Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w 2014 r.

1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego
W 2014 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania
statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w Strategii
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, znowelizowanej na lata 2013–
2021, przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP 8 czerwca 2013 r. oraz z Programu
działania SBP na lata 2013-2017.
Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na 2014 rok terminarzem, Prezydium Zarządu
Głównego spotkało się na pięciu posiedzeniach (7.02; 28.03; 24.06; 24.09; 12.12), a Zarząd
Główny na trzech (28.03; 24.06; 12.12). W spotkaniach uczestniczyli również zaproszeni
goście: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - Janusz Ambroży, honorowy
przewodniczący Stowarzyszenia - Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska - dyrektor Biura
SBP, Marta Lach – z-ca dyrektora ds. wydawniczych, Janusz Nowicki - konsultant dyrektora
Biura ZG ds. wydawnictw. Na wybrane posiedzenia zapraszani byli także: Janina Jagielska,
Ewa Stachowska-Musiał, Małgorzata Szmigielska, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Małgorzata
Hołodowicz.
W dn. 25.04. odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, która dokonała
oceny działania ZG i Biura ZG w 2013 r., w tym działania w celu poprawy sytuacji
finansowej

Stowarzyszenia.

Komisja

zaleciła

opracowywanie

projektów

budżetów

uchwalanych przez ZG na kolejne lata.
Zorganizowano ponadto posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP (11.03).
Szczegółowe informacje o spotkaniach są dostępne w protokołach, publikowanych w
Biuletynie ZG SBP oraz na portalu www.sbp.pl i w newsletterze.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SBP podjął 7 uchwał i Prezydium ZG
SBP - także 7 uchwał. Członkowie ZG inicjowali, prowadzili bądź uczestniczyli w
różnorodnych spotkaniach organizacyjnych związanych m.in. z: obchodami Jubileuszu „650
lat w służbie książki”, przygotowaniami do Jubileuszu 100. SBP, realizacją zadań objętych
dotacjami (uczestnictwo w Jury konkursów, posiedzeniach Rady Programu „Wizyta za jeden
uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”, spotkaniach zespołów roboczych), optymalizacją pracy
Biura SBP (działania organizacyjne i logistycznych dot. przeprowadzki do nowej siedziby
Biura SBP, działania zaradcze związane z trudną sytuacją finansową, w tym obniżka kosztów
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Biura), organizacją nowych warsztatów, pozyskaniem partnerów wspierających SBP (IBUK
Libra) i utrzymaniem współpracy z dotychczasowymi partnerami (MPLC, Sokrates
Software), zawieraniem umów barterowych (10).
2. Działalność merytoryczna Zarządu Głównego
W 2014 r. działalność Zarządu Głównego SBP skupiona była przede wszystkim na:
 kontynuacji prac związanych z badaniem efektywności bibliotek publicznych i
pedagogicznych, naukowych, badaniem satysfakcji użytkowników bibliotek,
 realizacji zadań objętych dotacjami (11 tematów) i opracowaniu aplikacji na rok 2015
(8 tematów),
 integracji środowiska bibliotekarskiego wokół spraw związanych z zawodem
bibliotekarza i rozwojem bibliotek,
 doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy,
 działalności wydawniczej i edukacyjnej.
Poniżej działalność merytoryczną zaprezentowano według celów strategicznych i
szczegółowych „Strategii SBP na lata 2013-2021”
Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej w Polsce
Cel szczegółowy I.1 Wzmocnienie roli SBP w tworzeniu uregulowań prawnych mających
wpływ na rozwój bibliotek i zawód bibliotekarza
Kontynuowano konsultacje i działania promocyjne na rzecz zmiany Ustawy o
bibliotekach. Projekt społeczny nowej Ustawy przekazano do zaopiniowania Krajowej Radzie
Bibliotecznej. Podjęto także działania mające na celu lobbing na rzecz ustawy wśród
parlamentarzystów.
W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalność bibliotek
oraz zawód bibliotekarza wymienić należy udział przedstawicieli ZG w pracach nad
zmianami prawa autorskiego (J. Pasztaleniec-Jarzyńska w V Forum Prawa Autorskiego,
organizowanego przez MKiDN w dn. 29.01), udział w pracach prowadzonych w MAiC nad
zmianami dotyczącymi ustawy re-use (E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska), a także
przygotowanie 9 opinii i ekspertyz dot. m.in.:
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 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek
naukowych oraz ustalania ich wykazu,
 wspólnego stanowiska organizacji bibliotekarskich dot. nowego projektu założeń
ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (re-use),
 uwag organizacji bibliotekarskich do projektu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Cel szczegółowy I.3 Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz
inicjowanie opracowania nowych norm i standardów
Program Analiza Funkcjonowania Bibliotek, prowadzony przez SBP od 2010 r.
finansowany był w 2014 r. ze środków FRSI , a także z grantu pozyskanego z programu
MKiDN Obserwatorium Kultury. Pracami objęte zostały biblioteki naukowe, publiczne,
pedagogiczne. W ramach prac przeprowadzono badania pilotażowe, których celem było
testowanie

sposobu

gromadzenia

przeprowadzone w 2014 r. objęły
podsumowania

badań

i

danych

(zakres,

korelacje).

Badania

460 bibliotek różnych typów. Dokonano analizy i

pilotażowych,

komputerowe obsługujące projekt,

analizy

przygotowano

i

wdrożono

oprogramowanie

zorganizowano seminarium promujące AFB (2

października) oraz 2 szkolenia online, przygotowujące ponad 20 bibliotekarzy z bibliotek
publicznych i pedagogicznych do udziału w projekcie AFB. Przeprowadzono ankietę
dotyczącą potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy w zakresie statystyki bibliotecznej. W
zakresie badania satysfakcji użytkowników bibliotek - opracowano poradnik dla bibliotekarzy
„Jak prowadzić badania satysfakcji użytkowników”..
Cel strategiczny II: SBP partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz
organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Cel szczegółowy II.1 Współpraca SBP z bibliotekami i innymi instytucjami w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy
1) Prezydium ZG SBP na posiedzeniu w dn. 24.09. przyjęło „Deklarację o dostępie do
informacji i rozwoju” ogłoszoną podczas kongresu IFLA 2014 r. w Lyonie.
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2) Nawiązano współpracę z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w
Warszawie oraz zawarto porozumienie z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy w
Dzielnicy Praga Południe w zakresie organizacji warsztatów dla bibliotekarzy.
3) Przewodnicząca SBP, E. Stefańczyk została powołana do Rady Naukowej Centralnej
Biblioteki Rolniczej.

Cel szczegółowy II.2: Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem
książki, informacji i bibliotek
ZG SBP kontynuował współpracę z organizacjami i instytucjami promującymi książkę
i czytelnictwo, podtrzymywał wcześniej wypracowane formy współpracy oraz włączał się w
nowe inicjatywy. Spośród licznych działań wymienić należy:
1. udział w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i
Wydawców (obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, przewodnictwo w
Komitecie Organizacyjnym jubileuszu „650 lat w służbie książki”, spotkania
Komitetu odbywały się 17.01., 7.03., 8.09., 13.12.) i aktywny udział w obchodach
jubileuszu, w tym organizacja seminarium na targach książki w Krakowie
(październik),
2. udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej,
3. spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek
Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, konsultacje dotyczyły m.in,
stosowania

wskaźników

efektywności

działalności

bibliotek

publicznych

i

pedagogicznych, lobbowania na rzecz czytelnictwa czasopism bibliotekarskich wśród
bibliotekarzy (m.in. poprzez pisma do dyrektorów wbp oraz wystąpienie E.
Stefańczyk na spotkaniu dyrektorów wbp w Szczecinie, 16-17.06). Uzupełnieniem
tych działań było jednoczesne wystąpienie do minister M. Omilanowskiej w sprawie
zwiększenia środków dla bibliotek publicznych na prenumeratę czasopism
bibliotekarskich oraz możliwości dokonywania zakupu czasopism bibliotekarskich w
ramach Programu zakupu nowości do bibliotek,
4. współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach: Programu
Rozwoju Bibliotek, Krajowego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek, realizacji
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grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP, organizacji warsztatów poświęconych
rzecznictwu w bibliotece (podczas Kongresu bibliotek, październik). W 2014 r.
realizowano ponadto nowy grant uzyskany z FRSI „Wizyta za jeden uśmiech –
przyjedź, zobacz, działaj”, który objął 51 bibliotek,
5. kontakty z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Łódzkiego w sprawie przygotowania monografii nt. SBP oraz udziału SBP w
organizacji I Olimpiady szkolnej nt. bibliotekarstwa,
6. współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi Książki,
targi

ACADEMIA),

Stowarzyszeniem

Wydawców

Szkół

Wyższych

(targi

ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej (organizacja Salonu
Bibliotek podczas XXIII Targów Książki Historycznej, listopad/grudzień), Fundacją
Historia i Wydawnictwem Bellona (organizacja seminarium na I Festiwalu Książki dla
Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”, wrzesień), organizatorami targów książki w
Krakowie (seminarium poświęcone przyszłości zawodów związanych z książką, na
którym gościła minister kultury i dziedzictwa narodowego M. Omilanowska, 24.10),
7. współpracę z innymi organizacjami, np. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im.
Jakuba z Paradyż w Gorzowie Wlkp. (organizacja 9 Forum Młodych Bibliotekarzy),
Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (interwencje w sprawie
bibliotek szkolnych), Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego (zasady
funkcjonowania bibliotek szkolnych), Polską Sekcją IBBY, itp.,
8. 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. z MEN (sprawy dotyczące bibliotek szkolnych), MAiC (prace nad
modelem bibliotek szkolnych, zapisów ustawy o poprawie warunków świadczenia
usług przez jednostki samorządu terytorialnego, ustawą re-use), MRR (udział bibliotek
publicznych w programach podnoszących umiejętności cyfrowe obywateli, np.
„Wiedza - edukacja-rozwój”, „Polska Cyfrowa”), MKiDN (projekt ustawy o
bibliotekach, prawo autorskie), a także interwencje i opinie w sprawach istotnych dla
środowiska

bibliotekarskiego,

np.

funkcjonowania

bibliotek

pedagogicznych,

deregulacji zawodu bibliotekarza, wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy,
9. wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (udzielono
ok. 30 patronatów Stowarzyszenia w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach
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społecznych organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze
kultury),
10. działalność okazjonalną SBP: Jubileusz 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG
SBP (23-24.09, Warszawa), obchody 50-lecia Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego
Oddziału Warszawskiego SBP (15.05).
Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, na rzecz
promocji i rozwoju czytelnictwa, są konkursy. W 2014 r. zrealizowano:
 X edycję Tygodnia Bibliotek, który odbywał się pod hasłem „Czytanie łączy
pokolenia”. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom: I
miejsce – Gminna Biblioteka Publiczna w Pielgrzymce Filia w Nowe Wsi
Grodziskiej, II miejsce Biblioteka Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w
Strzyżowie, III miejsca Biblioteka Szkolna Zespołu Szkól w Starej Niedziałce.
Nagrodę Specjalną przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; wyróżnienia trafiły do: Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, Oddziału dla Dzieci Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Władysława Bartoszewskiego w Lubaczowie, Sądeckiej
Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Nagrody i wyróżnienia
wręczono podczas IX Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wlkp.


VI edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”: I miejsce zdobyła Miejska
Biblioteka Publiczna w Olsztynie; II miejsce Miejska Biblioteka Publiczna w
Tarnogrodzie; dwa równorzędne III miejsca przyznano: Bibliotece Szkoły
Podstawowej nr 1 w Bolesławcu i Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Prof.
Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi. Przyznano także 5 wyróżnień: Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Książnicy Płockiej im. Władysława
Bartoszewskiego w Płocku, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery
Iłłakowiczówny w Trzciance, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa
Daniłowskiego w Sosnowcu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu Zdroju.
Nagrody wręczono podczas gali otwarcia Warszawskich Targów Książki (22 maja).

Cel szczegółowy II.3 Udział SBP we współpracy zagranicznej
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1. W ramach porozumienia z Ambasadą Nigerii i Nigeryjskim Stowarzyszeniem
Bibliotekarzy zorganizowano przyjazd studyjny do Polski przedstawiciela NSB (2329.04) i spotkanie z członkami ZG SBP oraz wizyte w bibliotekach krakowskich..
2. Współpraca z IFLA – przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o
Stowarzyszeniu, w związku ze złożeniem aplikacji na organizację Kongresu IFLA w
2017 r. we Wrocławiu.
3. Współpraca z IAML: udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w
posiedzeniach IAML (7-8. 03. Bruksela, 13-18. 07. Antwerpia) oraz przewodniczącej
IAML Barbary Dobbs Mackenzie w Jubileuszu 50. Sekcji Bibliotek Muzycznych (2324.09. Warszawa).
4. Aktualizacje w angielskiej wersji portalu sbp.pl

Cel strategiczny III: Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Cel szczegółowy III.1 Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z
wykorzystaniem nowych technologii
Kontynuowano prace nad rozwojem portalu sbp.pl, który jest podstawowym kanałem
informacji i komunikacji ze środowiskiem bibliotekarskim. W 2014 roku, średnio
miesięcznie, portal sbp.pl odwiedzało 17044 użytkowników; podczas 27619 wejść dokonano
118625 odsłon. Główne prace redakcji portalu obejmowały:
 opracowanie i wdrożenie elementów strategii rozwoju portalu,
 realizację grantu uzyskanego z MKiDN pt.: „Wsparcie bibliotek w zakresie tworzenia
stron internetowych i edukacji informacyjnej”, który umożliwił budowę na portalu
narzędzi e-learningowych; przeprowadzono 2 szkolenia stacjonarne dla 40
bibliotekarzy dotyczące tworzenia stron www bibliotek oraz 2 on-line (40
uczestników); opracowano podręcznik na ten temat; przeprowadzono konkurs na
witrynę internetową dla uczestników warsztatów,


obsługę e-sklepu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w tym uruchomienie
narzędzi umożliwiających zamawianie e-booków, elektronicznych artykułów z
czasopism wydawanych przez SBP,



prowadzenie serwisu „650 lat w służbie książki”,
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opracowanie i prowadzenie strony zadania „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź,
zobacz, działaj”



prowadzenie profilu na facebooku i twitterze,



wydawanie newslettera,



współudział w organizacji i promocji warsztatów organizowanych przez SBP,



kontynuowanie kampanii promocyjnej portalu (ulotki, banery, zawarcie porozumienia
o współpracy z portalem Lustro Biblioteki).

Cel szczegółowy III. 2 Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Przeprowadzono konkursy SBP umacniające jego wizerunek w środowisku: Nagrodę
Naukową im. Adama Łysakowskiego oraz Nagrodę Młodych im. prof. Marii Dembowskiej.
Zarząd Główny, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej SBP przyznał nagrody
następującym publikacjom:
- w kategorii „Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym” praca M.
W. Kolasy Historiografia prasy polskiej (do 1918 r.). Naukometryczna analiza dyscypliny;
- w kategorii „Prace o charakterze dokumentacyjno—informacyjnym” praca A. Firlej-Buzon
Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badan dziejów kultury Dolnego Śląska lat
1945-1956;
- w kategorii „Podreczniki akademickie” praca A. Mierzeckiej-Szczepańskiej Badania
zachowań informacyjnych;
- w kategorii „Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym” praca autorstwa J. WoźniakKasperek T. Głowackiej, A. Bober, D. Patkaniowskiej, B. Majchrowskiej, G. M.
Wilczyńskiej, P. Ćwikowskiego Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA.
Podręcznik.
W konkursie Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej uhonorowano
pracę Łukasza Kołodziejczyka Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące
ujawnienia danych prywatnych w mediach społecznych. Wyróżnienia przyznano;
- Wojciechowi Trembowieckiemu za pracę Algorytmy generowania cyfrowych wtórników
dokumentów bibliotecznych i ich wersji prezentacyjnych. Analiza i ocena zastosowania
praktycznego w polskich bibliotekach,
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- Dorocie Łajce za pracę: Wydawnictwa i programy Teatru im. St. Ignacego Witkiewicza w
Zakopanem w latach 1985-2010.
Kreowaniu pozytywnego wizerunku SBP służyło także o pracowanie ankiet ewaluacyjnych
dot. warsztatów organizowanych przez SBP, które były dystrybuowane wśród uczestników;
zebrano 360 opinii i wniosków, które następnie wykorzystano przy planowaniu tematyki
kolejnych warsztatów i doborze trenerów.
Na portalu sbp.pl prowadzono kampanię wśród członków SBP i pracowników bibliotek
na rzecz 1% dla SBP, zebrana kwotę przeznaczono na rozwój platformy Stowarzyszenia.
Cel szczegółowy III.3 Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP
1. Zatwierdzono regulamin ulg i bonusów dla członków SBP na lata 2014-2015,
utrzymano 10% ulgi w opłatach za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach
oraz na zakup wydawnictw SBP.
2. We

współpracy z

Zarządem

Oddziału

SBP

w

Gorzowie

Wielkopolskim

zorganizowano 9 Forum Młodych Bibliotekarzy pt.: „Biblioteka – przystań bez
granic” (18-19.09), w którym uczestniczyło ponad 100 osób.
Cel szczegółowy III.4 Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu
bibliotekarza
1. Zorganizowano IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku” - w
konkursie „Bibliotekarz Roku 2013” I miejsce zajęła Renata Pańka, kierownik Filii nr
1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w
Strzelcach Opolskich.
2. Popularyzowano postacie (sylwetki, dorobek) znanych bibliotekarzy poprzez artykuły
i wywiady w czasopismach „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”.
3. Przedstawiciele SBP uczestniczyli w komisjach konkursowych na dyrektorów
bibliotek bądź opiniowali kandydatów na dyrektorów (łącznie było ich 9).
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 40 osób i 4 instytucje, zaś
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„Odznakę Honorową SBP” odebrało 11 osób.

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.2 Współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia bibliotekarzy
Spotkanie

dyrektorów

ośrodków

kształcących

bibliotekarzy

w

Polsce

z

przedstawicielami SBP odbyło się 12 maja 2014 r. Warszawie. Program spotkania obejmował
następujące tematy: projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, współpraca w zakresie
działalności wydawniczej, przyszłość zawodu bibliotekarza. Dyskutowano m.in. o ustawie
deregulacyjnej oraz o nowych kierunkach studiów, które oferują instytuty. Podkreślono dużą
przydatność wydawnictw SBP w kształceniu bibliotekarzy na różnych poziomach.
Cel szczegółowy IV.3 Wspieranie edukacji bibliotekarzy
1. Działalność wydawnicza w zakresie bibliotekarstwa, informacji naukowej i dziedzin
pokrewnych
W okresie sprawozdawczym wydano 12 numerów Bibliotekarza i 12 numerów Poradnika
Bibliotekarza, 4 numery Przeglądu Bibliotecznego, 2 numery Zagadnień Informacji
Naukowej (wersja papierowa i elektroniczna). Wydawnictwo SBP wydało 21 publikacji
książkowych, w tym w Serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka - 10 tytułów; w Serii BibliotekiDzieci-Młodzież – 2 tytuły; w serii Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza - 2 tytuły; w serii
Literatura dla dzieci i młodzież. Studia –2 tytuły; w serii Propozycje i Materiały – 2 tytuły;
poza serią –3 tytuły.
Warto podkreślić, iż w 2014 r. książki wydawane przez Wydawnictwo SBP cieszyły się
dużą popularnością, o czym świadczy sprzedaż i wzrost wpływów z tego tytułu. Wśród hitów
minionego

roku

wymienić

należy

pracę

zbiorową

pod

red.

A.

Tokarskiej

Bibliotekarstwo,pracę autorstwa J. Wojciechowskiego – Biblioteki w nowym otoczeniu, pracę
zbiorową pod red. J. Jasiewicz i E.B. Zybert Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i
ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, pracę
zbiorową pod red. B. Sosińskiej-Kalaty Nauka o informacji w okresie zmian. Koncepcje,
metody, badania, praktyki, czy też poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli pracujących z
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sześciolatkami Mam 6 lat i gonię świat, autorstwa Agaty Arkabus. Uruchomiono także nową
serię Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia, we współpracy z Wydziałem Polonistyki UW.
Wzrastające zainteresowanie książkami Wydawnictwa SBP to zasługa wartościowych
ofert z zakresu bibliotekarstwa i bibliologii, ale również aktywnej promocji nowości
wydawniczych. Portal. sbp.pl uruchomił akcję „Hit tygodnia”, wprowadzono do sprzedaży
pierwsze e-booki („Ściąga dla bibliotekarzy”, „Modele współpracy bibliotek publicznych”),
prowadzono systematyczną promocję publikacji na warsztatach, konferencjach i targach
książki, zawarto umowy barterowe z innymi wydawnictwami, m.in. Naszą Księgarnią,
Zakamarki, Skrzat, Biblioteką Analiz. Od 2014 r. Wydawnictwem kieruje Marta Lach.

2. Udostępnianie cyfrowego archiwum wydawnictw SBP na portalu sbp.pl.
3. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów
W 2014 r. odbyło się 6 konferencji i seminariów, we współpracy z sekcjami i komisjami
ZG SBP, strukturami terenowymi Stowarzyszenia, bibliotekami: Bibliografia regionalna a
współczesny użytkownik. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP, 2-3.06.,
Bielsko-Biała, Szczyrk, Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe
aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014, 11-12.06.,
Poznań, Marketing w bibliotece wobec zmieniającej się rzeczywistości, 17.09.,Olsztyn,
Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek: wskaźniki efektywności i dane statystyczne (2.10),
650 lat w służbie książki. Przyszłość zawodów związanych z książką”, 24.10.2014, Kraków,
Czytajmy i uczmy czytać. Współczesna książka dla dzieci i młodzieży, 19.09. Warszawa.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano ponadto 25 warsztatów dotyczących
następujących tematów:


Ochrona danych osobowych w bibliotece (28.01, 20.03)



Biblioblog – blogger w pigułce. Warsztaty tworzenia bloga bibliotecznego dla
początkujących (13.02)



Cywilnoprawna ochrona wizerunku, jako dobra osobistego (6.03)



Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyjnym (14.03)



Komiks w zbiorach bibliotecznych - obecność uprawniona czy nie? (28.03)



Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?(10.04, 6.06)



Strony www dla bibliotek, (13-14.05, 19-20.05, )
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ABC Digitalizacji, (10.06, 4.09)



Lato w bibliotece, (30.06)



Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz (12.09, 7.11, 5.12)



Cykl warsztatów Psychospołeczne funkcjonowanie w zawodzie bibliotekarza (1-2-3.10)



Bibliotekarzu, zaprzyjaźnij się z niewidomym (16.10)



Projekt digitalizacyjny – planowanie, zarządzanie, organizacja (23.10)



Animacja tekstów literackich metodą KLANZY (20.11)



Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w bibliotekach. Przyszłość charakterystyki
rzeczowej zbiorów bibliotecznych (20-21.11)



Jak redagować teksty do Internetu (8.12, 11.12)

Ogółem na warsztatach przeszkolono ok. 360 bibliotekarzy.
4. Kontynuacja prac nad zbieraniem danych do katalogu bibliotek oferujących praktyki i
staże oraz miejsca pracy. W katalogu zarejestrowanych są 223 biblioteki wszystkich
typów,
Cel szczegółowy IV.4 Opracowanie i wdrożenie systemu akredytacji profesjonalnej SBP
Kontynuowano działania w zakresie systemu Akredytacji Profesjonalnej SBP dla
różnych form kształcenia bibliotekarzy. W dn. 5.03. odbyło się spotkanie Komisji Akredytacji
Profesjonalnej SBP, na którym podsumowano dotychczasowe wyniki prac Komisji i
dyskutowano propozycje zmian Regulaminu przyznawania Certyfikatów Komisji Akredytacji
Profesjonalnej SBP, zgłoszone przez dr Henryka Hollendra. Z propozycjami zapoznał się
również ZG na czerwcowym posiedzeniu. Projekt dotyczy wprowadzenia akredytacji dla osób
fizycznych – pracowników bibliotek i instytucji pokrewnych. Systematycznie dystrybuowano
materiały reklamujące akredytację, m.in. wśród uczestników warsztatów edukacyjnych oraz
firm oferujących szkolenia.
3. Inne formy aktywności Zarządu Głównego
Kontynuowano prace dot. budowy Bazy Członków SBP; powołano Zespół ds. bazy, w
skład którego weszli: Sylwia Błaszczyk (przewodnicząca), Joanna Pasztaleniec-Jarzynska,
Monika Sówka-Cychner, Ewa Stachowska–Musiał, Łukasz Stochniał, określono zasady
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dostępu do bazy i aktualizacji danych, powołano nowych administratorów bazy
(oddziałowych), wprowadzano informacje o składkach członkowskich.
Warto

zauważyć

także

podejmowane

prace

archiwizacyjne

dot.

dokumentów

Stowarzyszenia. Zespół ds. Archiwum SBP opracował i przekazał zarządom okręgów do
stosowania :
 instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Biura ZG SBP,
 instrukcję kancelaryjno-archiwalna dla zarządów okręgów, oddziałów i kól SBP,
 jednolity wykaz akt dla SBP,
Opracowano także instrukcję kancelaryjną dla Biura ZG SBP.
W ramach zadań statutowych Biuro ZG SBP prowadziło: obsługę administracyjną władz
SBP, zarządów okręgów i oddziałów, sekcji, komisji; obsługę finansowo-księgową
działalności statutowej i gospodarczej SBP; 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 2
numery „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” oraz „Newsletter”, którego liczba odbiorców
wzrosła w 2014 r. z 2268 osób do 2397. 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 Tygodnia Bibliotek, 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 prace merytoryczne, organizacyjne,
finansowe w zakresie realizacji grantów dotyczących:
 wydawania czasopisma „Bibliotekarza” wraz z dodatkiem „Biblioteki publiczne z
bliska i daleka”,
 publikacji dodatku „Świat Książki Dziecięcej” do „Poradnika Bibliotekarza” oraz
wkładek tematycznych,


programu „Tydzień Bibliotek”,



budowania stron www przez biblioteki,



ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarza Roku”,



wydawania czasopism „ZIN” i „Przegląd Biblioteczny”,



jubileuszu 50. Sekcji Bibliotek Muzycznych.
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Przygotowano i złożono 11wniosków aplikacyjnych do programów operacyjnych na 2015 r.
W maju 2014 r. Biuro ZG SBP przeprowadziło się do gmachu głównego Biblioteki
Narodowej (umowa najmu).
opracowanie Barbara Budyńska, przy współpracy Biura ZG SBP
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