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Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w 2016 r. 

 

1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego 

W 2016 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania 

statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w Strategii Stowa-

rzyszenia 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, Elż-

bieta 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 spo-

tkaniach 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 Wy-

dawnictwa 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.  

 

2. Działalność merytoryczna Zarządu Głównego  

W 2016 r. działalność Zarządu Głównego SBP skupiona była przede wszystkim na: 
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 kontynuacji prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i peda-

gogicznych, 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 Batore-

go, 

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 MNi-

SW, 

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 – dota-

cja 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 pro-

gramu Tydzień Bibliotek 

Program „Kultura cyfrowa” 

– Digitalizacja czasopism „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz rozbudowa 

Archiwum Cyfrowego SBP 

Program „Kultura dostępna” 
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– Teatr w bibliotece, 

Program „Wspieranie działań muzealnych” 

– Wystawa „Bibliotheca Magna”: dzieje Biblioteki Jagiellońskiej w stulecie SBP uka-

zane 

o MNiSW:  

Działalność upowszechniająca naukę 

– Wydanie numeru specjalnego czasopisma „Przegląd Biblioteczny” (wersja elektro-

niczna). 

Poniżej działalność merytoryczną zaprezentowano według celów strategicznych i szczegóło-

wych „Strategii SBP na lata 2013-2021”  

Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecz-

nej 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 pu-

blicznej,   

 projektu rozporządzenia MKiDN  w sprawie sposobu i trybu zaliczania niektórych bi-

bliotek do bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu,  

 projektu rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie Narodo-

wego Zasobu Bibliotecznego; dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przed-

stawionych 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 reali-

zowaniu 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 „Obserwa-

torium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek, badanie zmian i wpływu na rozwój spo-

łeczny i ekonomiczny”. Projekt , planowany na lata 2015-2017  zakłada , w sposób obiektyw-

ny, zgodny z międzynarodowymi standardami zdiagnozowanie i monitorowanie zmian za-

chodzących w funkcjonowaniu bibliotek publicznych i pedagogicznych we wszystkich obsza-

rach 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 pu-

blicznych 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 funkcjo-

nalności bibliotek do KT nr 242 dla opracowania projektu roboczego, zakończono prace nad 

weryfikacją tłumaczenia normy ISO 16439:2014 nt. badania wpływu bibliotek. Przeprowa-

dzono 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 bibliote-

karzy o metodologii badań i stosowanych narzędziach był serwis internetowy projektu AFB. 

Opublikowano wyniki badań efektywności za rok 2015 prowadzonych w bibliotekach pu-

blicznych i pedagogicznych. Przeprowadzono szkolenia online administratorów merytorycz-

nych z bibliotek publicznych i pedagogicznych. Opracowano filmy instruktażowe dla dyrek-
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torów bibliotek publicznych i pedagogicznych nt. metod prowadzenia analizy danych biblio-

teki.  Odbyło się posiedzenie Rady Projektu AFB. 

 

Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz or-

ganizacji 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 spra-

wach 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, zorga-

nizowanie 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. digitaliza-

cji czasopism naukowych i serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka,  

5) współpraca z BN przy realizacji grantu uzyskanego z MNiSW „Źródła do badań fono-

grafii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych”,  

6) współpraca z BN przy realizacji grantu uzyskanego z MKiDN (program Kultura Cy-

frowa) 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: groma-

dzenie źródeł do badań, miejsce spotkań niezwykłych ludzi”, organizacja interaktyw-

nego spotkania z książką (inscenizacja teatralna dla dzieci, mini-quiz, spotkania autor-

skie 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. ar-

chiwum SBP,   

11)  spotkanie z nowym dyrektorem Biblioteki Instytutu Goethego w Warszawie i realiza-

cja warsztatów dot. nowoczesnych form promocji czytelnictwa (lipiec),  

12)  spotkanie z przedstawicielami FRSI i bibliotekarzami z Danii, Litwy, Norwegii i Ło-

twy,  

13)  spotkanie z dyrekcją Głównej Biblioteki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konfe-

rencji dla niepełnosprawnych w 2017,  

14)  współpraca z Dolnośląską Biblioteką Publiczną przy organizacji konferencji „Doku-

menty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” (6-7.10.2016), 

15) współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu i Miejską Biblioteka w Opo-

lu 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 Pu-

blicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konfe-

rencji 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 ACADE-

MIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej (organizacja Salonu Biblio-

tek podczas Targów Książki Historycznej, listopad), MT Targi Polska (Targi Dzie-

dzictwo), 

5. współpracę z innymi organizacjami, np. Oddziałem SBP w Warszawie, Biblioteką Na-

rodową, Centralną Biblioteką Wojskową, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu, 
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Miejską Biblioteką Publiczna w Opolu (organizacja XI Forum Młodych Biblioteka-

rzy), Polską Sekcją IBBY, itp.,  

6. współpracę z jednostkami administracji centralnej i samorządami realizującymi zada-

nia w zakresie działania instytucji kultury, w tym bibliotek i ich wpływu na funkcjo-

nowanie środowisk lokalnych, upowszechnianie wiedzy, kształtowanie postaw obywa-

telskich, np. MEN (świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy), MNi-

SW (System Informacji o Nauce), MKiDN (prawo autorskie), Sejmowa Komisja Kul-

tury, 

7. wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (udzielono 

patronat SBP w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach społecznych organizo-

wanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury, np.: konfe-

rencji: „Bezpieczeństwo w bibliotece”, „Granty i projekty naukowe – od aplikacji do 

finansowania”; Warszawskim Targom Książki; Targom Dziedzictwo; Targom Wy-

dawców Katolickich; konkursowi „Mądra Książka Roku 2015”, Małopolskiemu Fo-

rum Bibliotek, Nadmorskiemu Plenerowi Czytelniczemu, Ogólnopolskiemu Konkur-

sowi im. K. Makuszyńskiego, konkursom: „Malowane Poezją”, „Przegląd pasji twór-

czych bibliotekarzy”,” Międzyplanetarny wyścig”, „Z książką na start”, 

8.  realizacja umowy dot. organizacji seminarium pt. „Przemiany komunikacji medial-

nej” (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 promo-

cji 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 – Woje-

wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wiel-

kopolskim, II miejsce – Miejskiej Bibliotece Publicznej im Melchiora Wańkowicza w 

Stalowej Woli, III miejsce – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie. Wyróż-

nienia 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 Bi-

blioteka Publiczna w Aleksandrowie, III miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Ja-

strzębiu 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 Wojewódz-

kiej 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. Powo-

łanie zespołu SBP koordynującego prace związane z organizacją IFLA 2017, zwróce-

nie 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 posiedze-

niu 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 wykorzy-

staniem nowych technologii 

Kontynuowano prace nad rozwojem portalu sbp.pl, który jest podstawowym kanałem infor-

macji i komunikacji ze środowiskiem bibliotekarskim. W 2016 roku, średnio miesięcznie, 

portal sbp.pl odwiedzało 10560  użytkowników; podczas 22000 wejść dokonano 93130 od-

słon.  

http://sbp.pl/
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Główne prace redakcji portalu obejmowały: 

 obsługę e-sklepu, w tym uruchomienie narzędzi umożliwiających zamawianie e-

booków, 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 Nagro-

da Młodych im. prof. Marii Dembowskiej.   

Nagrodę Naukową im. Adama Łysakowskiego otrzymali: 

- Ewa Głowacka za pracę Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, model i metody badań ja-

kości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych, 

- Małgorzata Korczyńska-Derkacz za pracę Kronika Państwowego Instytutu Książki (1945-

1949), 

- Dorota Siwecka za pracę Światowy model informacji bibliograficznej: programy i projekty 

(1950-2010), 

- Marzena Świgoń za pracę Dzielenie się wiedzą i informacją: specyfika nieformalnej komu-

nikacji 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 Jubi-

leuszem 100.SBP oraz członkostwo ministrów kultury, edukacji , nauki i szkolnictwa wyż-

szego 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 biblio-

tekarza 

1. Zorganizowano VI edycję ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku” w nowej 

formule - w konkursie „Bibliotekarz Roku 2015” I miejsce zajęła Marta Kłyś z Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, II miejsce Jacek Smółka z  olsztyńskiej Pla-

nety, 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 bibliote-

karzy 

Przedstawiciele ZG SBP uczestniczyli w różnych imprezach lokalnych, spotkaniach środowi-

skowych, podczas których najbardziej zasłużonym bibliotekarzom wręczono medale i odzna-

ki 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-Dydaktyka-

Praktyka”, 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 informatolo-

gii, (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 Bibliote-

ki 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 cy-

klu 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 Bi-

bliotekarza”, 4 numery „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 numery „Zagadnień Informacji Na-

ukowej”. Ukazały się także 2 numery „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP”, Oferta Wydaw-

nicza 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 Biblio-

tekarzy ph. „W bibliotece wszystko gra” (15-16 września, Opole), Ogólnopolska Konferencja 

pt. Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie (6-7.10, Wro-

cław), konferencja „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek pol-

skich” (1-2.12, Warszawa), seminarium Historia w bibliotece: gromadzenie źródeł do badań, 

miejsce spotkań niezwykłych ludzi, w ramach XXV Targów Książki Historycznej (23-27 kon-

ferencje 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 nastę-

pujących 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 projek-

tów 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 Ma-

zowiecki), 

 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 Szkol-

nych) – marzec 

 - webinarium „Czytelnik oporny” (Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych) – 

maj 

 


