Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołów działających przy Zarządzie
Głównym SBP w roku 2019 r.

W 2019 r. przy ZG SBP działały następujące struktury zajmujące się szczegółowymi zagadnieniami
merytorycznymi:
1. Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodnicząca: Maria Kycler)
2. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: dr Agata Arkabus)
3. Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodnicząca: Hanna Bias)
4. Sekcja Fonotek (przewodnicząca: dr Katarzyna Janczewska-Sołomko)
5. Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: dr hab. Maja Wojciechowska)
6. Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz)
7. Komisja Nowych Technologii (przewodniczący: Tomasz Sopyło)
8. Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinowski)
9. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)
10. Zespół do Spraw Archiwum Biura ZG SBP (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)
Trzy struktury: Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów ,Komisja Opracowania Rzeczowego
Zbiorów oraz Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych nie podjęły od początku kadencji
żadnej działalności.

1. Sekcja Bibliotek Naukowych
Sekcja Bibliotek Naukowych była w roku 2019 wyjątkowo aktywna. Współpracowała w
szczególności z innymi strukturami SBP działającymi w środowisku bibliotek akademickich:
Sekcją Bibliotek Naukowych SBP, Oddział w Lublinie; Akademickim Kołem SBP w Lublinie, Sekcją
Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach.
Członkowie SBN kontaktowali się telefonicznie oraz poprzez e-mail, messenger, faceboook. Brak
funduszy uniemożliwiał organizację bezpośrednich spotkań roboczych.
Działalność Sekcji propagowano w Internecie, publikując zaproszenia i relacje z imprez na
witrynach SBP, m .in. portalu sbp.pl. Na bieżąco prowadzono stronę Akademickiego Koła SBP w
Lublinie na Facebooku (http://www.facebook.com/AkademickieKoloSBPLublin/ ), gdzie
zamieszczano informacje o działalności AK SBP i Sekcji Bibliotek Naukowych o/Lublin. Komunikaty
na temat wydarzeń organizowanych przez SBN ogłaszane były również na stronie FB Sekcji
Bibliotek Szkół Wyższych (https://www.facebook.com/SekcjaBSW /) i stronie www
(http://sbsw.katowice.sbp.pl/ ).
Sekcja nie dysponuje odrębnym budżetem na prowadzenie działalności. Wydarzenia przez nią
organizowane były realizowane całkowicie woluntarystycznie lub są częściowo pokrywane ze
środków Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych w Katowicach oraz przez Akademickie Koło SBP w Lublinie.
1. Reforma szkolnictwa wyższego - status bibliotekarzy dyplomowanych
Członkowie Zarządu Sekcji prowadzili konsultacje w sprawie statusu bibliotekarzy dyplomowanych i

dyplomowanych pracowników informacji naukowej w bibliotekach akademickich po wejściu w
życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Analizowali także
zasady i warunki zatrudnienia starszych bibliotekarzy i kustoszy bibliotecznych oraz bibliotekarzy
dyplomowanych i dyplomowanych pracowników informacji naukowej w kontekście uchwalonych
statutów i regulaminów pracy szkół wyższych. Na potrzeby Związku Nauczycielstwa Polskiego w
Uniwersytecie Śląskim opiniowano zapisy Statutu UŚ w części dotyczącej miejsca i zadań biblioteki
w strukturze organizacyjnej uczelni oraz zasad zatrudniania bibliotekarzy służby bibliotecznej i
bibliotekarzy dyplomowanych. Podobnie w Uniwersytecie Wrocławskim na bieżąco monitorowano
sytuację tych grup pracowniczych. W oparciu o zebrane opinie, przewodnicząca Sekcji M. Kycler
przygotowała – w porozumieniu z organizacjami związkowymi – pismo z propozycją konkretnych
uregulowań do nowelizacji Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zaproponowane w nim rozwiązania mają na celu wprowadzenie jednolitych zasad zatrudniania
bibliotekarzy uczelnianych oraz przywrócenie: bibliotekom uczelnianym – zakresu działania
właściwego dla bibliotek naukowych; pracownikom szkół wyższych zatrudnionym w bibliotekach
uczelnianych – uprawnień wynikających z zajmowania – przed dniem wejścia w życie postanowień
Ustawy 2.0 – stanowiska dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika
dokumentacji i informacji naukowej oraz stanowiska starszego bibliotekarza i kustosza
bibliotecznego. Sekcja w tym zakresie współpracowała z przedstawicielami Rady Wykonawczej
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Pismo skierowano do Prezydium
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Nauki
NZZS „Solidarność” ,a jego kopia została przesłana do wiadomości Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej,
przewodniczącej ZG SBP.
2. Szkolenia, konferencje
Sekcja organizowała bądź wspólorganizowała konferencje, różne formy działalności szkoleniowej
adresowane do bibliotekarzy akademickich, pracowników innych typów bibliotek oraz środowisk
naukowych, bibliologów, informatologów i studentów.
Katowice:
•
Konferencja 70 lat drukiem i bitami spisane zorganizowana przez Bibliotekę Główną
Politechniki Częstochowskiej w ramach XLII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy
Zarządzie Okręgu w Katowicach, związana z obchodami Jubileuszu 70-lecia Biblioteki Głównej
Politechniki Częstochowskiej (4 kwietnia 2019). Staraniem Sekcji ZG SBP przyznał Bibliotece medal
SBP Bibliotheca Magna Perennisque. O konferencji zob. relacja Alicji Paruzel w: Nowa Biblioteka.
Usługi, Technologie Informacyjne i Media 2019, nr 3 (34), s. 171–174).
http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/17_nb_2019_3_34_paruzel_70_
lat_drukiem_i_bitami_spisane_jubileusz_70lecia_biblioteki_glownej_politechniki_czestochowskiej.pdf
•
konferencja Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian w ramach
XLIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach, zorganizowana przez
Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych SBP
przy ZO w Katowicach (28 maja 2019 r., Katowice). W konferencji uczestniczyło 100 osób. Jej
celem była próba odpowiedzi na pytania dotyczące roli czasopism w nauce w kontekście reformy

szkolnictwa wyższego. Konferencja odbyła się z okazji jubileuszu dziesięciolecia czasopisma
Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, który jest wydawany we współpracy Biblioteki
Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego,
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy
Zarządzie Okręgu w Katowicach. http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/ .
Materiały z konferencji zostały opublikowane w zeszycie tematycznym Bibliotheca Nostra nr
3/2019 pt. Czasopisma naukowe i fachowe z bibliologii i dziedzin pokrewnych (zeszyt ukazał się w
lutym 2020 r.);
•

konferencja Biblioteka dla dydaktyki III w ramach XLIV Forum Sekcji Bibliotek Szkół
Wyższych SBP przy ZO w Katowicach zorganizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych
SBP przy ZO w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach, Filia w Zabrzu
(26 września 2019 r. Chorzów.) Jej celem było pogłębienie wiedzy na temat technologii,
form i metod pracy z użytkownikami; omówienie zagadnień dydaktyki we współczesnej
bibliotece zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Udział wzięły 102 osoby.
Część wystąpień konferencyjnych będzie wydana w kwartalniku Bibliotheca Nostra nr
1/2020.

Lublin:
• warsztaty Prawo autorskie w edukacji, kulturze i bibliotekach (30 stycznia 2019r., Lublin);
organizatorzy: Sekcja Bibliotek Naukowych, Oddział w Lublinie; AK SBP w Lublinie, Teatr NN
Ośrodek Brama Grodzka, TechKlub Lublin; 30 uczestników;
• konferencja VI Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy – Infrastruktura
bibliotek – Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki (28
marca 2019 r., Lublin); Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS,
WBP im. H. Łopacińskiego, Zarząd Okręgu SBP w Lublinie, Akademickie Koło SBP w Lublinie,
Sekcja Bibliotek Naukowych SBP, Odział Lublin, Sekcja Bibliotek Publicznych przy Zarządzie
Głównym SBP – 104 uczestników;
•
IX Lubelskie Forum Bibliotekarzy (15 maja 2019 r., Lublin); Organizatorzy: WBP im. H.
Łopacińskiego w Lublinie, Zarząd Okręgu SBP w Lublinie, Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja
Bibliotek Naukowych SBP, Oddział Lublin, Sekcja Bibliotek Publicznych przy ZG SBP);
• konferencja Razem! Nie osobno! Biblioteki i kształcenie bibliotekarzy w kontekście Ustawy
2.0 (27 czerwca 2019 r., Lublin); Organizatorzy: Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja Bibliotek
Naukowych SBP, Oddział Lublin, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS) – 45
uczestników; W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa na temat roli i zadań SBP w
kontekście zmian ustawowych.
•
wykład Joanny Chapskiej pt. Biblioteka w Hangzhou platformą współpracy bibliotek Europy
Środkowo-Wschodniej i Chin (28 października 2019 r., Lublin); Organizatorzy: Sekcja Bibliotek
Naukowych, Oddział w Lublinie, Akademickie Koło SBP w Lublinie, Biblioteka Główna UMCS).
• warsztaty Prawo autorskie w szkole i bibliotece szkolnej (21 listopada 2019 r. Lublin);
Organizatorzy: Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Odział Lublin,
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Teatr NN Ośrodek Brama Grodzka – 37

uczestników;
Akademickie Koło SBP oraz Sekcja Bibliotek Naukowych, Oddział w Lublinie zorganizowali
spotkanie integracyjne przy ognisku w Botaniku (31 maja 2019 r.)
3. Publikacje wydawane lub współwydawane z inicjatywy Sekcji
W 2019 r. kontynuowano prace nad kolejnymi numerami czasopisma Bibliotheca Nostra. Śląski
Kwartalnik Naukowy. Wydano sześć zeszytów tematycznych za okres 2018-2019 :
Nr 1 (51) 2018: Z teorii, historii i metodyki bibliografii, red. Agnieszka Bajor, Bogumiła
Warząchowska;
Nr 2 (52) 2018: Biblioteka, technologia, informacja – kontekst edukacyjny, red. Hanna Batorowska,
Maria Kycler,;- Nr 3 (53) 2018: Zagadnienia prawne w bibliotece, red. Marta Kunicka, Błażej
Mądrzycki,
Nr 4 (54) 2018: Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis, red. Jolanta Gwioździk,
Nr 1 (55) 2019: Dokumenty życia osobistego jako źródło informacji w badaniach naukowych.
Wybrane aspekty, red. Katarzyna Tałuć;
Nr 2 (56) 2019: Biblioteki – historia, zbiory, usługi, red. Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska.
W ośrodku wrocławskim Sekcji jej członkowie uczestniczyli w pracach redakcyjnych czasopisma
naukowego Przegląd Biblioterapeutyczny.
Członkowie Sekcji w 2019 r. opublikowali wiele artykułów poświęconych działalności SBP oraz
wybranym zagadnieniom pracy bibliotek naukowych .
W ramach popularyzacji działalności SBP M. Kycler wygłosiła referat pt. Wzór osobowy
bibliotekarza kształtowany i upowszechniany w Ogólnopolskim Konkursie „Bibliotekarz Roku”
podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wzory osobowe i wzorce współczesnych
wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych, Katowice, 4 grudnia 2019 r.
4.
Partnerstwo, patronaty
Sekcja Bibliotek Naukowych objęła patronatem:
•
II Międzynarodową Konferencję Proweniencyjną Kolekcje prywatne w zbiorach książki
dawnej, zorganizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (18-19 czerwca
2019 r.);
•
Ogólnopolską Konferencję Naukową Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców
zawodów bibliotekarskich i informacyjnych Organizatorami byli: Instytut Bibliotekoznawstwa i
Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Informatologii i Bibliologii
Uniwersytetu Łódzkiego (4 grudnia 2019 r., Katowice) .
SBN wraz Sekcją Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach współpracowały z Instytutem
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Partnerami przy
organizacji wydarzeń byli również: Biblioteka Politechniki Częstochowskiej, Biblioteka Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w
Chorzowie, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Zabrzu, Regionalny

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Katedra Informatologii i Bibliologii
Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Wiesław Babik z Instytutu Studiów Informacyjnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP, Instytut Nauk o
Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Rada Wykonawcza
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Prezydium Rady Szkolnictwa
Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowa Sekcja Nauki NZZS „Solidarność”.
SBN, Oddział Lublin wraz Akademickim Kołem SBP w Lublinie współpracowały z Towarzystwem
Naukowym Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lublinie, TechKlubem w Lublinie, Instytutem Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS ( z dniem 30 września 2019 r. Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa UMCS został zlikwidowany, pracownicy Instytutu od 1 października znaleźli się
w różnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, m. in. w Instytucie Nauk o Komunikacji
Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS powstała nowa jednostka –
Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, z którą Sekcja podjęła współpracę. We
Wrocławiu członkowie Sekcji współpracowali z Biblioteką Instytutu Psychologii, Pedagogiki UWr,
Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym.
5. Sukcesy
•
Ewa Matczuk, wiceprzewodnicząca Sekcji Bibliotek Naukowych, została wybrana Lubelskim
Bibliotekarzem Roku 2018;
•
do konkursu Książka Roku Sekcja zgłosiła książkę Aktywni i kreatywni : Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie. Lublin Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd
Okręgu w Lublinie, 2018.
6. Trudności i problemy
Następstwem wprowadzenia w życie uregulowań Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce jest m. in. likwidacja bibliologii i informatologii jako samodzielnej
dyscypliny naukowej w obrębie nauk humanistycznych i włączenie jej do dyscypliny nauki o
mediach i komunikacji społecznej, usytuowanej w dziedzinie nauk społecznych. Efektem tego
procesu staje się brak przestrzeni kształcenia przyszłych pracowników bibliotek i podnoszenia
kwalifikacji przez bibliotekarzy. Kolejnym problemem jest zaniżanie przez ustawodawcę wymagań
kwalifikacyjnych, a tym samym wydatków i świadczeń płacowych przy zatrudnianiu i awansowaniu
bibliotekarzy naukowych.

2. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
Członkowie sekcji w 2019 r. w komunikowali się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
komunikatorów online oraz telefonicznie, spotykali się także podczas szkoleń i konferencji
organizowanych dla pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych.
Forma komunikacji i popularyzacji działalności sekcji: prowadzenie fanpage'a w portalu
społecznościowym Facebook – Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP
https://www.facebook.com/Sekcja-Bibliotek-Pedagogicznych-i-Szkolnych-SBP . Członkowie Sekcji
prowadzą blogi, Facebook.
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP nie była finansowana przez instytucje i
organizacje.

W celu zwiększenia liczby osób aktywnie zaangażowanych w prace Sekcji oraz w związku z planami
poszerzenia składu zespołu redakcyjnego o nowych członków, wystosowano pisma do dyrektorów
bibliotek pedagogicznych zapraszające nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych do
współpracy w redagowaniu, publikowaniu i edycji materiałów na stronach Serwisu Elektroniczna
Biblioteka Pedagogiczna SBP oraz w czasopiśmie wydawanym przez Sekcję Elektroniczny Biuletyn
Nauczycieli Bibliotekarzy SBP (listopad 2019).
Najważniejsze obszary działalności Sekcji to:
•

redakcja serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

•

opracowanie i opublikowanie nr 2019 czasopisma elektronicznego Biuletynu Nauczycieli
Bibliotekarzy

•

administrowanie projektem AFBE dla bibliotek pedagogicznych

•

opiniowanie przepisów prawnych dotyczących bibliotek pedagogicznych i szkolnych

1. Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP http://e-pedagogiczna.edu.pl/
Aktualizowano i redagowano stronę internetową serwisu. Odbyły się dwa spotkania redakcji
(28.10.2019 i 9.12.2019 r.). Na grudniowym spotkaniu dokonano wyboru nowego redaktora
naczelnego serwisu. Aldonę Zawałkiewicz zastąpiła dr Anna Marcol z Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach.
Ważniejsze prace realizowane w roku 2019:
•

Na stronie internetowej serwisu utworzono nowa zakładkę Edukacja włączająca. Podstrona
została zaprezentowana podczas międzynarodowej konferencji podsumowującej pierwszą
fazę projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”,
realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i
Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji
Europejskiej. Konferencja odbyła się 5 marca 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
Warszawie,

•

aktualizowano bazę adresową bibliotek pedagogicznych,

•

prowadzono podstronę dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych w porozumieniu z
przewodniczącą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych.

2. Pod patronatem Sekcji i SBP wydawane jest ogólnopolskie czasopismo elektroniczne stanowiące
integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP Biuletyn Nauczycieli
Bibliotekarzy (ISSN 2300-5955). W 2019 r. ukazał się ósmy numer czasopisma zatytułowany Rok
Niepodległej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Redaktorem naczelnym Biuletynu jest dr
Anna Marcol. https://bnb.oeiizk.waw.pl/ .
3. Sekcja jest administratorem projektu AFB dla bibliotek pedagogicznych. W roku 2019
zorganizowano webinarium dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych (marzec 2019 r.),
koordynowano prowadzenia badań efektywności bibliotek w bibliotekach pedagogicznych,
opracowano wyniki badań i opublikowano je na stronie AFBE (Mariola Szymczak, Aldona
Zawałkiewicz) https://afb.sbp.pl/afbe/ ; uczestniczono w pracach Zespołu ds. badania
efektywności bibliotek oraz ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i
pedagogicznych.

4. Zmiany przepisów prawnych – opinie, działania
• Przewodnicząca Sekcji, na prośbę nauczycieli bibliotekarzy Zespołu Szkół Muzycznych im.
Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie przesłała opinię w sprawie inwentaryzacji
księgozbioru w bibliotece szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (październik 2019);
• W związku ze zmianą przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli
przewodnicząca Sekcji podjęła działania zmierzające do zmian zapisów statutów instytucji
organizujących rożne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. Stosowne
dokumenty zostały przekazane do Dyrektora Biblioteki Narodowej dr Tomasza Makowskiego,
Wandy Matras-Mastalerz - Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Joanny
Pasztaleniec-Jarzyńskiej - Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
• Przeprowadzono, we współpracy z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych,
działania promocyjne i informacyjne wśród nauczycieli bibliotekarzy w związku z planowaną
zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek
pedagogicznych (listopad 2019);
• Przesłano uwagi do projektu rozporządzenia dotyczącego urlopu zdrowotnego dla
nauczycieli (grudzień 2019);
5. Partnerstwo, patronaty
Sekcja współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Konferencją Dyrektorów
Bibliotek Pedagogicznych, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcją
Bibliotekarską przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Radą Międzyregionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz innymi instytucjami oświatowymi
i bibliotekarskimi w kraju.
Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP objął patronatem medialnym:
•

III Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną Biblioterapia – obszary spotkań i dialogu
z literaturą (Opole, 14-15 listopada 2019 r.)

•

IV Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych Czytelnik – użytkownik – klient
( 6-7 czerwca 2019 r., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w
Kraków).

Przewodnicząca Sekcji dr Agata Arkabus została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego do Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2019-2024.

3. Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML
Odbyły się dwa zebrania Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP (26.06.2019; 10.07.2019 Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie). Kanały komunikacyjne:
•

Adres mailowy sekcji: muzyczne@sbp.pl;

•

Strona internetowa Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP: http://iaml.pl;

•

Fanpage FB: https://www.facebook.com/IAMLPL/;

•

Grupa dyskusyjna: bibmuz@googlegroups.com.

Główne obszary działalności Sekcji w roku 2019:
•

udział w organizacji Kongresu IAML w Krakowie, 14-19 lipca 2019;

•

udział w projekcie Wikiprojekt: Biblioteka;

•

współpraca z International Music Score Library Project (IMSLP), Petrucci Music Library
(włączanie polskich publikacji do wirtualnej biblioteki druków muzycznych partej na
mechanizmie Wiki).

1. Kongres IAML w Krakowie
Głównym zadaniem Sekcji w roku 2019 były prace związane z organizacją 68. Kongresu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji (IAML)
w Krakowie w dniach 14-19 lipca 2019 r. Współorganizatorem Kongresu była Sekcja Bibliotek
Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pełniąca także funkcję Polskiej Grupy
Narodowej IAML, a głównym organizatorem był Uniwersytet Jagielloński (Instytut Muzykologii).
Kongres zgromadził ponad 350 delegatów (bibliotekarze muzyczni, archiwiści, muzykolodzy,
źródłoznawcy, specjaliści informacji naukowej i muzycy) z 40 krajów, w tym 30 polskich referentów.
Wybrane sprawozdania, prezentacje oraz relacja z Kongresu dostępne są na profilu FB Sekcji
Bibliotek Muzycznych SBP: https://www.facebook.com/IAMLP; na Twitterze:
https://twitter.com/iaml_aibm;
Instagramie: https://www.instagram.com/iaml.aibm/;
Facebooku: https://www.facebook.com/iamlaibm/;
stronie internetowej Kongresu IAML 2019 w Krakowie: https://iaml2019.confer.uj.edu.pl/pl_PL/
oraz na portalu SBP www.sbp.pl. Podsumowanie Kongresu jest dostępne na stronie SBP:
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21677&prev=540.
Staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z dotacji MKiDN, Wydawnictwo Naukowe i
Edukacyjne SBP przygotowało dla uczestników Kongresu publikacje w języku angielskim :
Polish Music Culture Resources in Libraries and Archives (dostępna także w formie elektronicznej);
Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja / Sound Archives in Poland collection, popularization, reconstruction; oraz broszurę o działalności Sekcji Fonotek SBP The
Sound Libraries Section of the Polish Librarians' Association – Research and documentation
Activity.
Kongres IAML 2019 w Krakowie spotkał się z uznaniem uczestników, którzy podkreślali doskonałą
organizację, najwyższej jakości sprzęt w salach konferencyjnych, wsparcie techniczne. Podkreślono
również wysoki poziom programu kulturalnego dla gości Kongresu.
Członkowie Sekcji uczestniczyli w przygotowaniu Kongresu, brali udział w pracach organizacyjnych
i merytorycznych podczas Kongresu. Kongres w opinii uczestników był wielkim sukcesem polskiego
środowiska muzycznego. W uznaniu zasług i kompetencji Sekcji, jej członkowie wspierają swoim
doświadczeniem i kontaktami czeski Komitet Organizacyjny, który przygotowuje Kongres IAML
2020 w Pradze.
2. Współpraca międzynarodowa
Członkowie Polskiej Grupy Narodowej od wielu lat aktywnie działają w strukturach IAML: Stanisław
Hrabia, od 2010 r. członek Zarządu Głównego IAML, pełni obowiązki Przewodniczącego IAML w
latach 2017-2020; Hanna Bias od 2015 r. jest reprezentantką Polskiej Grupy Narodowej w
Międzynarodowym Forum Przedstawicieli IAML (Forum of National Representatives); pełni
obowiązki Sekretarza Sekcji Archiwów i Centrów Dokumentacji (IAML Archives and Music

Documentation Centres Section) na kadencję 2017-2020.
3. Partnerstwo, współpraca
Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP współpracuje z wieloma muzycznymi instytucjami: bibliotekami,
instytutami, ośrodkami nauki, takimi jak: Biblioteka Narodowa; Polskie Radio; oddziały muzyczne
bibliotek uniwersyteckich (Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław); biblioteki główne
akademii i uniwersytetów muzycznych (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań,
Warszawa, Wrocław); Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego; Biblioteka Gdańska
PAN; oddziały muzycznych bibliotek publicznych (Biblioteka Śląska, Książnica Pomorska, Biblioteka
Publiczna m. st. Warszawy); Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; Polskie Wydawnictwo
Muzyczne; Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich; Biblioteka Czartoryskich; biblioteki
państwowych szkół muzycznych I i II stopnia.
Dzięki aktywności Sekcji, dwie kolejne biblioteki muzyczne stały się członkami IAML: Biblioteka
Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz, Biblioteka Główna
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie).

4. Sekcja Fonotek
Odbyły się 4 zebrania zarządu Sekcji (24 stycznia, 21 marca, 23 września, 7 listopada), każde z
udziałem pełnego składu Zarządu .
W roku 2019 Sekcja Fonotek SBP realizowała następujące zadania:
• Organizacja VIII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Fonografia polska od Niepodległej do
dziś”,
• Przygotowania i uczestniczenie w Kongresie IAML w Krakowie,
• Opracowanie publikacji dla uczestników Kongresu IAML w Krakowie,
• Kontynuacja projektu Bibliografia Fonografii Polskiej,
• Kontynuacja starań Zarządu Sekcji o uruchomienie programu ochrony dziedzictwa
fonograficznego
1. Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizowała kolejną VIII Ogólnopolską
Konferencję Fonotek "Fonografia polska od Niepodległej do dziś", która odbyła się się w dniach 1314 maja br. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie k. Kalisza. Było to największe przedsięwzięcie
organizacyjne i naukowe realizowane przez Sekcję. W konferencji wzięło udział ponad 30
uczestników z różnych ośrodków polskich. Wygłoszono 16 referatów dotyczących głównie zbiorów
audiowizualnych, społeczno-historycznych aspektów nagrań, działań dokumentacyjnych. Wiele
referatów prezentowało wyniki najnowszych prac badawczych i dokumentacyjnych, np. referaty
Stefana Kruczkowskiego (PR Warszawa) o nagraniach audiowizualnych Prezydenta RP i Ministra
Spraw Zagranicznych Polski z 1939 roku (była to ich pierwsza prezentacja) oraz Agnieszki Kostrzewy
(Muzeum Etnograficzne w Toruniu) o uważanych dotąd za zaginione unikatowe nagraniach na
wałkach fonograficznych. Omówienie konferencji autorstwa K. Janczewskiej-Sołomko ukazało się w
numerze 10/2019 „Bibliotekarza” oraz na portalu www.sbp.pl. Referaty wygłoszone w
Gołuchowie (z jednym wyjątkiem) są sukcesywnie publikowane w kolejnych numerach
„Bibliotekarza”.
Podczas Konferencji były promowane dwa projekty dot. zasobów fonograficznych, realizowane
przez SBP: publikacja „Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja”, pod

red. Małgorzaty Kozłowskiej oraz projekt „Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 r. do czasów
współczesnych – kontynuacja projektu i zwiększenie zasięgu upowszechniania informacji o polskiej
fonografii”
Konferencje organizowane cyklicznie przez Sekcję Fonotek SBP należą do najważniejszych
wydarzeń naukowych i informacyjnych w środowisku badaczy zasobów fonograficznych w Polsce.
2. Sekcja Fonotek zaznaczyła swoją obecność na Kongresie IAML w Krakowie. Na Kongresie Michał
Pieńkowski, członek Sekcji, zaprezentował założenia i dotychczasowe wyniki realizowanego przez
Sekcję projektu Bibliografia Fonografii Polskiej. Wystąpienie spotkało się z dużym
zainteresowaniem międzynarodowego grona uczestników spotkania.
Uczestnicy Kongresu otrzymali anglojęzyczne egzemplarze wydanego w 2019 roku przez SBP:
folder The Sound Libraries Section of the Polish Librarians’ Association. Research and
dokumentation activity” oraz publikację w językach polskim i angielskim Archiwa dźwiękowe w
Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja / Sound archives in Poland – collections,
popularization, reconstruction (wyd. SBP 2019, 260 s.).
3. Sekcja Fonotek SBP i Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP przygotowały dwie specjalne
publikacje dla uczestników Kongresu IAML w Krakowie, dofinansowane ze środków ministra kultury
i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu
„Muzyczny ślad” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca:
•
folder The Sound Libraries Section of the Polish Librarians’ Association. Research and
dokumentation activity”, opracowany przez Marię Wróblewską;
•
publikację w językach polskim i angielskim Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje,
popularyzacja, rekonstrukcja / Sound archives in Poland – collections, popularization,
reconstruction pod redakcją Małgorzaty Kozłowskiej (wyd. SBP 2019, 260 s.), która zawiera
materiały prezentowane na Ogólnopolskich Konferencjach Fonotek: IV - Gromadzenie… i co dalej
(Łódź 25-26.10.2012) oraz V - Biblioteki muzyczne – fonoteki: inspiracja czy przeżytek (Bydgoszcz
21-23.10.2013). W dziale „Kolekcje” zamieszczono omówienia najciekawszych i najcenniejszych
zbiorów nagrań na różnych nośnikach dźwięku, inne działy są poświęcone funkcjonowaniu fonotek
we współczesnym świecie oraz ochronie narodowego dziedzictwa fonograficznego w różnych jej
aspektach.
4. Bibliografia Fonografii Polskiej : Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów
współczesnych – projekt bibliograficzny Sekcji Fonotek SBP
W roku 2019 Biuro ZG SBP we współpracy z Sekcją Fonotek otrzymało drugi grant na kontynuację
zainicjowanego w roku 2016 projektu „Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 r. do czasów
współczesnych – kontynuacja projektu i zwiększenie zasięgu upowszechniania informacji o polskiej
fonografii”, dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach
Działalności Upowszechniającej Naukę.
Jest to pierwsza w kraju i na świecie rejestracja publikacji i niepublikowanych prac naukowych,
poświęconych polskim i polonijnym nagraniom muzycznym i niemuzycznym (kompozytorom,
autorom i wykonawcom), a także polskim i działającym na historycznym obszarze Polski firmom
fonograficznym. Uwzględnia także teksty dotyczące fonografii, przygotowane przez polskich

autorów lub wydane w języku polskim. Praca obejmuje okres czasu od opatentowania fonografu
Thomasa Edisona, pierwszego na świecie urządzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku, po
współczesne dokonania w zakresie nagrań dźwiękowych i filmowych rejestracji muzycznych.
Aktualne informacje o projekcie , w tym baza opisów znajduje się na pod stronie portalu SBP
http://www.sbp.pl/fonografia . Opisy są przygotowane przez osoby z różnych ośrodków w kraju.
Projektem kieruje Maria Wróblewska.
4. Archiwizacja polskich nagrań
Pomimo kilkuletnich już działań zmierzających do uruchomienia programu archiwizacji
najdawniejszych i najcenniejszych nagrań chronionych w polskich kolekcjach, nie udało się uzyskać
konkretnych decyzji. Staraniem Zarządu Sekcji Fonotek SBP, 25 czerwca 2019 r. w Instytucie
Muzyki i Tańca odbyło się spotkanie z dyrektorem tego Instytutu Maxymilianem Bylickim
(poprzedzone spotkaniem 28 maja 2019 r. przewodniczącej Sekcji Fonotek z M. Bylickim). W
spotkaniu wzięło udział sześcioro przedstawicieli Sekcji Fonotek, w tym troje , w tym specjaliści i
eksperci w dziedzinie archiwizacji i rekonstrukcji nagrań. Ponadto – zgodnie z ustaleniami – na ręce
dyrektora IMIT-u został przekazany szczegółowy wykaz nagrań, które powinny być zarchiwizowane
(nie tylko zdigitalizowane) w pierwszej kolejności. Starania będą kontynuowane w roku następnym.

5. Komisja Zarządzania i Marketingu
Główne działania Komisji koncentrowały się wokół organizacji XIII Bałtyckiej Konferencji oraz prac
wydawniczych.
1. XIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek
Komisja Zarządzania i Marketingu SBP, Uniwersytet Gdański, Centrum Edukacji Nauczycieli w
Gdańsku zorganizowali XIII Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem:
Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny
i perspektywy rozwoju (16-17 maja 2019 r. , Gdańsk).
Uczestniczyło w niej ponad 200 bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej z bibliotek
uniwersyteckich, publicznych, pedagogicznych i naukowych z całej Polski.
2. Z inicjatywy Komisji wydano następujące publikacje:
•
Zarządzanie Biblioteką, recenzowane czasopismo naukowe pod red. przewodniczącej
Komisji dr hab. Mai Wojciechowskiej, wydawane w ramach działalności Komisji Zarządzania i
Marketingu SBP, poświęcone zarządzaniu i organizacji bibliotek oraz ośrodków zajmujących się
szeroko rozumianym przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. W roku 2019 opracowano i
wydano nr 1(11)/2019, dostępny online (podobnie jak poprzednie tomy) na podstronie czasopism
SBP www.czasopisma.sbp.pl ;
•
Zarządzanie biblioteką, publikacja zbiorowa pod red. Mai Wojciechowskiej w serii NaukaDydaktyka-Praktyka (Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019)
• Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, red. Maja Wojciechowska,
Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król, przy współudziale Bożeny Jaskowskiej , w serii NaukaDydaktyka-Praktyka ;
•
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, media i technologie informacyjnokomunikacyjne w nowoczesnej bibliotece, praca zbiorowa pod red. Mai Wojciechowskiej,

Magdaleny Cyrklaff-Gorczyca, w serii Propozycje i Materiały.
Forma komunikacji i popularyzacji działalności Komisji odbywa się wyłącznie poprzez portal SBP.
W 2019 r. Komisja współpracowała z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W ramach
współpracy międzynarodowej z bibliotekarzami z zagranicy członkowie Komisji uczestniczyli w
badaniach na temat aktywności społecznej bibliotek.

6. Zespół do spraw Bibliografii Regionalnej
W 2019 r. Zespół zorganizował 2 ogólnopolskie konferencje.
1. XXXVIII Ogólnopolskie Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP pt. „Popularyzacja
regionalnych baz danych i wiedzy o regionie” (30-31 maja 2019 r., Wojewódzka Biblioteka
Publicznna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie). W spotkaniu uczestniczyło 80
przedstawicieli bibliotek publicznych, pedagogicznych, uczelnianych, Biblioteki Narodowej,
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Relacje z konferencji zamieszczono na portalu SBP
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21538&prev=54
na blogu http://przydatnebibliografowi.blogspot.com/ oraz w czasopiśmie „Bibliotekarz” 2000 nr
1 (art. Anity Romulewicz Bibliografowie regionalni w Olsztynie ).
2. XXXIX Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „O bibliografii regionalnej w
Wikipedii” (13 grudnia 2019 r. , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w
Warszawie). Zostało zorganizowane przez Zarząd Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Bibliotekę
Akademii Pedagogiki Specjalnej, Koło SBP przy Bibliotece APS. Uczestniczyło w nim ok. 30 osób,
które reprezentowały biblioteki publiczne, pedagogiczne, uczelniane, Bibliotekę Narodową.
Uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszej pracy nad hasłami i zaangażowanie w tworzenie
Wikipedii w zakresie regionaliów, źródeł regionalnych, wzmacniania wiedzy o danym regionie.
Poprzez tego typu działanie członkowie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej włączają się w
promowanie źródeł informacji dobrej jakości, wiarygodnej, relewantnej, kompletnej.
Więcej informacji na portalu SBP.
Ogólnopolskie spotkania Zespołu są najważniejszym forum wymiany doświadczeń i wiedzy w
zakresie bibliografii i wiedzy o regionach. Przyczyniają się do współpracy bibliografów
regionalistów w całym kraju. Materiały ze spotkań są zamieszczane na portalu SBP
(www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/zespol_do_spraw_bibliografii_regionalnej).
Wybrane referaty prezentowane na spotkaniach są publikowane w czasopiśmie fachowym
„Bibliotekarz” oraz w innych czasopismach („Przegląd Biblioteczny”, „Biuletyn Informacyjny ZG
SBP”, newsletter portalu www.sbp.pl, regionalne czasopisma bibliotekarskie).
Członkowie Zespołu opracowują notki do stałej rubryki w „Bibliotekarzu” O bibliotekach w prasie.

7. Komisja Nowych Technologii
Głównymi metodami komunikacji członków komisji w 2019 r. był e-mail oraz Facebook.
Członkowie Komisji przygotowali artykuł do działu Nowe technologie w czasopiśmie „Bibliotekarz”
nr 5/2019 – Tomasz Sopyło, Analityka i optymalizacja stron WWW za pomocą usług Google’a.

8. Sekcja Bibliotek Publicznych
W 2019 r. zarząd sekcji na bieżąco reagował na problemy związane z funkcjonowaniem
bibliotekarstwa publicznego. Najważniejszym utrudnieniem dla pracy Sekcji jest
różnorodność problematyki dotyczącej bibliotek publicznych: bibliotekarstwo publiczne
łączy zarówno duże książnice o funkcji bibliotek wojewódzkich, jak i niewielkie biblioteki
gminne, nierzadko łączone z innego rodzaju centrami kultury. Odmienna sytuacja finansowa i
organizacyjna sprawia, że nie tylko trudno wyodrębnić tematykę wspólną dla tak różnych
podmiotów, ale również zorganizować spotkanie, w którym wszyscy mogliby uczestniczyć.
W 2019 r. nie doszło z powyższych przyczyn do żadnego spotkania członków Sekcji.
Podstawowym sposobem komunikacji członków Sekcji pozostaje poczta elektroniczna. Coraz
większa liczba zadań stawianych przed bibliotekami dodatkowo utrudnia wygospodarowanie
czasu na spotkania, zwłaszcza, że wśród członków Sekcji dominują dyrektorzy bibliotek.

9. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
1. Opiniowanie wniosków
W 2019 r. Komisja zorganizowała 2 posiedzenia (20.03 i 15.04.2019 r.) oraz przeprowadziła
kilkanaście konsultacji on-line, sporządzając z nich zbiorcze protokóły (za okresy: 31.01.14.03.2019, 27.04-30.06.2019 , 1.07.- 31.10.2019, 2.11.- 21.12.2019). Podczas tych spotkań
przeanalizowano i zaopiniowano 67 wniosków przysłanych do Biura ZG SBP z prośbą o przyznanie
odznaczeń i wyróżnień organizacyjnych. Pozytywnie zaopiniowano 51 wniosków, przy czym: w
przypadku 32 wniosków Komisja zaakceptowała proponowane, następujące odznaczenia i i
wyróżnienia (Medal W dowód uznania – 21 wniosków; Honorowa Odznaka SBP – 5 wniosków;
Medal Bibliotheca Magna Perennisque – 3 wnioski; List Gratulacyjny – 3 wnioski). W przypadku 19
wniosków Komisja zasugerowała przyznanie innych, niż zaproponowane odznaczenia i
wyróżnienia, a mianowicie :Medal W dowód uznania – 3 wnioski; Honorowa Odznaka SBP – 3
wnioski; List Gratulacyjny – 13 wniosków. Negatywnie zaopiniowano 16 wniosków.
2. Konkurs Bibliotekarz Roku 2018
Komisja nadzorowała przebieg II etapu Konkursu Bibliotekarz Roku 2018, a przewodnicząca KOiW
dokonała redakcyjnego opracowania 15 sylwetek finalistów Konkursu prezentowanych na portalu
SBP. Ponadto, 29.04.2019, na podstawie rankingów finalistów nadesłanych z 16 okręgów SBP
Komisja wyliczyła ranking zbiorczy okręgów oraz ranking finałowy, który wyłonił zwycięzcę
Konkursu i opublikowała te wyniki na portalu SBP. W trakcie prowadzonych prac Komisja
stwierdziła że większość kapituł okręgowych nie spełnia wymogów Regulaminu Konkursu i
powiadomiła o tym przewodniczącą ZG SBP.

10. Zespół do Spraw Archiwum Biura ZG SBP
Zadaniem Zespołu w 2019 r. było zakończenie inwentaryzacji akt ZG SBP.
Osoby opracowujące inwentarze spotykały się dwa razy w tygodniu ( 84 spotkania i ok.1300 godz.
pracy). Dzięki temu, scalono dwa ciągi akt za l. 1953 - 1992 (rejestr opracowany w 2006 r. oraz
inwentarz akt wyłonionych i opracowanych przez Zespół w l. 2013-2017), dokonując przy tym
odpowiednich selekcji. Nowy inwentarz liczy 161 teczek, ułożonych wg klasyfikacji Jednolitego

Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) i opisanych zgodnie z przyjętymi przez Zespół ustaleniami;
uzupełniono inwentarz akt z l.1993-2009 opracowanych w l. 2014-2016 o akta z l. 2010- 2013
uzyskane od Biura ZG i opracowane w l.1917- 1918. Nowy inwentarz za l.1993 -2013 liczy obecnie
266 teczek; zinwentaryzowano plakaty i dokumenty elektroniczne z l.1993-2013; teczki tworzące
inwentarz akt za l. 1953 – 1992 (161) oraz teczki uzupełniające inwentarz akt za l.1993-2013 (72)
przeniesione zostały do magazynu Archiwum SBP w BN (listopad 2019); uporządkowano
przechowywane w Składnicy Akt SBP kopie akt archiwalnych. Wśród innych prac: zakończono
pracę nad weryfikacją i modyfikacją JRWA; rozpoczęto pracę nad zmianą instrukcji archiwalnej z
2013 r. tak, aby odpowiadała zarówno potrzebom Biura ZG i struktur SBP. Po przeprowadzeniu
konsultacji z Działem Prezydialnym Biura opracowano nową wersję instrukcji. Podsumowując, w
2019 r. Zespół zakończył prace nad inwentaryzacją dokumentów ZBP, ZBiAB i SBP za l. 1925 –
2013. Przeprowadzono je według zasad przyjętych dla archiwów społecznych i JRWA.
Prace archiwalne, na zasadzie wolontariatu, prowadziły Ewa Stachowska-Musiał, Janina Jagielska
oraz Irena Wojsz.

Opracowanie
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