
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA BLIOTEKARZY 

POLSKICH W 2013 r. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO  (od 8.06. do 31.12.) 

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

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 i przyjętej 

przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP w dn. 8 czerwca 2013 r., oraz z Programu działania 

SBP na lata 2013-2017. 

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w Warszawie (7-8 czerwca 2013 r.) 

dokonano m.in. wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2013-2017: przewodniczącego 

(została nim ponownie kol. Elżbieta Stefańczyk), Zarządu Głównego, Głównej Komisji 

Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego. Na posiedzeniu w dn. 8 czerwca ukonstytuował 

się nowy Zarząd Główny, określono zakresy kompetencji oraz obowiązki członków ZG. 

Wiceprzewodniczącymi ZG zostali kol. kol. Helena Bednarska, Marian Butkiewicz, Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, sekretarzem generalnym kol. Barbara Budyńska, skarbnikiem kol. 

Mirosława Majewska, członkiem Zarządu ds. okręgów kol. Sylwia Błaszczyk, członkiem 

Zarządu ds. sekcji, komisji, zespołów problemowych kol. Marzena Przybysz. W składzie 

Zarządu znaleźli się ponadto następujący członkowie: Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, 

Elżbieta Grzelakowska, Andrzej Jagodziński, Maja Kimnes, Krzysztof Marcinowski, Michał 

Rogoż. 

Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na 2013 rok terminarzem  od 8 czerwca do 31 

grudnia 2013 r. roku Zarząd Główny spotkał się na trzech posiedzeniach (8.06; 27.09;13-

14.12), a Prezydium Zarządu na jednym (4.12). Przyjęto Regulaminy działania ZG oraz 

Prezydium ZG SBP. W spotkaniach uczestniczyli również zaproszeni goście: przewodniczący 

Głównej Komisji Rewizyjnej - Janusz Ambroży, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia - 

Stanisław Czajka, a także Anna Grzecznowska - dyrektor Biura SBP, Janusz Nowicki -

konsultant dyrektora Biura ZG ds. wydawnictw. Na wybrane posiedzenia zapraszani byli 

również: Janina Jagielska, Ewa Stachowska-Musiał, Małgorzata Szmigielska, Małgorzata 

Dargiel-Kowalska. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny podjął 8 uchwał. Działalność Zarządu 

skupiona była przede wszystkim na: 



 organizacji pracy ZG, w tym; zatwierdzeniu zakresów obowiązków członków, 

wyborze nowych zarządów sekcji, komisji, zespołów problemowych ZG; 

zatwierdzeniu składów Rady Programowej Wydawnictwa SBP, komitetów 

redakcyjnych czasopism SBP, serii wydawniczych SBP; zatwierdzeniu składów 

Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego oraz jury konkursu 

Nagroda Młodych SBP im. Marii Dembowskiej;  

 przygotowaniach do Jubileuszu 100-lecia SBP, pracach nad kolejną częścią kroniki 

SBP (powierzono je Marzenie Przybysz), pracach nad monografią SBP pod red. prof. 

Jadwigi Koniecznej z Uniwersytetu Łódzkiego,  

 przygotowaniach do obchodów Jubileuszu „650 lat w służbie w książki”; 

 realizacji grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału SBP; kontynuacji prac w zakresie 

lobbowania na rzecz nowej ustawy o bibliotekach; prowadzeniu prac nt. badania 

efektywności bibliotek; 

 rozbudowie bazy członków SBP i portalu sbp.pl; 

 archiwizacji dokumentów SBP;  

 działalności edukacyjnej i wydawniczej; 

 optymalizacji pracy Biura SBP.  

 

2. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ZG SBP 

 

CEL I. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

CEL SZCZEGÓŁOWY I.1 Zwiększenie roli SBP w tworzeniu uregulowań prawnych 

mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza 

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace dot. lobbowania na rzecz 

nowej ustawy o bibliotekach. Projekt ustawy, przygotowany przez Zespół powołany przez 

SBP, został przekazany do ministra Bogdana Zdrojewskiego. W dniu 8 czerwca br. Krajowy 

Zjazd Delegatów SBP skierował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego apel o 

podjęcie prac nad stowarzyszeniowym projektem ustawy o bibliotekach. 31 lipca 2013 r. 

przewodnicząca SBP otrzymała odpowiedź z Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN z 

propozycją, aby projekt ustawy był procedowany, jako projekt społeczny. Członkowie ZG 

uznali, że projekt powinien być procedowany w trybie poselskiej inicjatywy ustawodawczej.  

Poszukiwano sprzymierzeńców ustawy wśród posłów oraz senatorów, którzy pomogliby 



wprowadzić projekt na ścieżkę legislacyjną. Projekt ustawy został w październiku przekazany 

do Krajowej Rady Bibliotecznej.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY I.3 Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istniejących 

standardów w dziedzinie bibliotekarstwa 

Prace w zakresie badania efektywności bibliotek prowadzono w ramach dotacji FRSI i 

grantu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt SBP Obserwatorium bibliotek: 

analiza funkcjonowania bibliotek. Zakresem prowadzonych prac zostały objęte również 

biblioteki naukowe.  

Dokonano krytycznej analizy literatury w zakresie statystyki bibliotecznej i dokumentów 

normalizacyjnych, opracowano założenia i koncepcję analizy wskaźników efektywności. 

Przeprowadzono testowanie oprogramowania opracowanego dla celów gromadzenia danych 

statystycznych i generowania wskaźników. Opracowano zestaw narzędzi dla bibliotek 

uczestniczących w badaniach oraz poradniki dla bibliotekarzy prowadzących badania 

pilotażowe.  

Opracowano koncepcję i założenia do strony www projektu AFB (Analiza 

Funkcjonowania Bibliotek), uruchomiono serwis internetowy  http://afb.sbp.pl  zawierający 

podstawowe informacje o projekcie, materiały przygotowane w ramach prac Zespołu ds. 

badania efektywności. 

Zakupiono normę ISO 2789:2013 International library statistics i zakończono prace nad 

jej tłumaczeniem.  

Przeprowadzono szkolenia w zakresie: 

 rzecznictwa i infografiki (24-25.09., Warszawa); 

 badania satysfakcji użytkowników bibliotek. (29-30.10., Warszawa); 

 metod statystycznych w badaniu rozwoju usług bibliotecznych (14-15.11., Poznań); 

 prowadzenia badań pilotażowych efektywności bibliotek w roku 2014 dla 

przedstawicieli bibliotek pedagogicznych (21-22.11., Warszawa); dla przedstawicieli 

bibliotek publicznych ( 5-6.12., Warszawa) 

 

Zorganizowano ponadto spotkanie przedstawicieli Konferencji Dyrektorów 

Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, 

Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich  – sygnatariuszy Listu Intencyjnego w 

sprawie realizacji projektu AFB (20.12., Warszawa). 



 

CEL II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji 

pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 

CEL SZCZEGÓŁOWY II.2: Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi związanymi 

z sektorem książki i informacji 

ZG SBP doceniając wagę współpracy z organizacjami i instytucjami z obszaru książki 

i czytelnictwa podtrzymywał wszystkie wcześniej wypracowane formy współpracy oraz 

włączył się w nowe formy działania. Do najważniejszych należały: 

1. udział w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i 

Wydawców, Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Pozarządowych Organizacji 

Kulturalnych,  

2. spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek 

Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, konsultacje dotyczyły m.in. 

projektu ustawy o bibliotekach, stosowania wskaźników efektywności działalności 

bibliotek publicznych i  pedagogicznych,  

3. współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu 

Rozwoju Bibliotek, realizacji grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP, rozwoju 

portalu sbp.pl, organizacji warsztatów poświęconych rzecznictwu w bibliotece,  

Uniwersytetem Łódzkim (przygotowanie monografii SBP), Instytutem Książki 

(wsparcie organizacji Forum Młodych Bibliotekarzy,  Salonu Bibliotek podczas XXII 

Targów Książki Historycznej, 17. Targów Książki w Krakowie,   

4. współpraca z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi Książki, 

targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych (targi 

ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej (Targi Książki 

Historycznej),  

5. współpraca z bibliotekami i stowarzyszeniami bibliotekarskimi oraz innymi 

organizacjami, np. WBP w Olsztynie (organizacja Forum Młodych Bibliotekarzy), 

Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie (seminaria, warsztaty), 

Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (interwencje w sprawie 

bibliotek szkolnych), Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego (zasady 

funkcjonowania bibliotek szkolnych), Polska Sekcją IBBY, itp.   

6. współpraca 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. z MEN (sprawy dotyczące bibliotek szkolnych), MAiC (prace nad 

modelem bibliotek szkolnych, zapisów ustawy o poprawie warunków świadczenia 

usług przez jednostki s.amorządu.terytorialnego), Ministerstwem Rozwoju 

Regionalnego (udział bibliotek publicznych w programach podnoszących umiejętności 

cyfrowe obywateli, np. Wiedza - edukacja-rozwój”, „Polska Cyfrowa”), a także 

interwencje i opinie w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego, np. 

funkcjonowania bibliotek pedagogicznych, deregulacji zawodu bibliotekarza, 

wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, projektu ustawy o bibliotekach,  

7. udział E. Stefańczyk w różnych spotkaniach, m.in. w MKiDN nt. ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych dot. wyświetlania filmów w bibliotekach; w 

posiedzeniu Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury. 

 

Istotnym elementem współpracy środowiskowej na rzecz promocji i rozwoju 

czytelnictwa, zwłaszcza z bibliotekami, są konkursy. W II połowie 2013 r. zrealizowano:  

 X edycję Tygodnia Bibliotek, który odbywał się pod hasłem „Biblioteka przestrzenią 

dla kreatywnych”. I miejsca zajęła Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza 

Korczaka w Szprotawie, II miejsca GBP w Kuślinie, III miejsca Biblioteka Publiczna 

w Jamielniku – Filia GBP w Nowym Mięście Lubawskim z/s w Gwiździnach, 

Biblioteka Publiczna im. Dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Wyróżnienia 

otrzymali: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.  

 V edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”; I miejsce zdobyła MBP im. Jana 

Pawła II w Opolu, II miejsce zajęła Ursynoteka – Biblioteka Publiczna im. J.U. 

Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, III miejsce - MBP w Gliwicach. 

Wyróżnienia: GBP w Juchnowcu Kościelnym, PiMBP w Lwówku Śląskim, BPMiG w 

Pleszewie, MBP im. Łukasza Górnickiego – Galeria Książki w Oświęcimiu.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY II.3 Zwiększenie udziału i znaczenia  Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich w bibliotecznych organizacjach międzynarodowych 

Udział przedstawicieli SBP w kongresie IMAL w Wiedniu (lipiec) oraz .Ewy 

Kobierskiej-Maciuszko w Zjeździe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Nigeryjskich (czerwiec) 



CEL SZCZEGÓŁOWY II.4 Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach 

macierzystych poprzez inicjowanie i realizację wspólnych działań oraz wyróżnienie bibliotek 

medalami i odznaczeniami SBP 

Krajowy Zjazd Delegatów SBP nadał godność Członka Honorowego Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich kol. kol.: Marii Burchard, Marii Hudymowej, Andrzejowi 

Jagusztynowi, Barbarze Sordylowej, Tadeuszowi Zarzębskiemu.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY II.5: Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia 

bibliotekarzy  

W ramach prac dot. systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form 

kształcenia bibliotekarzy miały miejsce następujące działania: 

1. Posiedzenie Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP (Warszawa, 4.07.) i przyznanie 

akredytacji na okres 3 lat następującym usługom szkoleniowym: 

- szkolenie bibliotekarzy rozpoczynających wprowadzanie danych do katalogu  

  centralnego NUKAT – organizator: BUW, Centrum NUKAT  

- kursy e-learningowe „Współpraca z Europeaną” - organizator: Instytut Chemii 

  Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe  

           - kurs e-learningowy „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” –  

             organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum  

             Superkomputerowo-Sieciowe  

          -  dwudniowe szkolenie redaktorów biblioteki cyfrowej na miejscu u Licencjobiorcy –  

             organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum 

             Superkomputerowo-Sieciowe  

          -  Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (specjalizacja 

              informacyjna i nauczyciel bibliotekarz) – organizator: Uniwersytet w Białymstoku.  

             Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Informacji Naukowej i  

             Bibliotekoznawstwa.  

2. Druk i dystrybucja 2 rodzajów folderów: „Korzystaj z najlepszych programów 

edukacyjnych!”, skierowanego do potencjalnych uczestników szkoleń oraz „Sprawdź 

się i wyprzedź konkurencję!”, przeznaczonego dla instytucji organizujących szkolenia 

dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Foldery zostały rozesłane m.in. 

do firm szkolących, dyrektorów publicznych bibliotek wojewódzkich, bibliotek 

pedagogicznych, bibliotek akademickich.  



3. Aktualizacja podręcznika akredytacji, zmodyfikowanie wzorów dokumentów – 

raportu samooceny i raportu z oceny usługi szkoleniowej (dostępne na stronie 

www.sbp.pl/akredytacja). Najważniejsze zmiany to: dodanie słownika podstawowych 

terminów użytych w standardach, dodanie standardów odnoszących się do szkoleń 

prowadzonych w trybie kształcenia na odległość oraz rezygnacja z pięciostopniowej 

skali ocen w odniesieniu do stopnia spełnienia kryteriów głównych oraz określania 

minimalnych wymagań niezbędnych do uzyskania oceny dostatecznej w ramach 

danego kryterium oceny. Zaproponowano dla każdego kryterium oraz subkryteriów 

skalę trzystopniową – w pełni/w wystarczającym stopniu/niespełniony.  

4. Podpisanie umowy z Firmą Szkoleniową TRAKT z Torunia dot. oceny szkolenia 

„Asertywność w kontakcie z Użytkownikiem”, organizowanego w dniach 25-26.11. w 

Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ekspertami oceniającymi szkolenie byli 

Danuta Konieczna i Jolanta Stępniak. 

 

CEL III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza  

Cel SZCZEGÓŁOWY III.1 Doskonalenie form komunikacji ze środowiskiem z 

wykorzystaniem nowych technologii 

W II połowie 2013 r. kontynuowano prace nad rozwojem portalu SBP i przygotowano 

ankietę skierowaną do odwiedzających portal, na którą odpowiedziało 430 respondentów. 

Ankietowani wypowiadali się m.in. w sprawie wprowadzenia płatnych treści oraz zmian w 

samym portalu. Wyniki badania zostały wykorzystane przy modernizacji grafiki portalu. 

Powiększono ponadto oferty e-sklepu o możliwość zamawiania e-booków i elektronicznych 

artykułów z czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie (na początku dostępne były 

wybrane teksty z Przeglądu Bibliotecznego oraz Zagadnień Informacji Naukowej).  

Trwały prace związane z rozbudową archiwum cyfrowego SBP.  Do archiwum 

wprowadzono kolekcję 100 książek z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, 

wydanych przez SBP poza seriami, w latach 1956-2012 (zasób stanowi cenne uzupełnienie 

zdigitalizowanych w poprzednich latach książek i czasopism wydanych przez SBP).  

Kontynuowano prace nad uzupełnieniem bazy członków SBP. Obecnie w bazie jest 

zarejestrowanych 7318 osób. W ramach wdrażania programu ofert i ulg dla członków SBP 

przeprowadzono  łączenie kont portalowych z bazą, obecnie połączonych jest 657 kont.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY III.3. Zwiększenie liczby młodych osób działających w SBP 



Zorganizowano VIII Forum Młodych Bibliotekarzy (12-13.09., Olsztyn), przy 

współpracy Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 

Olsztynie, Instytutu Książki (Zespołu MAK+). W Forum uczestniczyło ponad 200 osób.  

 

CEL IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego   

CEL SZCZEGÓŁOWY IV.2: Zwiększenie możliwości podnoszenia poziomu wiedzy przez 

bibliotekarzy  

Kontynuowano prace nad zbieraniem danych do katalogu bibliotek oferujących 

miejsca praktyk i staży. W katalogu zarejestrowano 223 biblioteki wszystkich typów,  

oferujące odbycie praktyk i staży na zasadach wolontariatu. Biblioteki zarejestrowane w 

katalogu zyskują możliwość: promocji zawodu bibliotekarza i poszerzenia oferty usług, 

rozwoju działalności edukacyjno-kulturalnej, podjęcia nowych inicjatyw służących promocji 

bibliotek w mediach lokalnych i ogólnopolskich, pozyskania nowych czytelników, 

doskonalenia umiejętności kadry bibliotecznej. Katalog staży został połączony z katalogiem 

miejsc pracy dla bibliotekarzy.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY IV.3: Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy 

 

PRZYGOTOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WYDAWNICTW METODYCZNYCH W 

FORMIE DRUKOWANEJ I/LUB  ELEKTRONICZNEJ  

W okresie sprawozdawczym wydano 6 numerów czasopism Bibliotekarz i Poradnik 

Bibliotekarza, dwa numery Przeglądu Bibliotecznego, jeden numer Zagadnień Informacji 

Naukowe (od numeru 2 wersja papierowa i elektroniczna), ukazało się 11 książek. 

Przeprowadzono zmiany i uzupełnienia w składach redakcji oraz Komitetów Redakcyjnych 

czasopism wydawanych przez SBP – redaktorem naczelnym Przeglądu Bibliotecznego 

została prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert, zaś ZIN-u – prof. dr hab. Barbara Sosińska-

Kalata.  

 

ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SEMINARIÓW I WARSZTATÓW  

 17.06., Warszawa, drugie szkolenie dla nowo wybranych skarbników okręgów 

(pierwsze odbyło się 20.05.), 

 12-14.06., Białystok, konferencja naukowa pt. „Bibliotekarz uwolniony - deregulacja 

czy degradacja?”,  



 19.06., Szczecin, w Książnicy Pomorskiej II Forum Bibliotekarzy Województwa 

Zachodniopomorskiego pod hasłem „Bibliotekarz w dobie zmian”,  

 12-13.09., Olsztyn, VIII Forum Młodych Bibliotekarzy,  

 18.09., Katowice, konferencja pt. „Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni”, 

w ramach 28 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach,  

 10 i 17.10 oraz 12.12., Warszawa, warsztaty „Ochrona danych osobowych w 

bibliotece”,  

 24.10., Warszawa, warsztaty „Metody i techniki rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych w pracy bibliotekarza”,  

 25.10., Kraków, seminarium „Kto stoi za nowym „Żmigrodzkim?”,   

 20.11., Warszawa, warsztaty „Fundraising w bibliotece, czyli jak pozyskać i 

zatrzymać sponsora”,  

 29.11. – 2.12., Warszawa, III Salon Bibliotek na Targach Książki Historycznej,  

 29.11., Warszawa, seminarium „Opiekunowie polskich zbiorów za granicą”,  

 23.10., Warszawa, 32 spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP. 

 

CEL V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza    

CEL SZCZEGÓŁOWY V.1: Działanie na rzecz upowszechnienia nowego wizerunku zawodu 

bibliotekarza 

Przygotowano założenia do IV edycji konkursu Bibliotekarz Roku, który odbędzie się 

w 2014 r. Sekretarzem konkursu pozostaje nadal kol. Ewa Stachowska-Musiał. Do konkursu 

przystąpią po raz pierwszy wszystkie okręgi SBP. Harmonogram konkursu obejmuje 2 etapy: 

- I etap: 15 stycznia - 25 marca, - II etap: 26 marca - 15 maja.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEKROJOWY: Zwiększenie znaczenia SBP w działaniu na rzecz 

integracji środowiska bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji zawodu bibliotekarza. 

Kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP dla dotychczasowych i potencjalnych 

członków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 

na projekty realizowane przez struktury SBP. 

 

3. INNE FORMY AKTYWNOŚCI ZG  

 

 Archiwizacja 



Powołano Zespół ds. archiwum Biura ZG SBP. W skład Zespołu weszły: Janina Jagielska, 

Teresa Jedynak, Barbara Pisowadzka, Marzena Przybysz, Ewa Stachowska-Musiał. 

Ustalono, iż w miarę rozwoju prac do Zespołu będą dołączać nowe osoby, aby usprawnić 

jego działanie. Zespół przygotował projekty dokumentów: Jednolity rzeczowy wykaz akt 

dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Instrukcję kancelaryjną Biura ZG SBP, 

Instrukcję archiwalną Biura ZG SBP, Instrukcję kancelaryjno-archiwalną dla zarządów 

struktur terenowych SBP. 

 Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2012 

Ustalono nowy skład Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego: prof. 

dr hab. Wiesław Babik, dr hab. prof. UMK Ewa Głowacka, dr hab. Artur Jazdon, prof. dr 

hab. Maria Juda, prof. dr hab. Jadwiga Konieczna, dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska 

(przewodnicząca), prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, prof. dr hab. Bogumiła Staniów, 

dr hab. Marzena Świgoń, dr hab. Anna Tokarska.  

 Jury konkursu Nagrody Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej  

W skład Jury konkursu weszli: prof. dr hab. Elżbieta Gondek, prof. dr hab. Jadwiga 

Konieczna, Janusz Nowicki (sekretarz), dr hab. Remigiusz Sapa, prof. dr hab. Bogumiła 

Staniów, prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert 

(przewodnicząca).  

 Działalność Biura ZG 

W ramach zadań statutowych Biuro prowadziło: obsługę administracyjną władz SBP i 

jego struktur, obsługę finansową działalności statutowej, organizację konferencji, 

seminariów, warsztatów afiliowanych przez Zarząd Główny oraz poszczególne jego 

ogniwa; obsługę portalu sbp.pl. W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności 

Stowarzyszenia, Biuro zredagowało kolejne numery „Biuletynu Informacyjnego ZG 

SBP”. Bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia prezentowane były także na 

portalu sbp.pl oraz w „Przeglądzie Bibliotecznym” i „Bibliotekarzu”. Biuro prowadziło 

regularną dystrybucję książek i czasopism, a także kolportaż materiałów informacyjnych 

SBP (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) oraz plakatów Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich. Bardzo ważnym elementem pracy Biura stało się pozyskiwanie środków na 

działalność Stowarzyszenia poprzez aplikacje do różnych programów. Kontynuowano 

także prace koordynacyjne i organizacyjne w zakresie realizacji grantów dotyczących: 

digitalizacji publikacji SBP, wydania książki „Kustosze księgozbiorów polskich za 

granicą” oraz dodatku „Świat Książki Dziecięcej” wraz z wkładkami, realizacji „Tygodnia 

Bibliotek”, wydawania czasopism „ZIN” i „Przegląd Biblioteczny”.  



Przygotowano wnioski aplikacyjne do programów operacyjnych na 2014 r. 

 Patronaty SBP, m.in.: 

międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteki w kulturze kresów. Kresowianie w 

bibliotekach w Polsce i na świecie”, seminarium „Problemy w organizacji naukowych 

kongresów, konferencji oraz sympozjów”, spotkania z „Żywymi Książkami” we 

Wrocławiu, konferencją „Badania naukowe. Nowe procedury awansów naukowych - 

stan prawny od 1 października 2013 r.”, XIV Łódzki Turniej Piłki Nożnej BIBLIO 

CUP, Odjazdowy Bibliotekarz 2013, IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, Targi 

Wyposażenia i Ochrony Archiwów, Muzeów, Bibliotek i Kancelarii „Dziedzictwo 

2013”, II edycję Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego, VII edycję konkursu 

plastycznego pt.: „Malowane poezją”, I Ogólnopolskie Forum Bibliotek 

Pedagogicznych, doroczny konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim, VII 

Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2013, konkurs „Słoneczna 

Zakładka 2013”. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI, SEKCJI I ZESPOŁU  ZG  SBP   

W 2013 r. zostały przeprowadzone wybory w komisjach, sekcjach i zespołach ZG, które 

wyłoniły następujących przewodniczących:  

1. Komisja Edukacji Informacyjnej (vacat; wiceprzewodnicząca: Joanna Dziak) 

2. Komisja Nowych Technologii (przewodnicząca: Lila Marcinkiewicz) 

3. Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów (przewodnicząca: Beata  Czekaj Wiśniewska) 

4. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał) 

5. Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów (przewodnicząca: Aldona Borowska) 

6. Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojciechowska) 

7. Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodniczący: Stanisław Hrabia) 

8. Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodniczący: Kiriakos Chatzipentidis) 

9. Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (przewodniczący: Stefan Kubów) 

10. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: Wiesława Budrowska) 

11. Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinkowski) 

12. Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (przewodnicząca: Iwona Smarsz) 

13. Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko) 

14. Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz) 

 



KOMISJA EDUKACI  INFORMACYJNEJ  

Zorganizowano warsztaty Edukacja informacyjna i medialna w szkole w Dolnośląskiej 

Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, 20.02.2013. Członek Komisji, kol. Zuza 

Wiorogórska brała udział w przygotowaniu przez UNESCO publikacji pt.: „Overview of 

Information Literacy Resource Worldwide” (opracowała zestawienie dotyczące Polski).   

 

KOMISJA NOWYCH TECHNOLOGII  

Prowadzono na portalu sbp.pl podstronę Komisji, bloga, strony na Facebooku. 

Podejmowano i promowano tematykę nowych technologii na forum krajowym. 

 

KOMISJA OCHRONY I KONSERWACJI ZBIORÓW 

Promowano tematykę ochrony i konserwacji narodowego zasobu bibliotecznego na 

forum krajowym min. na dorocznej konferencji w Centralnej Bibliotece Wojskowej.  

 

KOMISJA ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ 

Zorganizowano 6 spotkań, podczas których analizowano i zaopiniowano 124  wnioski 

o odznaczenia. Pozytywnie zaopiniowano 63 z nich, z tego na: 

Odznaczenia państwowe: Złoty Medal za Długoletnią Służbę –  4 wnioski  

Odznaczenia i wyróżnienia resortowe: Medal Srebrny Zasłużony Kulturze Gloria Artis  - 2 

wnioski; Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 4 wnioski; Dyplom Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  9  wniosków 

 Odznaczenia  SBP: Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” – 2 wnioski; Honorowa 

Odznaka SBP   - 7 wniosków; Medal „W dowód uznania” – 35 wniosków 

Rozpatrzono też  9 wniosków nadesłanych  z okręgów SBP o nadanie godności Członka 

Honorowego SBP przez Krajowy Zjazd Delegatów.   

 

KOMISJA OPRACOWANIA RZECZOWEGO ZBIORÓW 

Członkowie Komisji brali udział w warsztatach JHP BN (11-13.09.) referując 

tematykę opracowania rzeczowego artykułów prasowych oraz stosowania jhp w bibliotece 

publicznej; zorganizowano spotkanie warsztatowe z bibliotekarzami bibliotek 

pedagogicznych pt.: Języki informacyjne – stosowanie w bazach bibliotek pedagogicznych 

(6-7.11). 

 

KOMISJA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/overview_info_lit_resources.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/overview_info_lit_resources.pdf


- zorganizowano VII Bałtycką Konferencję z cyklu „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pt:. 

„Sfera kultury, sfera nauki – współczesny obraz biblioteki”. Współorganizatorami konferencji 

byli: Uniwersytet Gdański, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (Gdańsk, 16-17.05.,  

- członkowie Komisji uczestniczyli w przygotowaniu publikacji zwartych (Bibliotekarze i 

czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek. Gdańsk, 2013; 

Fizyczna przestrzeń biblioteki. Gdańsk, 2013; Bibliotekarz – przewodnik po księgozbiorze, 

wiedzy i informacji. Gdańsk, 2013; Sfera kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki. 

Gdańsk, 2014) oraz  treści zamieszczanych w czasopiśmie Zarządzanie Biblioteką nr 5 

- przygotowano nową stronę internetoweą czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”, 

wprowadzeno czasopismo na platformę elektroniczną OJS; czasopismo znalazło się na liście 

czasopism punktowanych MNiSW. 

 

SEKCJA BIBLIOTEK MUZYCZNYCH – Polska Grupa Narodowa IAML 

- spotkania robocze: pierwsze (18.06., Warszawa) - przygotowania do: XIII Ogólnopolskiej 

Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i V Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, Jubileuszu 

50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych, Konferencji IAML w Wiedniu, drugie (21.10.,  

Bydgoszcz) - podsumowanie działalności Zarządu za okres 2009-2013, przygotowania do 

zebrania sprawozdawczo-wyborczego, przyjęcie założeń do planu pracy dla nowego Zarządu.  

 - zorganizowanie XIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i V 

Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Biblioteki muzyczne – fonoteki: inspiracja czy 

przeżytek”, 21-23.10. Podczas konferencji dyskutowano na temat: 1) rozwoju działalności 

informacyjnej bibliotek muzycznych, 2) digitalizalizacji zbiorów muzycznych – katalogów 

kartkowych, czasopism, zbiorów nutowych, 3) kolekcji muzycznych w wybranych 

bibliotekach. Tematyka konferencji była pretekstem do szukania odpowiedzi na pytania o 

przyszłość i perspektywy rozwoju bibliotek muzycznych i fonotek wobec obserwowanych w 

ostatnich latach przeobrażeń organizacyjnych i technologicznych oraz zmian postaw i 

oczekiwań czytelników,  

- udział w konferencji i spotkaniach wyborczych Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Bibliotek Muzycznych IAML, 28.07. – 2.08., Wiedeń; przewodniczący sekcji kol. S. Hrabia  

prowadził 2 sesje, uczestniczył ponadto w zebraniu przedstawicieli Grup Narodowych IAML, 

gdzie przedstawił  sprawozdanie z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML, a także w 

zebraniu komitetów narodowych projektu bibliograficznego RILM Abstracts of Music 

Literature, prowadził także posiedzenie  Komitetu Programowego IAML.  



- udział kol. S. Hrabiego w  zebraniach Zarządu Głównego IAML w Göteborgu (marzec 

2013), ponownie został jednym z wiceprzewodniczących IAML oraz przewodniczącym 

Komitetu Programowego IAML. 

- kontynuacja prac nad zebraniem danych o bibliotekach i zbiorach muzycznych do 

informatora „Biblioteki muzyczne w Polsce”.  

- prowadzenie strony internetowej Sekcji pod adresem www.iaml.pl, a także profiul na 

Facebook’u oraz  listy dyskusyjnej bibliotekarzy muzycznych (bibmuz@googlegroups.com), 

na której zarejestrowanych jest  74 uczestników z 48 bibliotek,   

- promocja działalności Sekcji i bibliotek muzycznych, w tym referat S. Hrabiego pt. 

„Muzykalia – wyzwania i współpraca. Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML w przededniu Jubileuszu 50-lecia” 

podczas konferencji „Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek Akademickich”  - 

XXVII Forum Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w Katowicach (24.04.), w publikacjach.     

 

SEKCJA BIBLIOTEK NAUKOWYCH 

- utworzenie forum Sekcji, podjęcie działań na rzecz powstania oddziału Sekcji w Lublinie; 

zainicjowanie działań mających na celu  umieszczenie uregulowań ws. trybu awansu na 

bibliotekarza dyplomowanego w statucie Politechniki Poznańskiej; współpraca z Sekcją 

Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w zakresie zagadnień dot. bibliotek naukowych.  

 

SEKCJA BIBLIOTEK NIEPAŃSTWOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 

- organizacja ogólnopolskiej konferencji „Budowanie relacji z klientem” (12-13.09., Poznań), 

- redagowanie „Informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych”  

 

SEKCJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH  

- spotkania redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP i członków sekcji 

(17-18.05., Złoty Potok oraz 20.10., Warszawa,  

-  monitorowanie i opiniowanie bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicznych i szkolnych 

(pismo do MEN w sprawie zmian w projekcie ustawy o systemie oświaty, pisma do władz 

samorządowych w sprawach likwidacji filii bibliotek pedagogicznych (Katowice, Lublin),  

- udział w spotkaniach w MAiC w celu przygotowania projektu współpracy bibliotek 

szkolnych i publicznych 

http://www.iaml.pl/
mailto:bibmuz@googlegroups.com


- organizacja, we współpracy z czasopismem EduFakty Uczę Nowocześnie sześciu 

konferencji z cyklu „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” (marzec–maj, Częstochowa, Poznań, 

Wrocław, Słupsk, Gdańsk),  

- szkolenia dla członków redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, 

- przeprowadzenie dwóch edycji kursu „Język angielski dla bibliotekarzy”,  

- opublikowanie drugiego numeru czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli 

Bibliotekarzy  Biblioteki pedagogiczne wsparciem dla nauczycieli, utworzenie strony 

internetowej Biuletynu,  

- zrealizowanie badania ankietowego dotyczącego baz bibliograficznych on-line tworzonych 

przez biblioteki pedagogiczne,  

- utworzenie nowej zakładki w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP 

„Czasopisma elektroniczne”,  

- udział w pracach Zespołu ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek 

publicznych i pedagogicznych,  

- popularyzacja działań sekcji i serwisu na konferencjach i seminariach,  

- kontynuowanie współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, 

Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w 

Warszawie, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Centrum Promocji 

Informacji, portalem SBP, czasopismami branżowymi.  

 

SEKCJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 

Członkowie sekcji uczestniczyli w dyskusjach dotyczących bibliotek publicznych, 

przygotowywaniu opinii nt. aktów prawnych regulujących działalność bibliotek publicznych.   

 

SEKCJA CZYTELNICTWA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Promowano tematykę biblioterapii na forum krajowym. W ramach 

współrealizowanego przez WBPiCAK w Poznaniu i Polskie Towarzystwo 

Biblioterapeutyczne we Wrocławiu -  Centrum Kształcenia Biblioterapeutów  zrealizowano 2 

kursy biblioterapii II i III stopnia (30 godzinne, w których wzięło udział 26 bibliotekarzy. W  

listopadzie  2013r. odbyło się w Warszawie  zebranie Sekcji. 

 

SEKCJA FONOTEK  

- kontynuowano prace nad „Bibliografią Fonografii Polskiej”,  



- zorganizowano (wspólnie z Sekcją Bibliotek Muzycznych) V Ogólnopolską Konferencję 

Fonotek „Biblioteki muzyczne - fonoteki: inspiracja czy przeżytek” , 21-23.10., Bydgoszcz,  

 - podjęto prace związane z przygotowaniem publikacji materiałów z konferencji Fonotek 

(Łódź 2012 i Bydgoszcz 2013),  

- przygotowano wniosek o podjęcie działań zmierzających do reifikacji przepisów 

dotyczących Narodowego Zasobu Bibliotecznego,  

- członkowie Zarządu Sekcji weszli w skład Komisji ds. Ochrony Dóbr Kultury Muzycznej,  

powołanej przez ZG Stowarzyszenia Polskich  Artystów Muzyków,  

- członkowie sekcji brali udział (jako wykładowcy i słuchacze) w szkoleniach i konsultacjach. 

- przewodnicząca Sekcji wzięła udział w Konferencji IASA w Wilnie,  

- zorganizowano 6 zebrań sekcji (w tym 2 zarządu wybranego na kadencję 2013-2017). 

 

ZESPÓŁ ds. BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ 

- zorganizowano konferencję „Bibliografie różnych kultur” - 31. Spotkanie Zespołu ds. 

Bibliografii Regionalnej – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 24-

25.04., w której uczestniczyli pracownicy bibliotek publicznych, pedagogicznych, 

uczelnianych, Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu w Białymstoku, goście z bibliotek Wilna i 

Grodna, a także przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych (ok. 70 

osób). Podczas obrad omawiano zagadnienia bibliografii regionalnej/krajoznawczej na 

Litwie, Ukrainie, w Rosji oraz w Polsce, przedstawiono dokonania bibliografii regionalnej 

prowadzonej przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Łomży. Została także zaprezentowana cyfrowa platforma ibukLibra, 

udostępniającą książki w wersji elektronicznej,  

- odbyło się 32. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (23.10.,Warszawa).  

Uczestniczyło 35 bibliotekarzy, którzy omawiali kwestie przestrzeni informacyjnej 

bibliografii regionalnej w kontekście organizacyjnym. W drugiej części spotkania  

podsumowano działalność Zespołu w kadencji 2009-2013 i wybrano zarząd na lata 2013-

2017.  

- w czasopiśmie „Bibliotekarz” (nr 3) opublikowano założenia i wymagania do prezentacji 

bibliografii regionalnej na stronach www bibliotek,  

- zamieszczano na portalu sbp.pl szczegółowe informacje o pracach Zespołu, w czasopismach 

SBP, newsletterze portalu sbp.pl oraz w regionalnych czasopismach branżowych.   

 

 



DZIAŁALNOŚĆ  OGNIW  TERENOWYCH  SBP  

 
1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013 roku liczyło 7321 członków, 

działających w 16 okręgach, 56 oddziałach i 289 Kołach. Zdecydowana większość członków 

(74%) zatrudnionych jest w bibliotekach publicznych. W poszczególnych okręgach nastąpiły 

następujące zmiany organizacyjne: 

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI  

W oddziale jeleniogórskim nastąpiła zmiana przewodniczącej, w związku z rezygnacją  

kol. R. Firszt. Nową przewodniczącą została Elżbieta Sienkiewicz z Biblioteki Pedagogicznej w 

Lwówku Śląskim 

 

OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI  

Zawieszono działalność koła SBP w Mogilnie.  

 

OKRĘG LUBELSKI  

Zlikwidowano koło w Rykach. 

 

OKRĘG LUBUSKI  

Rozwiązano koło w MBP w Krośnie Odrzańskim.   

 

OKRĘG MAZOWIECKI 

Rozwiązaniu uległy dwa koła w oddziale ciechanowskim i sam oddział  oraz koło skupiające 

bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych w oddziale radomskim. W oddziale warszawskim 

powstało koło praskie przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Warszawa Praga Płd. 

 

OKRĘG OPOLSKI  

Działalność zawiesiły koła w filiach Biblioteki Pedagogicznej  w Głubczycach i Namysłowie 

(nie podjęto uchwały o rozwiązaniu kół). Odnotowano problemy z weryfikacją danych w bazie 

członków SBP (brak dat urodzenia i indywidualnych adresów mailowych części członków). 

 

OKRĘG POMORSKI  

Rozwiązało się koło SBP w Miastku. Zarząd Oddziału podjął decyzję, że zaproponuje członkom 

koła  wstąpienie do Koła Miejsko Powiatowego SBP.   



 

OKRĘG ŚLĄSKI 

W roku sprawozdawczym likwidacji uległo koło przy MiPBP w Raciborzu (Oddział Katowice). 

 

OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI  

Koło we Włoszczowie nie funkcjonowało w ciągu roku, co wynikało z odejścia na emeryturę 

kilku jego członków – pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Zarząd 

Oddziału w Kielcach podjął starania o reaktywowanie koła w 2014 roku.  

 

OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI  

Zarząd Okręgu na posiedzeniu 30.12.2013 r., po zapoznaniu się z wnioskiem przewodniczącej 

Oddziału SBP w Ostródzie, przyjął uchwałę o jego likwidacji. 

 

OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI  

W roku sprawozdawczym powołano  w oddziale szczecińskim koło nr 5 z siedzibą w 

Czaplinku. Zarząd Okręgu  odbył 26.11.2013 r. spotkanie z bibliotekarzami wojskowymi i 

zaprosił ich do współpracy z  SBP i zaproponował powołanie koła SBP.  

Rezygnacja przewodniczącej, skarbnika i sekretarza Koła nr 1 w Koszalinie (Zarząd Oddziału 

w Koszalinie) spowodowała konieczność przeprowadzenia nowych wyborów. 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA  

 

CEL I : Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na 

kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

 

Zarząd Okręgu we Wrocławiu uczestniczył w konsultacjach nt. wymagań 

kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, koło SBP w Długołęce (oddział wrocławski) 

zorganizowało Otwarte Forum Dyskusyjne na temat funkcjonowania i roli biblioteki w 

społeczności lokalnej. 

Okręgu łódzki brał udział w inicjatywach ZG SBP, dotyczących tworzenia 

uregulowań prawnych, mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza 

m.in. przesłał uwagi do projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych, konsultował z 

oddziałami rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 

2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach 



stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z 

działalnością biblioteczną.  

W roku 2013 kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (przewodnicząca Zarządu Okręgu 

Mazowieckiego) brała udział, z ramienia ZG SBP, w spotkaniach  Forum Prawa Autorskiego, 

organu konsultacyjnego powołanego przez MKiDN w związku z planowanymi zmianami   

prawa autorskiego w Polsce i konsultacjami Komisji Europejskiej przygotowującej rewizję 

niektórych zapisów dyrektyw dotyczących praw autorskich.. 

Zarządy okręgów śląskiego i warmińsko-mazurskiego zajmowały stanowiska w 

sprawie likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w ich województwach.. Zarządy wielu 

oddziałów i okręgów proszone były także o opinie na temat zmian dyrektorów bibliotek 

publicznych. 

 

CEL II : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu 

społeczeństwa wiedzy. 

 

Przewodnicząca oddziału legnickiego (okręg dolnośląski) uczestniczyła, pełniąc funkcję 

wiceprzewodniczącej, w pracach Rady Miejskiej (Rada m.in. opiniowała strategię miasta dot. 

kultury) oraz w konkursach organizowanych przez wydziały Urzędu Miasta w Legnicy na 

dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Koło SBP z Milicza 

współpracowało z Ośrodkiem Kultury przy organizacji VII Festiwalu Pieśni Patriotycznej, 

Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Agnieszki Osieckiej. 

Oddział w Białej Podlaskiej (okręg lubelski) włączył się w organizację IX edycji 

powiatowego konkursu o tematyce regionalnej „Ocalić od zapomnienia”. Koło w Opolu 

Lubelskim i Zarząd Oddziału w Lublinie organizowały powiatowe obchody 150. rocznicy 

Powstania Styczniowego. 

 Zarząd Okręgu Lubuskiego otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta w Zielonej 

Górze na realizację zadania pn. „Międzynarodowa konferencja bibliotek miast i regionów 

partnerskich - Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów”.  

Członkowie Sekcji Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy Zarządzie Okręgu 

Łódzkiego, wspólnie z WBP im. J. Piłsudskiego zorganizowali XV edycję konkursu 

plastycznego „Sztuka jak Balsam” pod hasłem „Świat i ja”. Członek sekcji, kol. B. 

Wachowicz zorganizowała cykl imprez „Spotkanie z książką mówioną”, konkurs recytatorski 

pt. „Co nam zostało z tych lat” – z okazji Roku Juliana Tuwima, dla pensjonariuszy Domów 



Pomocy Społecznej z terenu Łodzi oraz warsztaty psychologiczne dla seniorów „Jak nie paść 

ofiarą oszustwa” –– prowadzone przez  Monikę Kałużkę z Fundacji „Subvenio”. 

Oddział SBP w Ostrołęce (okręg mazowiecki), we współpracy z  MBP oraz ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, zorganizował Debatę Literacką 

pt. Mit wolnego Kurpia w literaturze. Debata Regionów z udziałem pisarzy uczestniczących 

w Festiwalu Literackim KUPISZEWIADA. Koło SBP przy Centralnej Bibliotece 

Statystycznej brało udział w organizacji  uroczystości 95-lecia Centralnej Biblioteki 

Statystycznej. Koło współorganizowało XLI Ogólnopolski  Konkurs Statystyczny ze 

znajomości Małego Rocznika Statystycznego Polski. 

Najważniejszym przedsięwzięciem oddziału przemyskiego (okręg podkarpacki) było 

zorganizowanie 12 października imprezy „Pamięć i Słowo II”, na którą złożyły się: konkurs 

recytatorski, prelekcja Dariusza Pado pt. „Jerzy Ficowski – szlojmer pamięci”, otwarcie 

wystawy fotograficznej Jacka Szwica „Żydzi we  współczesnym  Lwowie”  oraz  koncert  

muzyki  klezmerskiej  w  wykonaniu  zespołu NeoKlez z Lublina. Na ten cel oddział pozyskał 

dotację z Urzędu Miasta, w ramach zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja przedsięwzięć promujących wielokulturowe 

dziedzictwo miasta Przemyśla”.  

Członkowie kół SBP z regionów białostockiego, monieckiego, suwalskiego, 

łomżyńskiego (okręg podlaski) uczestniczyli w organizacji  konferencji, odbywającej się w 

ramach Bibliotecznej Ligii Powiatów, pt.: „Słysz, bracie, słysz minionych lat sygnały. 150. 

rocznica powstania styczniowego” w Bakałarzewie (5.06). 

Zarząd Oddziału w Słupsku (okręg pomorski) realizował projekt ph. „Żywa Biblioteka”, na 

który pozyskano grant z Urzędu Miasta Słupska. Realizacja zadania polegała na udostępnianiu 

lokalnej społeczności „żywego księgozbioru”- osób ze środowisk i grup, które obarczone są 

stereotypami i na co dzień mogą spotykać się z dyskryminacją. Dwudniowa kampania spotkała się 

z dużym zainteresowaniem mieszkańców i mediów.  

Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej (okręg śląski) współorganizował międzynarodowy 

konkurs literacko - plastyczny z cyklu „Tworzymy własne wydawnictwo” pt. „(Nie) Boję się”, 

adresowany do dzieci i młodzieży do lat 16 oraz dzieci niepełnosprawnych. Zadanie konkursowe 

polegało na napisaniu, zilustrowaniu oraz wydaniu książki.  

Zarząd okręgu zachodniopomorskiego zorganizował (we współpracy z Dyrekcją KP) 

pierwsze sympozjum z cyklu „Ludzie książki Pomorza Zachodniego” (14.05.) poświęcone  

działalności osób uczestniczących w obrocie i upowszechnianiu książek na Pomorzu 

Zachodnim: wydawców, bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy. Kol.  Ewa Majewska, członek 



koła  nr 11 w Policach, jako wolontariusz, zorganizowała  w Bibliotece w Cashel (Irlandia) lekcje 

biblioteczne, warsztaty, konkursy, głośne czytanie, w ramach programu „Cała Europa czyta 

dzieciom" ("Ali of Europę Reads to Kids"). . 

 

CEL III : Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na 

rzecz integracji środowiska. 

 

Integracja bibliotekarzy różnych sieci to jeden z ważniejszych celów Stowarzyszenia. 

Podejmowane działania pozwalają na stworzenie nieformalnych więzi międzyludzkich, które 

owocują wymianą doświadczeń także zawodowych. Spotkania bibliotekarzy inspirują często 

do podejmowania nowych inicjatyw w codziennej pracy bibliotecznej.  

Bibliotekarze znajdują różne formy spędzania wspólnie czasu, wyjazdy, także 

zagraniczne, wyjścia do teatru, czy na wystawę, biesiady i wspólną zabawę. Działania te 

odbywają się często w Tygodniu Bibliotek albo z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Coraz 

większą popularnością cieszą się działania o charakterze sportowym integrujące bibliotekarzy 

i sympatyków bibliotek („Odjazdowy Bibliotekarz”). Poniżej wybrane przykłady działań 

integracyjnych podejmowanych w poszczególnych ogniwach SBP w roku 2013: 

Zarząd okręgu  lubuskiego, wspólnie z dyrekcją Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze zorganizował w Tygodniu Bibliotek spotkanie 

absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

w Zielonej Górze. Spotkanie odbyło się w zielonogórskiej książnicy, z udziałem bibliotekarzy 

różnych sieci z terenu województwa. Koło Młodych przy WiMBP w Gorzowie Wlkp. 

zorganizowało wyjazd na Poznańskie Spotkania Targowe „Książka dla dzieci i młodzieży” 

(16.03). Koło przy WiMBP w Zielonej Górze zorganizowało wyjazd do Warszawy; jednym z 

punktów programu był udział w Warszawskich Targach Książki na Stadionie Narodowym. 

W 2013 roku zorganizowano 4. edycję rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. 

Akcję wsparli pracownicy łódzkich bibliotek (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Miejska Biblioteka 

Publiczna Łódź-Śródmieście, filia nr 11) oraz Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej UŁ. Rajd popularyzowano w mediach elektronicznych, lokalnych gazetach i 

radiostacjach. Wszystkie informacje o akcji oraz relacje z wydarzeń zamieszczane były na 

oficjalnej stronie www.odjazdowy-bibliotekarz.pl.  

Koło przy BP Łódź-Górna zorganizowało 3 turnieje piłki nożnej bibliotekarzy i 

przyjaciół – BIBLIOCUP. 



 Oddział w Krakowie (okręg małopolski) zorganizował „Spotkania 

wspominkowe”, poświęcone pamięci bibliotekarzy zasłużonych dla lokalnej społeczności. 

W oddziale ostrołęckim (okręg mazowiecki) koła SBP, we współpracy z bibliotekami 

zorganizowały kilka wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, m.in. do Weimaru i Doliny Renu 

połączone ze zwiedzaniem Biblioteki im. Anny Amalii w Weimarze  oraz domu J. Goethego.  

Członkowie SBP w oddziale siedleckim uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do bibliotek 

Austrii, Słowenii i Włoch. 

Na Pomorzu największą imprezą integracyjną w 2013 roku były obchody XX 

Pomorskiego Dnia Bibliotekarza Zarząd pomorskiego okręgu SBP zorganizował go wspólnie 

z oddziałami w Słupsku i Gdańsku. Uroczystość odbyła się 25 maja 2013 r. w audytorium 

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu. Podczas spotkania wręczono medale i 

odznaczenia zasłużonym bibliotekarzom, wręczono legitymacje nowym członkom 

Stowarzyszenia, a także wyłoniono Pomorskiego Bibliotekarza Roku, którym została 

koleżanka Zofia Biskupska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. 

Członkowie zarządu okręgu wielkopolskiego wzięli udział w X Wielkopolskim Dniu 

Patrona św. Wawrzyńca organizowanym przez Oddział kaliski,  14 września na trasie Koźmin 

Wlkp. - Dobrzyca. Uczestniczyli w nim członkowie SBP z całej Wielkopolski (ok. 200 osób). 

W oddziale koszalińskim (okręg zachodniopomorski) zorganizowano rajd rowerowy 

w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” (25 maja), w którym ok. 30 uczestników 

przejechało „Szlakiem miejskich bibliotek publicznych”. Impreza połączona była z grą 

miejską, konkursami i uwolnieniem książek (bookcrossing). Odbyły się także wycieczki do 

bibliotek członków Koła przy Białogardzkiej Bibliotece Publicznej  do Torunia (zwiedzanie 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej). Koło nr 1 przy 

Książnicy Pomorskiej zorganizowało Dzień Bibliotekarza (Wojewódzkie Święto 

Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego) w Bibliotece Miejskiej w Trzebiatowie.  

 

CEL IV : Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego dla każdego bibliotekarza. 

 

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy to konieczność w szybko zmieniającym się 

świecie. Udział w konferencjach i warsztatach organizowanych dla bibliotekarzy, często pod 

patronatem ogniw SBP, to sposób na zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy 

z czytelnikiem. Poniżej przykłady tej działalności.  



Koło w Wałbrzychu (okręg dolnośląski) przygotowało szkolenia nt. „Rola biblioteki w 

edukacji informacyjnej”, „Prawo autorskie w pracy bibliotekarza”, „Ujednolicony tekst 

ustawy o bibliotekach”, „Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji naukowej”. 

Koło Nauczycieli Bibliotekarzy, wspólnie z zarządem oddziału wrocławskiego i Dolnośląską 

Biblioteką Pedagogiczną po raz kolejny zorganizowało konferencję z cyklu „Szkolne Centra 

Multimedialne” poświęconą roli bibliotek pedagogicznych, jako centrum wspomagania.  

Oddział w Krakowie (okręg małopolski) zorganizował wspólnie z ZG  seminarium 

„Kto stoi za nowym Żmigrodzkim”, podczas Targów Książki w Krakowie (25.10). Koło w 

Bochni było współorganizatorem dwóch szkoleń dla bibliotekarzy powiatu bocheńskiego.   

Zarząd okręgu mazowieckiego, we współpracy z kołem SBP przy Bibliotece 

Publicznej na Koszykowej w Warszawie, zorganizował spotkanie z cyklu „Dokąd zmierzają 

biblioteki”, na którym dr Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska,  

wygłosił referat  „ Biblioteka w sieci. Jak Internet wpływa na społeczny, kulturowy i prawny 

kontekst działania biblioteki?” (21.11.). Oddział w Ostrołęce był współorganizatorem kilku 

seminariów i warsztatów dla bibliotekarzy z powiatu ostrołęckiego, m. in.  na temat książek 

elektronicznych, bibliotek dla dzieci i młodzieży; Koło Bibliotekarzy Szkolnych i 

Pedagogicznych zorganizowało warsztaty dla bibliotekarzy na temat form kreatywnego 

działania i współpracy bibliotekarzy. 

Członkowie okręgu podlaskiego uczestniczyli w warsztatach ph. „Wskaźniki 

funkcjonalności dla bibliotek publicznych w Polsce” zorganizowanych przez Zarząd Główny 

SBP (7-8.03 i 5-6.12). Bibliotekarze podlascy uczestniczą w opracowywaniu wskaźników 

funkcjonalności dla wybranych bibliotek publicznych województwa podlaskiego. 

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu w Katowicach  była 

organizatorem konferencji „Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich” 

(wspólnie z Biblioteką Wydziału Teologicznego UŚ i Federacją Bibliotek Kościelnych 

FIDES – 24.04) oraz „Rola bibliotek w zakresie parametryzacji uczelni” (wspólnie z 

Biblioteką Główną Politechniki Częstochowskiej – 18.09). Charakter edukacyjny miał też 

wyjazd do Normandii i Bretanii, zorganizowany przez Sekcję, którego uczestnicy zapoznali 

się z działaniem bibliotek uniwersyteckich w Rouen, Caen, i Rennes (29.06-7.07.). 

 

CEL V : Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza 

 



Struktury regionalne SBP podejmują różne działania zmierzające do zmiany 

stereotypów dotyczących zawodu bibliotekarza i zwrócenia większej uwagi na jego rolę  w 

środowisku lokalnym.  

W kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku 2012” uczestniczyło 

15 okręgów. Laureaci w poszczególnych województwach otrzymali pamiątkowe dyplomy i 

nagrody rzeczowe, fundowane często przez ogniwa terenowe SBP.  

Podczas Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, którego obchody odbyły się 

15 maja w Legnicy, pod patronatem prezydenta miasta, Tadeusz Krzakowskiego, 

uhonorowano najbardziej wyróżniających się bibliotekarzy odznaczeniami resortowymi, 

nagrodami i podziękowaniami. Organizatorami uroczystości byli: zarząd okręgu 

dolnośląskiego, zarządy oddziałów w Legnicy, Kłodzku, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i 

Wrocławiu oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

a gospodarzem – Legnicka Biblioteka Publiczna.  

W trakcie uroczystości jubileuszowej 90-lecia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 

(10.12.) przewodnicząca okręgu kujawsko-pomorskiego wręczyła zasłużonym bibliotekarzom 

medale, odznaki stowarzyszeniowe: Honorową Odznakę SBP – kol. Marii Marczuk z 

Grudziądza, oraz medale „W Dowód Uznania” – kol. Agnieszce Jankowskiej z Włocławka i 

kol. Halinie Sucharskiej z Jastrzębia. 

Okręg łódzki zorganizował Dzień Bibliotekarza w dn. 15 maja w Bibliotece 

Politechniki Łódzkiej. W ich trakcie członek honorowy SBP – kol. Elżbieta Pawlicka i 

członek ZG, Marzena Przybysz, wręczyły medal „W dowód Uznania” kol.kol. Marzenie 

Rosiak i Annie Grabskiej. Wręczono też nagrodę Łódzkiego Bibliotekarza Roku 2012 - 

Aleksandrze Marciniak (Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej). Okręg zorganizował 

także spotkanie członków zarządu ze środowiskiem bibliotekarzy z Sieradza. Poparł także 

wniosek o przyznanie medalu SBP „Bibliotheca Magna – Perennisque”, Miejsko-Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Zgierzu, z okazji jubileuszu 100-lecia.  

    Przewodnicząca oddziału warszawskiego SBP zaprezentowała Stowarzyszenie 

uczestnikom IX Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej w Juracie, a 

także bibliotekarzom litewskim podczas spotkania w Bibliotece Litewskiej Akademii  

Wojskowej im. Jonasa Żemaitisa. 

         W roku 2013 zarząd okręgu pomorskiego czynił starania w celu zmiany 

wizerunku zawodu bibliotekarza. Służyły temu takie wydarzenia jak: imprezy promujące 

biblioteki w ramach „Tygodnia Bibliotek”, kiermasze książek, wystawy, konkursy i wykłady. 

Na Pomorski Dzień Bibliotekarza zaproszono przedstawicieli władz lokalnych. Podczas 



uroczystości zasłużeni bibliotekarze otrzymali odznaczenia, ogłoszono również wyniki 

konkursu na Bibliotekarza Roku Województwa Pomorskiego. 

   Zarząd okręgu wspólnie z Biblioteką Śląską oraz Powiatową i Miejska Biblioteką w 

Raciborzu zorganizowały uroczyste spotkanie bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza i 

Bibliotek na Zamku w Raciborzu (24 maja). Uroczystość była okazją do uhonorowania 

najaktywniejszych bibliotekarzy odznaczeniami państwowymi i odznaczeniami 

stowarzyszeniowymi. W uroczystości udział wzięła przewodnicząca SBP Elżbieta 

Stefańczyk. Kol. Ewa Ambroży z Koła w Czeladzi otrzymała przyznaną przez Kapitułę 

Sejmiku Województwa Śląskiego  - Srebrną Odznakę  „ Za Zasługi dla Województwa 

Śląskiego” a Kol. Bożena Plutecka  Odznakę Honorową  Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  

Zarząd okręgu wielkopolskiego po raz 20 zorganizował Konkurs  im. Andrzeja 

Wojtkowskiego dla wielkopolskich bibliotekarzy. Nagrody Główne otrzymały: Aneta 

Lipińska – starszy kustosz MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu i Alicja Spaleniak –  

bibliotekarz dyplomowany Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Laureatem Nagrody 

Młodych została  Ewa Cywińska – bibliotekarz dyplomowany Biblioteki Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu. W oddziale leszczyńskim na uroczystości Dnia Bibliotekarza (14 

maja) wręczono Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej, którą otrzymała kol. Janina Małgorzata 

Halec. Nagroda przyznawana jest bibliotekarzom wyróżniającym się w pracy zawodowej i za 

współpracę ze środowiskiem.  

Przeprowadzono IV edycję Konkursu Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego o Nagrodę im. Stanisława Badonia dla Bibliotekarza Roku 

Województwa Zachodniopomorskiego, za rok 2012. Laureatką została kol. Andżelika 

Gałecka, dyrektor MBP im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach. Przewodnicząca 

zarządu okręgu zachodniopomorskiego SBP, Cecylia Judek, zorganizowała w Książnicy 

Pomorskiej (14.05.) sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego, poświęcone 

zasłużonym bibliotekarzom, organizatorom działalności wydawniczej w regionie, animatorom 

upowszechniania książek i czytelnictwa, twórcom kolekcji bibliofilskich oraz księgoznawcom 

i antykwariuszom na Pomorzu Zachodnim. W dniu 25.10. odbyła się uroczystość wręczenia 

Pani Marii Hudymie dyplomu potwierdzającego nadanie Honorowego Członkostwa w 

Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, przyznanego przez Krajowy Zjazd Delegatów na 

wniosek Zarządu Głównego SBP. 

Rok 2013 był pierwszym w nowej kadencji Stowarzyszenia. Nowe zarządy kół, 

oddziałów i okręgów  analizowały znowelizowaną strategię SBP oraz przyjęte na KZD 



kierunki działania na najbliższe lata. Podejmowane inicjatywy wzbogacały działalność 

macierzystych bibliotek. Współpraca z innymi organizacjami i  instytucjami - szkołami, 

przedszkolami, domami kultury, organizacjami sportowymi – dawała wspaniałe rezultaty, z 

których chętnie korzystali mieszkańcy. Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz 

zorganizowany po raz 10. Tydzień Bibliotek dały możliwość szerszej promocji bibliotek i 

pokazania kreatywności bibliotekarzy. Podejmowane działania, podobnie jak w latach 

poprzednich, pokazują różnorodność form pracy i skalę podejmowanych inicjatyw przez 

członków Stowarzyszenia. 

 

          Opracowanie na podstawie sprawozdań:: Anna Grzecznowska, Małgorzata Woźniak   

 

 


