
1. Sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w okresie 1.06 -31.12.2009 r.  

1.1. Działania organizacyjne
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował w 2009 r. zadania 

wynikające  z  kompetencji  określonych  w  Statucie  SBP  oraz  rocznym  planie  pracy.   Po 

Krajowym  Zjeździe  Delegatów  SBP  w  Konstancinie-Jeziornej  (30-31  maja  2009  r.),  na 

którym  dokonano  m.in.  wyboru  władz  Stowarzyszenia  na  kadencję  2009-2013: 

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

Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i uchwalono „Strategię Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy  Polskich  na  lata  2010-2021” oraz  „Program działania  SBP w latach  2009-

2013”, Zarząd Główny kontynuował prace zgodnie z planem. Spotkał się na 3 posiedzeniach 

(19.06, 7.10, 17.12), a Prezydium Zarządu Głównego na 4 posiedzeniach (19.06, 7.10, 22.10, 

17.12). Na posiedzeniu w dn. 19 czerwca ukonstytuował się nowy Zarząd Główny, określono 

zakresy kompetencji oraz obowiązków członków ZG. Wiceprzewodniczącymi ZG zostali kol. 

kol.  Helena  Bednarska,  Ewa  Kobierska-Maciuszko,  Krzysztof  Marcinowski,  sekretarzem 

generalnym  –  kol.  Marzena  Przybysz,  skarbnikiem  –  kol.  Joanna  Pasztaleniec-Jarzyńska, 

członkiem Zarządu ds. okręgów i Statutu SBP – kol. Sylwia Błaszczyk, członkiem Zarządu 

ds. Sekcji, Komisji i Zespołu – kol. Ewa Chrzan. 

W składzie  Zarządu Głównego znaleźli  się ponadto następujący członkowie: Maria 

Bochan,  Maria  Burchard  (powierzono  jej  funkcje  koordynatora  prac  związanych  z 

wdrażaniem  Strategii  SBP  na  lata  2010-2021,  Joanna  Chapska  (reprezentuje  SBP  w 

kontaktach  ze  środkami  masowego  przekazu),  Halina  Ganińska,  Jerzy  Krawczyk,  Piotr 

Marcinkowski  (odpowiada  za  aktywizację  młodych  w  SBP),  Stanisław  Turek.  Przyjęto 

Regulamin działania ZG oraz uchwalono Regulamin działania Prezydium ZG SBP.  

Ustalono  również  opiekunów  poszczególnych  okręgów  SBP:  Helena  Bednarska  – 

województwo  śląskie, Maria  Bochan  –  zachodniopomorskie, Sylwia  Błaszczyk  – 

dolnośląskie, wielkopolskie, Joanna Chapska – małopolskie, Ewa Chrzan – podlaskie, Halina 

Ganińska  –  mazowieckie,  Ewa  Kobierska-Maciuszko  –  mazursko-warmińskie, Jerzy 

Krawczyk  –  podkarpackie, Piotr  Marcinkowski  –  lubelskie, Krzysztof  Marcinowski  – 

pomorskie, Joanna  Pasztaleniec-Jarzyńska  –  kujawsko-pomorskie, Marzena  Przybysz  – 

łódzkie, Stanisław  Turek  –  świętokrzyskie.  Opiekunowie  udzielali  pomocy  lokalnym 

władzom SBP, byli zapraszani na najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w okręgach, a 



relacje z imprez przekazywali na posiedzeniach ZG.  

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny podjął 10 uchwał, przyjął do realizacji 5 

uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów SBP oraz wnioski sformułowane podczas KZD. Pełny 

ich  wykaz  znajduje  się  w  zał.  1.  Zarząd  przeprowadził  kilka  zmian  w  strukturach 

Stowarzyszenia;  powołał  dwa  nowe  oddziały  SBP  w  Kielcach  i  Skarżysku-Kamiennej, 

rozwiązał natomiast oddział w Hrubieszowie. 

1.2. Prace legislacyjne

Kontynuował prace Zespół ds. opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach, 

powołany przez ZG w 2007 r. Przygotowane przez niego wnioski dot. oceny stanu aktualnego 

i kierunków niezbędnych zmian w zapisach ustawy o bibliotekach, w zakresie: celów i zadań 

Krajowej Sieci Bibliotecznej, funkcji Krajowej Rady Bibliotecznej, zadań bibliotek różnych 

typów, Narodowego Zasobu Bibliotecznego zostały przesłane do MKiDN.  Mając na uwadze 

wolę kontynuacji prac, wyrażoną na KZD SBP oraz konieczność przeprowadzenia szeregu 

ekspertyz, przewodnicząca SBP zwróciła się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, z 

prośbą  o  włączenie,  do  drugiego  etapu  prac  Zespołu,  przedstawiciela  ministerstwa  oraz 

zapewnienie  pomocy  prawnej  przy  formułowaniu  zapisów  legislacyjnych.  W odpowiedzi 

minister  Bogdan Zdrojewski,  podkreślił,  że  problematyka  dotycząca  działalności  bibliotek 

publicznych i czytelnictwa jest jednym z priorytetów MKiDN. Do dalszych prac związanych 

z ustawą o bibliotekach delegował.  Krzysztofa Marszałka,  Naczelnika Wydziału Animacji 

Kultury w Departamencie Mecenatu Państwa MKiDN. Na mocy decyzji  ZG z 17 grudnia 

2009 r. do zespołu eksperckiego weszli również: Andrzej Tyws (przewodniczący), Barbara 

Budyńska, Elżbieta Stefańczyk, Jolanta Stępniak, Elżbieta Wykrzykowska.   

Drugim podstawowym zagadnieniem legislacyjnym, podjętym przez ZG w ostatnim 

okresie  kadencji,  była  nowelizacja  ustawy  o  egzemplarzu  obowiązkowym.  SBP 

zorganizowało 26 października naradę na ten temat, której celem była wymiana opinii oraz 

opracowanie  wspólnego  stanowiska  bibliotekarzy  i  wydawców  w  sprawie  zmian 

obowiązujących  przepisów  prawnych.  W  spotkaniach  wzięli  udział  dyrektorzy  bibliotek 

uprawnionych  do  otrzymywania  eo,  wydawcy,  przedstawiciele  Konferencji  Dyrektorów 

Wojewódzkich  Bibliotek  Publicznych,  Konferencji  Dyrektorów  Bibliotek  Akademickich 

Szkół Polskich. Dyskutowano nad propozycją wydawców zmniejszenia liczby egzemplarzy 

obowiązkowych,  z  jednoczesnym  wprowadzeniem  możliwości  wykorzystania  wersji 

elektronicznej książki. Z kolei dyrektorzy bibliotek byli w większości przeciwni zmniejszeniu 

liczby  eo.  Zaproponowano  powołanie  zespołu,  który  wypracuje  wspólne  stanowisko 



bibliotekarzy i wydawców oraz zajmie się opracowaniem projektu zmian w ustawie o eo i 

rozporządzeniu określającym biblioteki uprawnione do otrzymywania eo.

1.3. Budowa nowego portalu SBP 

W dn. 8 lipca odbyły się w BN warsztaty dot. koncepcji rozwoju platformy cyfrowej 

SBP,  zorganizowane przez ZG i  Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,  która 

wyraziła  wolę  sfinansowania  prac  mających  na  celu  budowę ogólnopolskiego portalu  dla 

bibliotekarzy.  W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele ZG, zespołu EBIB oraz goście – 

eksperci z zakresu budowy portali (J. Lipszyc,  U. Krasnodębska, M. Słowiński) W trakcie 

spotkania  określono  wizję  nowego  portalu  i  funkcje,  potrzeby  technologiczne  oraz 

możliwości uzyskiwania przychodów dla zapewnienia strategii trwałości. Portal ma stanowić 

kompendium  wiedzy  dla  wszystkich  grup  bibliotekarzy,  oferować  narzędzia  do  szkoleń, 

integrować środowisko, ułatwiać nawiązywanie kontaktów, wspierać budowę nowoczesnego 

wizerunku  bibliotekarza,  promować  ich  działalność  w  otoczeniu.  Początkowo  miał  być 

budowany  przez  zespół  EBIB,  który  jednak  ostatecznie  wycofał  się  z  projektu. 

Opracowaniem  nowego  projektu  przedsięwzięcia,  łącznie  z  biznes  planem  zajął  się  Pan 

Marek Słowiński, we współpracy z członkami ZG i Biura ZG. FRSI wyłączyła z projektu 

portal  biblioteka.org,  budowany  dla  bibliotek  uczestniczących  w  Programie  Rozwoju 

Bibliotek. Ma być on jednak docelowo włączony do portalu SBP w 2012 r. 

1.4. Realizacja „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”

W lipcu członkowie ZG spotkali się na naradzie w celu omówienia metod realizacji 

strategii, szczególnie zadań SBP na 2010 r. Do zrealizowania jest 25 projektów, wpisanych w 

5 celów strategicznych i 15 celów szczegółowych. Wśród nich 18 projektów dotyczy działań 

stałych i zaczynających się w 2010 roku. Wytypowano liderów zespołów roboczych, które 

powołane  będą  do  ich  realizacji.  Zostali  nimi:  w  celu  I  (uzyskanie  przez  SBP  realnego 

wpływu  na  kształtowanie  polityki  i  praktyki  bibliotecznej  w  Polsce)  –  kol.  Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, w celu II (SBP strategicznym partnerem w tworzeniu społeczeństwa 

wiedzy) – kol. Sylwia Błaszczyk, w celu III (zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz 

integracji środowiska) – kol. Elżbieta Stefańczyk, w celu IV (zwiększenie dostępu do różnych 

nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza) – kol. 

Halina Ganińska, w celu V (zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza) – kol. 

Maria  Burchard.  Prace  kontynuowano  w  następnych  miesiącach,  na  warsztatach 

zorganizowanych  dla  struktur  terenowych  (w  październiku)  oraz  sekcji  i  komisji  ZG (w 



grudniu).  Opracowano  listę  zadań  ujętych  w  „Strategii…”,  które  powinny  znaleźć  się  w 

przygotowywanym  planie  pracy  ZG  SBP  na  rok  2010.  Ponadto  okręgi  sformułowały 

działania, proponowane do dofinansowania przez FRSI w ramach przygotowywanego grantu 

na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego SBP. Dotyczyły one następujących obszarów 

tematycznych:  intensyfikacji  współpracy  pomiędzy  strukturami  SBP,  umacniania  pozycji 

Stowarzyszenia  na  arenie  międzynarodowej,  działalności  edukacyjno-szkoleniowej, 

umacniania  wizerunku  zawodu  bibliotekarza,  działań  legislacyjnych.  Wydawnictwo  SBP 

wydało „Strategię…” w wersji polskiej i angielskiej.

1.5. Promocja czytelnictwa

Tydzień Bibliotek 

W roku sprawozdawczym kontynuowano realizację ogólnopolskiego programu Tydzień 

Bibliotek,  promującego  czytelnictwo,  służącego  umacnianiu  pozytywnego  wizerunku 

bibliotekarza w świadomości społecznej. Obchody Tygodnia Bibliotek, odbywające się pod 

hasłem  „Biblioteka  to  plus”,  w  ramach  Dnia  Bibliotekarza  i  Bibliotek,  objęte  zostały 

patronatem ministrów: kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i szkolnictwa wyższego. 

W  konkursie  na  plakat  promujący  edycję  Tygodnia  Bibliotek  2009  wpłynęło  87  prac, 

zwycięzcą  został  Krzysztof  Wysmyk (Czerniewice).  W konkursie  na  najlepszy  program 

obchodów TB wzięło udział 70 bibliotek. Jury przyznało: 

• I  nagrodę:  Krośnieńskiej  Bibliotece  Publicznej  -  W  okresie  realizacji  programu 

zrealizowano 42 działania, w których uczestniczyło blisko 5000 osób. Na szczególne 

podkreślenie  zasługuje  różnorodność  i  poziom  imprez  edukacyjno-kulturalnych, 

promujących literaturę dla dzieci i młodzieży. Informacje o programie były szeroko 

reklamowane w prasie lokalnej,  regionalnej,  serwisach internetowych.  W realizację 

działań włączono placówki oświatowe, szkoły, wsparcia finansowego udzieliła m.in. 

Gmina Krosno. 

• II nagrodę: Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim 

-  Pracująca  w  niewielkim  środowisku  miejskim  biblioteka  zrealizowała  program 

Tygodnia  Bibliotek,  który  był  bardzo  wszechstronny.  Ogółem  w  imprezach 

uczestniczyło ponad 1000 osób, program był dofinansowany przez burmistrza miasta.

• III nagrodę: Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w 

Elblągu.  W programie zwraca uwagę interesująca interpretacja hasła TB, ukazująca 



bibliotekę,  jako instytucję wspierającą indywidualny rozwój użytkowników poprzez 

swobodny dostęp do wiedzy, szeroką promocję w mediach Bibliotecznego Centrum 

Zdalnej Edukacji, organizowanie kursów e-learningowych. 

Przyznano również 6 wyróżnień, które otrzymali:

• Skwierzyński  Ośrodek  Kultury,  Biblioteka  Publiczna  w  Murzynowie,  filia 

Biblioteki Miejskiej w Skwierzynie, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie, 

• Biblioteka Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Stawie, 

• Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie Koźlu, 

• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.
 
Mistrz Promocji Czytelnictwa

Konkurs  ma  na  celu:  popularyzację  działań  bibliotek  na  rzecz  upowszechniania 

czytelnictwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, aktywizację bibliotek w promowaniu 

dobrej książki. W grudniu z inicjatywy SBP opracowano regulamin III edycji konkursu, która 

odbędzie się w 2010 r.; nagrody wręczone zostaną na Gali ŚDK.  

1.6. Współpraca z władzami

Zarząd Główny SBP aktywnie działał na rzecz zainteresowania organów administracji 

państwowej lub też współdziałania z nimi w sprawach dotyczących bibliotek i bibliotekarzy, 

rozwoju czytelnictwa i  budowania społeczeństwa wiedzy,  informatyzacji  kraju.  W ramach 

tych działań wymienić należy: 

- udział w posiedzeniach: a) Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, działającej przy 

ministrze kultury i dziedzictwa narodowego (25 czerwca, 15 września); zwrócono uwagę, że 

zbliżający się Kongres Kultury Polskiej nie uwzględnia problematyki nurtującej środowisko 

bibliotekarskie,  dyskutowano również nad koncepcją zwaną potocznie „planem Hausnera”, 

dotyczącą  prywatyzacji  bibliotek,  omówiono  propozycje  MKiDN  zmian  w  zasadach 

organizacji  i  prowadzenia  działalności  kulturalnej,  b)  Krajowej  Rady  Bibliotecznej  (22 

września,  12  października  c)  Sejmowej  Komisji  Nadzwyczajnej  „Przyjazne  Państwo”  (9 

września);  SBP  podtrzymało  swój  sprzeciw  wobec  propozycji  łączenia  bibliotek,  w  tym 

szkolnych z publicznymi, 

-  wyrażenie  opinii  środowiskowych  na  tematy  i  propozycje  zawarte  w  dokumentach 



opublikowanych przez MKiDN: a) „Raporty o stanie kultury”; SBP wyraziło zaniepokojenie 

propozycją łączenia bibliotek z innymi formami organizacyjnymi działalności kulturalnej, b) 

„Projekt  założeń  do  projektu  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  organizowaniu  i  prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, w którym znajdują się m.in. 

propozycje rozstrzygnięć niezbędne do opracowania projektu ustawy, c) stanowisko RP dot. 

„Europeana  –  kolejne  kroki”;  SBP  poparło  projekt  internetowej  biblioteki  europejskiej  i 

udziału polskich bibliotek w tym przedsięwzięciu. 

-  prośbę  skierowaną  do ministra  kultury  i  dziedzictwa  narodowego o  wsparcie  na  forum 

WIPO stanowiska IFLA, dotyczącego stosowania wyjątków i ograniczeń w prawie autorskim 

w odniesieniu do bibliotek i archiwów. 

- przekazanie do Departamentu Prawnego MKiDN opinii dot. dokumentu „ Creative Content 

in European Digital Single Market: Challenges for the Future - A Reflection Document of DG 

INFSO and DG MARKT”, wzywającego do debaty na temat realizacji wyzwań, jakie stoją w 

związku z rozpowszechnianiem twórczości w formie cyfrowej. 

Zarząd Główny podejmował także w urzędach centralnych i organach samorządowych 

interwencje w sprawach lokali bibliotecznych, a także opiniował i rekomendował kandydatów 

na stanowiska biblioteczne.

W wiosennym naborze wniosków do programów operacyjnych finansowanych ze środków 

MKiDN, Zarząd Główny SBP uzyskał dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia:

- Wkładka tematyczna do „Bibliotekarza” - Dobre praktyki

- Wydawanie półrocznika „Zagadnienia Informacji Naukowej” w roku 2009

- Warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy pt. „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”. 

1.7. Współpraca z innymi instytucjami z obszaru książki i czytelnictwa

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, spośród których wymienić należy:

- aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i 

Wydawców,  powołanego  w  celu  integracji  przedsięwzięć  promujących  czytelnictwo, 

podejmowanych  przez  poszczególne  grupy  środowiskowe  oraz  inicjowanie  nowych, 

wspólnych  akcji  związanych  z  upowszechnianiem  książki,  rozwijaniem  umiejętności 

posługiwania się językiem polskim. Na posiedzeniu podsumowującym Galę ŚDK 2009 (25 

czerwca) określono założenia dalszej działalności  Komitetu:  1. rotacyjność przewodnictwa 



pracom  KPBKW,  2.  otwarta  formuła  Komitetu,  3.  Komitet  ma  pełnić  rolę  platformy  i 

wspólnie występować do władz o rozwiązanie różnych problemów nurtujących środowiska 

bibliotekarzy,  księgarzy,  wydawców.  Należą  do  nich  m.in.  zagadnienia:  katalogów 

składowych,  zagadnienia  legislacyjne  (ustawa  o  książce),  organizacja  Międzynarodowych 

Targów Książki, ulgi podatkowe, egzemplarz obowiązkowy, zagadnienia praw autorskich. Do 

przedstawienia wspólnego stanowiska, Komitet powoływać będzie doraźne zespoły robocze, 

-  współpracę  z  Fundacją  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego  w  zakresie  realizacji 

Programu  Rozwoju  Bibliotek.  W porozumieniu  z  ZG SBP,  Fundacja  zorganizowała  dwa 

warsztaty dla członków Stowarzyszenia nt. wzmocnienia potencjału instytucjonalnego SBP 

oraz  jeden  poświęcony  budowie  nowego  portalu.  Fundacja  podpisała  również  umowę  ze 

Stowarzyszeniem w sprawie rozbudowy platformy cyfrowej SBP. 1 grudnia została podpisana 

umowa  szczegółowa  dot.  realizacji  działań  przygotowawczych  do  wdrożenia  elementów 

Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, 

-  stałą  współpracę  z  Krajową  Radą  Biblioteczną,  Konferencją  Dyrektorów  Bibliotek 

Akademickich  Szkół  Polskich,  Konferencją  Dyrektorów  Wojewódzkich  Bibliotek 

Publicznych (w zakresie m.in. prezentowania wspólnych stanowisk wobec władz), Instytutem 

Książki (m.in. opiniowanie zasad przyznawania „Certyfikatu Biblioteki+),  

-  współpracę  z  organizatorami  Targów  Książki  Akademickiej  ATENA  oraz  Muratorem 

EXPO, realizującym Warszawskie Targi Książki, 

-  spotkanie  tzw.  konwentu  –  placówek  działających  w  obszarze  bibliotekoznawstwa  i 

informacji  naukowej  (18.11.2009  r.).  Tematem  spotkania  było  przyjęcie  wspólnego 

stanowiska  (protestu)  w  sprawie  projektowanych  zmian  w  ustawach  znoszących  zakaz 

łączenia różnych typów bibliotek, 

-  współpraca  przy  konferencjach  i  warsztatach,  m.in.  z:  Biblioteką  Narodową,  Centralną 

Biblioteką  Wojskową, Książnicą  Karkonoską,  Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego,  WBP w 

Rzeszowie, WBP w Krakowie, Biblioteką UMK w Toruniu, Biblioteką Publiczną „Nautilus” 

w  Dzielnicy  Białołęka,  Warmińsko-Mazurską  Biblioteką  Pedagogiczna  w  Elblągu, 

Ośrodkiem Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową w Elblągu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynie. 



1.8. Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa SBP jest istotnie limitowana skromnymi możliwościami 

finansowymi Stowarzyszenia.  Jednak ZG podjął w 2009 r. starania o rozwój tego obszaru 

działalności  SBP,  poprzez  wspólne  dwustronne  przedsięwzięcia,  zapraszanie  specjalistów 

zagranicznych na konferencje do Polski, wyjazdy polskich specjalistów – członków SBP na 

zaproszenie  partnerów  zagranicznych,  bądź  pozyskiwanie  dotacji  na  te  wyjazdy.  Do 

najważniejszych zrealizowanych zadań należy zaliczyć:

- przystąpienie SBP do międzynarodowej organizacji EBLIDA, reprezentującej środowisko 

bibliotekarskie  w  Komisji  Europejskiej  oraz  uczestnictwo  kol.  Barbary  Szczepańskiej  w 

spotkaniach ekspertów ds. prawa autorskiego,  

- organizację polsko-niemieckich seminariów, warsztatów, we współpracy z Instytutem   

  Goethego, nt. niekonwencjonalnych metod promocji czytelnictwa dzieci (18-20.maja),

-  uczestnictwo  przewodniczącej  SBP,  Elżbiety  Stefańczyk  w 75  Kongresie  IFLA  (26-28 

sierpnia), Mediolan,

-  udział  kol.  Ewy  Kobierskiej-Maciuszko  w  międzynarodowych  warsztatach  w  Hadze 

(czerwiec)  poświęconych  umacnianiu  roli  stowarzyszeń  bibliotekarskich  oraz  rozwojowi 

współpracy z  IFLA. Wiceprzewodnicząca  ZG SBP przedstawiła  na warsztatach  założenia 

Strategii SBP na lata 2010-2021, która wzbudziła duże zainteresowanie innych stowarzyszeń, 

uznano,  że  może  stanowić  model  rozwiązań  dla  organizacji  uczestniczących  w  projekcie 

Global Libraries,  

-  uczestnictwo  kol.  Joanny  Chapskiej  w  międzynarodowym  kongresie  o  wykluczeniu 

cyfrowym (Bruksela, 22-23 października), 

-  uczestnictwo  kol.  kol.  Joanny  Chapskiej  i  Joanny  Pasztaleniec-Jarzyńskiej  w 

międzynarodowym  spotkaniu  stowarzyszeń  bibliotekarskich  i  organizacji  realizujących 

program  rozwoju  bibliotek,  finansowany  przez  Fundację  Gates`ów  (Convening  on 

Strenthening Library Associations, Haga, 19-20 października), 

- Stanisław Hrabia uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji IAML w Amsterdamie ( 5-

10 lipca). Brał również udział w obradach Komitetu RILM w Amsterdamie, gdzie przedstawił 

sprawozdanie z działalności tej organizacji za okres 07.2008-06.2009, 



- spotkanie z przedstawicielami Fundacji Billa i Melindy Gates. Obecni byli: Janet Sawaya, 

Deborah Jacobs, Charles Lyons, Jacek Królikowski (FRSI), Elżbieta Stefańczyk oraz Maria 

Burchard.  W  trakcie  spotkania  przewodnicząca  SBP  zaprezentowała  działalność 

Stowarzyszenia, dokumenty strategiczne określające kierunki jego rozwoju w bliższej i dalsze 

przyszłości. Omawiano zakres wsparcia przez FRSI  wzmocnienia potencjału Stowarzyszenia. 

1.9. Współpraca ze strukturami SBP

Przewodnicząca  oraz  inni  członkowie  ZG,  jak  co  roku,  uczestniczyli  w  licznych 

uroczystościach organizowanych w bibliotekach kraju z okazji  Tygodnia Bibliotek oraz w 

uroczystościach jubileuszowych w okręgach i oddziałach Stowarzyszenia, a także naradach 

roboczych,  spotkaniach  zawodowych  i  organizacyjnych.  W  ramach  doskonalenia  form 

współpracy,  w okresie sprawozdawczym zorganizowano dwukrotnie  spotkania ZG SBP z 

przewodniczącymi  Zarządów  Okręgów  SBP  (Warszawa,  7-8  października)  oraz 

przewodniczącymi  sekcji,  komisji  i  zespołu  ZGSBP,  połączone  z.  warsztatami  nt. 

rozwoju potencjału  instytucjonalnego  SBP.  Celem spotkań było  omówienie  założeń  i 

projektu  Strategii  SBP na lata 2010-2021  oraz włączenie  struktur Stowarzyszenia  na 

poziomie zarządów i sekcji do prac związanych z jej realizacją, 
 
1.10.  Działalność edukacyjno-szkoleniowa

Podstawowymi  formami  działalności  edukacyjnej  i  doskonalenia  zawodowego 

bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej, były konferencje, seminaria, warsztaty, 

które  Zarząd  Główny  organizował  we  współpracy  z  bibliotekami  wszystkich  rodzajów, 

uczelniami,  fundacjami,  placówkami  opiniotwórczymi,  a  nawet  z  biznesem.  W  okresie 

sprawozdawczym  odbyło  się  17  tego  typu  przedsięwzięć,  których  tematyka  dotyczyła 

najistotniejszych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa: 

1. XI ogólnopolskie warsztaty „Języki informacyjno-wyszukiwawcze – teraźniejszość i 

przyszłość.  Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej – nowe słownictwo, 

najnowsze  ustalenia  metodyczne  stosowane  w  katalogach  bibliotek.  Uniwersalna 

Klasyfikacja  Dziesiętna  –  problemy  metodyczne  i  propozycje  tworzenia 

charakterystyk wyszukiwawczych”, 3-5.06., Warszawa.

2.  XI  Ogólnopolska  Konferencja  Bibliotek  Niepaństwowych  Szkół  Wyższych  pt. 

„Społeczny i  pedagogiczny kontekst  funkcjonowania  bibliotek  akademickich”  oraz 

warsztaty  interpersonalne:  „Kompendium  –  warsztat  skuteczności  osobistej”,  08-



10.06, Wrocław. 

3. XXIV  spotkanie  Zespołu  ds.  Bibliografii  Regionalnej:  „Opracowanie  formalne  i 

rzeczowe dokumentów kartograficznych”, 22.06., Warszawa.

4. Warsztaty:  „Koncepcja  rozwoju  platformy  cyfrowej  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy 

Polskich”, 8.07., Warszawa

5. „Niewidomi w świecie książek i bibliotek”, 9-11.09., Jachranka.

6. „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”, 23-24.09., Elbląg.

7. „Współczesne konteksty czytelnictwa”, 28.09., Olsztyn.

8. XXV spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej, 5-6.10., Jelenia Góra.

9. „Otwarte zasoby edukacyjne”, 7.10., Toruń.

10. Warsztaty: „Rozwój potencjału instytucjonalnego SBP”, seria I, 7-8.10., Warszawa.

11. „Biblioteki powiatowe Podkarpacia – założenia i rzeczywistość”, 15-16.10., Sanok.

12. XII  Ogólnopolska  Konferencja  Bibliotekarzy  Muzycznych  i  III  Ogólnopolska 

Konferencja Fonotek, 4-6.11., Gdańsk.

13. Warsztaty: „Nowe media w bibliotece dla młodzieży”, 5-6.11., Olsztyn. 

14.  Warsztaty: „Język haseł przedmiotowych – opracowanie materiałów bibliotecznych z 

dziedziny edukacji”, 5-6.11., Warszawa.

15. IV  Forum  Młodych  Bibliotekarzy  pod  hasłem:  Inicjatywy  młodych  w  tworzeniu 

biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie, 5-6.11, Kraków.

16. Cyfrowość bibliotek i archiwów, 26-27.11., Warszawa.

17. Warsztaty:  „Rozwój  potencjału  instytucjonalnego  SBP”,seria  II,  17-18.12., 

Warszawa.

1.11. Działalność wydawnicza 

Wydawnictwo SBP jest najważniejszą w kraju oficyną publikującą literaturę naukową 

i fachową z zakresu bibliotekarstwa. Jego działalność służy kształtowaniu oraz doskonaleniu 

zawodowemu bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej i jest z ramienia ZG SBP 

nadzorowana przez Radę Programową SBP, która zatwierdza coroczne plany wydawnicze. 

Druga połowa 2009 r. okazała się niełatwa w działalności wydawniczej. Problemy wzięły się 

z trudności finansowych, które dotknęły również kulturę i oświatę. Odbiło się to na poziomie 

sprzedaży naszych wydawnictw, zanotowano spadek nakładów miesięczników. 

W okresie  sprawozdawczym  wydano  po  6  numerów  „Bibliotekarza”  i  „Poradnika 

Bibliotekarza”.  Atrakcyjność  czasopism  podniosły  dodatki  tematyczne:  „Świat  książki 

dziecięcej”,  „Dobre  praktyki”,  „Biblioteka  dla  seniorów”,  „Dyskusyjne  kluby  książki  w 



bibliotekach”.  Regularnie  ukazywały się nasze czasopisma naukowe: kwartalnik „Przegląd 

Biblioteczny” oraz półrocznik „Zagadnienia Informacji Naukowej”. 

W tym czasie ukazało się 11 publikacji zwartych:

• W serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka:  

1. Mariola  Antczak,  Alina  Nowacka:  Przypisy  i  powołania.  Bibliografia  

załącznikowa

2. Hanna Batorowska: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji 

3. Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert (red.): Dzieci, młodzież  

– Internet – biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży

• W serii „Propozycje i Materiały”: 

1. Elżbieta Górska (red.): Nowe technologie w bibliotekach publicznych 

2. Marcin Drzewiecki (red.): Nowoczesna biblioteka

3. Bożena Boryczka (red.): E-learning wyzwaniem dla bibliotek

• W serii „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”: 

1. Grażyna Lewandowicz-Nosal: Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży

• W serii FO – KA: 

1. Maria Burchard (red.): Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA 

2. Grażyna  Dudzicka,  Dorota  Gazicka-Wójtowicz,  Irena  Grzybowska: 

Format  MARC  21  rekordu  bibliograficznego  dla  dokumentu  

kartograficznego

• Poza seriami:

1. Elżbieta  Stefańczyk,  Maria  Burchard,  Joanna  Pasztaleniec-Jarzyńska  (red.): 

Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 

2. Marianna Brachfogel, Anna Grzecznowska, Janusz Nowicki (red.): Informator  

organizacyjny SBP  na kadencję 2009-2013

1.12. Odznaczenia SBP

W  okresie  sprawozdawczym  odbyły  się  dwa  spotkania  Komisji  Odznaczeń  i 

Wyróżnień, przyznano 21 medali W dowód uznania (otrzymały go 4 biblioteki i 17 członków 

SBP),  1  Odznakę  Honorową  SBP.  Członkowie  Komisji  udzielili  poparcia  wnioskowi  na 

Medal Bibliotheca Magna Perennisque Bibliotece Miasta i Gminy w Pleszewie.

1.13. Biuro ZG SBP 



W  ramach  swoich  zadań  Biuro  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.  W  zakresie 

upowszechniania  wiedzy  o  działalności  Stowarzyszenia,  Biuro  zredagowało  „Biuletyn 

Informacyjny  ZG  SBP  nr  2”  oraz  7  numerów  „Ekspresu  ZG  SBP”.  Dbało  o  regularną 

dystrybucję  książek  i  czasopism,  prowadziło  kolportaż  materiałów  informacyjnych  SBP 

(ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) oraz plakatów Światowego Dnia Książki.  

Biuro aktywnie uczestniczyło w przygotowaniu aplikacji do programów operacyjnych, 

prowadziło  rozliczenia  uzyskanych  dotacji,  dostosowało  organizację  finansowania  do 

wymogów grantodawców.  Prowadziło ponadto poszukiwania sponsorów i reklamodawców 

wśród firm związanych z sektorem książki i wyposażeniem bibliotek. 

Załącznik 1.  Uchwały ZG SBP 

1. Uchwała nr 1/2009 z 19.06.09 r. w sprawie zatwierdzenia struktury Zarządu Głównego SBP 

na lata 2009-2013

2. Uchwała  nr  2/2009  z  19.06.09 r.  dot.  powołania  Oddziału  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy 

Polskich w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej

3. Uchwała nr 3/2009 z 19.06.09 r. w sprawie likwidacji Oddziału SBP w Hrubieszowie.

4. Uchwała nr 4/2009 z 19.06.09 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP 

w Kielcach. 

5. Uchwała nr 5/2009 z 19.06.09 r.  w sprawie dokonania zmiany adresu siedziby Zarządu 

Okręgu SBP w Olsztynie.

6. Uchwała  nr  6/2009  z  16.06.09  dot.  przyjęcia  przez  Zarząd  Główny  SBP  Regulaminu 

Prezydium ZG i Zarządu Głównego SBP.

7. Uchwała nr 7/2009 z 19.06.09 dot. zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Gdańsku.

8. Uchwała  nr  8/2009  z   17.12.09  w  sprawie  stosowania  manifestu  UNESCO/IFLA  dot. 

bibliotek wielokulturowych.

9. Uchwała nr 9/2009 z 17.12.09 w sprawie powołania zespołu ds. rozwoju portalu SBP.

10. Uchwała nr 10/2009 z 17.12.09 dotycząca przeznaczenia odpisów 1% za 2008 rok.
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