Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za 2011 rok
I. Informacje organizacyjne Zarządu Głównego
1.1. Posiedzenia Zarządu Okręgu i Prezydium ZO (daty posiedzeń, tematyka, inne informacje
związane z posiedzeniami ZO).
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował w 2011 r. zadania
w ramach kompetencji określonych w Statucie SBP oraz Strategii SBP na lata 2009-2021.
Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na 2011 rok terminarzem Zarząd spotkał się pięciu
posiedzeniach (09.02, 24.03, 9-10.06, 2.09, 8-9.12), a Prezydium Zarządu na sześciu (31.01,
24.03, 30.03, 10.08, 26.10, 8.12). W spotkaniach uczestniczyli również: przedstawiciel
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz honorowy przewodniczący Stowarzyszenia, Stanisław
Czajka, a także Anna Grzecznowska (dyrektor Biura ZG) i Dariusz Kozłowski (dyrektor
Wydawnictwa SBP, styczeń-grudzień 2011 r.) oraz Janusz Nowicki (konsultant dyrektora
Biura ZG do spraw wydawnictw). Na wybrane posiedzenia zapraszani byli również:
Bolesław Howorka, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, Janina Jagielska,
przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP oraz Elżbieta Górska, koordynator
realizacji grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału Stowarzyszenia, Marek Słowiński,
administrator portalu sbp, Ewa Stachowska-Musiał, sekretarz konkursu „Bibliotekarz Roku”,
Małgorzata Szmigielska, red. portalu sbp.pl. Szczegółowe informacje o spotkaniach są
dostępne w protokółach, publikowanych w Biuletynie ZG SBP oraz na portalu www.sbp.pl i
newsletterze.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny podjął 16 uchwał. Na VII Forum SBP przyjęto 4
uchwały. ZG powołał nowy skład Zarządu Komisji Automatyzacji ZG oraz dokonał zmiany
nazwy Komisji na: Komisja Nowych Technologii ZG SBP, powołał także Komisję ds.
Edukacji Informacyjnej, przyjął Regulaminy Sekcji Bibliotek Muzycznych, Komisji Nowych
Technologii oraz zasad polityki rachunkowości, wprowadził nową identyfikację wizualną
SBP, zatwierdził Program działań wizerunkowych na lata 2011, 2012, 2013, zwołał VII
Forum SBP, zaakceptował intencję zorganizowania w Polsce wspólnie z Biblioteką
Narodową i Prezydentem Wrocławia w 2016 lub 2017 roku Kongresu IFLA, powołał Zespół
ekspertów do realizacji zadania Strategii SBP na lata 2010-2021 – prac nad pragmatyką
zawodu bibliotekarza, zatwierdził Koncepcję Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń
Międzybibliotecznych, zaakceptował zmiany adresów siedziby Zarządu Okręgu SBP w
Warszawie, oraz siedziby Oddziału SBP w Siedlcach, uzupełnił skład osobowy Zarządu
Głównego SBP, przyjął dokumenty określające zasady zabezpieczenia danych osobowych,
trybu postępowania przy ich przetwarzaniu w bazie oraz obowiązki administratora.
Prezydium ZG SBP podjęło decyzje o udziale SBP w XX Targach Książki Historycznej oraz
przyjął do wiadomości informację o pracach nad pragmatyką zawodową. Zespół przygotował
listy wymagań kwalifikacyjnych, stosowanych przez MNiSW oraz MKiDN na podstawie
rozporządzeń i sformułował do nich uwagi, w odniesieniu do bibliotekarzy i dokumentalistów
dyplomowanych oraz pozostałych bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach naukowych,
akademickich i publicznych.

II. Działalność merytoryczna Zarządu Głównego wg pięciu celów strategicznych
zawartych w „Strategii SBP na lata 2010-2021”.
Cel I: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na
kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
Cel szczegółowy I.1 Zwiększenie roli SBP w tworzeniu uregulowań prawnych mających
wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza
Prace legislacyjne oraz zwiększające świadomość prawną członków SBP
1. Promocja projektu nowej ustawy o bibliotekach
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace dot. opracowania projektu ustawy
o bibliotekach. Członkowie Zespołu przygotowali tekst nowej ustawy wraz z uzasadnieniem.
Zapisy konsultowano z ekspertem. Projekt ustawy został przekazany kancelarii prawnej,
której powierzono opracowanie prawne poszczególnych artykułów ustawy, potwierdzenie
zgodności projektu ustawy z innymi aktami normatywnymi itp. Po kolejnych konsultacjach i
uzgodnieniach wyniki prac zespołu były prezentowane na posiedzeniach ZG w marcu i
czerwcu 2011 r. w czasie posiedzenia ZG SBP, na warsztatach nt. aspektów prawnych
funkcjonowania bibliotek w okręgach SBP (5 prezentacji) oraz na VII Forum SBP. Projekt
ustawy został również zaprezentowany przedstawicielom zarządów okręgów SBP na
spotkaniu w dniach 29-30 listopada 2011. Z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (15.12.11), Konferencją Dyrektorów Bibliotek
Pedagogicznych (16.12.11), Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych
(5.10.11) i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (16.12.11) zorganizowano
odrębne spotkania poświęcone dyskusji nad proponowanymi zapisami projektu ustawy. W
wyniku zgłoszonych przez poszczególne gremia uwag, do projektu wprowadzono niezbędne
korekty i uściślenia. Proces konsultacji społecznych w 2011 r. zakończyła prezentacja
projektu w zespole pracowników Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (29.12.11).
2. Zwiększenie świadomości prawnej wśród członków Stowarzyszenia poprzez
zorganizowanie warsztatów nt. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek
W ramach zwiększania świadomości prawnej członków SBP zorganizowano 6
dwudniowych warsztatów warsztaty nt. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek dla
okręgów dolnośląskiego, kujawsko pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego,
zachodniopomorskiego, podlaskiego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele
samorządów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele bibliotek publicznych, pedagogicznych,
naukowych, członkowie struktur terenowych SBP. Program warsztatów obejmował
zagadnienia prawno-organizacyjne i finansowe działalności bibliotek, prawa autorskiego,
aspekty informacyjne funkcjonowania bibliotek, współpracę z innymi podmiotami.
Prezentowany był również projekt stowarzyszeniowy ustawy o bibliotekach.

Cel szczegółowy I.3 Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istniejących standardów
w dziedzinie bibliotekarstwa
Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych

1. Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych
Zadanie realizował powołany zespół. Za podstawowe cele opracowania krajowego zestawu
wskaźników funkcjonalności bibliotek przyjęto m.in. dostarczenie kadrze kierowniczej
bibliotek narzędzi do zarządzania, monitoringu postępów działania, oceny wykonania zadań
oraz wsparcie tworzenia strategicznych planów rozwojowych bibliotek. Członkowie zespołu
zapoznali się z opracowaniami zawierającymi specyfikację wymagań programu do
gromadzenia, analizy i prezentacji statystyki bibliotecznej i wskaźników funkcjonalności
uwzględniającymi wymagania użytkownika i systemu informatycznego. Zespół przyjął
końcową wersję opracowania „Zestaw wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych
w Polsce”. Planowane jest kontynuowanie prac w roku 2012. Zostały zakończone podjęte z
inicjatywy SBP, prace nad projektem roboczym normy PN- ISO 11620 Informacja i
dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek. Ustanowienie i opublikowanie tekstu
normy przez Polski Komitet Normalizacyjny zaplanowano w 2012 r.
Cel II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w
tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Cel szczegółowy II.2:Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi związanymi z
sektorem książki i informacji
ZG SBP doceniając wagę współpracy z organizacjami i instytucjami z obszaru książki i
czytelnictwa podtrzymywał wszystkie wcześniej wypracowane formy współpracy oraz
włączył się w nowe formy działania, spośród których wymienić należy:
1. Udział w pracach Konwentu, Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i
Wydawców, oraz środowisk bibliotekarskich (Krajowej Rady Bibliotecznej, Konferencji
Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych). w
zakresie m.in. prezentowania wspólnych stanowisk wobec władz. Konsultacje dotyczyły
nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, informowania o
projekcie SBP ustawy o bibliotekach, stosowania w bibliotekach wskaźników efektywności
działalności bibliotek publicznych i pedagogicznych oraz systemu wypożyczeń
międzybibliotecznych
2. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w obszarze książki, czytelnictwa i
informacji, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki (Biblioteka+, XX Targi Książki
Historycznej), Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie realizacji
Programu Rozwoju Bibliotek w ramach wzmocnienia potencjału instytucjonalnego SBP,
nagrody specjalnej Tygodnia Bibliotek 2011, rozwoju portalu sbp.pl, bazy bibliotek; udziału
SBP w Kongresie bibliotek zorganizowanym przez FRSI („Biblioteka – więcej niż myślisz”),
Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, Instytutem Goethe, Fundacją Inicjatyw
Obywatelskich w ramach realizacji programu o wolontariacie, Fundacją Orange w ramach
działań projektu Spacerownik po Europie, Ogólnopolskim Forum Integracji Społecznej w
ramach konferencji „Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz
integracji społecznej”(Zakopane 2011),.
3. Współpracę z organizatorami Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA
(Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Murator EXPO) oraz Muratorem EXPO,
realizującym Warszawskie Targi Książki, Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej
organizującym Targi Książki Historycznej oraz Fundacji Historia i Kultura w ramach I
Salonu Książki Historycznej,

4. Współpracę przy konferencjach i warsztatach, m.in. z: Biblioteką Narodową, Centralną
Biblioteką Wojskową, Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, WiMBP w Łodzi, WBP w
Krakowie, WBP w Kielcach, 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, BPolitechniki w Poznaniu, WBPiCAK w Poznaniu, Towarzystwem Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich.
5. Promocja koncepcji krajowego zautomatyzowanego systemu wypożyczeń
międzybibliotecznych.
Zespół na podstawie opracowań cząstkowych członków zespołu przygotowała projekt
koncepcji Narodowego Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Międzybibliotecznych.
Zebrany w trakcie prac zespołu wykaz literatury na temat wypożyczeń międzybibliotecznych
został uzupełniony i przekazany do zaprezentowania w portalu sbp.pl jako dodatkowy wynik
prac zespołu. W sierpniu 2011 r. koncepcja została przedstawiona na posiedzeniu Prezydium
ZG SBP, które ją zatwierdziło i określiło dalszy program działań rzeczniczych. Stosownie do
decyzji Prezydium SBP, przygotowana do rozpowszechniania wersja opracowania została
przesłana Radzie Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich. Rada Wykonawcza KDABSP na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród
uczestników zjazdu w Opolu, stwierdziła „że biblioteki akademickie nie są zainteresowane
projektem w proponowanej postaci, ze względu na jego koszty oraz niską dla nich
użyteczność systemu. KDABSP dostrzega jednak potrzebę podjęcia działań zmierzających do
ujednolicenia zasad obsługi wypożyczeń międzybibliotecznych w kraju (…) oraz podjęcia
działań zmierzających do zakupu (pozyskania) narzędzi które usprawniłyby wyszukiwanie
dokumentów na potrzeby wypożyczeń międzybibliotecznych”. Wobec faktu, że środowisko
bibliotek akademickich było postrzegane przez autorów projektu jako jeden z głównych jego
beneficjentów, a opinia KDABSP wpłynęła pod koniec października 2011 roku. Prezydium
ZG SBP podjęło decyzję o przełożeniu działań promocyjnych projektu w bibliotekach
publicznych i pedagogicznych na 2012 r.
6. Dialog i współpracę z jednostkami administracji centralnej i samorządami realizującymi
zadania w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego.
7. Udział w debatach, interwencje w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego
oraz działania rzecznicze w Ministerstwie Kultury i dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie
Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Finansów; opiniowanie rządowych projektów
rozwoju kultury i nauki i edukacji, udział w posiedzeniach sejmowych i senackich komisjach
kultury
- konsultacje w Sejmie i Senacie nt. rządowego projektu ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw
- Stanowisko ZG SBP w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej
- Stanowisko SBP w kwestii rozporządzenia MKiDN w sprawie zaliczania bibliotek do
naukowych

- Interwencja skierowana do Głównego Inspektora Pracy w sprawie długości urlopu
wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustoszy i bibliotekarzy na
podstawie mianowania
- Opinia SBP w sprawie projektu rozporządzenia MKiDN dotyczącego organizacji i trybu
działania Krajowej Rady Bibliotecznej
- Apel w sprawie Bazy Członków SBP
- Apel o ustanowienie wieloletniego programu narodowego modernizacji infrastruktury
miejskich, powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych
- Apel o wzmocnienie udziału bibliotek u Narodowym Programie Czytelnictwa
8. Realizacja VIII ogólnopolskiej edycji Tygodnia Bibliotek
W roku sprawozdawczym kontynuowano realizację ogólnopolskiego programu Tydzień
Bibliotek, promującego czytelnictwo, służącego umacnianiu pozytywnego wizerunku
bibliotekarza w świadomości społecznej. Obchody VIII edycji Tygodnia Bibliotek,
odbywające się pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę” odbyły się
w dniach 8-15 maja. W konkursie na plakat promujący edycję Tygodnia Bibliotek 2011
zwycięzcą został plakat autorstwa Krystyny Kaczmarczyk, pracownika Biblioteki Politechniki
Krakowskiej. Wpłynęło 48 programów z bibliotek publicznych, naukowych i szkolnych. W
konkursie na najlepszy program obchodów TB Jury przyznało: I nagrodę: Bibliotece
Publicznej Gminy Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie; II nagrodę: Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tarnogrodzie; III nagrodę: Gminnej Bibliotece Publicznej w Piekoszowie.
Przyznano również wyróżnienia, które otrzymały: Biblioteka Gimnazjum im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Nowym Stawie, Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13.10.11 w Warszawie, podczas Kongresu
Bibliotek Publicznych "Biblioteka: więcej niż myślisz!". Przedsięwzięcie dofinansowano ze
środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
9. Realizacja III edycji ogólnopolskiego konkursu na najaktywniejszą bibliotekę „Mistrz
Promocji Czytelnictwa 2010”
Konkurs ma na celu: popularyzację działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, aktywizację bibliotek w promowaniu dobrej książki.
Jury przyznało: I nagrodę - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu; II nagrodę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle; III nagrodę - Bibliotece Publicznej Gminy Stare
Miasto. Jury przyznało ponadto 6 wyróżnień: Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół
Zawodowych w Bogatyni; Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery
Iłłakowiczówny w Trzciance; Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w
Lublinie; Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Bełzy w Bydgoszczy;
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej; Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i
Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej. Jury postanowiło przyznać także 2
wyróżnienia specjalne dla laureatów poprzednich edycji konkursu za utrzymanie wysokiego
poziomu popularyzacji książek i czytelnictwa. Wyróżnienia te otrzymali: Miejska Biblioteka

Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie; Krośnieńska Biblioteka Publiczna.
10. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie upowszechniania czytelnictwa (patronaty SBP
w seminariach, konkursach, wystawach, akcjach społecznych organizowanych przez
biblioteki i inne organizacje działające w obszarze kultury)
Cel szczegółowy II.3 Zwiększenie udziału i znaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w bibliotecznych organizacjach międzynarodowych
1. Udział przedstawicieli SBP w konferencjach i seminariach międzynarodowych
organizowanych przez IFLA, LIBER, EBLIDA, IAML oraz innych.
- uczestnictwo w 77 Kongresie IFLA (13-19.08.11 Portoryko) Sylwia Błaszczyk,
− zorganizowanie w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży "Nautilus" w
Warszawie (10-11.05.2011 r.) kolejnych warsztatów polsko-niemieckich dot.
niekonwencjonalnych metod wspierania czytelnictwa (we współpracy z Goethe Institut),
− uczestnictwo przewodniczącego Sekcji Bibliotek Muzycznych - Stanisława Hrabiego
w Międzynarodowej Konferencji IAML (24 – 29. 07 2011 r., Dublin)
− udział członka ZG SBP Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej w 19 posiedzeniu Rady
EBLIDA i towarzyszącej obradom Rady międzynarodowej konferencji (2627.05.2011 r., Hiszpania, Malaga) pod hasłem „One profession, one future?”
− spotkanie z bibliotekarzami ukraińskimi, zwycięzcami konkursu dot. innowacyjności
w bibliotekach (28.06. 2011),
− spotkanie z Aldoną Skalską, prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy (PALA),

Cel szczegółowy II.4 Wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia w bibliotekach macierzystych
poprzez inicjowanie i realizację wspólnych działań oraz wyróżnienie bibliotek medalami i
odznaczeniami SBP
Honorowanie zasług i dorobku członków SBP (medale i odznaki stowarzyszeniowe,
występowanie o odznaczenia państwowe)
Medal Bibliotheca Magna Perennisque
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
2. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
3. Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu
4. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach

1. Działania na rzecz zwiększenia współpracy struktur SBP z bibliotekami, w tym kampania
1%
2. Organizowanie przez struktury terenowe SBP seminariów, warsztatów doskonalących dla
bibliotekarzy, wspólnie z macierzystymi bibliotekami
Cel szczegółowy II.5: Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie
kształcenia bibliotekarzy

Przedstawiciele SBP uczestniczyli też w konferencji „Jak kształcić studentów informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)? Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki”
zorganizowanej przez IBIN Uniwersytetu Jagiellońskiego i SBP w dniach 6-7.06.2011 r. w
Krakowie, gdzie wygłoszono referat nt. udziału Stowarzyszenia w kształceniu bibliotekarzy i
pracowników informacji. Równolegle, w ramach grantu FRSI, przystąpiono do badań potrzeb
pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia
zawodowego oraz integracji zawodowej. W dniu 27.10.11 odbyło się spotkanie
przedstawicieli ośrodków kształcących bibliotekarzy z reprezentantami bibliotekarzy –
praktyków i członkami ZG SBP. Reprezentowane były uczelnie z Białegostoku, Bydgoszczy,
Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Warszawy, Wrocławia. W spotkaniu uczestniczyły
również przedstawicielki Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,
Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej Biblioteki Narodowej
oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Wypracowaniem standardów
akredytacji zajęła się Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Rolą SBP, na wzór American
Library Association, powinno być dokonywanie akredytacji kursów i przyznawanie
uprawnień do wydawania certyfikatów. Przedstawiono wstępną listę priorytetów
obejmujących zagadnienia, które powinny być uwzględnione w procesie kształcenia
bibliotekarzy. Lista obejmuje 10 głównych bloków tematycznych. W toku dyskusji
postanowiono uzupełnić wykaz o zagadnienia dotyczące wprowadzenia do programów
zagadnień dotyczących przygotowania studentów do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji
informacyjnej (information literacy). Zwrócono również uwagę na potrzebę kształcenia
ustawicznego bibliotekarzy, organizowania różnego rodzaju kursów i szkoleń, kontynuowanie
już organizowanych spotkań (np. Forum Młodych Bibliotekarzy) oraz potrzebę prowadzenia
bazy bibliotek, przyjmujących bibliotekarzy na praktyki. Podkreślić należy również znaczenie
portalu SBP, który ma istotny wpływ na informowanie pracowników wszystkich rodzajów
bibliotek o aktualnych działaniach Stowarzyszenia w zakresie m.in. zagadnień dotyczących
kształcenia ustawicznego. Podkreślono konieczność dokładniejszego precyzowania przez
uczelnie wymagań i oczekiwań w stosunku do bibliotek organizujących praktyki. Tematy
podjęte w czasie dyskusji będą przedmiotem dalszych prac w ramach zespołów i grup
roboczych powoływanych przez SBP.

Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz
integracji środowiska
Cel szczegółowy III.1 Doskonalenie form komunikacji ze środowiskiem z wykorzystaniem
nowych technologii
W 2011 r. opracowano koncepcje nowych elementów strony głównej portalu sbp.pl.
Prowadzono na bieżąco aktualizację treści w zakładce „wiadomości”, stopniowo poszerzano
zawartość danych o Stowarzyszeniu w innych zakładkach. Wprowadzono elementy graficzne
promujące wydarzenia, organizowane przez Stowarzyszenie (banery, buttony, ikony).
Nawiązano kontakty ze strukturami SBP, przeprowadzono dla nich szkolenia umożliwiające
samodzielne wprowadzanie treści dot. działalności okręgów i oddziałów SBP, pomagano w
tworzeniu podstron sekcji i komisji ZG. Rozwijano współpracę z bibliotekami celem
uzyskania od nich materiałów na portal. Opracowywano na bieżąco pozyskiwanie
reklamodawców, przeszkolenie zespołu przygotowującego treści dot. Forum Młodych
Bibliotekarzy oraz Komisji ds. Edukacji Informacyjnej. Uruchomiono głosowanie
internetowe w konkursach na plakat Tygodnia Bibliotek 2011 oraz Bibliotekarza Roku.
Wprowadzono zakładkę „porady prawne”, gdzie współpracujący z portalem prawnik

odpowiada na pytania bibliotekarzy. Nawiązano współpracę z innymi portalami
społecznościowymi celem wymiany informacji (np. ngo.pl, nowyebib.info, Biblioteka+,
Rynek-Książka, biblioteki.org, ikp.org.pl, ibby.pl). Utworzono nową bazę wiedzy „Pokazy
filmowe w bibliotece” (Dział „Dla bibliotek”). W dziale czasopisma zamieszczono angielskie
abstrakty poszczególnych numerów ZINu i Przeglądu Bibliotecznego) – we współpracy z
nowym parterem wspierającym SBP – firmą MPLC. Zarchwizowano treści dotyczące VI
Forum Młodych Bibliotekarzy, nawiązano kontakt z zespołem przygotowującym VII Forum
pt. „Biblioteka jako marka”, zamieszczono pierwsze informacje na ten temat. Nawiązano
współpracę z serwisem Ryms (wortal o książkach dla dzieci i młodzieży) – wymiana
bannerów (grafika Ryms na stronie sklepu SBP, reklama serii Dzieci-Młodzież- Biblioteka na
stronie głównej wortalu). Odbyła się telekonferencja oraz spotkanie w sprawie Bazy
Bibliotek, z udziałem przedstawicieli FRSI, redakcji portalu oraz firmy DBS, mająca na celu
omówienie wspólnego korzystania z zaplecza administracyjnego Bazy, działań mających
umożliwić bibliotekom wykorzystywanie możliwości jakie daje Baza.
Rozpoczęto wydawanie newslettera, który zastąpił Ekspress ZG SBP. Przeprowadzono
szeroką akcję mailingową nt. nowego portalu. Opracowano m.in. materiały reklamowe
(ulotki), które umieszczano w teczkach dla uczestników konferencji i seminariów
organizowanych przez SBP lub partnerów Stowarzyszenia, a także rozdawano na targach
książki. Przygotowano ofertę dla reklamodawców. Portal prezentowano na różnych
spotkaniach ze strukturami SBP oraz innych (konferencje, szkolenia itp.). Pozyskano
współpracowników przygotowujących relacje, wiadomości zamieszczane na portalu.
Uruchomienie sprzedaży internetowej naszych publikacji oraz plakatu na Tydzień
Bibliotek spowodowało wzrost dochodów z ich sprzedaży. Opracowano ponadto angielską
wersję portalu, zamieszczano także wiadomości z zagranicznych portali bibliotekarskich.
Latem zorganizowano konkurs fotograficzny „Z książką w plecaku”. Wprowadzono
internetowe zapisy na konferencje, seminaria i warsztaty, organizowane przez SBP. Dzięki
podejmowanym działaniom portal w krótkim czasie stał się rozpoznawalny i
dobrze oceniany, co potwierdzają prowadzone statystyki. Liczba unikalnych użytkowników
portalu to ok. 10 tys. Zauważalny był także wzrost aktywności użytkowników w postaci
komentarzy.
Cel szczegółowy III.2 Zintensyfikowanie współpracy SBP ze środowiskiem bibliotekarzy
bibliotek naukowych, szkolnych, publicznych, pedagogicznych i innymi organizacjami
bibliotekarskimi
1. Zwiększenie oferty na platformie cyfrowej SBP dla bibliotekarzy z bibliotek naukowych,
szkolnych, publicznych, pedagogicznych i innymi organizacjami bibliotekarskimi – baza
danych bibliotek, porady prawne na portalu, dostęp do archiwum cyfrowego, e-sklep, nowa
baza wiedzy (Biblioteka w filmie/Film w bibliotece)
Cel szczegółowy III.3 Zwiększenie liczby osób działających w SBP
1. Opracowanie i wdrożenie programu ofert i ulg dla członków SBP
W 2011 r. zorganizowano warsztaty wizerunkowe oraz prawne tylko dla członków SBP oraz
zaproponowano zniżkę 10% na udział w konferencji „Między dzieciństwem, a dojrzałością,
czyli młodzież w bibliotece”
2. Aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja VI Forum Młodych Bibliotekarzy w
Poznnaiu

Aktywizacja młodych bibliotekarzy (do 35 roku życia) poprzez zapoczątkowanie i
wprowadzenie do tradycji SBP organizowania ogólnopolskiego zjazdu młodych
bibliotekarzy. VI Forum Młodych Bibliotekarzy (15-16.09) w Poznaniu pod hasłem
OtwarciBibliotekarze.eu. zorganizował Okręg Wielkopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich oraz biblioteki poznańskie i wielkopolskie: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Biblioteka Wyższej Szkoły
Umiejętności Społecznych, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Partnerem konferencji była Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Udział w imprezie wzięło ok. 220 osób, z czego ok.
70% stanowili pracownicy bibliotek publicznych. Około 80% stanowiły osoby, które brały
pierwszy raz udział w tego typu imprezie. Celem Forum było wskazanie możliwości rozwoju
i poszerzenie horyzontów zawodowych i osobistych młodych bibliotekarzy. Zakres
tematyczny Forum obejmował zagadnienia: rozwój osobisty (m.in. komunikacja
interpersonalna, komunikacja z czytelnikiem trudnym, praca w zespole); kulturalna biblioteka
(m.in. działania animacyjne, biblioterapia, teatr, taniec, estetyka w bibliotece); e-bibliotekarz
(m.in. technologie informacyjne przydatne w pracy bibliotekarza, narzędzia Google, portale
społecznościowe); prawo i finanse (m.in. prawo autorskie, pozyskiwanie środków
pozabudżetowych); biblioteki w Europie (m.in. organizacja, funkcjonowanie i wizerunek
bibliotek europejskich)
Osoby zainteresowane mogły śledzić obrady a także komentować wydarzenia za
pośrednictwem: portalu SBP.pl http://sbp.pl/; bloga http://vifmb.blogspot.com/; profilu SBP
na Facebooku http://www.facebook.com/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich;
dedykowanego kanału na Twitterze http://twitter.com/#!/SBP pl

Cel IV: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i
doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza
Cel szczegółowy IV.1 Monitorowanie potrzeb i możliwości kształcenia oraz doskonalenia
zawodowego bibliotekarzy
1. Powstała grupa inicjatywna, która ma przedstawić na posiedzeniu Prezydium w 2012 r.
założenia i program działania przy ZG SBP sekcji zawodu bibliotekarza - zaprezentowanie
przez grupę inicjatywną założeń i programu działania sekcji zawodu bibliotekarza
2. Monitoring stanu kwalifikacji pracowników bibliotek oraz potrzeb dotyczących ich
podnoszenia i uzupełniania - wzbogacanie oferty szkoleniowej w formie warsztatów
Wzbogacono ofertę szkoleniową w formie warsztatów (o warsztaty prawne, komunikacji
wewnątrz organizacji)
Cel szczegółowy IV.2: Zwiększenie możliwości podnoszenia poziomu wiedzy przez
bibliotekarzy

Katalog bibliotek oferujących miejsca praktyk i staży dla wolontariuszy
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich stawia na młodych m.in. starając się umożliwić im
zdobycie doświadczenia zawodowego, realizację własnych pomysłów na tworzenie
społeczeństwa wiedzy, promocję czytelnictwa. Temu celowi przyświecało rozpoczęcie w
czerwcu 2011 r. prac nad utworzeniem komputerowej bazy/katalogu bibliotek, w którym
rejestrowane są biblioteki wszystkich typów, oferujące odbycie praktyk i staży na zasadach
wolontariatu. W listopadzie katalog wprowadzono na portal sbp.pl. Według stanu na dzień 31
grudnia 2011 r. w bazie zarejestrowane są 104 biblioteki.
Katalog ma ułatwić nawiązanie współpracy bibliotek z wolontariuszami oferującymi swoją
wiedzę, kwalifikacje, umiejętności, zaangażowanie społeczne. Przyjęto, że korzyści ze
współpracy będą obopólne. Biblioteki zyskują możliwość: promocji zawodu bibliotekarza i
poszerzenia oferty usług, rozwoju działalności edukacyjno-kulturalnej, podjęcia nowych
inicjatyw służących promocji bibliotek w mediach lokalnych i ogólnopolskich, pozyskania
nowych czytelników, doskonalenia umiejętności kadry bibliotecznej.
Utworzenie bazy, jako otwartego aktualizowanego katalogu ułatwi wolontariuszom, w tym
studentom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej nawiązanie cennych kontaktów,
poznanie w praktyce specyfiki pracy bibliotekarza, realizację nowych wyzwań.

Cel szczegółowy IV.3: Aktywny udział SBP we wspieraniu edukacji bibliotekarzy
1.Przygotowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw metodycznych i dydaktycznych (np.
instrukcje) w formie drukowanej i/lub elektronicznej
Działalność wydawnicza
W okresie sprawozdawczym wydano po 11 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika
Bibliotekarza”, 3 zeszyty „Przeglądu Bibliotecznego”, 2 zeszyty „Zagadnień Informacji
Naukowej”. „Poradnik Bibliotekarza” był wzbogacony o dodatki tematyczne.
Kontynuowano procesy digitalizacyjne; oprócz „Poradnika Bibliotekarza” i
„Bibliotekarza” udało się dzięki grantowi MKiDN i współpracy z Instytutem Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW zdigitalizować „Przegląd Biblioteczny” oraz
Zagadnienia Informacji Naukowej”. Zeszyty czasopism są dostępne w formie cyfrowej
pod adresem www.bbc.uw.edu.pl oraz z portalu sbp.pl
Ogółem ukazało się 16 publikacji zwartych.
Seria NAUKA – DYDAKTYKA - PRAKTYKA
1. Pr. zb. Podręczny słownik bibliotekarza
2. T. Szmigielska – Standardy oceny bibliotek akademickich
3. R. Piotrowska – Edukacja informacyjna w polskiej szkole
4. D. Kuźmina (red.) – Bibliologia polityczna
5. J. Woźniak-Kasperek – Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym
6. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece. Wyd. 2 popr.
7. Łakomy A. Polska książka na obczyźnie
8. W. Gliński. Ontologie jako systemy reprezentacji wiedzy
Seria PROPOZYCJE I MATERIAŁY
9. Kalińska Anna. Informacja biznesowa w internecie
10. K. Materska (red.) – Regionalne sieci współpracy: strategia, narzędzia, realizacja

11. B. Boryczka (red.) – E-learning – nowe aspekty
Seria BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
12. G. Bilska (red.) - Ściąga dla bibliotekarzy
Seria BIBLIOTEKI- DZIECI – MŁODZIEŻ
13. G. Lewandowicz-Nosal – Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech
14. A. Ungehauer-Gołąb – Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą
Poza seriami:
15.K. Janczewska-Sołomko, Małgorzata Kozłowska (red.). Chrońmy dziedzictwo
fonograficzne
16. J. Chapska, G. Figiel (red.). Jakość bibliotek w naszych rękach
Spacerownik po Europie
Katalog bibliotek publikacji historycznych
Kalendarz na 2012 rok
Oferta wydawnicza
Plakat Tygodnia Bibliotek
Rozpoczęto również wydawanie na portalu sbp.pl nowej serii w formie elektronicznej „Biblioteka w filmie / film w bibliotece”

2. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów
Podstawowymi formami działalności edukacyjnej i doskonalenia zawodowego
bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej, były konferencje, seminaria, warsztaty,
które Zarząd Główny organizował we współpracy z sekcjami, komisjami, strukturami
terenowymi SBP, bibliotekami wszystkich rodzajów, uczelniami, fundacjami, placówkami
opiniotwórczymi. Tematyka dotyczyła najistotniejszych zagadnień współczesnego
bibliotekarstwa:
1. Wykorzystanie live@edu w pracy bibliotekarzy, warsztaty dla członków
redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, 10 marca
2. Między dzieciństwem a dorosłością, czyli młodzież w bibliotece, 28-29 marca,
Warszawa, współorganizator Mediateka „Start-Meta”
3. Metody komunikacji wewnętrznej SBP i kreowania atrakcyjnego wizerunku
Stowarzyszenia (warsztaty dla okręgów SBP), 11-12 kwietnia
4. Badanie efektywności bibliotek; warsztaty dla instruktorów z bibliotek objętych
badaniem pilotażowym, 18-19 kwietnia
5. Zagadnienia opracowania bibliografii regionalnej - warsztaty, 15 kwietnia, Warszawa,
współorganizator: BN
6. Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek; warsztaty w trzech okręgach, maj,
czerwiec, wrzesień
7. Dziecko w bibliotece, 14 maja, Warszawa, współorganizator: Murator EXPO
8. Nowe media w bibliotece dla młodzieży, 15 czerwca (Warszawa), 16
czerwca (Kraków), współorganizatorzy: Mediateka „Start-Meta”, Instytut
Goethego, WBP Kraków

9."Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)? Programy
studiów a rynek pracy i rozwój nauki", Kraków 6-7 czerwca; współorganizator: nstytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
10. Konferencja „Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne
wyposażenie, pomysłowe aranżacje”1-2 września, Poznań: współorg.: Biblioteka Główna
Politechniki Poznańskiej
11. VII Forum SBP „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie
Czytelnictwa”, 2-3 września, Kiekrz k. Poznania
12. Warsztaty information literacy dla bibliotekarzy akademickich, 7-8 września,
Warszawa,
13. VI Forum Młodych Bibliotekarzy: OtwarciBibliotekarze.eu, 15-16 września,
Poznań, współorganizator: WBP Poznań
14. Dziś i jutro bibliotek niepaństwowych szkół wyższych - konferencja bibliotekarzy
niepaństwowych szkół wyższych 22 i 23 września 2011 r. w Łodzi. Organizator: Sekcja
Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
13. Warsztaty dla okręgowych współpracowników portalu sbp.pl, 26 września
14. Seminarium i warsztaty poświęcone roli bibliotek w integracji społecznej, Zakopanem,
21-22 września 2011 r.
15.Bibliografia regionalna, warsztaty, październik, współorganizator: WiMBP
Łódź, 4-5 października
16. Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych,
27-25 października, Katowice, współorganizator Akademia Muzyczna im. K.
Szymanowskiego
17. IV Ogólnopolska konferencja naukowa "Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego:
Digitalizacja… i co dalej?" 27 września 2011 r., współorganizator: Centralna Biblioteka
Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
18. Seminarium „Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek” I Salon
Bibliotek, 24-27 listopad, Warszawa,
19. Warsztaty komunikacyjne „Cała naprzód!”, 29-30 listopada, Warszawa

Cel V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza
Cel szczegółowy V.1: Działanie na rzecz upowszechnienia nowego wizerunku zawodu
bibliotekarza
ZG poświęcił wiele uwagi kreowaniu atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia dla
dotychczasowych i potencjalnych członków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji.
Grant FRSI na wzmocnienie potencjału SBP umożliwił zaangażowanie w poprawę wizerunku
specjalistów public relations oraz grafików. W 2011 r. (11-12.04., 9.06., 29-30.11)
zrealizowano cykl szkoleń dla struktur Stowarzyszenia (wzięło w nich udział łącznie ok. 100
członków SBP – przedstawicieli ZG, sekcji i komisji ZG, okręgów). Uczestnicy poszerzyli
swoją wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji do budowania
pozytywnego wizerunku organizacji, prowadzenia kampanii na rzecz pozyskiwania nowych
członków i instytucji wspierających, opracowania założeń programu ofert i ulg dla członków
SBP itp. Po spotkaniu w kwietniu 2011 r., na którym prezentowano m.in. wyniki badania
potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia
zawodowego oraz integracji zawodowej, opracowany został dokument pt. Ustalenia ze
spotkania z przewodniczącymi okręgów SBP 11-12 kwietnia 2011 roku. Zawiera on
najważniejsze ustalenia w 4 grupach tematycznych: I - Zalecenia do

zastosowania w pracy zarządów okręgów w 2011 r. w upowszechnianiu informacji o SBP i
jego działalności; II – Wykorzystanie e-narzędzi w komunikacji, III – Baza członków SBP,
IV – Program ulg dla członków SBP. W trakcie warsztatów przedstawiono informacje o
przyczynach i procesie powstawania nowego logotypu SBP oraz innych elementów
identyfikacji wizualnej. Nowe logotypy SBP i Wydawnictwa SBP zostały pozytywnie
zaopiniowane przez uczestników. We współpracy z firmą PR PARTNER, zaangażowaną w
realizację projektu, powstał dokument pt.: „Działania wizerunkowe Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w trzech perspektywach czasowych – propozycje i rekomendacje”.,
który następnie stał się podstawą do opracowania „Programu działań wizerunkowych SBP na
lata 2011, 2012-2013”. Kontynuowane były prace wizerunkowe dot.:
- kampanii 1% na rzecz SBP (opracowano hasło kampanii: „1% dla SBP to kapitalny wybór”,
banner portalowy, prowadzono akcje mailingowe, reklamę w miesięcznikach),
− nowej identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia (projekty logotypów SBP i Wydawnictwa
SBP, wzory papieru firmowego, wizytówek, etykiet itp.),
− przygotowania Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej, która oprócz nowych
logotypów zawiera zasady ich stosowania, przykłady wykorzystania,
− opracowania tekstów informacyjnych o SBP do komunikacji z czterema grupami
odbiorców (studenci, bibliotekarze, władze samorządowe, sponsorzy) oraz do kontaktów z
mediami,
− zaprojektowania nadruku na torbę płócienną i produkcji toreb reklamowych, opracowania
ulotek o SBP (ogólnej i dla młodych bibliotekarzy), roll-up-ów dla SBP i Wydawnictwa SBP,
gadżetów reklamowych.
Istotnym elementem poprawy komunikacji wewnętrznej i działań integracyjnych było
rozpoczęcie procesu unifikacji adresów mailowych. Z adresów z końcówką sbp.pl mogą
korzystać członkowie Zarządu Głównego, szefowie komisji, sekcji i zespołów ZG. Swoje
adresy otrzymały także okręgi.
Wykonane w ramach umowy prace stanowią I etap ujednolicenia i uporządkowania
informacji wizualnej Stowarzyszenia oraz przygotowania profesjonalnych materiałów
promocyjnych. Zarząd Główny SBP ustalił na posiedzeniu w dn. 9.06.11 termin 1.07.11, jako
datę rozpoczęcia wdrażania Księgi Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej.
Poprawie komunikacji wewnątrz organizacji służą rozpoczęte w 2011 r. prace nad
budową bazy członków SBP, realizowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, zarządzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Jednym z najważniejszych elementów wzmocnienia identyfikacji członków Stowarzyszenia,
poprawy komunikacji wewnętrznej stanowiły prace nad budową komputerowej bazy
członków SBP, które prowadzono w okresie czerwiec-listopad 2011 r.
Zasadnicze prace, realizowane w okresie wrzesień-listopad były poprzedzone rozeznaniem w
kartotekach tradycyjnych, prowadzonym w najliczniejszym okręgu SBP (mazowieckim)
przez jej przewodniczącą (której powierzono koordynację budowy bazy) i wolontariuszy z
oddziałów i kół. Rezultatem tego rozeznania było opracowanie struktury (docelowej) bazy
członków.
Projekt struktury bazy i działań związanych z jej budową był konsultowany na posiedzeniu
Zarządu Głównego SBP w dn. 9.06.2011 r. Zebrane w czasie dyskusji uwagi oraz inne
napływające ze struktur Stowarzyszenia (po przejrzeniu kartotek) pozwoliły na opracowanie
dokumentu pt.: „Baza członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizacja prac i
struktura danych o członkach SBP”, który wraz z pismem przewodniczącej SBP,
zawierającym harmonogram prac i zachęcającym do prac nad bazą został wysłany
przewodniczącym okręgów.

Ustalono, że osobami odpowiedzialnymi za wprowadzanie danych do bazy będą osoby
zgłoszone przez okręgi (po jednej z okręgu, a w kilku przypadkach więcej). W ten sposób
wyłonionych zostało 25 administratorów okręgowych. Powołany też został administrator
centralny (bibliotekoznawca-informatyk zatrudniony w Biurze ZG) odpowiedzialny za
współpracę z administratorami okręgowymi, zabezpieczenie gromadzonych danych
osobowych i kontakty z firmą zajmującą się opracowaniem narzędzi informatycznych.
Opracowany został dokument: „Zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji członków
SBP (w postaci kartotek i bazy danych)”, który po zaakceptowaniu przez Zarząd Główny
został przesłany strukturom Stowarzyszenia. Określono w nim zasady ogólne budowy bazy,
procedury tworzenia dokumentacji członkowskiej rejestrującej historię członka w strukturach
SBP, wprowadzania i aktualizacji danych, postępowanie z dokumentacją członkowską oraz
metody ochrony danych osobowych. Organizacją prac nad aktualizacją i uzupełnianiem bazy
oraz wdrażaniem w oddziałach i kołach jednolitych Zasad zajęły się okręgi. W drugiej
połowie września zorganizowano dla administratorów okręgowych specjalistyczne szkolenie,
z udziałem eksperta ochrony danych, w zakresie wprowadzania do bazy danych o członkach.
Administrator centralny przeszedł ponadto szkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony
danych w jednym z wyspecjalizowanych ośrodków edukacji. Dla ochrony danych uzyskano
certyfikat SSL, zapewniający odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa technicznego i
organizacyjnego bazy. Na posiedzeniu Zarząd Główny SBP w dn. 8.12.11 przyjął dokumenty
„Polityka ochrony danych osobowych bazy członków SBP” wraz z „Instrukcją zarządzania
bazą członków SBP” zostały zatwierdzone do realizacji Uchwałą nr 16 ZG/2011 .
Do 30.11.12 wprowadzono do bazy, za pomocą panelu administracyjnego, informacje o 6869
członkach. Nie wszyscy członkowie wyrazili zgodę na umieszczenie ich danych w nowej
bazie, bądź też z różnych względów nie udało się niektórych danych osobowych wprowadzić
(szacuje się, że dotyczy to ok. 1 tys. członków).
Konkurs Bibliotekarz Roku 2010 został po raz pierwszy zorganizowany w skali
ogólnopolskiej. Wykorzystano doświadczenie zarządów okręgów, które wcześniej
organizowały podobne konkursy w województwach. Tym razem konkurs przebiegał
dwuetapowo. Po wytypowaniu Bibliotekarzy Roku w poszczególnych okręgach, laureaci
wzięli udział w plebiscycie – głosowanie odbywało się w portalu sbp.pl
Nową formą działań integracyjnych ZG było zorganizowanie w 2011 r. po raz pierwszy
ogólnopolskiego konkursu na najbardziej cenionego bibliotekarza – Bibliotekarz Roku 2010.
Konkurs został wpisany do kalendarza wydarzeń związanych z obchodami „Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek”, programem promocji książek i czytelnictwa, oraz skorelowany z
regionalnymi konkursami „Bibliotekarz Roku”, organizowanymi przez niektóre struktury
terenowe SBP, czy wojewódzkie biblioteki publiczne. Zgodnie z regulaminem konkurs
przebiegał dwuetapowo: etap I - wybory „Bibliotekarza Roku” danego województwa,
przeprowadzone przez zarządy okręgów, etap II - głosowanie internetowe na portalu
Stowarzyszenia. Z ramienia Zarządu Głównego koordynatorem konkursu została Ewa
Stachowska-Musiał, członek honorowy SBP. Informacje o konkursie były szeroko
reklamowane zarówno na portalu sbp.pl jak i w naszych czasopismach.
W głosowaniu internetowym zwyciężyła, uzyskując zaszczytny tytuł Bibliotekarza Roku
2010, Pani Barbara Kuprel, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej
w Mońkach. Przedsięwzięcie wsparły środki uzyskane z programu operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich oraz z Instytutu Książki. W realizację I etapu (wybór Bibliotekarza
Roku na szczeblu wojewódzkim) włączyli się organizatorzy bibliotek.
Istotnym elementem działań integracyjnych są nagrody. W latach 2010-2011 Komisja
Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego rekomendowała Zarządowi Głównemu

łącznie 7 prac, którym po zatwierdzeniu przez ZG przyznano nagrody w kategoriach: prace o
charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym (Jacek Tomaszczyk:
Angielskopolski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Hanna Batorowska:
Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Wiesław Babik: Słowa kluczowe);
prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym (Barbara Bieńkowska, Elżbieta
Maruszak, Jacek Puchalski, Agata Bastrzyk: Współczesne księgozbiory polskie za granicą: 1.
Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, Andrzej Mężyński: Biblioteki Warszawy w latach
1939 -1945 ); podręczniki akademickie (Jacek Wojciechowski: Biblioteka w komunikacji
publicznej); prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym (Małgorzata Fedorowicz:
Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej).
W konkursie na najlepszą pracę magisterską - Nagroda Młodych SBP im Prof. Marii
Dembowskiej za rok 2010 r. nagrodę zdobyła Anna Kalińska z Wrocławia za pracę p.t.
Informacja biznesowa w internecie w świetle analiz stron WWW bibliotek szkół wyższych o
kierunku ekonomicznym.
Sprawy różne:
- Zawarto porozumienia o współpracy i wymianie informacji z PS IBBY, Biblioteką Analiz,
Muratorem Expo oraz firmą UMIT
- „Sylwetki ludzi książki” - Spotkanie z Janem Wołoszem (27 października br.) w Bibliotece
Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. Spotkanie
współorganizowane było przez okręg mazowiecki SBP i koło SBP w „Bibliotece na
Koszykowej”. Spotkanie prowadziła dr hab. Jadwiga Sadowska. Gość spotkania opowiadał
o swojej działalności w SBP, nawiązał do aktualnej sytuacji Stowarzyszenia. Konkluzją
spotkania było zgodne stwierdzenie zebranych, że „Bibliotekarz” jest pismem bardzo
potrzebnym i dobrze odbieranym w środowisku.
- SBP po raz pierwszy uczestniczyło w Targach Książki Historycznej (XX), które odbyły się
w dniach 24-27 listopada, br., na Zamku Królewskim w Warszawie. Stowarzyszenie
zorganizowało I Salon Bibliotek, w którym prezentowano zbiory o tematyce historycznej
wydane przez różne biblioteki publiczne. Na stoiskach indywidualnych swoje zbiory
prezentowały: Biblioteka Narodowa, Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Biblioteka
Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Na stoisku
zbiorczym pod patronatem SBP swoje zbiory prezentowało 28 bibliotek i instytucji. Z okazji
Targów SBP wydało Katalog publikacji historycznych bibliotek, w którym przedstawiono
dorobek 33 bibliotek - 171 pozycji książkowych.
- Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk została powołana przez ministra kultury i
dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego na członka Komitetu Społecznego do
spraw Paktu dla Kultury. Do głównych zadań Komitetu należy: monitorowanie procesu
wdrażania postanowień Paktu dla Kultury zawartego w dn. 14.05.2011 r. między Radą
Ministrów, a stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury oraz opiniowanie
sposobu programowania i wydatkowania środków publicznych wynikających ze wzrostu
nakładów na kulturę, będącego postanowieniem Paktu. Inauguracyjne posiedzenie Komitetu

odbyło się w dn. 12 grudnia br., w trakcie którego dyskutowano m.in. nad projektami
programów: kolekcje muzealne, zamówienia kompozytorskie, edukacja medialna, edukacja
kulturalna, a także nad działaniami dot. wdrażania postanowień Paktu dla Kultury.
- W grudniu SBP wydało kalendarz na 2012 rok, dofinansowany ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Został on rozprowadzony wśród wszystkich struktur
Stowarzyszenia oraz osób z nim współpracujących.
- Fundacja POLPROM przewodniczącą SBP Elżbietę Stefańczyk uhonorowała tytułem „Lider
Równych Szans 2011” za szczególną wrażliwość społeczną.
- W trakcie VII Forum SBP uhonorowano odznaczeniami resortowymi i organizacyjnymi
wyróżniających się członków Stowarzyszenia. Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury
Polskiej otrzymali: Elżbieta Budnik, Jadwiga Chruścińska, Jerzy Krawczyk, Wojciech
Rozwadowski, Stanisław Turek (odznaczenie pośmiertne), Krystyna Wołoch.
- Zawarto umowy na sprzedaż książek z AZYMUTEM, umowę licencyjną z EBSCO
Publishing Inc. na umieszczenie w światowej bazie „Poradnika Bibliotekarza”, a także
umowę z nowym partnerem wspierającym SBP – firmą MPLC (Parasol Licencyjny dot.
dystrybucji filmów w bibliotekach) oraz umowę z WSE Białystok (udostępnianie informacji o
zdigitalizowanych zbiorach naukowych SBP).
- Przygotowanie 10 aplikacji do programów operacyjnych MKiDN, Instytutu Książki na
realizację działań w 2012 r. 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;
przygotowania i obsługę portalu sbp.pl. W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności
Stowarzyszenia, Biuro zredagowało „Biuletyn Informacyjny ZG SBP” nr 1-2 oraz
„Newsletter”. Dbało o regularną dystrybucję książek i czasopism, prowadziło kolportaż
materiałów informacyjnych SBP (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) oraz plakatów
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
- Na portalu sbp.pl umieszczono ankietę ewaluacyjną do członków SBP dot. Strategii
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021. Autorem ankiety jest firma LEM,
prowadząca na zlecenie FRSI ewaluację.
- Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk desygnowała do komisji konkursowych na
stanowiska dyrektorów bibliotek następujące osoby: Jerzego Krawczyka i Ewę JasiewiczKargól (konkurs na dyrektora MBP w Tarnowie); Alicję Leszczyńską (konkurs na dyrektora
PiMBP w Wałbrzychu). Pozytywnie zaopiniowano również kwalifikacje zawodowe Barbary
Chmury – kandydatki na dyrektora WiMBP w Rzeszowie.
- SBP objęło patronatem, m.in.: Krajową Konferencję Nauczycieli Bibliotekarzy,
organizowaną przez Instytut Badań w Oświacie, konferencję dot. e-learningu, organizowaną
przez Ośrodek Edukacji i Zastosowań Komputerów; patronaty portalu sbp.pl nad akcją „Żywa

Biblioteka – Wrocław” oraz szkoleniami organizowanymi przez Centrum Promocji
Informatyki
- SBP przekazało książki do tworzonej biblioteki dla dzieci w Ośrodku dla Uchodźców w
Białej Podlaskiej
- Sekretarz Generalny SBP kol. Marzena Przybysz uczestniczyła, z ramienia SBP, w zajęciach
Szkoły Reprezentacji NGO. Zajęcia rozpoczęły się jesienią 2011 i trwać będą do czerwca
2012; obejmują cykl spotkań, na których omawiane są zagadnienia istotne dla rozwoju
organizacji pozarządowych. W spotkaniu, które miało miejsce pod Warszawą przedmiotem
były instytucjonalne formy reprezentacji oraz debata nad ustawą o przedsiębiorczości
społecznej.
- Z żałobnej karty: 9.08.2011 r. zmarł członek ZG SBP, Stanisław Turek.

Sporządziła Sekretarz Generalny SBP
Marzena Przybysz

