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 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w 2015 r. 

 

1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego 

W 2015 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 2015 rok terminarzem, Prezydium Zarządu 

Głównego spotkało się na pięciu posiedzeniach (6.02; 31.03; 11.06; 28-29.09; 9.12), a Zarząd 

Główny na dwóch (31.03; 9.12). W spotkaniach uczestniczyli również zaproszeni goście: 

honorowy przewodniczący Stowarzyszenia - Stanisław Czajka, dyrektor Biura SBP - Anna 

Grzecznowska, z-ca dyrektora ds. wydawniczych - Marta Lach, konsultant dyrektora Biura 

ZG ds. wydawnictw - Janusz Nowicki. Na wybrane posiedzenia zapraszani byli także: Ewa 

Stachowska-Musiał (przewodniczaca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG), Małgorzata 

Szmigielska (red. naczelna portalu www.sbp.pl) , Małgorzata Dargiel-Kowalska (sekretarz 

Biura ZG) , Małgorzata Hołodowicz (główna księgowa Biura ZG) , Elżbieta Górska 

(koordynator AFB), Aleksandra Sztajerwald (Fundacja SYNAPSIS), prof. Jadwiga Konieczna 

(Uniwersytet Łódzki).  

 

W dn. 23-24.04. odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, która dokonała 

oceny działania ZG i Biura ZG w 2014 r., w tym sytuacji finansowej Stowarzyszenia. 

Kontrola wypadła korzystnie, uwagi Komisji zawarte w 10 punktach umieszczono w 

protokole. W końcu roku ze względów zdrowotnych z funkcji Przewodniczącego GKR i z 

prac w Komisji zrezygnował J. Ambroży. Z prac w Komisji zrezygnowała również H. Matras, 

w związku z dłuższym wyjazdem zagranicznym. Na posiedzeniu ZG ustalono, że pozostali 

członkowie GKR oraz zastępcy członka wybrani podczas KZD w 2013 r. powinni zebrać się 

w I kwartale 2016 r. w celu wyboru nowego Przewodniczącego Komisji i uzupełnienia jej 

składu.  

 

19 marca odbyło się posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP, któremu 

przewodniczył prof. Dariusz Kuźmina. W spotkaniu wzięli udział także Przewodnicząca SBP, 

http://www.sbp.pl/


2 

 

członkowie redakcji czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie oraz Dyrekcja Biura ZG 

SBP. Podsumowano działalność Wydawnictwa w 2014 r. oraz określono główne kierunki 

polityki wydawniczej w 2015 r. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia starań w 

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podwyższenie liczby punktów przyznanych 

czasopismom „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”.  

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SBP podjął 9 uchwał i Prezydium ZG 

SBP - 1 uchwałę. Członkowie ZG inicjowali, prowadzili bądź uczestniczyli w licznych 

spotkaniach organizacyjnych związanych m.in. z przygotowaniami do Jubileuszy: 100.lecia 

SBP, 90.lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, 65.lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”, 

przygotowaniami do Zjazdu SBP w 2017 r., przygotowaniami do IFLA 2017 we Wrocławiu, 

realizacją zadań objętych dotacjami (np. uczestnictwo w Jury konkursów, posiedzeniach Rady 

Programu „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”, spotkaniach zespołów 

roboczych), organizacją warsztatów i konferencji ogólnopolskich, utrzymywaniem 

współpracy z dotychczasowymi partnerami (IBUK Libra, MPLC) i pozyskiwaniem nowych 

partnerów, zawieraniem umów barterowych. 

 

2. Działalność merytoryczna Zarządu Głównego  

W 2015 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 (grant 

MKiDN, Program Obserwatorium Kultury na lata 2015,16,17), 

 realizacji zadań objętych dotacjami (8): 

o ICT w upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach – grant NCK, 

o Najciekawsza akcja czytelnicza w ramach XII edycji Tygodnia Bibliotek 2015 

– grant MKiDN, 

o Wydawanie dodatku „Świat Książki Dziecięcej” oraz wkładki „Bajkoterapia w 

bibliotece”– MKiDN, 

o Organizacja konkursu „Bibliotekarz Roku” i przyznanie nagród laureatom i 

finalistom– MKiDN, 

o „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” – Fundacja Batorego, 

o IV Salon Bibliotek – MKiDN, 

o Obserwatorium bibliotek – AFB – MKiDN 
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o Dofinansowanie udziału w Kongresie IFLA 2015 - MKiDN, 

 opracowaniu aplikacji na rok 2016 (7 ) 

o MKiDN - wydawanie czasopism „Bibliotekarz", „Poradnik Bibliotekarza", 

o Instytut Książki - V Salon Bibliotek; realizacja projektu na najciekawszą akcję 

czytelniczą w ramach XIII edycji programu Tydzień Bibliotek, 

o MNiSzW:  

działalność wydawnicza:  

- Digitalizacja serii naukowej Nauka-Dydaktyka-Praktyka, 

- Digitalizacja czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia 

Informacyjne, 

- Digitalizacja czasopisma „Przegląd Biblioteczny”,  

upowszechnianie: 

- Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych.  

 integracji środowiska bibliotekarskiego wokół spraw związanych z zawodem 

bibliotekarza i rozwojem bibliotek, 

 opiniowaniu i monitorowaniu prac nad Narodowym Programem Rozwoju 

Czytelnictwa, 

 przygotowaniu do jubileuszu 100.lecia SBP, 

 przygotowaniu do IFLA 2017 we Wrocławiu, 

 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 

W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalność bibliotek 

oraz zawód bibliotekarza wymienić należy przygotowanie opinii i ekspertyz dot. m.in.: 
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 ustawy o książce – E. Stefańczyk uczestniczyła w posiedzeniach Sejmowej Komisji 

Kultury, spotkaniach i dyskusjach różnych gremiów (bibliotekarzy, wydawców, 

księgarzy),  

 założeń projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji dla Instytutu Badań 

Edukacyjnych (IBE), 

 projektu rozporządzenia o Systemie Informacji o Nauce skierowane do MNiSW, 

 wspierania postulatów środowiska bibliotekarskiego i uwzględnienia uwag 

zgłaszanych podczas głosowania w Parlamencie Europejskim dot. prawa 

europejskiego, skierowane do europosła Tadeusza Zwiefki, 

 podpisania petycji do Sejmowej Komisji Kultury w sprawie dozwolonego użytku 

edukacyjnego, 

 projektu rozporządzenia MKiDN w sprawie dodatkowego wynagradzania 

pracowników instytucji kultury, 

 pisma do MEN w sprawie świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli bibliotekarzy z 

bibliotek pedagogicznych, 

 postulatów środowiska bibliotekarskiego (SBP, KDBASP, EBiB, Poznańska Fundacja 

Bibliotek Naukowych) związanych z projektem nowelizacji Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, przekazanych Sejmowej Komisji Kultury, 

 wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, 

artystycznej lub naukowej wypożyczonej z zagranicy na wystawę czasową 

organizowaną na terytorium RP, 

 wzorów zawiadomienia o wwiezieniu na teren RP i wywożeniu z terytorium RP 

rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z 

zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej ochroną 

prawną, 

 projektu NPRCz dla MKiDN i MEN 

 zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych 

 

Cel szczegółowy I.2: Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i 

realizowaniu programów rozwoju bibliotek. 
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 Opinie w sprawie odwołania dyrektorów w Bisztynku, Milanówku, Jaworniku 

Polskim, Białymstoku, Działdowie oraz powołania (Słupno, Czempiń, Milanówek, 

Olsztyn) 

 Udział przedstawicieli SBP w konkursie na dyrektora Książnicy Karkonoskiej 

 Wpisanie SBP do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez urzędy pracy. 

 

Cel szczegółowy I.3 Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz 

inicjowanie opracowania nowych norm i standardów 

Kontynuacja projektu badawczego realizowanego w latach 2013-2014, w ramach programu 

MKiDN Obserwatorium Kultury „Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania 

bibliotek”. Celem zadania, przewidzianego do realizacji w latach 2015-2017  jest wdrożenie 

narzędzi badawczych pozwalających w sposób obiektywny, zgodny z międzynarodowymi 

standardami na zdiagnozowanie i monitorowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu 

bibliotek publicznych i pedagogicznych we wszystkich obszarach ich działania, zwłaszcza 

oferowanych usług na poziomie najmniejszych bibliotek gmin wiejskich, a także na poziomie 

regionalnym, lokalnym i ogólnopolskim. Rok 2015 był pierwszym rokiem wdrażania metody 

systematycznej obserwacji i oceny funkcjonowania bibliotek publicznych oraz 

pedagogicznych. Do uczestnictwa w badaniu pozyskano 3792  biblioteki publiczne (łącznie z 

filiami, w tym wszystkie z 5 województw oraz 111 bibliotek pedagogicznych. W ramach prac 

przygotowujących do badania zmian zachodzących w bibliotekach publicznych województwa 

dolnośląskiego w l. 2012- 2016,  uzupełniono zawarte w bazie projektu AFB dane 

statystyczne bibliotek tego województwa za rok 2012 oraz opracowano konceptualizację 

badania tych zmian. W ramach prac eksperckich, będących podstawą opracowania w roku 

2017 podręcznika poświęconego interpretacji danych statystycznych i wskaźników oraz 

wyników analiz, opracowano ekspertyzę, która będzie materiałem pomocniczym dla tych 

prac. Zakupiono ponadto i przetłumaczono dwie normy ISO: 11620 i 16439.  

Serwis internetowy projektu AFB był ważnym środkiem promocji badań efektywności 

bibliotek i źródłem informacji dla bibliotekarzy o metodologii badań i stosowanych 

narzędziach. Podkreślenia wymaga fakt, że w roku 2015 zakończono konsultacje z partnerami 

projektu i podpisano dokumenty regulujące zasady funkcjonowania projektu AFB, w tym 

odpowiedzialność poszczególnych partnerów. 
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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)  Kontynuowano 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.  

 

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 posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej,  

2. 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. przekazanie pisma do dyrektorów bibliotek naukowych (styczeń) 

i dyrektorów wbp (maj). 

3. współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu 

Rozwoju Bibliotek, Krajowego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek, realizacji 

grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP, organizacji warsztatów poświęconych 

rzecznictwu w bibliotece (podczas Kongresu Bibliotek, październik).  

4. współpraca z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 

Łódzkiego w sprawie przygotowania monografii nt. SBP,  

5. współpracę z BN, miastem Wrocławiem w zakresie przygotowań do organizacji IFLA 

2017, 

6. współpracę z organizatorami targów: Muratorem EXPO (Warszawskie Targi Książki, 

targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych (targi 
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ACADEMIA), Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej (organizacja Salonu 

Bibliotek podczas XXIV Targów Książki Historycznej, listopad), Fundacją Historia i 

Wydawnictwem Bellona (organizacja seminarium na II Festiwalu Książki dla Dzieci i 

Młodzieży „Czytajmy”, wrzesień), MT Targi Polska (Targi Dziedzictwo), 

7. współpracę z innymi organizacjami, np. Oddziałem SBP w Warszawie, Biblioteką 

Narodową, Centralną Biblioteką Wojskową, BUW, Biblioteką Główną Politechniki 

Warszawskiej (organizacja X Forum Młodych Bibliotekarzy), 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. MEN (świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy), 

MNiSW (System Informacji o Nauce), MKiDN (prawo autorskie), Sejmowa Komisja 

Kultury (prawo autorskie, dozwolony użytek edukacyjny), 

9. wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (udzielono 

ok. 30 patronatów SBP w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach społecznych 

organizowanych przez biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury),  

10.  SBP partnerem Nocy Bibliotek. 

 

Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, na rzecz 

promocji i rozwoju czytelnictwa, są konkursy. W 2015 r. zrealizowano:  

 XII edycję Tygodnia Bibliotek, która odbywała się pod hasłem „Wybieram 

bibliotekę”. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom: I 

miejsce – Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie, II miejsce ex aequo 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Sądecka Biblioteka Publiczna, III miejsce 

Miejska  Biblioteka Publiczna w Olsztynie Multimedialna Biblioteka Młodych Planeta 

11. Wyróżnienia trafiły do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, Rawickiej 

Biblioteki Publicznej w Rawiczu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach. W uznaniu 

za oryginalne propozycje akcji propagujących biblioteki i czytelnictwo jury przyznało 

dyplomy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie, Bibliotece Wydziału Fizyki, 

Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

 VII edycję konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”: I miejsce zdobyła Książnica 

Beskidzka w Bielsku-Białej, II miejsce Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 
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Nałkowskiej w Wołominie, III miejsca przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 

Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. Przyznano także 2 wyróżnienia: 

Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół w Starej Niedziałce, Bibliotece Publicznej w 

Jastrzębiu Zdroju.  

 

Cel szczegółowy II.3 Udział SBP we współpracy zagranicznej. 

1. Współpraca z IFLA – przygotowanie do organizacji Kongresu IFLA w Polsce w 2017 

r.; udział w spotkaniach z przedstawicielami IFLA (marzec, Warszawa, Wrocław), 

współpraca z Biblioteką Narodową, miastem Wrocław. Powołanie zespołu SBP 

koordynującego prace związane z organizacją IFLA 2017, zwrócenie się do okręgów z 

propozycją zgłaszania tematów pre-konferencyjnych i imprez towarzyszących 

Kongresowi; udział w Kongresie IFLA 2015r. w Kapsztadzie (E. Stefańczyk, J. 

Pasztaleniec-Jarzyńska). 

2. Współpraca z IAML: udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w 

posiedzeniach IAML. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek 

Muzycznych (IAML) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzykologicznego (IMS) 

zatytułowany „Music Research In the Digital Age”, 21 czerwca 2015 r., Nowy Jork 

 

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 2015 roku, średnio 

miesięcznie, portal sbp.pl odwiedzało 17214 użytkowników; podczas 28452 wejść dokonano 

123216 odsłon. Główne prace redakcji portalu obejmowały: 

 realizację grantu uzyskanego ze środków Narodowego Centrum Kultury pt. „ICT w 

upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach”. W ramach zadania zrealizowano 2 

bezpłatne kursy e-learningowe dot. wykorzystania wybranych aplikacji i narzędzi  

Web 2.0 do kreatywnego tworzenia różnorodnych materiałów utrwalających i 

promujących kulturę najbliższego regionu oraz uruchomiono stronę z materiałami 

http://sbp.pl/
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szkoleniowymi, gdzie umieszczono także najlepsze prace wykonane przez 

uczestników kursów. Kursy prowadzone były na platformie e-learningowej SBP 

(http://elearning.sbp.pl) przez specjalistów z Ośrodka Edukacji Informatycznej i 

Zastosowań Komputerów w Warszawie, 

 realizację grantu z Fundacji Batorego „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z 

autyzmem”: opracowanie i prowadzenie strony zadania, zamieszczanie informacji o 

postępie zadania w newsach, newsletterze, na fb, opracowanie identyfikacji wizualnej 

i Księgi Znaków, przygotowanie ulotki informacyjnej,  

 obsługę e-sklepu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w tym uruchomienie 

narzędzi umożliwiających zamawianie e-booków, elektronicznych artykułów z 

czasopism wydawanych przez SBP, 

 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) 

 prowadzenie serwisu Tydzień Bibliotek 2015. 

 

Cel szczegółowy III. 2 Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP 

Przeprowadzono konkurs SBP o Nagrodę Naukową im. Adama Łysakowskiego 

umacniający wizerunek Stowarzyszenia w środowisku.   

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego SBP, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej SBP, 

Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego otrzymali: 

o A. Matczuk za pracę Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 

1989: historia i metodyka, 

o M. Cyrklaff za pracę Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i 

promocji zdrowia 

o D. S. Kotuła za pracę Wstęp do Open Source.  

Kreowaniu pozytywnego wizerunku SBP służyło także opracowanie ankiet ewaluacyjnych  

http://elearning.sbp.pl/
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dot. warsztatów organizowanych przez SBP, które były dystrybuowane wśród uczestników; 

zebrano 628 opinii i wniosków, a konkluzje z nich wynikające 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, zebraną kwotę przeznaczono na rozwój czasopism SBP.  

 

Cel szczegółowy III.3 Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP 

1. Realizowano zapisy regulaminu ulg i bonusów dla członków SBP (utrzymano 10% 

ulgi w opłatach za  udział w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz na zakup 

wydawnictw SBP). 

2. We współpracy z Zarządem Oddziału SBP w Warszawie, BN, BUW, BG Politechniki 

Warszawskiej zorganizowano 10 Forum Młodych Bibliotekarzy pt.: „Zakochaj się w 

bibliotece” (17-18.09), w którym uczestniczyło ponad 140 osób.  

 

Cel szczegółowy III.4 Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu 

bibliotekarza 

1. Zorganizowano V edycję ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz Roku” - w 

konkursie „Bibliotekarz Roku 2014” I miejsce zajął Witold Gagacki, dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. 

2. Popularyzowano postacie (sylwetki, dorobek) znanych bibliotekarzy poprzez artykuły 

i wywiady w czasopismach  „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”. 

3. Przedstawiciele SBP uczestniczyli w komisji konkursowej na dyrektora biblioteki 

(Karkonoska Biblioteka Publiczna) bądź opiniowali kandydatów na dyrektorów (4).  

 

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 (46 osobom i instytucjom). Przewodnicząca SBP skierowała też 10 listów 

okolicznościowych do zasłużonych bibliotekarzy odchodzących na emeryturę, dyrektorów 

bibliotek, szkół itp.    
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Cel strategiczny IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i 

doskonalenia zawodowego 

 

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 24 publikacje 

książkowe, w tym 2 w wersji elektronicznej, wykonało 6 dodruków (m.in.  „Biblioteki w 

nowym otoczeniu” Jacka Wojciechowskiego, która cieszy się nadal dużym 

zainteresowaniem). Bestsellerami okazały się następujące książki: „Digitalizacja dla 

początkujących” Aleksandra Trembowieckiego, „Światowy model informacji 

bibliograficznej” Doroty Siweckiej oraz „Biblioteki i pieniądze” Dariusza Grygrowskiego.   

Wśród nowości 12 tytułów ukazało się w serii Nauka - Dydaktyka - Praktyka, w serii 

Biblioteki – Dzieci - Młodzież – 1 tytuł; w serii Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza – 3 

tytuły; w serii Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia – 3 tytuły;  w serii Propozycje  

i Materiały – 2 tytuły; w serii Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych – 1 

tytuł; poza serią – 2 tytuły. Wydawnictwo wydało również Katalog Publikacji Historycznych 

Bibliotek 2015,  Ofertę Wydawniczą (dwa numery), Biuletyn Informacyjny ZG SBP (dwa 

numery),  plakat Tygodnia Bibliotek 2015, ulotki reklamowe. 

 

2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów  

W 2015 r. odbyło się 7 konferencji i seminariów, we współpracy z sekcjami i komisjami 

ZG SBP, strukturami terenowymi Stowarzyszenia, bibliotekami: Ogólnopolska Konferencja z 

cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, 

usługi, obszary współpracy (16-17.04, Wrocław), 34 spotkanie Zespołu ds. Bibliografii 

Regionalnej Bibliografia wobec wyzwań nowych technologii (17-18.06, Kraków), X Forum 

Młodych Bibliotekarzy ph. Zakochaj się w bibliotece (17-18.09, Warszawa), Konferencja Jak 

dbać o kulturę języka wśród młodych  podczas II Festiwalu Książki Dziecięcej (25.09, 

Warszawa), seminarium nt. działalności instrukcyjno-metodycznej (23.11, Warszawa),  
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seminarium Historia w bibliotece, archiwa cyfrowe, działania w środowisku lokalnym,  w 

ramach IV Salonu Bibliotek (27.11,Warszawa) 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 33 warsztaty, w tym 4 szkolenia e-

learningowe, dotyczące następujących tematów:  

 Ochrona danych osobowych w bibliotece (12.01, 12.03), 

 Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych (19.02, 19.03, 23.04, 12.06), 

 Teatralne spotkania z książką (6.02), 

 Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była dostępna dla użytkownika 

niepełnosprawnego ( 13.03, 19.06), 

 Warsztaty grywalizacyjne „Projekty w bibliotekach – działanie i finansowanie” (19.03, 

11. 06),  

 Digitalizacja piśmiennictwa dla poczatkujących (27.03), 

 Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyjnym (23.01, 

27.02), 

 Grafika komputerowa dla nie grafików (17.04, 22.05, 25.09), 

 Archiwum zakładowe w bibliotece (20.05), 

 Najnowsze trendy w budowie stron WWW dla bibliotek (18.06), 

 „Biblioteka Pod Pierożkiem z Wiśniami” Animacja tekstów literackich metodą KLANZY 

(22.06), 

 Ochrona danych osobowych (22.10, 23.10), 

 Wordpress dla początkujących (7-25.09, szkolenie e-learningowe), 

 Prezentacja kultury (narzędzia Web 2.0: PhotoStory 3 dla Windows i/lub Windows Movie 

Maker i Tack) – 7-25.09, szkolenie e-learningowe, 

 Kultura w eksiążce i komiksie (narzędzia Web 2.0: Story.Jumper, ToonDooi/lub Bitstrips 

i/lub Make Beliefs Comix) – 5-23.10, szkolenie e-learningowe, 

 Autoprezentacja z elementami kreowania wizerunku (9.10), 

 Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?(15.10), 

 Bibliotekarzu, zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem (5.11, 6.11), 

 Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i 

związane z nim problemy interpretacyjne (20.11) 

 Podstawy grafiki rastowej w programie PIXLR (23.11-11.12 szkolenie e-learningowe), 

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=10666
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 Jak samodzielnie założyć i prowadzić stronę internetową biblioteki (4.12), 

 Zastosowanie bajki terapeutycznej w pracy z dziećmi (11.12). 

 

Ogółem na warsztatach przeszkolono 628 bibliotekarzy. 

 

Inne formy aktywności Zarządu Głównego 

1. Intensyfikowano działania Wydawnictwa SBP w zakresie promocji – położono 

szczególny nacisk na promocje w bibliotekach: publicznych i naukowych. Zwrócono 

uwagę na potrzebę promocji w środowiskach uczelnianych związanych z książką, 

literaturą, edukacją poprzez książkę i celowość działań promocyjnych np. na 

wydziałach filologii polskiej, pedagogiki szkól wyższych. Zaproponowano 

bezpośrednią akcję promocyjną poprzez działy instrukcyjno-metodyczne wbp. 

Zwrócono większą uwagę na publikacje poradnikowe, np. z zakresu fotografii, 

projektowania stron internetowych. 

2. Podjęto starania o podwyższenie liczby punktów przyznanych czasopismom 

naukowym SBP znajdujących się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Na 

opublikowanej w grudniu 2015 r. liście, czasopismo „Zagadnienia Informacji 

Naukowej” uzyskało znaczne podwyższenie oceny (z 3 do 8 pkt.), zaś „Przegląd 

Biblioteczny” utrzymał dotychczasową ocenę (7 pkt.). 

3. Uzyskano pozytywną opinię prawną w sprawie zamiaru przesunięcia terminu KZD 2017 z 

czerwca na jesień.  W związku z organizacją w Polsce Kongresu IFLA 2017 oraz Jubileuszem 

100. SBP zaproponowano, aby KZD odbył się po Kongresie IFLA i był połączony z 

organizacją Jubileuszu.  

4. Zatwierdzono zmiany w regulaminie konkursu Bibliotekarz Roku 2015. Polegają one przede 

wszystkim na wprowadzeniu w II etapie konkursu, obok głosowania internetowego, wybór 

Bibliotekarza Roku przez profesjonalne jury i zsumowanie uzyskanych miejsc przez każdego 

finalistę. Za przebieg konkursu będzie odpowiadała Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG. 

5. Prowadzono prace nad projektem kursu kwalifikacyjnego dla osób bez wykształcenia 

bibliotekarskiego. 

 

opracowanie  

Barbara Budyńska 

Anna Grzecznowska 


