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Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w 2018 r. 

 

1. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego 

W 2018 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania 

wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w Strategii Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 oraz Programu działania SBP na lata 2017 -2021. 

Zgodnie z przyjętym planem działania na 2018 r. Prezydium Zarządu Głównego spo-

tkało się na posiedzeniach w dniach 8.02; 6.04; 21.06; 26.09; 7.12, a Zarząd Główny 6.04; 

7.12. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SBP podjął 8 uchwał w sprawach: 

-   zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r., 

- przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Zarządu 

Głównego, 

- zamknięcia działalności Komisji ds. Edukacji Informacyjnej ZG SBP, 

- zmiany nazwy Wydawnictwa SBP, 

-  bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Bibliote-

karzy Polskich, 

- wyznaczenia nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliote-

karzy Polskich, 

- przeznaczenia odpisów 1% za 2017 rok, 

- zmian zasad przeprowadzenia konkursu Bibliotekarz Roku 2018, 

Prezydium Zarządu Głównego podjęło 2 uchwały w sprawach: 

- powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego, 

- przyjęcia zmian w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych oso-

bowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. 

W 2018 r. działalność ZG o charakterze organizacyjnym skupiona była na: 

- kontynuowaniu prac wynikających z ukonstytuowania się  nowego składu Zarządu  i za-

twierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia (przyjęcie Regulaminu działania Prezydium ZG 

SBP, rejestracja zmian dotyczących SBP w Krajowym Rejestrze Sądowym), 

- wyborze nowych zarządów sekcji, komisji, zespołów problemowych oraz weryfikacji ich 

działalności (rozwiązano Komisję ds. Edukacji Informacyjnej), 
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- zatwierdzeniu składu Rady Programowej Wydawnictwa SBP, komitetów redakcyjnych cza-

sopism SBP, serii wydawniczych SBP; Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysa-

kowskiego; jury konkursu Nagrody Młodych SBP im. Marii Dembowskiej, 

- aktualizacji dokumentu w zakresie ochrony danych osobowych Polityka bezpieczeństwa w 

zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich z załącznikami 

(znowelizowane dokumenty przesłano okręgów), 

- podjęciu działań w kierunku zapewnienia większej stabilizacji sytuacji finansowej SBP.  

Na zlecenie Prezydium ZG SBP podjęto prace dotyczące analizy wnoszenia składek 

członkowskich, ich wysokości, stosowanych ulg, sposobów przekazywania i przechowywania 

środków pieniężnych. Powołano Zespół pod przewodnictwem Bożeny Chlebickiej-

Abramowicz, który przeprowadził sondaż na temat zasad ustalania składek członkowskich 

oraz gospodarowania nimi. Wyniki sondażu były prezentowane na posiedzeniu Zarządu 

Głównego w czerwcu 2018 r. Zespół przygotował następnie projekt Wytycznych ZG SBP w 

sprawie ustalania wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich, który 

był prezentowany na posiedzeniu ZG SBP w grudniu 2018 r.  

Zorganizowano  warsztaty dla skarbników okręgów (13 lutego), podczas których wy-

jaśniano sprawy prawidłowego opracowania sprawozdań finansowych.  

W dniu 14 czerwca odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, któremu 

przewodniczył Marian Butkiewicz. GKR dokonała oceny działania ZG i Biura ZG w 2017 r., 

zapoznała się z podjętymi krokami w celu poprawy sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Ko-

misja sformułowała w protokole wnioski pokontrolne: przywrócenie zasady odprowadzania 

do ZG części składek otrzymywanych z kasy zarządów oddziałów przez poszczególne zarzą-

dy okręgów SBP; aktualizacja bazy członków SBP; opracowanie nowej wersji deklaracji 

członkowskiej, ujednolicenie wysokości składek. 

Zorganizowano ponadto posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP (15 mar-

ca), któremu przewodniczył prof. Dariusz Kuźmina. W spotkaniu wzięli udział przewodni-

cząca SBP, członkowie redakcji czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie oraz dyrekcja 

Biura ZG SBP. Podsumowano działalność Wydawnictwa w 2017 r. oraz określono główne 

kierunki polityki wydawniczej w 2018 r., zaproponowano zmianę nazwy Wydawnictwa SBP 

na Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.  

Sukcesem zakończyły się rozmowy przewodniczącej SBP, Joanny Pasztaleniec-

Jarzyńskiej z dyrektorem Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Woje-

wództwa Mazowieckiego, Michałem Strąkiem w sprawie przywrócenia partycypacji Biblio-
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teki w wydawaniu czasopisma „Bibliotekarz”; umowę w tej sprawie na okres 3 lat podpisano 

w grudniu 2018 r. 

W związku z pracami remontowymi w gmachu głównym Biblioteki Narodowej prze-

niesiono siedzibę Biura ZG SBP do innego lokalu zaproponowanego przez dyrekcję BN. 

 

2. Działalność merytoryczna  

W 2018 roku wszystkie planowane działania były realizowane zgodnie z harmono-

gramem. Główny nacisk położono na umacnianie wizerunku SBP w przestrzeni publicznej, 

promocję czytelnictwa i bibliotek oraz zawodu bibliotekarza, zapewnienie środków na konty-

nuację prac w zakresie badania efektywności bibliotek (projekt AFB), doskonalenie zawodo-

we bibliotekarzy (działalność wydawnicza i edukacyjna), rozwój partnerstwa na rzecz 

wzmocnienia potencjału bibliotek i ich roli w środowiskach lokalnych, a także na wzmocnie-

nie kondycji finansowej SBP.  

Istotnym elementem działań były zadania realizowane w ramach pozyskanych gran-

tów oraz środków poza grantowych. Ogółem zrealizowano 11 projektów dofinansowanych ze 

środków MKiDN, które obejmowały: kontynuację prac AFB; wydawanie miesięcznika "Po-

radnik Bibliotekarza"; wydawanie czasopisma naukowego "Przegląd Biblioteczny" w latach 

2018-2019;  przeprowadzenie kursów e-learningowych w ramach grantu „Baśnie i legendy 

polskie w komiksie”; wydanie publikacji:  „Tam gdzie przeszła burza”. Losy polskiego dzie-

dzictwa kulturowego w latach 1914-1920;  „Zostawili swój ślad…”; „Wielcy nieobecni. 

Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”, zorganizowanie warsz-

tatów: Teatralne spotkania z książką; kontynuację digitalizacji „Bibliotekarza" i „Poradnika 

Bibliotekarza" oraz poszerzenie dostępu do Archiwum Cyfrowego SBP;  wydanie publikacji 

w języku angielskim pt.: „Zasoby polskiej kultury muzycznej i bibliotekach i archiwach”.; 

nagrody dla laureatów konkursu Bibliotekarz Roku.  

Opracowano i złożono ponadto 13 wniosków (9 do MKiDN, 4 do MNiSW) na realiza-

cję zadań w 2019 r.   

 

Działalność merytoryczna Zarządu Głównego wg celów strategicznych zawartych w 

znowelizowanej „Strategii SBP na lata 2013-2021”. 

Cel strategiczny I: Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w 

Polsce 
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W zakresie monitorowania zmian legislacyjnych i ich wpływu na działalność bibliotek oraz 

zawód bibliotekarza przygotowano opinie dot.: 

 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w ba-

zach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące 

bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych 

oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (4.07.2018), 

 Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 

(15.08.2018), 

 Rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów monografii naukowych 

oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynaro-

dowych (15.08.2018). 

Na portalu sbp.pl zamieszczono ponadto ankietę opracowaną przez Sekcję Bibliotek 

Naukowych dotyczącą aktualnej sytuacji bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach 

akademickich. 

 

Cel szczegółowy 1.3. Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz 

inicjowanie opracowani a nowych norm i standardów 

Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych  

W 2018 r. projekt AFB był realizowany w trzech etapach. Etap I obejmował wypełnianie 

formularzy danych statystycznych przez biblioteki publiczne, weryfikację danych przez wo-

jewódzkich administratorów merytorycznych oraz szkolenia (webinaria) dla bibliotekarzy. W 

ramach II etapu dokonano analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych, opra-

cowano i opublikowano na stronie internetowej projektu http://afb.sbp.pl wyniki badania za 

2017 r., zaktualizowano kluczowe dokumenty (Analiza i interpretacja danych statystycznych i 

wskaźników funkcjonalności w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych. Po-

radnik; Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla biblio-

tekarzy; Analiza metod i praktyk stosowanych w świecie w zakresie badania społecznego i 

ekonomicznego wpływu bibliotek publicznych). Zorganizowane zostało posiedzenie Zespołu 

ds. badania efektywności bibliotek oraz spotkanie warsztatowe wojewódzkich administrato-

rów AFBP. III etap dotyczył głównie aktualizacji formularza danych statystycznych na rok 

2018, instrukcji pracy w programie do gromadzenia danych. Przez cały rok prowadzono bie-

żącą obsługę informatyczną aplikacji komputerowej AFB. 

http://afb.sbp.pl/
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W 2018 r. w badaniach uczestniczyło 2336 bibliotek, co stanowi ok. 92% wszystkich biblio-

tek publicznych. 

Cel strategiczny II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwo-

wych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy  

 

Cel szczegółowy II.1. Współpraca SBP z bibliotekami i innymi instytucjami w tworzeniu 

społeczeństwa wiedzy  

Elżbieta Stefańczyk, była przewodnicząca SBP, powołana przez Prezydenta RP, Andrzeja 

Dudę do Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP  uczestniczyła 

w spotkaniach Komitetu Narodowego.  

 

Cel szczegółowy II.2. Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książ-

ki, informacji i bibliotek.  

W 2018 r. Zarząd Główny SBP współpracował z wieloma instytucjami, wśród partnerów  

wymienić należy: MKiDN, MPLC, IK, MNiSW, Fundację im. Stanisława Pomian-

Srzednickiego, a także biblioteki, które wspierały działalność ZG SBP poprzez np. bezpłatne 

oferowanie usług, użyczanie lokali (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w War-

szawie) oraz brały udział we współorganizowaniu konferencji i warsztatów (m.in. Biblioteka 

Główna Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Bi-

blioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  Biblioteka Narodowa). Spo-

śród innych form współpracy wymienić należy:   

1. spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek 

Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, 

2. współpracę z organizatorami targów: Murator EXPO (Warszawskie Targi Książki), 12 

Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA (Wyróżnienie dla Wydawnictwa 

SBP w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018 

otrzymała publikacja Krystyny Hudzik Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce 

cyfrowej); XXIV Targów Wydawców Katolickich, 12-15.04.; Targów Książki w 

Krakowie, 25-28.10.  

3. współpracę z MEN (sprawy dotyczące zakresu danych gromadzonych w bazach danych 

oświatowych) oraz z MNiSW (ocena jakości działalności naukowej i upowszechniania jej 

wyników),   

4. udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej,  
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5. wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (kilkadziesiąt 

patronatów SBP w seminariach, konkursach, targach, wystawach, akcjach społecznych 

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

patronatem SBP objęto m.in.: konferencje „Biblioteka dla dydaktyki II”, "Biblioteki 

multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie", III Nowe Ogólnopolskie Forum 

Bibliotek Pedagogicznych; konkursy (IX Dyktando Kleszczowskie; „Mikrolearning 

super-aktywnego-bibliotekarza”, Nakręć się na klimat! Pokaż, jak chronisz środowisko - 

konkurs na etiudy filmowe o ochronie środowiska); 17. Małopolskie Dni Książki 

"Książka i Róża"; Noc Bibliotek; Rabka Festival 2018, 7. Nadmorski Plener Czytelniczy 

w Gdyni,  

6. opiniowanie i rekomendowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów bibliotek 

publicznych, m.in. Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus, MBP Lubin, BP Czempiń; 

udział w komisjach konkursowych na dyrektora WiMBP w Gdańsku, WiMBP w 

Gorzowie Wlkp, Biblioteki Śląskiej. 

 

Istotnym elementem współpracy środowiskowej, zwłaszcza z bibliotekami, na rzecz promocji 

i rozwoju czytelnictwa były konkursy: na plakat XV edycji programu Tydzień Bibliotek, któ-

ry odbywał się pod hasłem: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANA” (laureatką konkursu została We-

ronika Reroń) oraz na najciekawsze wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek (zwyciężyła 

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli za akcję „Piknik z biblioteką”); Mistrz Pro-

mocji Czytelnictwa - X edycja konkursu (I miejsce zdobyła  Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Bochni).   

 

Cel szczegółowy II.3. Udział przedstawicieli SBP we współpracy zagranicznej. 

W 2018 r. do najważniejszych przedsięwzięć SBP w zakresie współpracy międzynarodo-

wej należy zaliczyć: 

1. udział J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej w Kongresie IFLA w Kuala Lumpur (wyjazd finan-

sowany przez MKiDN),   

2. wyjazd przewodniczącej SBP do Paryża na zaproszenie IFLA,  

3. udział J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej w międzynarodowych warsztatach „Let`s work to-

gether on library advocacy”, które odbywały się w Budapeszcie i poprowadzenie jed-

nego z bloków tematycznych,  

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20521&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20521&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20461&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20461&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20461&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20413&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20413&prev=558
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4. wizytę w Polsce bibliotekarzy z Mołdawii (kwiecień) i spotkanie z przewodniczącą 

SBP,  

5. udział przedstawicieli Sekcji Bibliotek Muzycznych w Kongresie IAML (Lipsk. 22-27 

lipca) i zaproszenie uczestników do Krakowa na następny Kongres,  

6. udział Sylwii Błaszczyk w jubileuszu Biblioteki Polskiej w Essen (18 listopada ). 

 

Cel strategiczny III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 

Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzysta-

niem nowych technologii 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich prowadzi ogólnopolski portal bibliotekarski sbp.pl, 

który jest podstawowym kanałem informacji i komunikacji ze środowiskiem bibliotekarskim. 

W 2018 roku, główne prace redakcji portalu obejmowały:  

 obsługę e-sklepu,  

 prowadzenie profilu na Facebooku, Instagramie i Twitterze,  

 wydawanie newslettera,  

 współudział w organizacji i promocji warsztatów organizowanych przez SBP,  

 kontynuowanie kampanii promocyjnej portalu (ulotki,  banery), 

 prowadzenie serwisów Tydzień Bibliotek (opracowano nowa wizualizację strony) 

oraz Analiza Funkcjonowania Bibliotek,  

 opracowanie i prowadzenie podstron poświęconych teatralnym spotkaniom z książką 

oraz opracowaniu komiksów.   

Należy odnotować także atak hakerski na stronę sbp.pl (kwiecień), który utrudnił pracę re-

dakcji. Atak został zgłoszony na policję. Poświęcono wiele pracy na przywrócenie właściwe-

go funkcjonowania strony i jej zabezpieczenia. Prowadzono także rozmowy na temat budowy 

nowego portalu, dostosowanego do aktualnych potrzeb i spełniającego wymogi bezpieczeń-

stwa gromadzonych informacji. 

 

Cel szczegółowy III.2 Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP 

Decyzją Zarządu Głównego SBP, na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. Ada-

ma Łysakowskiego za 2017 r. otrzymali: 

 w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym 

Encyklopedia książki pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wro-

cław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, t. 1-2, 
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 w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017  pod redakcją 

Jadwigi Koniecznej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017, 

 w kategorii: podręczniki akademickie 

Włodarczyk Bartłomiej, Woźniak-Kasperek Jadwiga: Język haseł przedmiotowych  Biblioteki 

Narodowej: od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 

2017,  

 w kategorii: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym 

Centner-Guz Małgorzata: U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie 

czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. 

Rozstrzygnięto także konkurs na najlepszy komiks w ramach projektu Baśnie i legen-

dy polskie w komiksie. W kategorii Dzieci uhonorowano projekty zgłaszane przez Powiatową 

Bibliotekę Publiczną w Piasecznie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłomnicach, filia w Rze-

rzęczycach oraz Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu, filia w Strzelinie. W 

kategorii Młodzież zwycięzcami zostały prace zgłoszone przez Bibliotekę Pedagogiczną w 

Zamościu, filia w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie,  

Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu, filia w Tomaszowie Lubelskim. 

ZG SBP ogłosił ponadto konkurs na Nagrodę Młodych SBP im. prof. Marii Dembow-

skiej, który zostanie rozstrzygnięty w 2019 r.  

Na portalu sbp.pl prowadzono kampanię 1% dla SBP, zebraną kwotę 2966,25 zł. przezna-

czono na cele statutowe Stowarzyszenia. 

  

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

bliotekarza. 

Popularyzowano postacie (sylwetki, dorobek) znanych bibliotekarzy poprzez artykuły 

i wywiady w czasopismach  „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”. Podjęto prace nad wy-

daniem publikacji poświęconej pierwszym liderom SBP i ich roli w kształtowaniu polskiego 

bibliotekarstwa.  

Zwiększeniu prestiżu zawodu bibliotekarza służył konkurs Bibliotekarz Roku 2017, 

którego laureatką została Cecylia Judek z okręgu zachodniopomorskiego; II miejsce zajęła 

Jolanta Janiec (okręg lubelski), III miejsce Małgorzata Sońska (okręg podkarpacki). W ran-

kingu struktur SBP zwyciężyła Joanna Golczyk (okręg dolnośląski), a w rankingu internau-

tów – Wiesława Janina Sobiech (okręg mazowiecki).  
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Cel szczegółowy III.5 Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliote-

karzy 

Przedstawiciele ZG SBP uczestniczyli w różnych imprezach lokalnych, spotkaniach środowi-

skowych, rocznicach i jubileuszach, a także w imprezach o szerszym, krajowym zasięgu, np. 

w Kongresie Bibliotek w Łodzi (J. Pasztaleniec-Jarzyńska, E. Stefańczyk, 15-16.11), w Gali 

Rankingu Bibliotek 2018 (J. Pasztaleniec-Jarzyńska, 28.11) oraz w konferencji „Biblioteki 

publiczne i demokracja” i wystąpienie w panelu „Co dalej? Możliwość wspierania demokra-

tycznej roli bibliotek publicznych” (J. Pasztaleniec-Jarzyńska, 28.11.). Podczas spotkań śro-

dowiskowych najbardziej zasłużonym bibliotekarzom wręczono medale i odznaki SBP - ogó-

łem odznaczono 28 osób i 6 bibliotek, wręczono ponadto 14 listów gratulacyjnych.   

 

Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i do-

skonalenia zawodowego  

Cel szczegółowy IV.3. Wspieranie edukacji 

 

Działalność wydawnicza 

W 2018 r. opublikowano wiele cennych pozycji, w tym wydawnictwa okolicznościowe; sys-

tematycznie ukazywały się czasopisma naukowe i branżowe. W poszczególnych seriach uka-

zały się następujące publikacje:  

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA 

 Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne – red. Barbara 

Sosińska-Kalata 

 Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografia dla humanistów. O złożonych pro-

blemach projektowania edycji naukowych  

 Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Grażka Lange, Natalia Pa-

procka – Lilipucia rewolucja. Współczesny rynek książki dla dzieci i młodzieży 

 Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale 

Bożeny Jaskowskiej – Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie  

 Marlena Gęborska – Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą 

 Bogumiła Staniów – Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej 

szkole. Zalecenia i rzeczywistość w latach 1945-1989 (studia i szkice) 
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LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA 

 Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej –  red. Katarzyna Slany  

 Katarzyna Biernacka-Licznar – Serca Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży  

w Polsce w latach 1945–1989 

 Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana – red. Weronika Kostecka, Anna 

Mik, Maciej Skowera,  

PROPOZYCJE I MATERIAŁY 

 Multibibliotekarstwo - red. Maja Wojciechowska 

 Bibliotekarz – Biblioteka – Historia. Materiały pokonferencyjne z okazji 100 lat SBP –  

red. Andrzej Wałkówski   

 Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek –  Nowe przestrzenie i nowe tech-

nologie –  dlaczego warto modernizować biblioteki  (na przykładzie woj. lubuskiego)  

 

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA 

 Bożena Karzewska – Nietypowi użytkownicy bibliotek  

 

POZA SERIAMI 

 Zasoby polskiej kultury muzycznej i bibliotekach i archiwach (wersja ang.) –  

red. Stanisław Hrabia  

 

CZASOPISMA: 

„Przegląd Biblioteczny” nr od 1 do 4,  „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1, 2, „Bibliote-

karz” nr od 1 do 12, „Poradnik Bibliotekarza” nr od 1 do 12.  

 

INNE 

 Statut SBP 

 Oferta Wydawnictwa SBP 1/2018, 2/2018 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017 – red. Jadwiga Konieczna (ebook) 
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 Biuletyn Informacyjny ZG SBP,  

 Plakat TB, ulotki reklamowe, 

 Dodruki (5 pozycji).  

W związku z obowiązującymi przepisami RODO podjęto współpracę z firmą „ESCEKA – 

Sylwia Czub-Kiełczewska” w zakresie opracowania i wydania kodeksu postępowania, który 

sprecyzuje sposób, zakres i narzędzia wykorzystywane przez bibliotekarzy do ochrony da-

nych osobowych.   

  

Organizowanie konferencji i warsztatów 

W 2018 r. zorganizowano 3 konferencje oraz 32 warsztaty, w których udział wzięło 

ok. 800 bibliotekarzy z wszystkich rodzajów bibliotek. Wśród konferencji nowością było za-

inicjowanie cyklu spotkań poświęconych literaturze dziecięcej i młodzieżowej, połączonych z 

zajęciami o charakterze warsztatowym na temat rozumienia świata przez młodego czytelnika.  

Bardzo różnorodna była tematyka warsztatów (stacjonarnych, e-learningowych), dużą popu-

larnością cieszyły się zwłaszcza zagadnienia ochrony danych osobowych (RODO), bibliote-

rapii, otwartych źródeł informacji, RDA, nowoczesnych narzędzi pobudzania aktywności 

czytelników oraz przygotowania atrakcyjnych materiałów promujących działania bibliotek.    

 

Konferencje 

 Obecność książki w życiu młodego pokolenia, Warszawa, 18-19 czerwca, 

 Konferencja z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne 

wyposażenia, pomysłowe aranżacje” – IV edycja: „10 lat po Kielcach, kilka lat po 

Poznaniu… czy to już koniec epoki wielkich gmachów bibliotecznych?”, Warszawa, 

25-26 października, 

 XII Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteka w cyberprzestrze-

ni. Inspiracje Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu 2017”, Warszawa, 13-14 li-

stopada. 

 

Warsztaty 

 Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji (biblioterapia I stopnia), Warszawa,  

1-2 lutego; Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych 

(biblioterapia II stopnia), Warszawa, 15-16 maja; Literatura jako narzędzie 
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terapeutyczne i edukacyjne (biblioterapia III stopnia), Mińsk Mazowiecki, 12-13 

czerwca, 

 Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po wejściu w życie 

RODO, Warszawa, 7 lutego, 24 kwietnia, 10 grudnia; Poznań 2 lipca, 

 Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy i czytelników, Warszawa, 16 

marca, 11 maja, 

 Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki, Warszawa, 22 marca, 

 RDA – nowy standard katalogowania w centralnym katalogu polskich bibliotek 

naukowych NUKAT, Warszawa, 5 kwietnia, 6 kwietnia, 11 czerwca, 19 września, 

 Gry planszowe w bibliotece, Warszawa, 12 kwietnia, 

 Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece, Warszawa, 13 

kwietnia,  

 Social media w bibliotece, Warszawa, 27 kwietnia, 

 Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji, Warszawa, 24 

maja, 19 listopada,  

 Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach i instytucjach kultury, Warszawa, 14 

czerwca, 

 Kursy e-learningowe: Tworzenie komiksów oraz Projektowanie w Canva, 16 lipca – 27 

sierpnia,  

 Metody pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja 

wartości, Warszawa, 17 września,  

 Rozwijanie procesów myślowych. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, 

Warszawa, 18 września,  

 Teatralne spotkania z książką, Kadzidło, 27 września; Sanok, 15 października,  

 Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece, Warszawa, 27 września,  

 Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem, Kraków, 4 października, 

 Fotografia w bibliotece muzycznej: droga od darczyńcy do udostępniania, Katowice, 

25 października,  

 Motywowanie pracowników i współdziałanie w zespole, Warszawa, 20 listopada,  

 Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych, Warszawa, 27 listopada,  

 Opracowanie zbiorów w formacie MARC 21 – zagadnienia podstawowe, Warszawa 

27-28 listopada,  

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=17750
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=17750
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 Książkowe rewolucje. eBook w rzeczywistości społecznościowego Internetu i 

mobilnych urządzeń, Warszawa 14 grudnia.   

 


