SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI, SEKCJI I ZESPOŁÓW ZG SBP
w 2014 r.
Sekcje, komisje i zespoły ZG SBP wypełniając cele szczegółowe Strategii SBP za lata
2009-2021 jako płaszczyzna wymiany doświadczenia zawodowego dają możliwość
podejmowania nowych inicjatyw zawodowych oraz dzielenia się zdobywaną wiedzą.
Komisje, Sekcje i Zespół organizowały konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty.
Współpracowały pomiędzy sobą, z bibliotekami, samorządami lokalnymi, władzami
administracyjnymi i resortowymi. Członkowie poszczególnych komisji, sekcji i zespołu
wygłaszali referaty, publikowali teksty. Ich praca integruje środowisko i promuje
reprezentowane przez nich struktury.
Podejmowane działania miały związek z przekazywaniem praktycznych umiejętności i
wiedzy – warsztaty i seminaria kierowane były 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 działają w organizacjach
międzynarodowych.
Organizacja pracy jednostek: podstawą działań były spotkania robocze, na których
przygotowywano plany i metody pracy, programy konferencji, warsztatów, seminariów.
Sekcje, komisje i zespoły są miejscem, gdzie można realizować zawodowe pasje i
pomysły. Działania kreują m.in. wizerunek SBP w środowisku. Działalność struktur jest
prezentowana na konferencjach, warsztach, seminariach, prezentacjach, publikacjach, w
portalu sbp.pl - zakładce komisje, sekcje, zespoły, blogach, profilach facebookowych, itp.
W 2014 r. przy ZG SBP działały następujące jednostki:
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 (przewodnicząca: Kiriakos Chatzipentidis)
9. Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (przewodniczący: Stefan
Kubów)
10. Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodniczący: Wiesława
Budrowska)
11. Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodnicząca: 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
- Prowadzenie strony internetowej KEI na portalu SBP
- Prowadzenie profilu Edukacja Informacyjna na Facebooku
- Patronat nad konferencją WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni. Informacja w świecie
cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 18-19.03.2014
- Tłumaczenie Deklaracji Moskiewskiej na język polski
- Współpraca merytoryczna przy opracowaniu gry planszowej dla dzieci i młodzieży
Odkrywcy Internetu
- Publikowanie przez członków KEI tekstów związanych z edukacją informacyjną (E.
Rozkosz, Zuzanna Wiorogórska) w czasopismach polskich i zagranicznych
- Udział członków KEI w konferencjach, warsztatach, szkoleniach związanych z edukacją
informacyjną na terenie kraju i za granicą (Joanna Dziak - Kraków, Zuzanna Wiorogórska Chorwacja)
Komisja Nowych Technologii
- Administrowanie zasobem cyfrowym SBP w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej
- Prowadzenie podstrony Komisji na portalu SBP, bloga komisji, strony na Facebooku
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów
- Promowanie specjalistycznej tematyki ochrony i konserwacji narodowego zasobu
bibliotecznego na forum krajowym
- Współpraca w organizowaniu II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,
Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2014 (79 października 2014).
SBP za współpracę merytoryczną przy tworzeniu programu, otrzymało podziękowanie od
organizatora MTPolska. W Targach Beata Czekaj-Wiśniewska brała udział jako moderator
jednego z panelu. Prezentowana także była wystawa poświęcona konserwacji żołnierskich
gazetek ściennych.
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 4 posiedzenia i kilkanaście konsultacji
mailowych, podczas których analizowano i zaopiniowano 101 wniosków o odznaczenia.
Pozytywnie zaopiniowano 59 z nich, na:
Odznaczenia i wyróżnienia resortowe - 3 wnioski o odznaczenia oraz 3 o wyróżnienia
Odznaczenia SBP: Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” – dla Biblioteki Pedagogicznej
w Poznaniu; Honorowa Odznaka SBP - 11 wniosków; Medal „W dowód uznania” – 42
wnioski
- Wprowadzenie do Elektronicznej Bazy Członków SBP dostępnych informacji o
przyznanych odznaczeniach SBP z lat 1998-2013
- Opracowanie zasad zgłaszania wniosków o odznaczenia, które są umieszczone na portalu
SBP, obok regulaminów odznaczeń SBP
Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
- Organizacja spotkania bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych we współpracy z Ośrodkiem
Rozwoju Edukacji, 6-7 listopada 2014, Sulejówek
- Organizacja warsztatów: „Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w bibliotekach.
Przyszłość charakterystyki rzeczowej zbiorów bibliotecznych”, 20-21 listopada 2014 r.,
Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
- Współpraca w zakresie i opracowania rzeczowego zbiorów w bibliotekach pedagogicznych
- Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu ds. Rozwoju JHP BN oraz warsztatach
organizowanych przez Mediatekę w Ośrodku Rozwoju Edukacji
Komisja Zarządzania i Marketingu
- Współorganizacja z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską konferencji: VIII
Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek pt. „Czytelnictwo w dobie
informacji cyfrowej – rozwój, bariery, technologie”, Gdańsk, 15-16 maja 2014
- Opublikowanie szóstego numeru czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”
- Pozyskanie nowych członków do Komitetu Naukowego czasopisma
- Złożenie wniosku rejestracyjnego do bazy ERICH
- Prace nad wprowadzeniem pełnych tekstów artykułów z czasopisma do platformy
elektronicznej UG

- Nawiązanie współpracy z Rumuńskim Stowarzyszeniem Bibliotekarzy
Sekcja Bibliotek Muzycznych – Polska Grupa Narodowa IAML
- xorganiwouanie webrań ({4.y|.{yz4 r. u Biblioteka Głóuna nkademii Mtwvcwnej im. Iarola
Szymanowskiego, Katowice – przedmiotem obrad bvło: orzygotowania do Jubileuszu 50-lecia
Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w 23-{4.y9.{yz4 u Warswauie* oromocja dwiałalności Sekcji*
dwiałalność międwvnarodoua, Czasopisma muzyczne w bibliotekach cyfrowych – lista
czasopism, stan digitalizacji, propowvcje dalswvch dwiałań)
- Zorganizowanie konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.
Cała aktvuność cwłonkóu xarwądt koncentrouała się na organiwacji tvch obchodóu.
Pieruswego dnia odbvła się oficjalna trocwvstość jtbileuszowa w Bibliotece Uniwersyteckiej w
Warswauie* u drtgim dnit u Narodouvm Instvttcie Frvdervka Chooina miała miejsce
konferencja watvttłouana „Mtwvcwna informacja jttra”. W trocwvstości tcwestnicwvli
bibliotekarwe mtwvcwni w całej Polski reorewenttjącv Bibliotekę Narodouą* biblioteki
tniuersvtetóu i akademii mtwvcwnvch* oddwiałv mtwvcwne bibliotek tniuersyteckich i bibliotek
otblicwnvch* biblioteki ośrodkóu mtwvkologicwnvch* Bibliotekę Narodouego Instytutu Fryderyka
Chooina* Bibliotekę Racwvńskich* Bibliotekę Śląską* Bibliotekę Mtwetm-xamkt u Łańctcie oraw
Archiwum Polskiego Radia.
xarwąd Sekcji otrwvmał licwne listy z pozdrowieniami oraw grattlacje* które orwesłali: Sekretarz
Generalny IAML – Pia Shekhter* Cwłonkouie xarwądt Głóunego InML* Iierounictuo Centrali
RISM ue Frankftrcie nad Menem* Węgierska Grtoa Narodoua InML* Dvrektor Biblioteki
Narodowej – dr Tomasz Makowski, Dyrekcja Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Prezes
Stowarzyswenia Polskich nrtvstóu Mtwvkóu – Jan Poois* Prweuodnicwącv Sekcji dwiałającvch
orwv xarwądwie Głóunvm SBP* Wiesłaua Dwiechciouska i nniela Iolbtsweuska – bvłe Cwłonkinie
xarwądt Sekcji oraw licwne grono Prwvjaciół i Cwłonkóu Sekcji.
Obecna bvła orweuodnicwąca InML Barbara Dobbs Mackenwie. Obecność Prweuodnicwącej IAML
na jubiletswt Sekcji Bibliotek Mtwvcwnvch i jej uvstąoienie bvłv dla tcwestnikóu swcwególnie
uażne. Śuiadcwvłv nie tvlko o twnanit dla dokonań oolskich bibliotekarwv mtwvcwnvch na
orwestrweni }y lat* ale też o uielkiej żvcwliuości i serdecwnvch relacjach nauiąwanvch podczas
wcześniejswvch konferencji InML.
Ważnvm momentem jtbiletswouej trocwvstości bvło uręcwenie najbardwiej wasłtżonvm
cwłonkom Sekcji odwnacweń i medali.
- Brąwouv Medal xasłtżonv Itlttrwe Gloria nrtis otrwvmał nndrwej Soów (Warswaua);
- Honorouą Odwnakę SBP otrwvmali: Jolanta Bvcwkouska-Swtaba (Warswaua) i Stanisłau
Hrabia (Irakóu);
- Medal „W douód twnania” – Iuona Bias (Iatouice)* Irvstvna Bielska (Łódź)* Wiesłaua
Dwiechciouska (Swcwecin)* Eua Iowłouska (Warswaua)* Piotr Mactleuicw (Warswaua)* Anna
Michalska (Gdańsk)* ndam Mrvgoń (Warswaua);
- List Grattlacvjnv od Prweuodnicwącej SBP – Ewa Hauptman-Fischer (Warszawa), Andrzej
Jawdon (Pownań)* Iarolina Skalska (Warswaua).

- Z okazji jubileuszu wydano soecjalną otblikację 50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 1964-2014 oraz przygotowano okolicznościouą
uvstauę w licwnvmi sorauowdaniami* orogramami uswvstkich krajouvch konferencji* bogatą
doktmentacją fotograficwną oraw otblikacjami.
W drugim dniu jubileuszu w Narodouvm Instvttcie Frvdervka Chooina u Warswauie odbvła się
Ionferencja „Mtwvcwna informacja jttra”. Celem Ionferencji bvła refleksja nad informacją
mtwvcwną oraw określenie oersoektvu jej rowuojt u oblicwt udrażania nouvch technologii*
takich jak tworzenie cvfrouvch kolekcji* rowuój katalogóu komotterouvch* oowvskiuanie
nowoczesnych zasobóu* udrażanie nouvch narwędwi do gromadwenia i orewentacji informacji
muzycznej, oraz przeobrażeń organiwacvjnvch bibliotek.
Konferencja stuorwvła okawję do uvmianv ooglądóu na temat orwvswłości bibliotekarstwa
mtwvcwnego. Dokonania cwłonkóu Sekcji u ciągt }y lat ookawtją* że bibliotekarwe mtwvcwni
wnakomicie dostosoutją się do nouvch rowuiąwań ooorwew usoółoracę krajouą i wagranicwną.
Organizacja Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Mtwvcwnvch SBP bvła możliua dwięki usoarcit
finansouemt Ministerstua Itlttrv i Dwiedwictua Narodouego oraw usoółoracv w Instytucjami
Partnerskimi – Biblioteką Uniuersvtecką u Warswauie* Narodouvm Instvtttem Frvdervka
Chopina, Polskim Centrum Informacji Mtwvcwnej POLMIC i Międwvnarodouvm Festiualem
Mtwvki Wsoółcwesnej „Warswauska Jesień”.
- Udwiał u konferencjach Międwvnarodouego Stouarwvswenia Bibliotek Mtwvcwnvch InML
(Konferencja IAML w Antwerpii, 13-18 lipca 2014 r.). Polskie referaty to m. in. Hanny Bias, Longterm cooperation between the Flemish media artist Jan Fabre and the composer from Katowice
Eugeniusz Knapik. Axiological aspects of the creation. Prowadzanie sesji przez Stanisłaua
Hrabigo „Belgian mtsical ctlttre – connections”* „Crossing musical borders of cultures and
societies. Ponadto, S. Hrabia orwedstauił sorauowdanie w dwiałalności Polskiej Grtov Narodouej
InML (róunież ootblikouane na stronie www.iaml.info) oraw tcwestnicwvł u webranit
przedstauicieli Grto Narodouvch InML. W nntueroii odbvło się webranie robocwe
orwedstauicieli komitetóu narodouvch orojektt bibliograficznego RILM Abstracts of Music
Literature* u którvm tcwestnicwvł Stanisłau Hrabia. Ewa Hauptman-Fischer* bvła tdwiał u
posiedwenit Iomitett Ioordvnacvjnego RISM* którego stała się cwłonkiem u {yz4 r. (oor. 4.4).
- Prace u xarwądwie Głóunvm Międwvnarodouego Stouarwvswenia Bibliotek Mtwvcwnvch
Stanisłau Hrabia* uiceorweuodnicwącv InML* cwłonek xarwądt Głóunego InML brał tdwiał
zebraniach xarwądt Głóunego InML Brtkseli (8-9 marca 2014) oraz podczas konferencji IAML w
Antwerpii,
Stanisłau Hrabia* Prweuodnicwącv Iomitett Programouego InML/Fortm of Commissions and
Proffessional Branches - przygotowanie i przeprouadwanie orocedtrv wgłaswania referatóu i
olakatóu, przygotowanie programu Konferencji w Antwerpii, orouadwenie oosiedweń Iomitett
Programowego IAML w czasie Konferencji w Antwerpii
- Prwvgotouanie i orweorouadwanie orocedtrv wgłaswania referatóu oraw przygotowywanie
programu Kongresu IAML/IMS 2015 w Nowym Jorku (USA) ( 20-27 czerwca 2015)
- Ewa Hauptman-Fischer z Gabinett xbioróu Mtwvcwnvch Biblioteki Uniuersvteckiej u
Warswauie wostała uvbrana w czerwcu 2014 r. na cwłonka Iomitett Ioordvnacvjnego RISM

(Coordinating Committee). Wvbór Euv Hatotman-Fischer śuiadcwv o jej uielkim
waangażouanit u oracach RISM oraw dtżej aktvuności samego ośrodka RISM orwv Gabinecie
xbioróu Mtwvcwnvch BUW
Link do strony RISM: http://www.rism.info/en/organisation/international-partners.html
- Publikacje o dwiałalności Sekcji Bibliotek Mtwvcwnvch w okawji Jtbiletswt }y-lecia
- Prowadzenie strony internetowej pod adresem: www.iaml.pl. Stronę tę redagtją: Stanisłau
Hrabia i Karolina Skalska
- Prowadzenie listy dyskusyjnej* oośuięconej zagadnieniom bibliotekarstwa muzycznego.
Adres listy: bibmuz@googlegroups.com. Na liście jest zarejestrowanych 75 uczestnikóu w 48
bibliotek muzycznych
- Prowadzenie profilu na Facebooku https://www.facebook.com/IAMLPL

Sekcja Bibliotek Naukowych
- Współprganizowanie wraz z Sekcją Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP i
Zarządem Okręgu Dolnośląskiego SBP „Konferencji Bibliotekarzy Naukowych Sekcji
Bibliotek Naukowych SBP” pt.: Biblioteki naukowe – wyzwania a rzeczywistość. 09.06.2014,
Wrocław
- Wsparcie merytoryczne przy tworzeniu zapisów ws. trybu awansu na bibliotekarza
dyplomowanego w statucie Politechniki Poznańskiej
- Monitorowanie i wspieranie korzystnych uregulowań dot. dyplomowanych bibliotekarzy i
dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz wspieranie SBP w
działaniach legislacyjnych dot. bibliotek naukowych
– Sporządzenie opinii do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek naukowych oraz
ustalania ich wykazu. Projekt z dnia 7 kwietnia 2014
- Współpraca z Sekcją Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP w ramach
konsolidacji środowiska bibliotekarzy naukowych m.in. podczas spotkań Zarządu Oddziału
SBP we Wrocławiu
- Systematyczne spotkania członków Sekcji w wybranych bibliotekach naukowych
Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych

- Współprganizowanie XVI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych i
Publicznych Szkół Wyższych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce w
dniach 11-12 września 2014 r.
- Współprganizowanie z Sekcją Bibliotek Naukowych SBP i Zarządem Okręgu
Dolnośląskiego SBP „Konferencji Bibliotekarzy Naukowych Sekcji Bibliotek Naukowych
SBP” pt.: Biblioteki naukowe – wyzwania a rzeczywistość. 09.06.2014, Wrocław
- Współpraca z Sekcją Bibliotek Naukowych SBP w ramach konsolidacji środowiska
bibliotekarzy naukowych m.in. podczas spotkań Zarządu Oddziału SBP we Wrocławiu.
Strona sekcji: http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/isbn/czlonkowie.htm

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
- Spotkania redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP i członków Sekcji
Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP (kwiecień, listopad 2014 r.) ; Monitorowanie
bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicznych i szkolnych
- Szkolenia dla członków redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (27
kwietnia – warsztaty Quizy, testy online. ProProfs, ClassMaker - Hanna Basaj OEIiZK
Warszawa; 22 listopada – warsztaty Metodologia prowadzenia szkoleń – Marek Jurowski
Instytut Książki Warszawa
- Przeprowadzenie dwóch edycji kursu Język angielski dla bibliotekarzy (dwie edycje 43
osoby).
- Przeprowadzenie dwóch edycji kursu e-learningowego Infobrokering i zarządzanie
informacją (59 osób)
- Przygotowanie i utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy
bibliotek pedagogicznych Wspomaganie szkół i placówek w zakresie stosowania TIK –
wykorzystanie technologii i otwartych zasobów w procesie edukacyjnym – od 1 grudnia 2014
do 29 maja 2015 r.
- Opublikowanie trzeciego numeru czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli
Bibliotekarzy Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
- Utworzenie nowej zakładki w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Wspomaganie szkół i placówek
- Udział w pracach Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek
publicznych i pedagogicznych

- Udział w pracach zespołu eksperckiego – wzorcowe opisanie kwalifikacji nauczyciel
bibliotekarz w ramach Projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych
wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”
- Prowadzenie serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
– udział w uroczystych obchodach 50 rocznicy powołania Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
(23 – 24 września 2014 r. – Warszawa)
- Kontynuowanie współpracy z ogólnopolskimi czasopismami i portalami bibliotekarskimi
oraz instytucjami, które wspierają działania Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
SBP: Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Biblioteką Narodową,
Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Konferencją
Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Centrum Promocji Informatyki, z portalem SBP,
czasopismami: Biblioteka w Szkole, Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz
- Objęcie patronatem medialnym 16 seminariów, warsztatów, sesji konferencyjnych oraz
konferencji, między innymi: II Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych, VIII
Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy

Sekcja Bibliotek Publicznych
- Uregulowania organizacyjne sekcji, pozyskanie nowych członków
- Spotkanie członków Zarządu Sekcji (16.05.2015) w MBP w Szczecinie
- Członkowie uczestniczyli w dyskusjach dotyczących bibliotek publicznych.
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
- Promowanie specjalistycznej tematyki m.in. biblioterapeutycznej na forum krajowym.
- W ramach współrealizowanego przez WBPiCAK w Poznaniu i Polskie Towarzystwo
Biblioterapeutyczne we Wrocławiu – Centrum Kształcenia Biblioterapeutów zrealizowano
jeden pięciodniowy kurs z zakresu biblioterapii I stopnia
- We współpracy z PTB we Wrocławiu (które pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego) zorganizowano sześciodniowy kurs tworzenia bajki
terapeutycznej. Powstała publikacja w formie cyfrowej pn. Bajkoterapia pomaga dzieciom –
pliki do pobrania ze strony www.wbp.poznan.pl w zakładce strefa dla bibliotekarza/materiały
do pobrania

- Zrealizowano warsztaty przygotowujące bibliotekarzy do pracy z czytelnikami chorymi,
niepełnosprawnymi i z problemami społecznymi – Edukacja przez sztukę – efektywne
wykorzystanie pracy twórczej w zajęciach prowadzonych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
- Rozpoczęto przygotowania do konferencji Kultura czytania planowanej na kwiecień 2015 r.
Sekcja Fonotek
- Podjęto kroki zmierzające do archiwizacji cennych zasobów audiowizualnych:
wystosowano Apel dotyczący ochrony dziedzictwa fonograficznego, skierowany do
Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN (podpisany przez ponad dwudziestu
przedstawicieli instytucji gromadzących zbiory audiowizualne); przedstawiciele zarządu
Sekcji (przewodnicząca i członek zarządu) przeprowadzili rozmowę z dr Ziną Jarmoszuk,
dyrektorem Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN.
- Kontynuowano prace nad Bibliografią Fonografii Polskiej
- Rozpoczęto przygotowania do VI. Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek (Poznań 19-20 maja
2015) Archiwizacja zbiorów audiowizualnych – kaprys czy konieczność?
- Finalizowano (wspierając organizacyjnie redaktora publikacji) prace zmierzające do
wydania materiałów z V. i VI. Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek; opracowany materiał
zostanie przekazany wydawcy do końca lutego 2015 r.
- Przedstawiciele zarządu Sekcji Fonotek uczestniczyli w uroczystościach (połączonych z
sesją naukową) Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy
Narodowej IAML i przekazali na ręce Przewodniczącego tej Sekcji list gratulacyjny
- W 2014 roku odbyły się 4 zebrania zarządu Sekcji Fonotek SBP

Zespół do spraw Bibliografii Regionalnej
- Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji „Bibliografia regionalna a współczesny
użytkownik” - 33. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej – Książnica Beskidzka w
Bielsku-Białej, 2-3 czerwca 2014 r. Obrady odbywały się w Bielsku-Białej i Szczyrku. Celem
spotkania była wymiana doświadczeń, aktualnych informacji i cennych materiałów oraz
projektowanie działań związanych z tworzeniem bibliografii regionalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem bibliografii regionu bielskiego, w tym przedstawienie historii i osiągnięć
Książnicy Beskidzkiej, największej biblioteki publicznej tego okręgu. Kolejno szczegółowe
zagadnienia takie jak: baza „Beskidzkie ABC” - regionalna baza informacyjna tematycznie
dotycząca obszaru Beskidów, bibliografia regionalna, opracowywana w Miejsko-Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Pszczynie, „Zegadłowicziana” - kolekcja na którą składają się
dokumenty związane z Emilem Zegadłowiczem, dogłębna analiza organizacji prac nad
bibliografią regionalną na podstawie ankiet przesłanych przez wojewódzkie biblioteki

publiczne, biblioteka cyfrowa jako element zespołu usług informacyjnych biblioteki na
przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska
Cieszyńskiego, współpraca bibliotek na Dolnym Śląsku w zakresie tworzenia bibliografii
regionalnej oraz Bielskia Bibliografia Regionalna.
Ogólnopolskie spotkania Zespołu mają charakter otwarty. Dają możliwość wymiany
doświadczeń i spostrzeżeń z własnych obszarów działania bibliograficznego i wiedzy o
regionach, są okazją bliższego zapoznania się z problematyką podejmowaną na spotkaniach i
warsztatem bibliograficznym. Zacieśniają kontakty pomiędzy bibliografami regionalistami w
całym kraju. 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.
- Analiza organizacji prac nad bibliografią regionalną na podstawie ankiet przesłanych przez
wojewódzkie biblioteki publiczne została opracowana i przekazana do konsultacji i akceptacji
do członków Zespołu w regionie i przekazana do publikacji w czasopiśmie „Bibliotekarz”.
- Informowanie 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, uroczystych obchodach 50 rocznicy powołania Sekcji Bibliotek Muzycznych
SBP, itp.

Opracowała
Marzena Przybysz

