
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w kadencji 

2009-2013  

1.1 Informacje organizacyjne Zarządu Głównego 

 

W dniach 30-31 maja 2009 r. obradował w Konstancinie-Jeziornej Krajowy Zjazd 

Delegatów SBP, na którym dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2009-2013.  

Uczestnicy Zjazdu przyjęli 5 uchwał w następujących sprawach: realizacji „Strategii 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”; zatwierdzenia „Programu 

działania SBP na lata 2009-2013”, wprowadzenia zmian w Statucie SBP; nadania ośmiu 

członkom stowarzyszenia godności honorowego członka SBP; wystosowania Apelu do 

ministra Bogdana Zdrojewskiego w sprawie poziomu finansowania programu „Biblioteka+” 

oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. KZD sformułował ponadto 9 wniosków formalnych i 18 

merytorycznych, które zostały przyjęte do realizacji na pierwszym posiedzeniu nowo 

wybranego Zarządu Głównego SBP.   

Rozpoczynając kadencję władz 2009-2013 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

organizacja liczyła 8456 członków zrzeszonych w 16 okręgach, 57 oddziałach i 307 kołach 

SBP. Najliczniejszą grupę członków stanowili pracownicy bibliotek publicznych (ponad 

70%) oraz emeryci (ok. 14%). W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona  

aktualizacja liczby członków (na podstawie budowy bazy członków, opłacania składek). 

Stowarzyszenie na koniec 2012 r. liczyło 7426 członków, działających w 16 okręgach, 58 

oddziałach i 300 kołach. Podobnie, jak w latach poprzednich znaczna większość (ok. 70 %) 

członków rekrutowało się  spośród bibliotek publicznych.  

Zarząd Główny SBP, wybrany na KZD, realizował zadania w ramach kompetencji 

określonych w Statucie SBP, na podstawie zatwierdzonego w czerwcu 2009 r. Regulaminu 

działania ZG oraz Prezydium ZG. W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń ZG i 

24 Prezydium ZG.  Zarząd Główny i Prezydium przyjęło łącznie 62 uchwały, z tego w 2009 r. 

- 11 uchwał, w 2010 r. – 9, w 2011 r. – 17, w 2012 r. – 21, w 2013 r. (do 30.03.) - 4.  

Zarząd Główny SBP w 2010 r. rozwiązał Komisję Wydawnictw Elektronicznych ZG 

SBP, przyjął Regulamin organizacyjny Biura ZG SBP; w 2011 r. powołał nowy skład 

Zarządu Komisji Automatyzacji ZG oraz dokonał zmiany nazwy Komisji na: Komisja 

Nowych Technologii. Powołał także Komisję ds. Edukacji Informacyjnej; przyjął Regulaminy 

Sekcji Bibliotek Muzycznych, Komisji Nowych Technologii. W 2011r. zwołał VII Forum 



SBP ph.: „SBP w Narodowym Programie Czytelnictwa” (Forum odbyło się w dn. 2-3.09. w 

Kiekrzu k/Poznania; dokonano oceny połowy kadencji), a w 2012 r.   przygotował obchody 

Jubileuszu 95. SBP, 85. „Przeglądu Bibliotecznego” i 50. „Zagadnień Informacji Naukowej” 

(uroczystości jubileuszowe odbyły się w dn. 4-5.10.2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w 

Warszawie). ZG przyjął ponadto politykę otwartości i zdecydował o udostępnieniu portalu 

sbp.pl na wolnej licencji. Zatwierdził tez zmiany w Regulaminie nadawania godności Członka 

Honorowego SBP oraz Regulaminie Honorowej Odznaki SBP;  przyjął również „Manifest 

IFLA o statystyce bibliotecznej”. 

Uzupełniony został skład osobowy Zarządu Głównego; w miejsce zmarłego kol. 

Stanisława Turka powołano kol. Elżbietę Budnik; w miejsce kol. Piotra Marcinkowskiego, 

który złożył rezygnację powołano kol. Sabinę Malinowską.  

Zarząd zatwierdził zmiany w redakcji „Bibliotekarza”, w miejsce ustępującego 

redaktora naczelnego czasopisma – Jana Wołosza, powołał Elżbietę Stefańczyk, a dr Barbarę 

Budyńską na zastępcę redaktora naczelnego czasopisma.  

Działalność Zarządu Głównego, ukierunkowana  na realizację celów ujętych w 

„Programie działania SBP na lata 2009-2013”, koncentrowała się na następujących zadaniach, 

wynikających z realizacji Strategii SBP, w której zostało przewidzianych  25 projektów, 

ujętych w 5 celach strategicznych i 15 szczegółowych: 

● Cel I: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na 

kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce 

● Cel II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w 

tworzeniu społeczeństwa wiedzy  

● Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na 

rzecz integracji środowiska  

● Cel IV: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i 

doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza  

● Cel V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza. 

Przystępując do realizacji Strategii zorganizowano warsztaty z okręgami (7-8.10.2009 r.) 

oraz sekcjami i komisjami ZG (17-18.12.2009 r.),  w wyniku których sformułowane zostały 

zadania szczegółowe. W ich wykonanie włączyła się Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego przekazując granty na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego SBP, które 

obejmowały niektóre zadania ujęte w Strategii. Ponadto źródła finansowania wymienionych 

działań obejmowały głównie: dochody ze sprzedaży wydawnictw, granty FIO, środki 



pozyskane na dofinansowanie książek i czasopism, sponsoring, sprzedaż reklam, dochody z 

kampanii 1% na rzecz SBP. 

Do realizacji poszczególnych zadań szczegółowych powołane zostały przez ZG lub 

Prezydium ZG następujące zespoły problemowe: 

1) Zespół ds. projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach (Uchwała nr 11/2009) 

2) Zespół ds. opracowania koncepcji zautomatyzowanego systemu wypożyczeń 

międzybibliotecznych (Uchwała nr 3/2010) 

3) Zespół ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i 

pedagogicznych (Uchwała nr 4/2010)  

4) Zespół bibliotekarzy-praktyków uczestniczących w realizacji zadania: „Ustalenie 

zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie kształcenia bibliotekarzy” 

(Uchwała nr 5/2010) 

5)   Zespół ekspertów do prac nad pragmatyką zawodu bibliotekarza (Uchwała nr 

12/2011) 

6) Zespół ds. opracowania systemu akredytacji dla różnych form kształcenia 

bibliotekarzy (Uchwała nr 1/2012) 

7) Zespół ds. nowelizacji „Strategii” (Uchwała nr 2/2012) 

8) Zespół ds. ulg i bonusów SBP (Uchwała nr 3/2012) 

9) Komisja Akredytacji Profesjonalnej SBP (Uchwała nr 3/ 2013 ) 

 

1.2. 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  

Prace legislacyjne oraz zwiększające świadomość prawną członków SBP 

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace dot. opracowania projektu 

ustawy o bibliotekach. Członkowie Zespołu powołanego w 2009 r. zapoznali się z wynikami 

prac poprzedniego zespołu, powołanego przez ZG w 2007 r., przygotowali tekst nowej 

ustawy wraz z uzasadnieniem. Zapisy konsultowano z ekspertem – specjalistą w zakresie 

prawa kultury. Projekt ustawy został przekazany kancelarii prawnej, której powierzono 

opracowanie prawne poszczególnych artykułów ustawy, potwierdzenie zgodności projektu 



ustawy z innymi  aktami normatywnymi itp. Prowadzone były szerokie konsultacje 

środowiskowe, promocja projektu nowej ustawy oraz działania rzecznicze. Projekt ustawy był  

prezentowany m.in. na posiedzeniach ZG, warsztatach prawnych oraz VII Forum SBP, w 

czasie spotkań środowiskowych w okręgach SBP, z przedstawicielami FRSI, ośrodków 

kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej, Konferencji Dyrektorów 

Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, 

Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Towarzystwa 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich,  ponadto w Departamencie Mecenatu Państwa 

MKIDN. Opublikowano także cykl artykułów na ten temat w „Bibliotekarzu”. W dyskusjach 

podkreślano, że projekt nowej ustawy wypełnia lukę w dotychczasowych rozwiązaniach 

prawnych dot. rozwoju bibliotekarstwa, jest przykładem rozwiązań systemowych o 

charakterze docelowym, zawiera rozwiązania kompleksowe podkreślające ideę współpracy 

bibliotek.   

W okresie sprawozdawczym trwały także prace nad nowelizacją ustawy o egzemplarzu 

obowiązkowym, odbyły się spotkania środowisk wydawców i bibliotekarzy, powołano grupę 

roboczą.   

 W ramach zwiększania świadomości prawnej członków SBP zorganizowane zostały w 

2010 r. warsztaty nt. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek, w trakcie których 

omawiane były m.in. zagadnienia: prawa autorskiego, ochrony baz danych, zabezpieczenia 

stron internetowych, regulaminów bibliotek, zasad gospodarki finansowej w bibliotekach, 

uwarunkowań wynikających z prawa zamówień publicznych itp.   

 

Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych 

Zadanie realizował powołany przez ZG zespół, kierowany przez Lidię Derfert-Wolf 

(Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy). W pracach 

zespołu uczestniczyli też eksperci oraz jako obserwator przedstawiciel Towarzystwa 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Określono metodologię badań i wyboru 

wskaźników efektywności bibliotek. Opracowano wykazy wskaźników funkcjonalności dla 

bibliotek publicznych i pedagogicznych. W latach 2012-2013 przeprowadzono pilotażowe 

zbieranie danych statystycznych niezbędnych do określania wskaźników, w 2012 roku w  63 

bibliotekach publicznych, w 2013 w 234 bibliotekach publicznych i pedagogicznych. W maju 

2011 r. podjęto rozmowy z przedstawicielem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w 

sprawie ustanowienia normy ISO:11620 oraz przekazano opracowany w 2010 r. projekt 



roboczy normy. Prace nad ustanowieniem normy ISO zostały zakończone opublikowaniem w 

marcu 2012 r. normy PN-ISO 11620:2012: Informacja i dokumentacja. Wskaźniki 

funkcjonalności bibliotek. Zespół prowadził również prace nad opracowaniem standardowego 

kwestionariusza badania satysfakcji użytkowników. Wyniki badań pilotażowych, kolejne 

etapy prac zespołu są przedmiotem dyskusji w trakcie organizowanych seminariów i 

warsztatów  dla  przedstawicieli bibliotek uczestniczących w pilotażu ( Falenica 18-19 

kwietnia 2011, Sulejówek 2-4 kwietnia 2012, Sulejówek 7-8 marca 2013) . Podjęto działania 

promujące efekty prac zespołu, m.in. w Biuletynie EBIB, „Bibliotekarzu”, na konferencjach. 

Prowadzono także prace nad opracowaniem programu komputerowego „Aplikacja do 

gromadzenia, analizy i prezentacji wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych i 

pedagogicznych”.  

Badanie stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz 

pragmatyki zawodowej 

W 2010 r przeprowadzono w trzech województwach (małopolskim, 

zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim) badanie ankietowe bibliotekarzy w zakresie 

pragmatyki zawodowej. Dotyczyło ono m.in. stażu pracy w bibliotece, posiadanych 

kwalifikacji, wykształcenia, struktury stanowisk bibliotecznych, systemu awansowania, 

retencji zasobów ludzkich. Wyniki zaprezentowano w raporcie „Stosowanie pragmatyki 

zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych, których organizatorami są wyższe 

uczelnie, PAN oraz jednostki badawczo-rozwojowe:, opracowanym przez dr hab. Marię 

Próchnicką (IINiB UJ), we współpracy z Zespołem ZG ds. opracowania założeń jednolitej 

pragmatyki zawodowej, kierowanym przez dr Jerzego Krawczyka. Zespół przygotował 

„Założenia modelowej listy wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu bibliotekarza”. 

Cel II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w 

tworzeniu społeczeństwa wiedzy  

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 Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców 

(obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich), Krajowej Rady Bibliotecznej, 

Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, 

2. spotkania tzw. Konwentu – placówek działających w obszarze bibliotekoznawstwa i 

informacji naukowej w sprawie m.in. utrzymania zerowej stawki podatku VAT na książki 

i czasopisma specjalistyczne,  

3. spotkania z przedstawicielami Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek 

Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych; konsultacje dotyczyły m.in. 

prezentowanie wspólnych stanowisk wobec władz, nowelizacji ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, stosowania w bibliotekach 

wskaźników efektywności działalności bibliotek publicznych i  pedagogicznych oraz 

systemu wypożyczeń międzybibliotecznych,  

4. współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach: Programu 

Rozwoju Bibliotek (aktywny udział w Kongresach bibliotek), realizacji Strategii SBP oraz 

grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP, rozwoju portalu sbp.pl, organizacji warsztatów 

poświęconych rzecznictwu w bibliotece,  

5. współpracę z Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, Goethe Institut 

(współorganizacja warsztatów), Instytutem Książki (opiniowanie zasad przyznawania 

„Certyfikatu Biblioteki+”, spotkania poświęcone ochronie danych osobowych), 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 poświęconej przeciwdziałaniu wykluczeniom 

społecznym,  

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

targi ACADEMIA), Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych (targi ACADEMIA),  

Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej oraz Fundacji Historia i Kultura (Targi 

Książki Historycznej),   

7. partnerstwo w Koalicji na rzecz promocji czytelnictwa i bibliotek w Polsce – Republika 

Książki. Inauguracja Republiki odbyła się podczas kongresu „Czytanie włącza” (8 grudnia 

2010, BN),w trakcie którego został podpisany manifest Republiki Książki, 

8. współpracę przy konferencjach i warsztatach, m.in. z: Biblioteką Narodową, Centralną 

Biblioteką Wojskową, Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego, WBP w Rzeszowie, WBP w 

Krakowie, WBP w Kielcach, Biblioteką UMK w Toruniu, Biblioteką Publiczną w 



Dzielnicy Białołęka „Nautilus”, Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, WiMBP 

Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczna w Elblągu, Ośrodkiem Edukacji i 

Zastosowań Komputerów w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w 

Elblągu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Biblioteką Politechniki Poznańskiej, 

Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, WiMBP w 

Łodzi, Ośrodkiem Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Pedagogiczną 

Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie, Towarzystwem Nauczycieli 

Bibliotekarzy Szkół Polskich,  

9. umowę z Wydawnictwem Świat Książki, na mocy której Wydawnictwo przekazało SBP 

darowiznę w postaci książek o wartości ponad 1 mln zł. Stowarzyszenie przekazało 

książki bibliotekom, które ucierpiały w powodziach w 2010 r. oraz innym, najbardziej 

potrzebującym bibliotekom w kraju. Koordynatorami akcji były wojewódzkie biblioteki 

publiczne, 

10. porozumienie z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach akcji „Biblioteka na to czeka” 

(przekazanie kilku tys. książek historycznych do bibliotek),  

11. współpracę z jednostkami administracji centralnej i samorządami realizującymi zadania w 

zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym:  

- udział w posiedzeniach Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, Krajowej 

Radzie Bibliotecznej, Sejmowych i Senackich Komisjach (Kultury i Środków Przekazu, 

„Przyjazne Państwo”, ds. Młodzieży),  

- opiniowanie projektów rozporządzeń dot. obsługi bibliotecznej w placówkach 

podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, MON, MSW, MPiPS, MEN, oraz innych 

dokumentów np. Raportu o stanie kultury, projektu „Strategii Kapitału Społecznego”, 

ekspertyzy zamawianej przez MNiSzW "Otwarte modele komunikacji naukowej w 

Polsce”, dokumentu „Creative Content in European Digital Singla Market”, rozporządzeń 

MKiDN w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz zaliczania bibliotek do 

naukowych, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej,   

- interwencje, m.in. w sprawie NUKAT, OEiZK w Warszawie, Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Warszawie,  propozycji zmian w ustawie o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (sprzeciw wobec zamiaru likwidacji zakazu łączenia 

bibliotek publicznych z innymi instytucjami); utrzymania zerowej stawki podatku VAT na 

książki i czasopisma specjalistyczne; pomocy dla bibliotek zalanych powodzią; 

utrzymania dotychczasowego poziomu dotacji na zakupy biblioteczne w 2011 r.; 

przeznaczenia części środków z przewidywanego do wprowadzenia od stycznia 2011 r. 



podatku VAT na cele biblioteczne; a także interwencje i opinie w sprawach istotnych dla 

środowiska bibliotekarskiego, np. funkcjonowania bibliotek pedagogicznych,  deregulacji 

zawodu bibliotekarza, dzieł osieroconych, wynagradzania pracowników instytucji kultury, 

wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, opłat za wypożyczanie książek, uchylenia 

art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, długości urlopu wypoczynkowego 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustoszy i bibliotekarzy na podstawie 

mianowania,  

- wystosowanie Apeli: o ustanowienie wieloletniego programu narodowego modernizacji 

infrastruktury miejskich, powiatowych i wojewódzkich bibliotek publicznych, a także o  

wzmocnienie udziału bibliotek u Narodowym Programie Czytelnictwa,  

12. 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),    

13. opiniowanie i rekomendowanie kandydatów na stanowiska biblioteczne. 

 

Udział przedstawicieli SBP w konferencjach i seminariach międzynarodowych 

organizowanych przez IFLA, LIBER, EBLIDA, IAML oraz  innych. 

Okres sprawozdawczy charakteryzował się znacznym zwiększeniem aktywności 

międzynarodowej Stowarzyszenia, co wynikało przede wszystkim z pozyskania różnorodnych 

dotacji umożliwiających członkom SBP wyjazdy na kongresy zagraniczne oraz zapraszanie 

specjalistów zagranicznych do Polski. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć: 

• przystąpienie SBP w 2010 r. do międzynarodowej organizacji EBLIDA 

reprezentującej środowisko bibliotekarskie w Komisji Europejskiej, 

• uczestnictwo w Kongresach IFLA (Mediolan, Goeteborg, Puerto Rico, Helsinki) – 

Elzbieta Stefanczyk, Sylwia Błasczyk, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 

• spotkanie członków SBP (E. Stefańczyk, J. Jagielska, E. Górska) z przedstawicielami 

amerykańskiej organizacji IREX, która realizuje m.in. na Ukrainie, Litwie, Łotwie, 

Rumunii, Węgrzech, programy podobne do Programu Rozwoju Bibliotek, finansowane     

przez  Fundację Billa i Melindy Gates (1.09.2009, Warszawa), 

• Convening on Strenthening Library Associations, spotkanie przedstawicieli  

stowarzyszeń bibliotekarskich oraz organizacji realizujących program biblioteczny, 

finansowany przez Bill&Melinda Gates Foundation, z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Polski, 



Rumunii i Ukrainy. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli członkowie ZG: 

Joanna Chapska i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,  (19-20.10.2009 r.), 

• European Congress on e-inclusion: technology and beyond in public libraries (22-

23.10.2009 r., Bruksela); SBP reprezentowała Joanna Chapska; celem spotkania było 

podkreślenie roli europejskich bibliotek publicznych, jako podstawowych 

komponentów rozwoju społeczeństwa informacyjnego,  

• zorganizowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (5-6.11.2009 r.) oraz 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 kol. Joanny Chapskiej w międzynarodowej konferencji pt. Metody 

jakościowe i ilościowe w bibliotekach (Qualitative and Qunatitative Metods in 

Libraries – QQML2010),  25-28.05.2010, Chania na Krecie, 

• udział kol. Ewy Chrzan w konferencji LIBER (2010 r.)  

• uczestnictwo przewodniczącego Sekcji Bibliotek Muzycznych - Stanisława Hrabiego 

w Międzynarodowych Konferencjach IAML (5-6.07.2009 r., Amsterdam, 27.06–

2.07.2010 r. Moskwa, 24–29. 07 2011 r., Dublin, 22-27.07.2012 r., Montreal), Zebraniu 

Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML 

(2-3.03.2012, Kraków). 

• udział sekretarza generalnego SBP - Marzeny Przybysz w Międzynarodowym 

Kongresie Bibliografów (22-25.09.2010 r. Sankt Petersburg) - referat dot. bibliografii 

regionalnych w Polsce i działalności Zespołu ds. bibliografii regionalnych oraz 

nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Rosyjskich, 

• udział członka ZG SBP Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej w 19 i 20 posiedzeniu Rady 

EBLIDA i towarzyszącym obradom Rady międzynarodowych konferencjach: „One 

profession, one  future?” (2011 r.) oraz „Democracy Development in a new Media 

Environment”  (2012 r.),  

• zorganizowanie we współpracy z Goethe Institut warsztatów polsko-niemieckich dot. 

wykorzystywania portali społecznościowych w bibliotekach (25.10.2012 r.), 

• spotkanie z bibliotekarzami ukraińskimi, zwycięzcami konkursu dot. innowacyjności w 

bibliotekach (28.06. 2011), 

• spotkania z prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (PALA), 

29.06.2011 r. oraz bibliotekarzami rumuńskimi (21.02.2012 r.; 08.11.2012 r.),  



• nawiązanie kontaktów i podpisanie porozumienia o współpracy z Nigeryjskim 

Stowarzyszeniem Bibliotek (2013 r.).  

 

Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy  

1. Kierunki kształcenia bibliotekarzy oraz badanie ich potrzeb w tym zakresie 

 

Powołany przez ZG Zespół bibliotekarzy-praktyków, pod kierunkiem dr Danuty 

Koniecznej (Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie) prowadził szerokie konsultacje z 

przedstawicielami uczelni w zakresie priorytetów kształcenia. Odbyły się one dwukrotnie  w 

Warszawie (27.09. i 29.11.2010 r.). Efektem współpracy było opracowanie wstępnej listy 

priorytetów w zakresie kształcenia bibliotekarzy, która została udostępniona na portalu sbp.pl.  

Równolegle, w ramach grantu FRSI, przystąpiono do badań  potrzeb pracowników 

bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz 

integracji zawodowej. Badanie wykonał w 2010 r. zespół ekspertów z Instytutu Książki i 

Czytelnictwa BN. Badanie prowadzono w bibliotekach publicznych, w trzech 

województwach. Opracowany w I kwartale 2011 r. raport z badań został umieszczony na 

portalu sbp.pl  

W 2011 r. rozpoczęto część II. zadania, tj. badanie potrzeb pracowników bibliotek 

pedagogicznych i naukowych. Podstawą badania w bibliotekach pedagogicznych była ankieta 

zastosowana w bibliotekach publicznych, do której wprowadzono modyfikacje 

uwzględniające specyfikę tych instytucji. Badania zrealizowano we współpracy z Sekcją 

Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP.  

 

2. Podjęcie wspólnych działań dla opracowania systemu akredytacji profesjonalnej 

SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy  

Opracowano raport „Akredytacja profesjonalna programów kształcenia w zakresie 

informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na przykładzie Wielkiej Brytanii, Stanów 

Zjednoczonych i Australii”, autor Katarzyna Seroka, a także „Podręcznik akredytacji 

profesjonalnej SBP” oprac. Maria Próchnicka, we współpracy z Andrzejem Dąbrowskim i 

Mają Kimnes. Opracowania udostępniono na portalu sbp.pl. Zorganizowano także  spotkanie 

przedstawicieli SBP, bibliotekarzy praktyków z przedstawicielami ośrodków akademickich 

kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji.  



 

Opracowanie koncepcji zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych  

Zespół, powołany przez ZG, na podstawie opracowań cząstkowych członków zespołu 

przygotował 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.  Stosownie do decyzji  Prezydium SBP, przygotowana 

do rozpowszechniania wersja opracowania została przesłana Radzie Wykonawczej 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Rada wyraziła potrzebę 

podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia zasad obsługi wypożyczeń 

międzybibliotecznych w kraju oraz zakupu (pozyskania) narzędzi,  które usprawniłyby 

wyszukiwanie dokumentów na potrzeby wypożyczeń międzybibliotecznych.  

 

Honorowanie zasług i dorobku bibliotekarzy, w tym członków SBP (medale i odznaki 

stowarzyszeniowe, występowanie o odznaczenia państwowe).  

ZG przyznał Medale Bibliotheca Magna Perennisque: w 2009 r. Bibliotece Miasta i 

Gminy w Pleszewie; w 2010 r. Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka 

Becińskiego w Radziejowie, Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Gdańsku, Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Centralnej Bibliotece Rolniczej im. 

Michała Oczapowskiego w Warszawie; w 2011 r.  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, 

Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. J. 

Szujskiego w Nowym Sączu, Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach; w 2012 

r. Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłataja w Krakowie oraz Głównej 

Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie. 

 Przyznano również medale „W dowód uznania” ( w latach 2010-2012 – 236 medali) i 

„Odznaki Honorowe SBP” (53).   

 

Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz 

integracji środowiska  

Budowa i rozwój portalu sbp.pl 

W okresie sprawozdawczym uruchomiono (grudzień 2010 r.) nowy portal 

Stowarzyszenia (www.sbp.pl), który stał się platformą współpracy wszystkich typów 



bibliotek w Polsce, ważnym narzędziem integracji środowiskowej i poprawy komunikacji 

wewnątrz organizacji. Środki finansowe na realizację projektu zapewnił grant Fundacji 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 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. 

Uruchomiono głosowanie internetowe w konkursach na plakat Tygodnia Bibliotek oraz  

Bibliotekarza Roku, co zintensyfikowało liczbę wejść na stronę i rozpoznawalność serwisu. 

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, nowy ebib.info, Biblioteka+, 

Rynek-Książka, biblioteki.org, ikp.org.pl, ibby.pl). Rozpoczęto wydawanie newslettera, który 

zastąpił Ekspress ZG SBP.  Przeprowadzono szeroką akcję promocyjną 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. Wprowadzono internetowe zapisy na 

konferencje, seminaria i warsztaty SBP. Powstała  nowa zakładka „Dla bibliotekarzy 

akademickich”. Opracowano strategię sprzedaży elektronicznej. Rozwinięto profil na 

Facebooku oraz Twitterze. Dla użytkowników serwisu opracowano formularz do 

samodzielnego dodawania wiadomości. Rozbudowano archiwum cyfrowe SBP poprzez 

dodanie miesięczników, udostępniono formularz zamawiania bezpłatnego oprogramowania 

dla małych bibliotek. Wprowadzono porady prawne, uruchomiono serwis Biblioteka w 

filmie/Film w bibliotece. Zamieszczono ankietę i przeprowadzono badania opinii członków 

SBP nt. programu ulg i  bonusów. Dzięki podejmowanym działaniom portal w krótkim czasie 

stał się rozpoznawalny i dobrze oceniany, co potwierdzają prowadzone statystyki. 

Niewątpliwym sukcesem portalu było zajęcie II miejsca, wśród organizacji non-profit, w I 

etapie konkursu Polski Internet 2012.     

  



Aktywizacja młodych bibliotekarzy: organizacja VII Forum Młodych Bibliotekarzy w 

Łodzi.  

Jedną z form aktywizacji członków Stowarzyszenia, zwłaszcza osób przed 35 rokiem 

życia, stała się organizacja ogólnopolskiego zjazdu młodych bibliotekarzy (Forum Młodych 

Bibliotekarzy).  W 2009 r. IV FMB odbyło się w Krakowie (5-6.11.) ph.:  „Inicjatywy 

młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie”, w 2010 r. V FMB pt.: 

„Jakość bibliotek w naszych rękach” w Lublinie; w 2011 r. VI FMB (15-16.09) w Poznaniu 

ph: „OtwarciBibliotekarze.eu”; w 2012 r. VII FMP (11-12.09) w Łodzi ph: ”Biblioteka jako 

marka”.   

 

Cel IV:  Działania na rzecz zwiększenia dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i 

doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza  

Katalog bibliotek oferuj ących miejsca praktyk i staży dla wolontariuszy 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich stawia na młodych m.in. starając się 

umożliwi ć 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. Katalog prowadzony na  portalu sbp.pl zawiera aktualnie ponad 150 

bibliotek.  

 

Przygotowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw metodycznych i dydaktycznych (np. 

instrukcje) w formie drukowanej i/lub elektronicznej 

Kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy oraz upowszechnianiu 

dobrych praktyk bibliotekarskich służy działalność Wydawnictwa SBP – największej w kraju 

oficyny wydawniczej w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej. Działalność ta jest z 

ramienia ZG nadzorowana przez Radę Programową Wydawnictwa SBP, którą od 2011 r. (po 

śmierci prof. dr hab. Marcina Drzewieckiego) kieruje prof. Dariusz Kuźmina (IINiSB UW). 

W okresie sprawozdawczym regularnie ukazywały się zarówno czasopisma naukowe tzw. 

punktowane – kwartalnik „Przegląd Biblioteczny”, półrocznik „Zagadnienia Informacji 



Naukowej” (wydawany we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych UW), jak i miesięczniki „Poradnik Bibliotekarza” oraz „Bibliotekarz” 

(współfinansowany przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną 

Województwa Mazowieckiego). W 2012 r. wydano angielskojęzyczny numer specjalny 

„Przeglądu Bibliotecznego”. Atrakcyjność czasopism fachowych podnosiły dodatki 

tematyczne. W „Bibliotekarzu” ukazały się „Dobre praktyki”, poświęcone promocji 

oryginalnych programów i form działalności realizowanych przez biblioteki, szczególnie 

publiczne.  W „Poradniku Bibliotekarza” oprócz „Świata książki dziecięcej” ukazały się: 

dodatki: „Biblioteka dla seniorów”, „Dyskusyjne kluby książki w bibliotekach”,  „Młodzież w 

Bibliotece”, „Nowe media w bibliotekach dla dzieci i młodzieży”. Od 2011 r. wydawany jest 

corocznie Katalog publikacji historycznych bibliotek. W 2012 r. rozpoczęto również 

wydawanie na portalu sbp.pl nowej serii w formie elektronicznej - „Biblioteka w filmie / film 

w bibliotece”.  

W analizowanym okresie ogółem ukazało się ponad 60 książek. W 2010 r.  rozpoczęto 

publikację nowej serii wydawniczej Biblioteki-Dzieci-Młodzież, która spotkała się z bardzo 

dobrym przyjęciem wśród bibliotekarzy. Uruchomiono ponadto sprzedaż elektroniczną 

wydawnictw. 

Kontynuowano procesy digitalizacyjne czasopism SBP, opracowano także, we 

współpracy z IINiSB UW, przy wsparciu finansowym MKiDN, wersję cyfrową serii Nauka-

Dydaktyka-Praktyka. (www.bbc.uw.edu.pl lub archiwum cyfrowe portalu sbp.pl). 

Dorobek Wydawnictwa i jego oferta prezentowane były  na kilku konferencjach, m.in. 

we Wrocławiu, Krakowie, Olsztynie. Zawarto ponadto umowy barterowe na promocję 

naszych książek m.in. w wydawnictwach: Murator Expo, Wydawnictwo dr Joseph Bauer, 

Biblioteka Analiz.  

   

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. W okresie czerwiec 2009 – grudzień 2012 odbyło się 69 tego typu 

przedsięwzięć (w 2009 r. - 14, w 2010 – 17, w 2011 r. – 19, w 2012 - 19),  których tematyka 



dotyczyła najistotniejszych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa. Uczestniczyło w nich 

ok. 3500 osób.  

Cel V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza  

Konkurs Bibliotekarz Roku 2010, 2011, 2012.  

 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  

przebiega dwuetapowo: etap I - wybory „Bibliotekarza Roku” danego województwa, 

przeprowadzone przez zarządy okręgów, etap II - głosowanie internetowe na portalu 

Stowarzyszenia. Informacje o konkursie były szeroko reklamowane zarówno na portalu sbp.pl 

jak i w naszych czasopismach. Bibliotekarzem Roku 2010 została wybrana -  Barbara Kuprel, 

kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, zaś  

Bibliotekarzem Roku 2011 została Małgorzata Kępka z okręgu śląskiego, st. kustosz, dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie. Konkurs na Bibliotekarza Roku 2012 aktualnie 

jest jeszcze nie rozstrzygnięty. Przedsięwzięcie wsparły środki uzyskane z programu 

operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, z Instytutu Książki oraz MKiDN. W 

realizację I etapu włączyli się organizatorzy bibliotek. 

 

Cel szczegółowy przekrojowy: Zwiększenie znaczenia SBP w działaniu na rzecz integracji środowiska 

bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji zawodu bibliotekarza. 

 

1. Kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP dla dotychczasowych i potencjalnych członków 

organizacji oraz bibliotek i innych instytucji. 

Zarząd Główny 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 2010 r. 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. W 2011 r. 

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”. 

Prowadzone 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.),  

• 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, roll-up-ów dla SBP i Wydawnictwa SBP, gadżetów 

reklamowych. 

Istotnym elementem poprawy komunikacji wewnętrznej i działań integracyjnych było 

rozpoczęcie procesu unifikacji adresów mailowych. Swoje adresy korporacyjne otrzymali 

członkowie ZG, komisje, sekcje, zespoły problemowe ZG oraz okręgi.   

Poprawie komunikacji wewnątrz organizacji służyły rozpoczęte w 2011 r. prace nad budową i 

bazy członków SBP, realizowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 



Obywatelskich, zarządzanego przez MPiPS. 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 2011 r. zorganizowano dla 

administratorów okręgowych specjalistyczne szkolenie, z udziałem eksperta ochrony danych, 

w zakresie wprowadzania do bazy danych o członkach.  Zarząd Główny SBP przyjął 

dokumenty „Polityka ochrony danych osobowych bazy członków SBP” wraz z „Instrukcją 

zarządzania bazą członków SBP” . 

 Istotnym zadaniem było opracowanie w 2012 r. programu ulg i bonusów dla członków 

SBP. W ramach tego programu zakupiono i przesłano okręgom spersonalizowane plastikowe 

legitymacje członkowskie.  

 

1.3 Inne formy integracji 

Charakter integracyjny miał też wyjazd edukacyjny 25 bibliotekarzy-członków SBP do 

bibliotek Saksonii i Turyngii (7-11.06.2010), zorganizowany we współpracy z Goethe Insitut, 

przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy. Uczestniczyli w nim 

bibliotekarze z bibliotek publicznych, naukowych i pedagogicznych.   

 

1.4 Pozostałe formy aktywności Zarządu Głównego 

 

Konkursy SBP: 

• kolejne edycje programu Tydzień Bibliotek, który odbywał się pod hasłami: 

„Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy” (VII edycja), „Biblioteka zawsze po drodze – 

nie mijam, wchodzę (VIII edycja),  „Biblioteka ciągle w grze” (IX edycja), 

„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” (X edycja); w ramach każdej edycji 

konkurs na plakat i na najciekawsze działania promujące biblioteki,   

• ogólnopolskie, coroczne edycje konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa, na działania 

promujące czytelnictwo,  



• Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego;  W latach 2011 -  2013 r. 

Komisja Nagrody  rekomendowała Zarządowi Głównemu łącznie 12 prac, którym po 

zatwierdzeniu przez ZG przyznano nagrody w kategoriach: prace o charakterze 

teoretycznym, metodologicznym, źródłowym (Jacek Tomaszczyk: Angielsko-polski 

słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Hanna Batorowska: Kultura 

informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Wiesław Babik: Słowa kluczowe, 

Małgorzata Korczyńska-Derkacz: Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola 

w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce,  Artur Jazdon: 

Wydawcy poznańscy 1815-1914: kształtowanie środowiska i repertuaru 

wydawniczego);  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, Zbigniew Gruszka: "Przegląd 

Biblioteczny" : monografia, Oskar Stanisław Czarnik: W drodze do utraconej Itaki : 

prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich 

(1940-1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941-1946) / , 

podręczniki akademickie (Jacek Wojciechowski: Biblioteka w komunikacji publicznej, 

Grzegorz Gmiterek: Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 

2.0); prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym (Małgorzata Fedorowicz: 

Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej),  

•  Nagroda Młodych SBP im Prof. Marii Dembowskiej; w konkursie na najlepszą pracę 

magisterską 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,  

• konkurs „Historyczne wędrówki z biblioteką” na najlepsze działania popularyzujące 

książkę i wiedzę historyczną w 2012 r.; zwyciężyła Książnica Beskidzka.  

 

Działalność Biura ZG 

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;  obsługę portalu sbp.pl. 

W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności Stowarzyszenia, Biuro redagowało 

„Biuletyn Informacyjny ZG SBP”, bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia 



prezentowane były także na portalu sbp.pl oraz w „Przeglądzie Bibliotecznym” i 

„Bibliotekarzu” Biuro prowadziło regularną dystrybucję książek i czasopism, a także 

kolportaż materiałów informacyjnych SBP (ulotki, plakaty, oferta wydawnicza) oraz plakatów 

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Bardzo ważnym elementem pracy Biura stało 

się pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia poprzez aplikacje do różnych 

programów. W okresie sprawozdawczym Biuro przygotowało ponad 30 aplikacji do 

programów operacyjnych, prowadziło rozliczenia uzyskanych dotacji, dostosowało 

organizację finansowania do wymogów grantodawców. Prowadziło negocjacje z partnerami 

strategicznym i współpracującymi dot. form wsparcia SBP (pozyskano nowego partnera 

wspierającego – firmę MPLC).  Poszukiwało (z sukcesem) sponsorów i reklamodawców na 

konferencje wśród firm związanych z sektorem książki i wyposażeniem bibliotek.  W grudniu 

2010 r. ZG zatwierdził nową strukturę organizacyjną Biura.  

SBP w Szkole Reprezentacji NGO 

Sekretarz Generalny SBP kol. Marzena Przybysz uczestniczyła w latach 2011-2012  w 

zajęciach Szkoły Reprezentacji NGO oraz Szkoły Partycypacji Społecznej, podczas których . 

omawiane były zagadnienia istotne dla rozwoju organizacji pozarządowych.  

 

Patronaty SBP 

W roku sprawozdawczego SBP objęło swoim, bądź portalu patronatem kilkadziesiąt 

przedsięwzięć promujących książki, czytelnictwo, działalność bibliotek itp. 

 

        Opracowanie: Marzena Przybysz 


