Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w 2017 r.
(1 stycznia – 20 października - 21 października – 31 grudnia)
1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego
W 2017 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania
w dwóch okresach – od 1 stycznia do 20 października 2017 r. (data zakończenia kadencji
2013-2017) i od 21 października do 31 grudnia 2017 r.(okres po Krajowym Zjedzie Delegatów). W pierwszym okresie działania statutowe ZG SBP wynikały z celów strategicznych
Stowarzyszenia określonych w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 20102021 oraz z Programu działania SBP na lata 2013-2017, w drugim oprócz celów Strategii
realizowane były zadania ujęte w Programie działania SBP na lata 2017 -2021.
Zgodnie z przyjętym planem działania na 2017 r. Prezydium Zarządu Głównego spotkało się na posiedzeniach w dn. 3.02; 7.04; 20.06; 25.09; a Zarząd Główny 7.04; 25.09;
zgodnie z ustaleniami nowo powołanego Zarządu Głównego posiedzenia odbyły się 21.10,
8.12., Prezydium 8.12.
W 2017 r. podjęto:
- do 20 października 2017 r. (kadencja 2013-2017) - 5 uchwał Zarządu Głównego (dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.; wprowadzenia zmian w regulaminie: Honorowej Odznaki SBP, Medalu W Dowód Uznania, Medalu Bibliotheca Magna Perennisque;
powołania stałego Zespołu ds. Archiwum SBP) i 1 uchwalę Prezydium ZG SBP (dot. uzupełnienia składu Zespołu ds. badania efektywności bibliotek);
- po 20 października 2017 r. (kadencja 2017-2021) – 3 uchwały Zarządu Głównego (dot. zatwierdzenia struktury ZG SBP w kadencji 2017-2021; przyjęcia Regulaminu działania Prezydium ZG SBP; przeznaczenia odpisów 1% za 2016 r.)
2. Działalność merytoryczna
Miniony rok był wyjątkowy w całej stuletniej historii Stowarzyszenia, bowiem zbiegły
się trzy wydarzenia: 100-lecie SBP i związane z tym przygotowania uroczystości
jubileuszowych, współorganizacja z Biblioteką Narodową i Miastem Wrocław Światowego
Kongresu IFLA we Wrocławiu, a na koniec zorganizowanie Krajowego Zjazdu Delegatów
SBP. Wszystkie te nadzwyczajne działania były realizowane zgodnie z harmonogramem, nie
wpłynęły na terminowość i jakość wykonania pozostałych planowych działań SBP, jak np.
organizacja Tygodnia Bibliotek, Mistrza Promocji Czytelnictwa, konkursu na Bibliotekarza
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Roku, projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, działalności wydawniczej, szkoleniowej,
promocyjnej.
Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu, odbył się w dniach 19-25.08., obok SBP
współorganizatorami ze strony polskiej byli Biblioteka Narodową i Miasto Wrocław. SBP
zorganizowało nabór i pracę wolontariuszy (Joanna Golczyk koordynatorem prac 260
wolontariuszy z 40 krajów); zainicjowało projekt stypendiów MKiDN dla uczestników z
Polski w IFLA; przygotowało publikacje: Polish Librarians’ Association (redakcja Anna
Grzecznowska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska) oraz Librarians in Poland (pod redakcją
Barbary Budyńskiej); wydało specjalny numer Przeglądu Bibliotecznego pod redakcją prof.
Barbary Elżbiety Zybert, który był rozdawany uczestnikom Kongresu na stoisku SBP. Wśród
ok. 240 wygłoszonych referatów znalazło się 20 prezentacji z Polski, w tym dwie
Stowarzyszeniowe:

Joanny

Pasztaleniec-Jarzyńskiej:

Polish

Librarians’ Association

Supporting Libraries in Changing Societal Environment oraz Aleksandry Sztajerwald:
Librarian makes friendship with people with autism. SBP było współorganizatorem
wycieczek dla uczestników IFLA do 17 bibliotek województw: śląskiego, dolnośląskiego,
opolskiego, małopolskiego (nadzór Elżbiety Stefańczyk); przygotowało Bulwar Bibliotek –
prezentację działalności polskich bibliotek w formie roll-upów (odpowiedzialna Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska); promowało materiały informacyjne polskich bibliotek na stoisku
SBP na terenie Hali Stulecia, a także współpracowało z bibliotekami wrocławskimi i z BUW
(koło SBP) w organizacji konferencji satelickich towarzyszących Kongresowi. SBP zadbało
także o promocję Kongresu: utworzyło specjalną stronę poświęconą Kongresowi gdzie
zamieszczano także relacje z przebiegu Kongresu (B. Budyńska, wspierana przez innych
członków Stowarzyszenia) oraz galerię i relacje - reportaże podsumowujące Kongres. W
ocenie uczestników i przedstawicieli IFLA Kongres we Wrocławiu uzyskał bardzo wysoką
ocenę realizacji.
Jubileusz 100-lecia SBP, odbył się w dniu 20.10. w Warszawie, w siedzibie BN. W
uroczystości uczestniczyli m.in.: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego,
prof. Piotr Gliński, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, marszałka Sejmu, marszałka
Senatu, dyrektorzy wielu bibliotek, bibliotekarze – członkowie SBP, księgarze, wydawcy,
przedstawiciele firm od lat współpracujący z SBP. Patronat honorowy nad jubileuszem objął
Prezydent RP, Andrzej Duda, a na czele Komitetu Honorowego stanął minister Piotr Gliński.
Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym członkom Stowarzyszenia wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i stowarzyszeniowe. SBP zostało uhonorowane Złotym Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a także Złotym Medalem Senatu RP. Zaprezentowany zo2

stał także film w reżyserii Andrzeja Sapiji Bibliotekarze. Sto lat SBP. Z okazji Jubileuszu SBP
wydało publikację monograficzną Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraźniejszość1917-2017 - pracę zbiorową pod red. prof. dr. hab. Jadwigi Koniecznej, opracowało
zakładkę na portalu www.sbp.pl poświęconą Jubileuszowi, gdzie zamieszczono m.in. kalendarium wydarzeń jubileuszowych, obchodzonych w całym kraju.
W związku z obchodami jubileuszowymi członkowie ZG SBP uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych organizowanych przez struktury terenowe SBP.
W roku Jubileuszu 100-lecia SBP, na wniosek Przewodniczącego Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Stowarzyszenie otrzymało Doroczną Nagrodę
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie
nagród odbyło się 30 czerwca w Łazienkach Królewskich w Warszawie,
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odbył się w
dniach 20-21 października 2017 r. w Warszawie. Podczas obrad dokonano m.in. podsumowania kadencji 2013-2017, wyboru władz SBP na kadencję 2017-2021. Nową przewodniczącą
Stowarzyszenia została Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (okręg mazowiecki). Zarząd Główny
ukonstytuował się w następującym składzie: Małgorzata Furgał – wiceprzewodnicząca ZG
(okręg wielkopolski), Krzysztof Dąbkowski – wiceprzewodniczący ZG (okręg warmińskomazurski), Barbara Budyńska – Sekretarz Generalny ZG (okręg mazowiecki), Bożena Chlebicka-Abramowicz – Skarbnik ZG (okręg mazowiecki), Sylwia Błaszczyk – członek ZG ds.
okręgów (okręg śląski), Marzena Przybysz – członek ZG ds. sekcji, komisji, zespołów problemowych (okręg mazowiecki); pozostali członkowie Zarządu Głównego SBP: Joanna
Chapska (okręg lubelski), Dariusz Florek (okręg zachodniopomorski), Zbigniew Gruszka
(okręg mazowiecki), Sławomir Jach (okręg lubuski), Andrzej Jagodziński (okręg podkarpacki), Żaneta Kubic (okręg małopolski), Rozalia Podgórska (okręg dolnośląski), Joanna Potęga
(okręg mazowiecki). Przewodniczącym GKR został dr Marian Butkiewicz (okręg lubelski), a
GSK Maria Bochan (okręg wielkopolski).
Krajowy Zjazd Delegatów przyjął 5 uchwał dot.: przyznania godności Członka Honorowego
SBP (dla Marii Bochan - Piła, Marii Brykczyńskiej – Warszawa, dr Katarzyny JanczewskiejSołomko – Warszawa, dr Danuty Koniecznej – Olsztyn, Elżbiety Stefańczyk – Warszawa,
prof. Jacka Wojciechowskiego – Kraków); przyjęcia zmian w Statucie SBP; nowelizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021; przyjęcia Programu działania
SBP na lata 2017-2021; przyjęcia Regulaminów Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego).
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Oprócz wymienionych, kluczowych działań w roku 2017, ZG SBP realizował 8 grantów. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z MKiDN kontynuowano prace związane z
Analizą Funkcjonowania Bibliotek, wydawaniem miesięcznika ”Poradnik Bibliotekarza” (z
Programu „Czasopisma”), realizacją projektu na najciekawszą akcję czytelniczą w ramach
Tygodnia Bibliotek, (z „Programu Kultura Cyfrowa” ), digitalizacją czasopisma „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz rozbudową Archiwum Cyfrowego SBP. Ze środków
uzyskanych z MNiSW zrealizowano badania źródeł fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych, a także wydano numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego”, w jęz.
angielskim. Duże znaczenie miało dofinansowanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego
na organizację Kongresu IFLA, a także na realizację konkursu Bibliotekarz Roku.
Zarząd Główny SBP koordynował także inne prace związane z integracją środowiska
bibliotekarskiego, podniesieniem prestiżu zawodu bibliotekarza, rozwojem bibliotek, doskonaleniem zawodowym bibliotekarzy (działalność wydawnicza i edukacyjna).
3. Działalność merytoryczna Zarządu Głównego wg czterech celów strategicznych zawartych w znowelizowanej „Strategii SBP na lata 2013-2021”.
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w
Polsce
W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalność bibliotek oraz
zawód bibliotekarza wymienić należy przygotowanie opinii w sprawie ustawy o jednolitej
ceny książki oraz uwag do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Cel szczegółowy 1.3. Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz
inicjowanie opracowana nowych norm i standardów
Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych
Program Analiza Funkcjonowania Bibliotek prowadzony przez SBP od 2010 r. obejmuje biblioteki naukowe, pedagogiczne i publiczne. Do 2014 r. finansowany był ze środków FRSI, a
także z grantu pozyskanego z w ramach programu MKiDN Obserwatorium Kultury „Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek”; od 2015 r. do 2017 r. realizowany
wyłącznie ze środków tego programu. Kontynuacja projektu badawczego w latach 20132014, a następnie w latach 2015-2017 obejmowała wdrożenie narzędzi badawczych pozwalających w sposób obiektywny, zgodny z międzynarodowymi standardami na zdiagnozowanie i
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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.. W 2017 r., w trzecim roku wdrażania metody systematycznej obserwacji i oceny
funkcjonowania bibliotek publicznych oraz pedagogicznych (dane za 2016 r.), w badaniu
uczestniczyło 2099 bibliotek publicznych oraz 31 bibliotek pedagogicznych.
Opracowana przez Zespół roczna analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych i pedagogicznych została opublikowana w serwisie internetowym projektu w postaci
tabel w MS Excel a wybrane dane w postaci infografik. W roku 2017 opublikowano również
zbiorcze analizy wybranych wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych za lata 20122016 ilustrujące rozwój projektu.
W ramach prac eksperckich podjęto następujące działania: przekazano projekt roboczy normy ISO 11620:2014 dot. wskaźników funkcjonalności bibliotek do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do ustanowienia (opublikowana w listopadzie 2017), opracowano i udostępniono w serwisie internetowym projektu poradnik poświęcony interpretacji danych statystycznych i wskaźników oraz wyników analiz „Analiza i interpretacja danych statystycznych i
wskaźników funkcjonalności w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych”.
We współpracy z Dolnośląską Biblioteka Publiczną opracowano raport pt. „Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek w latach 2012-2016 na przykładzie województwa dolnośląskiego”.
Opracowano wyniki badań prowadzonych w bibliotekach dolnośląskich pt. Analiza wyników
badania satysfakcji użytkowników.
Tłumaczenie normy nt. badania wpływu bibliotek (2016), było podstawą prac grupy roboczej
zajmującej się konceptualizacją badania społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek.
Raport końcowy z tych prac opisuje metodologię i narzędzia zalecane do wykorzystania w
badaniach i wskazuje na potrzebę podjęcia takich badań w Polsce oraz wskazuje się, że zebrane i opracowane materiały potwierdzają znaczenie takich badań dla pogłębionego monitorowania i diagnozowania kondycji bibliotek.
Ważnym środkiem promocji badań efektywności bibliotek i źródłem informacji dla
bibliotekarzy o metodologii badań i stosowanych narzędziach był serwis internetowy projektu
AFB. Przeprowadzono szkolenia online administratorów merytorycznych z bibliotek publicznych i pedagogicznych. Opracowano filmy instruktażowe dla dyrektorów bibliotek publicznych i pedagogicznych nt. metod prowadzenia analizy danych biblioteki. Prowadzono działania promocyjne, np. podczas Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych,
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Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Konferencji Dyrektorów Akademickich
Szkół Polskich oraz w „Bibliotekarzu”.
Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 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
Przewodnicząca SBP, E. Stefańczyk powołana została przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę
do Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się 26.11.
Cel szczegółowy II.2. Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki, informacji i bibliotek.
W 2017 r. Zarząd Główny SBP współpracował z wieloma instytucjami, wśród partnerów
wymienić należy: MKiDN, NCK, IK, MNiSW, a także biblioteki, które wspierały działalność
poprzez np. bezpłatne oferowanie usług, użyczanie lokali (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Praga Południe m.st Warszawy) oraz brały udział we współorganizowaniu konferencji i warsztatów (m.in. WiMBP w
Bydgoszczy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Biblioteka Narodowa (Kongres IFLA). Spośród innych form współpracy wymienić należy:
1. spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek
Publicznych, Konferencji

Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych; konsultacje dotyczyły m.in. ustawy
2.0,
2. współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi Książki),
targi ACADEMIA ( w konkursie ACADEMIA 2017 zostały wyróżnione dwie publikacje
SBP – „Nauka o Informacji” pod red. W. Babika oraz „Aplikacje mobilne nie tylko w
bibliotece” G. Gmiterka i S. Kotuły), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych
(targi ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej (organizacja
Salonu Bibliotek podczas Targów Książki Historycznej),
3. 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.
6

z MEN (sprawy dotyczące bibliotek szkolnych, świadczenia kompensacyjne dla
nauczycieli bibliotekarzy),
4. udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej,
5.

wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (patronaty SBP
w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury),

6. opiniowanie i rekomendowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek publicznych, m.in. BG Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, GBL, WiMBP w Gdańsku,
MBP w Jaśle, MBP w Milanówku, GBP w Pszczółkach.
Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa były konkursy: na plakat XIV edycji programu Tydzień Bibliotek,
który odbywał się pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!” oraz na najciekawszą akcję w ramach TB (zwycięzcą pierwszego została Barbary Wysmyk z Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie, zaś drugiego - Biblioteka Jagiellońska w Krakowie za akcję
Obszar Roboczy czyli BJ.nie(oczywiście)!; Mistrz Promocji Czytelnictwa - IX edycja konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa, laureatem została Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
Cel szczegółowy II.3. Udział przedstawicieli SBP we współpracy zagranicznej.
W 2017 r. do najważniejszych przedsięwzięć SBP w zakresie współpracy międzynarodowej należy zaliczyć:
1. współpracę z IFLA dot. organizacji Kongresu IFLA we Wrocławiu: powołanie E. Stefańczyk do Komitetu Narodowego organizacji Kongresu, udział w spotkaniach z przedstawicielami IFLA (E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, J. Golczyk), organizacja wolontariatu, w
tym szkoleń dla wolontariuszy (ok. 100 wolontariuszy z zagranicy), organizacja imprez towarzyszących Kongresowi, prezentacja dorobku SBP oraz polskich bibliotek,
2. udział S. Błaszczyk w warsztatach (5-7.07., Madryt) dot. projektu Global Vision Discussion (projekt IFLA mający na celu zebranie za pomocą ankiet opinii o najważniejszych wyzwaniach bibliotek, które będą miały wpływ na określenie kierunków działań IFLA w najbliższej przyszłości); SBP spopularyzowało ankietę wśród bibliotekarzy polskich i zainicjowało
tłumaczenie na j. polski, co ułatwiło jej wypełnienie. Na podstawie zebranych ankiet ze 190
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krajów, w tym Polski, IFLA opracowało raport Global Vision. Warsztaty „Global Vision”
przeprowadzono ponadto w Warszawie i Katowicach,
4. udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w Kongresie IAML (Ryga, czerwiec),
przewodniczący Sekcji, Stanisław Hrabia został wybrany prezydentem IAML,
5. udział M. Gomułki w pracach zespołu ds. polskiej edycji międzynarodowego programu
rzecznictwa dla bibliotek IAP (International Advocacy Programme IFLA, Program AGENDA
2030); w dn. 23-24 listopada przeprowadzone zostały w Katowicach warsztaty (we współpracy z Ośrodkiem Informacji ONZ),
6. udział w projekcie IFLA Library Map of the Word (zebranie i przekazanie danych dot. polskich bibliotek),
7. wyjazd J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej do bibliotek czeskich (finansowany przez Instytut
Książki), 11-14.12.
Cel strategiczny III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
Redakcja portalu sbp.pl prowadziła profil na facebooku i twitterze, gdzie promowano bieżące
działania SBP, co miesiąc wydawano także newsletter (ok. 2,5 tys. odbiorców). Na portalu
sbp.pl zamieszczano ponadto informacje o najciekawszych działaniach realizowanych przez
różnego rodzaju biblioteki. Opracowano i prowadzono podstrony poświęcone: organizacji
Kongresu IFLA we Wrocławiu, Jubileuszowi SBP, AFB, programowi Tydzień Bibliotek,
źródłom fonografii polskiej.
Cel szczegółowy III.2 Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji,
Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za 2016 r. otrzymali:
- w kategorii podręczniki akademickie - „Nauka o informacji” / red. Wiesław Babik. Warszawa: Wydawnictwo SBP
- w kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym - „Multimedia w komunikacji,
czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu” / Bronisława WoźniczkaParuzel. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK
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Na portalu sbp.pl prowadzono kampanię wśród członków SBP i pracowników bibliotek
na rzecz 1% dla SBP, zebraną kwotę (3 587,79 zł) przeznaczono na cele statutowe SBP.
Cel szczegółowy III.4 Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza.
Popularyzowano postacie (sylwetki, dorobek) znanych bibliotekarzy poprzez artykuły
i wywiady w czasopismach „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”. Z okazji Jubileuszu
SBP ukazały się w „Poradniku Bibliotekarza” artykuły prezentujące sylwetki przewodniczących Stowarzyszenia, wydany został także okolicznościowy e-book na ten temat. Zwiększeniu prestiżu zawodu bibliotekarza służył konkurs Bibliotekarz Roku 2016, którego laureatką
została Urszula Kopeć-Zaborniak, dyrektor MBP w Cieszanowie (woj. Podkarpackie).
Przedstawiciele SBP uczestniczyli ponadto w komisjach konkursowych na dyrektorów bibliotek bądź opiniowali kandydatów na dyrektorów.
Cel szczegółowy III.5 Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy
Przedstawiciele ZG SBP uczestniczyli w różnych imprezach lokalnych, spotkaniach
środowiskowych, podczas których najbardziej zasłużonym bibliotekarzom wręczono medale i
odznaki SBP; medalem „W Dowód Uznania” uhonorowano 93 osoby i 4 instytucje, zaś „Odznakę Honorową SBP” otrzymało 42 osoby, Medal Bibliotheca Magna Perennisque (4 instytucje). Przewodnicząca SBP skierowała też kilkadziesiąt listów okolicznościowych do zasłużonych bibliotekarzy odchodzących na emeryturę, dyrektorów bibliotek, szkół itp.
Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
Cel szczegółowy IV.3. Wspieranie edukacji
1. Działalność wydawnicza w zakresie bibliotekarstwa, informacji naukowej i dziedzin
pokrewnych
W 2017 r. ukazało się wiele cennych publikacji, w tym wydawnictwa okolicznościowe; systematycznie ukazywały się czasopisma naukowe i branżowe. Odbyło się także (14.03.) posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP, która podsumowała działalność wydawniczą i
wskazała na kierunki prac w przyszłości, w tym konieczność wprowadzenia nowych form
książki (PDF, mobiPocket, e-pub), zmian w e-sklepie (płatność elektroniczna).
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Nauka-Dydaktyka-Praktyka

1. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Bartłomiej Włodarczyk – Język Haseł Przedmiotowych
Biblioteki Narodowej – od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego (dofinansowanie IINiSB UW).
2.

Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła – Aplikacje mobilne nie tylko
w bibliotece (dofinansowanie UMCS, UW)

3. Krystyna Hudzik – Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość
i zmiana (dofinansowanie UWr.)
4.

Instytucje kultury jako centra życia społecznego. Praca zbiorowa (red.) E. B. Zybert
(dofinansowanie UW)

5.

Aneta Januszko-Szakiel – Archiwistyka cyfrowa (dofinansowanie UJ)

6.

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia. Praca zbiorowa (red.) Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska (dofinansowanie UŁ)

7.

Jacek Wojciechowski – Obszary wiedzy o bibliotekarstwie

8.

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O różnych tendencjach w krzewieniu
kultury czytelniczej młodego pokolenia. Praca zbiorowa (red.) Mariola Antczak, Agata
Walczak-Niewiadomska (dofinansowanie UŁ)

PROPOZYCJE I MATERIAŁY

1. Zarządzanie jakością w bibliotece (red. ) Maja Wojciechowska (dofinansowanie UG)
2. Dokumenty Życia Społecznego (red.) Aneta Firlej-Buzon
3. Jakub Maciej Łubocki – Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej (Nagroda Młodych SBP)

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA

1. Weronika Kostecka, Maciej Skowera – W kręgu baśni i fantastyki (dofinansowanie
UW Wydz. Pol.)
BIBLIOTEKI – DZIECI – MŁODZIEŻ

1. Maria Kulik, Grażyna Walczewska-Klimczak, Anna Lipińska i zespół – Rozumienie
świata – czyli o pracy z książką i czytelnikiem – IV kw. (dofinansowanie IK)
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BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

1. Andrzej Januszewski – Gry planszowe w bibliotece
2. Sara Skumanov – Poradnik o mandze dla bibliotekarzy
3. Renata Ciesielska – Świat bibliotek. Z bibliotecznych podróży
4. Andrzej Mężyński – Z dziejów bibliotek w Polsce
BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
1. Zostawili swój świat…
POZA SERIAMI
1. Bibliografia wydawnictw SBP 1917-2017. Marzena Przybysz
2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość (red.) Jadwiga Konieczna
3. Polskie biblioteki / Polish Libraries (red.) Barbara Budyńska
4.

„Przegląd Biblioteczny”/The Library Review, Numer Specjalny/The Special Issue
(red.) Elżbieta Barbara Zybert

5. Polish Librarians’ Association: 100 years of sharing knowledge and skills / SBP 100lecie Anna Grzecznowska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
CZASOPISMA:
„Przegląd Biblioteczny” 1, 2, 3, 4
„Zagadnienia Informacji Naukowej” 1, 2
„Bibliotekarz” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
„Poradnik Bibliotekarza” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

Dodatkowo przygotowanie i druk:
„Oferty Wydawniczej”, „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP”, plakatu TB, ulotek reklamowych, kalendarza 2018, roll-upów SBP w jęz. angielskim.
2. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów

Konferencje i seminaria zrealizowane w roku sprawozdawczym:
• „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych - nowe wyzwania”, 3031 maja 2017 r., Bydgoszcz
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• 36. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Bibliografie regionalne - w kręgu historii i współczesności”, 20-21 czerwca 2017 r., Gdańsk
• XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja” (Wrocław, 20-22.11)
• VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych” (Wrocław, 20-22.11)
• seminarium z cyklu „Czytanie łączy pokolenia” pt. „Bibliotekarstwo polskie u progu
odzyskania niepodległości: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017”, 1.12.

Warsztaty
• „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II
stopnia, 8-9 lutego 2017 r., Warszawa,
• „Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży: O wyruszaniu w drogę, spotkaniach i przemianach”, 10 marca 2017 r., Warszawa
• „Nauka przez zabawę - czyli gry w bibliotece”, 21 marca 2017 r., Warszawa
• „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”, 28 marca 2017
r., Warszawa
• „Cyberbezpieczeństwo - jak zadbać o bezpieczeństwo komputera, użytkowników i
własne”, 7 kwietnia 2017 r., Warszawa
• „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” (biblioterapia II
stopnia, 20-21 kwietnia 2017 r., Warszawa); „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne
i edukacyjne” (biblioterapia III stopnia, 5-6 czerwca 2017 r., Warszawa)
• „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, 21-22
czerwca 2017 r., Warszawa
• „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” – biblioterapia II
stopnia (Warszawa, 24-25.10); „Literatura jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne”
– biblioterapia III stopnia (Warszawa, 12-23.12)
• Social media w bibliotece (Warszawa, 27.10, Radom 28.11, Warszawa)
• Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii (Warszawa,
7.12)
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