
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO  (od 8.06. do 

31.12.) 

 

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.  

 

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 samorządu 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 

Naukowej (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. 

 

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, konferencja „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 edycja Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego, VII edycja 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”. 

 


