyńca, w którym udział wzięło 180 osób ze wszystkich wielkopolskich oddziałów SBP. Wyjazd edukacyjny do bibliotek w Pradze i Wiedniu zorganizowało Koło SBP przy Bibliotece Raczyńskich, a do bibliotek w Międzyrzeczu i Łagowie - Koło SBP w Międzychodzie.
Główne obchody Tygodnia Bibliotek zorganizował w leszczyńskim ratuszu Oddział SBP
w Lesznie. W spotkaniu (12.05.) wzięli udział pracownicy bibliotek z Leszna oraz powiatów:
leszczyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego i rawickiego, a także przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy innych instytucji kultury, szkół, organizacji pozarządowych oraz
mieszkańcy. Podczas uroczystości oddział uhonorował Nagrodą im. Heleny Śmigielskiej
(przyznawaną za działalność na rzecz środowiska) Marię Biadalską, dyrektora Miejskiej Biblioteki w Bojanowie, a Nagrodą Liścia Miłorzębu (za wysiłek edytorski i wpływ na jakość
publikacji) - Kościańską Oficynę Wydawniczą, wydawcę książki „Projekt PKS - Osiem dni z
życia powiatu kościańskiego”.
Okręg zachodniopomorski

W dniu 21.10. przewodnicząca okręgu, Cecylia Judek wzięła udział w jubileuszu 70lecia MBP im. Galla Anonimaw Kołobrzegu. Podczas uroczystości, z udziałem władz samorzadowych, wręczyła medal SBP „Bibliotheca Magna Perennisque”, przyznany Bibliotece
oraz listy gratulacyjne wyróżniającym się członkom Koła SBP w Kołobrzegu.
Z inicjatywy Zarządu Okręgu SBP reaktywowano w Książnicy Pomorskiej cykl spotkań
bibliotekarskich pt. „Środy bibliotekarskie”, we współpracy z dyrekcją Książnicy, Kołem nr 1
SBP przy Książnicy Pomorskiej oraz Sekcją Seniorów. Impreza nawiązuje do tradycji tzw.
„czwartków bibliotekarskich” – spotkań bibliotekarzy organizowanych w latach 60. – 70. XX
w. przez dyrektora S. Badonia. Cykl ma charakter poznawczo-integracyjny oraz międzypokoleniowy. Odbyły się 3 spotkania: 11.05. – poświęcone S. Badoniowi, 14.09. – Krystynie
Łyczywkowej, założycielce jednej z pierwszych prywatnych wypożyczalni książek „Logos”, .
14.12. nestorce szczecińskiego bibliotekarstwa, 90-letniiej Leokadii Zwilnian-Grabowskiej.
Podczas ostatniego spotkania przedstawiony został najnowszy tom „Słownika pracowników
książki polskiej. Suplement 4”, zawierającego biogramy bibliotekarzy zachodniopomorskich

35

Uczestnicy rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” w dniu 14 maja przeprowadzili
akcję „Poczęstuj się książką” na Jasnych Błoniach w Szczecinie oraz na rynku w Policach,
zapoznali się z działalnością biblioteki szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a następnie spotkali się z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Policach, po
czym zwiedzili tworzące się Muzeum Obozu Pracy przy niemieckiej Fabryce Benzyny Syntetycznej w Pölitz. Na koniec spotkania odbył się konkurs na temat wiedzy o św. Wawrzyńcu, patronie bibliotekarzy.
Wraz z dyrekcją i kołem SBP w Miejskiej Bibliotece im. Zbigniewa Załuskiego w
Gryficach i Zarządem Oddziału Szczecińskiego zorganizowano w dniu 11.06. wojewódzkie święto bibliotekarzy. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Pociąg do książki”. Była to
okazja do wspólnej zabawy, tradycyjnych konkursów na najlepszy kosz piknikowy, na
najciekawszy kostium. W obu konkursach wyróżnili się bibliotekarze z Koła SBP przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie.
Cel IV : Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego
Okręg dolnośląski

Koło SBP Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyło w organizacji I Krajowej Konferencji
„Biblioterapia w ośrodkach akademickich” która odbyła się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
we Wrocławiu. Wydaje ponadto półrocznik „Przegląd Biblioterapeutyczny” oraz prowadzi
studia podyplomowe z zakresu biblioterapii. Z kolei Koło Nauczycieli Bibliotekarzy przy
Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej było współorganizatorem konferencji „Szkolne Centra Multimedialne – „Biblioteka od A do Z”, a Koło SBP w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wspomagało Bibliotekę Uniwersytecką przy organizacji szkoleń z baz
danych i narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych (Web of Science, of Knowledge, Mendeley, ScienceDirect, SUMMON, ProQUEST).
Okręg łódzki

Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika przy Zarządzie Okręgu, wspólnie z Katedrą Informatologii i Bibliologii UŁ zorganizowały 2 konferencje naukowo-dydaktyczne:„Technologie
informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem” (ok. 40 uczestników), „Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy” (uczestniczyło ok. 80 bibliotekarzy z terenu województwa łódzkiego).
Okręg małopolski
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Przewodnicząca ZO uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie, we współpracy z Instytutem Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Okręg mazowiecki

Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego i Koło SBP przy Bibliotece zorganizowali spotkanie w ramach cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki?” pt. „Od Columbus do Wrocławia.
Światowy Kongres IFLA w USA. Connection. Collaboration. Community”. Relację z najważniejszych wydarzeń Kongresu IFLA w Columbus, Ohio, oraz informację o przygotowaniach do Światowego Kongresu IFLA w roku 2017 we Wrocławiu przedstawiły: Elżbieta
Stefańczyk, przewodnicząca SBP, Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora BN, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Grażyna Federowicz, kierownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, członek Sekcji Bibliograficznej IFLA. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wzięła udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji pt.: „Rozszerzone zbiorowe licencjonowanie (Extended CollectiveLicensing)”, organizowanej przez MKiDN oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (CBSS).
Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Wojskowej współorganizowało wyjazd studyjny
pracowników CBW do Katowic, połaczony ze zwiedzaniem Biblioteki Śląskiej, Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach oraz Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Dwudniowy wyjazd pozwolił na pogłębienie
wiedzy z zakresu gromadzenia, katalogowania, udostępniania, konserwacji i przechowywania
zbiorów bibliotecznych.
Koło SBP przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie zorganizowało dla bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego wyjazd studyjny do Kozłówki i Lublina. W programie
znalazła się m.in. wizyta w WBP w Lublinie. Zarząd Koła SBP przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zorganizował szkolenie pt. „Nowelizacja prawa autorskiego w bibliotekach
szkolnych i pedagogicznych”, które odbyło się w BP w Mińsku Mazowieckim. Szkolenie
przeprowadził pan Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista prawa oświatowego.
Oddział warszawski zorganizował w Bibliotece Głównej WAT warsztaty pt. „Droga do
bloga”, prowadzone przez Barbarę Morawiec, redaktor naczelną Lustra Biblioteki. Zarządy
Oddziału Warszawskiego SBP i Okręgu Mazowieckiego oraz Wikimedia zorganizowały w
Bibliotece Głównej WAT trzy warsztaty (dwa dla początkujących i jeden dla zaawansowa37

nych) dot. redagowania artykułów do Wikipedii, związanych z bibliotekami, bibliotekarstwem, bibliologią i tematami pokrewnymi. Na potrzeby akcji pt. „100 haseł na 100 lat SBP”
utworzono specjalny wikiprojekt Biblioteka. W warsztatach wzięło udział 40 bibliotekarzy z
warszawskich bibliotek.
Okręg opolski

Koło SBP w Grodkowie było współorganizatorem w maju VI Konferencji Bibliotek Powiatu Brzeskiego pod hasłem: „Biblioteka z pomysłem, bibliotekarze z inicjatywą”, sekretarz
okręgu Katarzyna Pawluk miała wystąpienie nt. samokształcenia bibliotekarza. Członkowie
SBP: Mirosława Grabowska, Barbara Piotrowska, Mariola Urbaniak, Katarzyna Pawluk wygłosili referaty podczas III Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego (11-12.05., Opole). Członkowie Koła Bibliotek Naukowych uczestniczyło w szkoleniu „Jak zrobić prezentację w PREZI”, które przeprowadził sekretarz ZO SBP, Katarzyna Pawluk, a członkowie Miejskiego Koła SBP - w konferencji „Biblioteka i usługi biblioteczne w środowisku cyfrowym”
(Bańska Bystrzyca).
Okręg podkarpacki

Zarząd Okręgu współorganizował VII. konferencję dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich zlokalizowanych w siedzibach powiatów na terenie
woj. podkarpackiego ph. „Biblioteka publiczna a jej współczesny użytkownik” (29-30.09.,
Stalowa Wola). Jej tematyka dotyczyła zagadnień związanych ze zmianą lokali bibliotecznych, profilu zbiorów, czytelnictwa i form jego upowszechniania oraz roli bibliotekarza wobec potrzeb współczesnego czytelnika i jego oczekiwań.
Okręg pomorski

Koło SBP w Bytowie zorganizowało szkolenie dla bibliotekarzy powiatu bytowskiego
nt. „Analiza funkcjonowania bibliotek, technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotecznym marketingu”, natomiast członkowie Koła SBP w Człuchowie prowadzili szkolenia
komputerowe.
Okręg śląski

Zarząd Okręgu wsparł Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO w organizacji kolejnego wyjazdu edukacyjnego bibliotekarzy do Włoch (25.06. – 3.07.), podczas którego uczestnicy odwiedzili biblioteki: Ambrosiana w Mediolanie, Uniwersytetów w Turynie, Genui i Padwie oraz Bibliotekę Marciana w Wenecji. Program wyjazdu opracowała kol. Bogumiła Urban
(SBSW).
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Przewodnicząca Zarządu Okręgu uczestniczyła w VIII Powiatowej Konferencji Regionalnej
dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów p.t. „Kalejdoskop literacki śląskiego humoru
i satyry” (27.10., Żernica). Koło przy PBP w Gliwicach było również odpowiedzialne za zorganizowanie konferencji „Sztuka zdobywania młodego czytelnika” z udziałem bibliotekarzy z bibliotek czeskich (31.05.). Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych organizowała kolejne Fora edukacyjne, w których uczestniczyli bibliotekarze z różnych typów bibliotek (konferencja „Bezpieczeństwo w bibliotece III”, 29.01., Chorzów; warsztaty „Zagraniczna mobilność pracowników
szkół wyższych w ramach programu szkoleniowego Erasmus+”, 26.09., Katowice.
Zarząd Oddziału w Częstochowie współpracował przy organizacji XIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy na temat „Biblioteczne czytanie”, którego organizatorem był Oddział częstochowski ZNP (18.10.).
Okręg wielkopolski

Zarząd Oddziału w Pile organizował konferencję: „Nowości w produktach firmy Sokrates
Software” (4.03.). Koło SBP przy Bibliotece Politechniki Wrocławskiej zorganizowało
wyjazd seminaryjno-szkoleniowy bibliotekarzy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Cottbus (810.09.). Członkowie koła w Lesznie uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym na Morawy,
podczas którego zapoznali się m.in. z działalnością Biblioteki w Havlickovej Borowej oraz w
Havlickuv Brod, a także zwiedzili Muzeum Jaroslava Haska w Lipnicy nad Sazavou.
Okręg zachodniopomorski

Zarząd Okręgu zorganizował IV edycję sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”
(11.05.)
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Załącznik 1

Stan ilościowy ogniw i członków SBP w roku 2016
Województwo

Okręg
Oddziały

Oddziały

Koła

Koła

Członkowie

2015

2016

2015

Członkowie

Różnica
2015 - 2016

2015

2016

5

5

26

26

462

433

-29

Kujawsko-pomorskie Toruń

3

3

17

17

380

370

-10

Lubelskie

Lublin

4

4

15

15

540

520

-20

Lubuskie

Zielona G.

2

2

16

14

230

212

-18

Łódzkie

Łódź

4

4

18

18

480

473

-7

Małopolskie

Kraków

3

3

7

7

371

367

-4

Mazowieckie

Warszawa

5

5

31

31

1000

970

-30

Opolskie

Opole

1

1

9

9

165

165

Podkarpackie

Rzeszów

7

7

18

18

463

448

Podlaskie

Białystok

3

3

7

7

180

180

Pomorskie

Gdańsk

2

2

11

11

249

248

-1

Śląskie

Katowice

3

3

21

20

478

464

-14

Świętokrzyskie

Kielce

2

2

7

7

142

140

-2

Warmińskomazurskie

Olsztyn

3

3

15

15

318

325

+7

Wielkopolskie

Poznań

6

6

38

38

879

859

-20

Zachodniopomorskie Szczecin

2

2

24

24

547

539

-8

Razem

55

55

280

277

6884

6713

-171

Dolnośląskie

Wrocław

2016

40

-15

41

