SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI, SEKCJI I ZESPOŁÓW ZG SBP w
2013 r.
Sekcje, komisje i zespoły ZG SBP, w roku sprawozdawczym, realizowały cele zgodne ze
Strategią SBP za lata 2009-2021. Były płaszczyzną wymiany doświadczenia zawodowego.
Współpracowały zarówno pomiędzy sobą, jak i bibliotekami, samorządami lokalnymi,
władzami administracyjnymi i resortowymi. Członkowie poszczególnych jednostek
wygłaszali referaty, opracowali teksty, realizowali zawodowe pasje i pomysły. Praca
członków sekcji, zespołów i komisji przyczyniła się do integracji środowiska i promocji
reprezentowanych przez nich struktur. Podjęte zostały nowe inicjatywy zawodowe oraz
dzielono się zdobytą wiedzą zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym. .
Działania kreowały m.in. wizerunek SBP w środowisku.
Podejmowane działania miały związek z przekazywaniem praktycznych umiejętności i
wiedzy – konferencje, warsztaty, seminaria i szkolenia były kierowane do konkretnych grup
bibliotekarzy, pracujących ze poszczególnymi grupami użytkowników, czy z konkretnymi
postaciami dokumentów. Istotne były także działania polegające na popularyzowaniu
nowoczesnej wiedzy w środowiskach lokalnych. Przedstawiciele struktur działali w
organizacjach międzynarodowych.
Organizacja pracy jednostek: podstawą działań były spotkania robocze (organizowane
również przy użyciu komunikatorów internetowych), na których przygotowywano plany i
metody pracy, programy konferencji, warsztatów, seminariów.
Działalność struktur jest prezentowana m.in. na konferencjach, warsztatach, seminariach, w
publikacjach, w portalu sbp.pl - zakładce komisje, sekcje, zespoły, blogach, profilach
facebooku, twitterze.
W 2013 r. zostały przeprowadzone wybory do władz, działały następujące jednostki ZG SBP:
1. Komisja Edukacji Informacyjnej (vacat; wiceprzewodnicząca: Joanna Dziak)
2. Komisja Nowych Technologii (przewodnicząca: Lila Marcinkiewicz)
3. Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów (przewodnicząca: Beata Czekaj Wiśniewska)
4. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)
5. Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów (przewodnicząca: Aldona Borowska)
6. Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojciechowska)
7. Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodniczący: Stanisław Hrabia)
8. Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodniczący: Kiriakos Chatzipentidis)
9. Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (przewodniczący: Stefan Kubów)
10. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: Wiesława Budrowska)
11. Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinkowski)
12. Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (przewodnicząca: Iwona Smarsz)
13. Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko)
14. Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz)

Komisja Edukacji Informacyjnej
Zorganizowano warsztaty Edukacja informacyjna i medialna w szkole w Dolnośląskiej
Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, 20.02.2013.
Publikacja „Overview of Information Literacy Resource Worldwide”, która jest dostępna na
stronach UNESCO zawiera zestawienie wybranych zasobów - od stron internetowych,
książek, czasopism i innych rodzajów publikacji - podzielonych według 42 języków.
Zestawienie dotyczące Polski przygotowała Zuza Wiorogórska,z KEI.
Komisja Nowych Technologii
Prowadzono podstronę Komisji na portalu SBP, bloga komisji, strony na Facebooku.
Podejmowano i promowano specjalistyczną tematykę nowych technologii na forum
krajowym.
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Promowano specjalistyczną tematykę ochrony i konserwacji narodowego zasobu
bibliotecznego na forum krajowym min. na konferencji w Centralnej Bibliotece Wojskowej w
listopadzie.
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
Zorganizowano 6 protokołowanych spotkań i 6 konsultacji mailowych, podczas których
analizowano i zaopiniowano 124 wnioski o odznaczenia. Pozytywnie zaopiniowano 63 z
nich, na:
Odznaczenia państwowe: Złoty Medal za Długoletnią Służbę – 4 wnioski
Odznaczenia i wyróżnienia resortowe: Medal Srebrny Zasłużony Kulturze Gloria Artis - 2
wnioski; Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 4 wnioski; Dyplom Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 9 wniosków
Odznaczenia SBP: Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” – 2 wnioski; Honorowa
Odznaka SBP - 7 wniosków; Medal „W dowód uznania” – 35 wniosków
Rozpatrzono też 9 wniosków nadesłanych z okręgów SBP o nadanie godności Członka
Honorowego SBP przez Krajowy Zjazd Delegatów i swoje opinie przekazała Kapitule
Nadania Godności Członka Honorowego SBP . Na Krajowy Zjazd Delegatów przygotowano
informacje o członkach SBP zmarłych w czasie kadencji.
Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
Członkowie brali udział w Warsztatach JHP BN (11-13.09.2013) referując tematykę
opracowania rzeczowego w zakresie artykułów prasowych oraz stosowania w bibliotece
publicznej; zorganizowano spotkanie warsztatowe z bibliotekarzami bibliotek
pedagogicznych – Języki informacyjne – stosowanie w bazach bibliotek pedagogicznych (6-7
listopad)

Komisja Zarządzania i Marketingu
-Zorganizowano konferencję VII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek
pt. „Sfera kultury, sfera nauki – współczesny obraz biblioteki”. Uniwersytet Gdański,
Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku. Gdańsk, 16-17 maja 2013
- Przygotowano publikacje zwartych (Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i
koncepcji organizacyjnych bibliotek. Gdańsk, 2013; Fizyczna przestrzeń biblioteki. Gdańsk,
2013; Bibliotekarz – przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji. Gdańsk, 2013; Sfera
kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward
Mitek, 2014) oraz czasopismo Zarządzanie Biblioteką nr 5
- Przygotowano nową strony internetowej czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”,
wprowadzenie czasopisma na platformę elektroniczną OJS, uzyskanie punktacji w ramach
listy czasopism punktowanych MNiSW.
Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML
- Zorganizowano 2 zebrania:
- Biblioteka Narodowa, Warszawa 18.06.2013 - (wspólnie z Sekcją Fonotek SBP) –
przygotowania do XIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i V
Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek w Bydgoszczy 21-23.10.2013, przygotowania do
zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Bibliotek Muzycznych i Sekcji Fonotek;
przygotowania do Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w 2014 r.;
Działalność międzynarodowa: przygotowania do Konferencji IAML w Wiedniu, 28.072.08.2013:- uczestnicy z Polski, wystąpienia - zebranie przedstawicieli Grup Narodowych
IAML - Retrospective Index to Music Periodicals (RIPM) – współpraca dotycząca
opracowania polskich czasopism muzycznych; Informator „Biblioteki Muzyczne w Polsce”;
- 21.10.2013 – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyPodsumowanie działalności Zarządu za okres 2009-2013; Przygotowania do Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy
Muzycznych w Bydgoszczy; Przyjęcie założeń do planu pracy dla nowego Zarządu.
- Zorganizowano XIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i V
Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Biblioteki muzyczne – fonoteki: inspiracja czy
przeżytek”, 21-23 października 2013 - W Konferencji wzięło udział ok. 50 uczestników z 20
bibliotek. Wygłoszono 21 referatów i komunikatów (9 w czasie obrad Sekcji Fonotek). W
ramach referatów Sekcji Bibliotek Muzycznych poruszono zagadnienia: 1) rozwoju
działalności informacyjnej bibliotek muzycznych, 2) digitalizalizacji zbiorów muzycznych –
katalogów kartkowych, czasopism, zbiorów nutowych, 3) kolekcji muzycznych w wybranych
bibliotekach. Tematyka konferencji była pretekstem do szukania odpowiedzi na pytania o
przyszłość i perspektywy rozwoju dla bibliotek muzycznych i fonotek wobec obserwowanych
w ostatnich latach przeobrażeń organizacyjnych i technologicznych oraz zmian postaw i
oczekiwań czytelników.
Fotoreportaże z Konferencji na stronie Sekcji:

http://www.iaml.pl/Photo/Konferencja_Bydgoszcz_2013_foto/index.html
http://www.iaml.pl/Photo/Bydgoszcz_Konferencja_2013_foto2/index.html
i na Facebook: https://www.facebook.com/IAMLPL
- Udział w konferencjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML Konferencja IAML w Wiedniu, 28 lipca – 2 sierpnia 2013 roku
Prowadzanie sesji: Stanisław Hrabia „Libraries and musical dissemination”, „Music
manuscripts: Ways to approach”. Ponadto w czasie każdej Konferencji S. Hrabia przedstawiał
sprawozdanie z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML (również opublikowane na
stronie www.iaml.info) oraz uczestniczył w zebraniu przedstawicieli Grup Narodowych
IAML.
W Wiedniu odbyło się zebranie robocze przedstawicieli komitetów narodowych projektu
bibliograficznego RILM Abstracts of Music Literature, w którym uczestniczył Stanisław
Hrabia. Relacja z Konferencji na Portalu SBP:
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=9107&prev=318
- Prace w Zarządzie Głównym Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych
Stanisław Hrabia, wiceprzewodniczący IAML (2010-2013, 2013- ), członek Zarządu
Głównego IAML; Udział zebraniach Zarządu Głównego IAML Göteborgu (marzec 2013)
oraz podczas konferencji IAML w Wiedniu; Przewodniczący Komitetu Programowego IAML
- prowadzenie posiedzeń Komitetu Programowego IAML w czasie dorocznych Konferencji
- wybory do Zarządu Głównego IAML na kadencję 2013-2016. Stanisław Hrabia został
ponownie wybrany jednym z czterech wiceprzewodniczących IAML. Zarząd IAML
ponownie powierzył Stanisławowi Hrabiemu funkcję przewodniczącego Komitetu
Programowego IAML.
- Informator „Biblioteki muzyczne w Polsce” - Kontynuowano prace nad zebraniem
podstawowych danych o bibliotekach i zbiorach muzycznych. Zabrane materiały po
opracowaniu sukcesywnie umieszczane są na stronie Sekcji w dziale: Informator
http://www.iaml.pl/informator/
- Strona internetowa - Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML
posiada stronę internetową pod adresem: www.iaml.pl.
- Lista dyskusyjna bibliotekarzy muzycznych ma charakter otwartego forum. Adres listy:
bibmuz@googlegroups.com. Na liście jest zarejestrowanych 74 uczestników z 48 bibliotek
muzycznych.
- Profil na Facebook - od 2013 r. Sekcja Bibliotek Muzycznych ma swój profil na Facebook:
https://www.facebook.com/IAMLPL
- Promocja działalności bibliotek muzycznych 24 kwietnia 2013 r. Stanisław Hrabia wygłosił
referat pt. „Muzykalia – wyzwania i współpraca. Sekcja Bibliotek Muzycznych

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML w przededniu
Jubileuszu 50-lecia” podczas Konferencji „Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek
Akademickich” - XXVII Forum Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w Katowicach,
publikacje - Sprawozdania z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML (Stanisław
Hrabia) - [dostępne online: http://www.iaml.info/activities/poland/2013/report]; Sprawozdania
z Konferencji w Gnieźnie: Sprawozdanie z Konferencji IAML w Wiedniu: Komunikat z
Konferencji w Bydgoszczy.
Sekcja Bibliotek Naukowych
- Powstanie forum Sekcji Bibliotek Naukowych SBP
http://forum.biblioteka20.pl/viewtopic.php?t=855; podjęcie działań na rzecz powstania
oddziału Sekcji Bibliotek Naukowych SBP w Lublinie; Opieka merytoryczna i zainicjowanie
działań mających na celu umieszczenie uregulowań ws. trybu awansu na bibliotekarza
dyplomowanego w statucie Politechniki Poznańskiej; współpraca z Sekcją Bibliotek
Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP w ramach konsolidacji środowiska bibliotekarzy
naukowych.
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
Zorganizowano 15 Konferencję Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych „Budowanie
relacji z klientem”, 12 i 13 września 2013 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w
Poznaniu
Strona sekcji: http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/isbn/czlonkowie.htm
Redagowanie „Informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych”
biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/biuletyn.html
brak szczegółowego sprawozdania
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
Zorganizowano:
- spotkania redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP i członków sekcji:
17-18 maja 2013 r. – Złoty Potok, 20 października 2013 r. - Warszawa
- monitorowanie i opiniowanie bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicznych i szkolnych
(pismo do MEN w sprawie zmian w projekcie ustawy o systemie oświaty, pisma do władz
samorządowych w sprawach likwidacji filii bibliotek pedagogicznych (Katowice, Lublin)
- udział w spotkaniach w MAiC w celu przygotowania projektu współpracy bibliotek
szkolnych i publicznych
- organizacja we współpracy z czasopismem EduFakty Uczę Nowocześnie sześciu
konferencji w bibliotekach pedagogicznych - konferencja „Cyfrowa szkoła – czyli jaka? –
marzec – maj 2013 r. w sześciu bibliotekach: Częstochowa, Poznań, Wrocław, Słupsk,
Gdańsk.
- szkolenia dla członków redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Stale rozwijano serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.
- przeprowadzono dwie edycje kursu „Język angielski dla bibliotekarzy”

- Opublikowanie drugiego numeru czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli
Bibliotekarzy Biblioteki pedagogiczne wsparciem dla nauczycieli.
- utworzenie strony internetowej Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy Biblioteki
(http://bnb.oeiizk.waw.pl)
- zrealizowanie badania ankietowego dotyczącego baz bibliograficznych on-line tworzonych
przez biblioteki pedagogiczne.
- utworzenie nowej zakładki w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
„Czasopisma elektroniczne”
Udział w pracach Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek
publicznych i pedagogicznych.
Popularyzowano sekcję i serwis na konferencjach i seminariach
Kontynuowanie współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich,
Biblioteką Narodową, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w
Warszawie, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Centrum Promocji
Informacji, z portalem SBP, czasopismami branżowymi
Sekcja Bibliotek Publicznych
Członkowie uczestniczyli w dyskusjach dotyczących bibliotek publicznych. Opiniowano
istotne dla bibliotek publicznych akty prawne.
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
Promowano specjalistyczną tematykę m.in. biblioterapeutycznej na forum krajowym. W
ramach współrealizowanego przez WBPiCAK w Poznaniu i Polskie Towarzystwo
Biblioterapeutyczne we Wrocławiu - Centrum Kształcenia Biblioterapeutów - w 2013 r.
zrealizowano 2 kursy biblioterapii II i III stopnia (30 godzinne) (udział 26 bibliotekarzy). W
m-cu listopadzie 2013r. odbyło się w Warszawie zebranie Sekcji.
Sekcja Fonotek
- kontynuowano prace nad „Bibliografią Fonografii Polskiej”
- zorganizowanie (wspólnie z Sekcją Bibliotek Muzycznych) V Ogólnopolskiej Konferencji
Fonotek „Biblioteki muzyczne - fonoteki: inspiracja czy przeżytek” w Bibliotece Głównej
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w dniach 21-23
października 2013 r.
- podjęto prace związane z planowaną publikacją materiałów dwu konferencji Fonotek (łódź
2012 i Bydgoszcz 2013)
- przygotowano wniosek o podjęcie działań zmierzających do reifikacji przepisów
dotyczących Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
- członkowie Zarządu Sekcji weszli w skład Komisji ds. Ochrony Dóbr Kultury Muzycznej
powołanej przez ZG Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków pod przewodnictwem ZG
SPAM dr Katarzyny Janczewskiej-Sołomko.
- członkowie sekcji brali udział (jako wykładowcy i słuchacze) w szkoleniach i konsultacjach.

- utrzymywano kontakty z IASA, przewodnicząca Sekcji wzięła udział w Konferencji IASA
w Wilnie, jako przedstawiciel SPAM, reprezentowała również Sekcję Fonotek SBP.
- w 2013 r. odbyło się 6 zebrań (w tym 2 zarządu nowej kadencji)
Zespół do spraw Bibliografii Regionalnej
Zorganizowano
- ogólnopolską konferencję „Bibliografie różnych kultur” - 31. Spotkanie Zespołu ds.
Bibliografii Regionalnej – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 2425 kwietnia 2013 r. Uczestniczyli pracownicy bibliotek publicznych, pedagogicznych,
uczelnianych, Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu w Białymstoku, goście z bibliotek Wilna i
Grodna, a także przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych (ok. 70
osób). Podczas obrad omawiano zagadnienia bibliografii regionalnej/krajoznawczej na
Litwie, Ukrainie, w Rosji oraz w Polsce. Przedstawiono dokonania bibliografii regionalnej
prowadzonej przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz
Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży. Zwrócono uwagę na specyfikę bibliografii
wielokulturowego regionu, zróżnicowanego zarówno pod względem etnicznym, jak i
religijnym. Została także zaprezentowana cyfrowa platforma ibukLibra, udostępniającą
książki w wersji elektronicznej. Konferencję oceniono jako ważną ze względu na wymianę
informacji o stanie warsztatów bibliografii regionalnej w sąsiadujących ze sobą krajach.
Wskazała ona tematykę następnych spotkań bibliografów, na których należałoby rozpatrywać
kwestie kooperacji w tworzeniu źródeł informacji, jakimi są bibliografie regionalne.
- 32. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej – Biblioteka Narodowa, 23 października
2013 r. W spotkaniu uczestniczyło 35 bibliotekarzy z bibliotek publicznych, pedagogicznych,
Biblioteki Narodowej. Zebrani omawiali kwestie przestrzeni informacyjnej bibliografii
regionalnej w kontekście organizacyjnym. Analizowali rejestrację poloników zagranicznych
w bibliografii regionalnej oraz obecność bibliografii regionalnych w bibliotekach cyfrowych.
Zagadnienia bibliografii regionalnych w innych krajach poruszono w referacie Tematyka
bibliografii regionalnej i zasobów regionalnych na podstawie piśmiennictwa zagranicznego
rejestrowanego w „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej”.
Wykazano, że bibliografia regionalna w takich krajach, jak: Węgry, Czechy, Słowacja, Rosja,
Niemcy jest ważnym elementem systemu informacyjnego. W drugiej części Spotkania
dokonano podsumowania działalności Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej przy
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kadencji 2009-2013 oraz
wybrano Zarząd na lata 2013-2017. Uczestnicy obrad zgłosili tematy i zagadnienia, którym
należałoby poświęcić spotkania bibliografów w nowej kadencji. Są to m.in.: promowanie
bibliografii regionalnej jako ważnego elementu komunikacji społecznej i dziedzictwa
kulturowego, opracowanie różnych typów dokumentów na potrzeby bibliografii regionalnej,
bibliografie regionalne w świecie, poszerzenie współpracy w zakresie bibliografii regionalnej,
zintegrowanie bibliografii regionalnych na stronach internetowych (wspólna wyszukiwarka,
platforma linków)
Na wniosek uczestników Ogólnopolskiej Konferencji „Bibliografia regionalna w komunikacji
publicznej”, która odbyła się w dniach 18-19 października 2012 roku w Lublinie,
Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk przesłała na początku stycznia br. do dyrektorów

wojewódzkich bibliotek publicznych założenia i wymagania do prezentacji bibliografii
regionalnej na stronach www bibliotek, opracowane przez Zespół ds. Bibliografii Regionalnej
ZG SBP – opublikowany w “Bibliotekarzu” 2013 nr 1.
Ogólnopolskie spotkania Zespołu organizowane cyklicznie mają charakter otwarty. Materiały
dostarczone przez referentów - prezentacje i referaty oraz informacje o spotkaniach są
zamieszczane na portalu SBP
(www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/zespol_do_spraw_bibliografii_regionalnej).
Członkowie Zespołu współpracowali z Biblioteką Narodową w zakresie relacji i powiązań
bibliografii regionalnych z bibliografią narodową jak również z pozostałymi sekcjami i
komisjami SBP w tym z Komisją Nowych Technologii oraz Komisją Opracowania
Rzeczowego Zbiorów.
Informowano o pracach i działaniach Zespołu oraz publikowanie tych wiadomości w
Internecie (ogólnopolski portal bibliotekarski www.sbp.pl, strony własne bibliotek,), prasie
fachowej (m.in. „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny”, „Biuletyn Informacyjny ZG SBP”,
newsletter portalu www.sbp.pl oraz czasopisma regionalne bibliotekarskie).
Aktywny udział członków (referaty, uczestnictwo) w fachowych krajowych konferencjach
naukowych seminariach, warsztatach dotyczących bibliografii i różnorodnej problematyki
bibliotekarstwa: automatyzacji, opracowania formalnego i rzeczowego, informacji regionalnej
itp.
Opracowała
Marzena Przybysz

