
Sprawozdanie z działalno ści komisji, sekcji i zespołów ZG SBP w 

2012 r.  

 

W roku 2012 w ZG SBP działały następujące komisje, sekcje i zespoły: 

• Komisja ds. Edukacji Informacyjnej 

• Komisja Nowych Technologii 

• Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów 

• Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów  

• Komisja Odznaczeń i Wyróżnień  

• Komisja Zarządzania i Marketingu  

• Sekcja Bibliotek Muzycznych  

• Sekcja Bibliotek Naukowych  

• Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych  

• Sekcja Bibliotek Publicznych  

• Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

• Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 

• Sekcja Fonotek 

• Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej. 

Działała również Rada Programowa Wydawnictwa SBP. W związku ze śmiercią jej 

długoletniego przewodniczącego, prof. dr hab. Marcina Drzewieckiego, nowym 

przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, dyrektor Instytutu 

Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.  

Zarządy  komisji, sekcji i zespołów są w dużej mierze odpowiedzialne za 

realizację przyjętej na Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich (Konstancin-Jeziorna, 31 czerwca 2009 r.) Strategii SBP na lata 2010-2021. 

Poniżej omówiono dokonania najbardziej aktywnych komisji, sekcji i zespołów w roku 

2012.  Pełne wersje sprawozdań dostępne są na stronach komisji, sekcji i zespołów 

(na portalu www.sbp.pl).   

 

 

 



KOMISJA ds. EDUKACJI INFORMACYJNEJ  

Odbyło się jedno posiedzenie w trybie zdalnym oraz jedno tradycyjne. 

Wykonane prace: 

• zorganizowano ogólnopolską konferencję „Edukacja informacyjna i medialna. 

Archipelagi Wiedzy” (Warszawa, 4-5.10), we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką 

w Warszawie; 

• opublikowano polską wersję wytycznych IFLA pt. Guidlines on Information Literacy 

for Lifelong Learning [Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe 

życie. Wytyczne], Jesus Lau (Ed.) - w formatach dla urządzeń mobilnych.  

• promowano edukację informacyjną (blogi, serwisy społecznościowe, czasopisma dla 

bibliotekarzy); 

• aktywnie współpracowano z: Portalem sbp.pl, Sekcją IFLA ds. Information Literacy, 

Biblioteką Pedagogiczną w Trzebnicy (realizacja cyklu spotkań poświęconych 

edukacji informacyjnej) 

• organizacja / współorganizacja / czynny udział: 

�  seminarium „Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki”, 

organizowanym przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 

Górniczej, w ramach cyklu „Informacja w świecie cyfrowym” – 23 

kwietnia 2012 r. (http://www.sbp.pl/artykul/?cid=4776&prev=260 ) 

�  warsztaty z Wendy Holliday (Utah State University); 7/05/2012 r., 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.  

�  warsztaty dla bibliotekarzy podczas III Ogólnopolskiego kongresu 

bibliotek publicznych „Biblioteka z wizją” (11-12.10), pt. „Gotowi do 

odbioru – gotowi do nadawania. Kompetencje informacyjne i medialne 

na co dzień”.  

 

KOMISJA NOWYCH TECHNOLOGII  

Wykonane prace, podjęte zadania: 

• administracja zasobem cyfrowym SBP w Zachodniopomorskiej Bibliotece 

Cyfrowej,  

• współorganizacja i udział w X konferencji z cyklu: Automatyzacja Bibliotek 

Publicznych,  



• przygotowanie Raportu o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych,  

• współpraca ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie,  

• udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Cyfrowa Równych Szans”,  

• prowadzenie podstrony Komisji na portalu SBP,  bloga komisji, strony na 

Facebooku. 

 

KOMISJA ODZNACZE Ń I WYRÓŻNIEŃ 

W ciągu roku Komisja zorganizowała 8 spotkań, w czasie których analizowano 

i opiniowano wnioski na odznaczenia i wyróżnienia zgłoszone do   ZG SBP przez 

upoważnione ogniwa organizacyjne. 

W okresie  sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie wnioski 

na następujące odznaczenia organizacyjne: 

• Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” (Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Krakowie, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia 

Społecznego w Warszawie), 

• Honorową Odznakę SBP – przyznano 17 osobom, 

• Medal „W dowód uznania ”  – przyznano  65 osobom oraz 9 instytucjom. 

Komisja rozpatrzyła i poparła wnioski na odznaczenia resortowe: 

Medal Złoty Zasłużony Kulturze Gloria Artis (1 - dla SBP z okazji 95-lecia), Medal 

Srebrny Zasłużony Kulturze Gloria Artis (10), Medal Brązowy Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis (4), Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (14), Złoty Medal 

Za Długoletnią Służbę (4), Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Komisja poddała analizie regulaminy: Nadawania Godności Członka 

Honorowego SBP oraz Honorowej Odznaki SBP i zaproponowała Zarządowi 

Głównemu wprowadzenie zmian. Kol. Ewa Stachowska – Musiał (sekretarz Konkursu 

Bibliotekarz Roku) zajmowała się przebiegiem i podsumowaniem wyników konkursu.  

 

KOMISJA ZARZ ĄDZANIA I MARKETINGU  

Wykonane prace, podjęte zadania: 



• współorganizowanie wraz z Ateneum - Szkołą Wyższą w Gdańsku, 

Biblioteką Gdańską PAN oraz Uniwersytetem Gdańskim VI Bałtyckiej Konferencji 

„Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" ph.: Bibliotekarze i czytelnicy w dobie 

nowych technologii i koncepcji; organizacyjnych bibliotek (17-18 maja 2012 r., 

Gdańsk), 

• przygotowywanie monografii pokonferencyjnej, 

• wydanie 4-go numeru czasopisma Zarządzanie Biblioteką, 

• aplikacja (pozytywnie rozpatrzona) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego o wpisanie czasopisma Zarządzanie Biblioteką na listę czasopism 

punktowanych (4 punkty rankingowe), 

• kontynuacja prac nad stroną internetową Komisji. 

 

SEKCJA   BIBLIOTEK  MUZYCZNYCH.  POLSKA  GRUPA  NARODOWA   IAML 

Organizacja spotkań roboczych i konferencji:   

• VI Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia,  30 maja 2012, 

Warszawa, Centrum NUKAT, BUW 

• „Konferencja „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach Polskich”, 26–28 

września 2012, Gniezno, Muzeum Archidiecezjalne. 

 

Działalność międzynarodowa w ramach IAML:  

• organizacja dwudniowego zebrania Zarządu Głównego IAML w Bibliotece i 

Fonotece Instytutu Muzykologii UJ w Krakowie w dniach 2-3 marca 2012 

• przeprowadzanie procedury zgłaszania referatów oraz przygotowywanie 

programu konferencji IAML 2013 w Wiedniu 

• udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek 

Muzycznych, Montreal, 22-27 lipca 2012.  

 

Działalność informacyjna:  

• kontynuacja prac nad informatorem „Biblioteki Muzyczne w Polsce”, 

dostępnym na stronie Sekcji Bibliotek Muzycznych 

(http://www.iaml.pl/informator/), 



• przygotowanie raportu dla Instytutu Muzyki i Tańca „Biblioteki muzyczne i 

ośrodki dokumentacji muzycznej”, 

• prowadzenie strony internetowej (www.iaml.pl) i listy dyskusyjnej 

(bibmuz@googlegroups.com) 

 

SEKCJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH  

Wykonane prace, podjęte zadania: 

• monitorowanie i opiniowanie bieżącej sytuacji bibliotek pedagogicznych 

(pismo do MEN w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego bibliotek 

pedagogicznych, pisma do władz samorządowych i miejskich w sprawach 

likwidacji filii bibliotek pedagogicznych i redukcji etatów nauczycieli 

bibliotekarzy w bibliotekach szkolnych). 

• organizacja we współpracy z magazynem EduFakty Uczę Nowocześnie 

konferencji w bibliotekach pedagogicznych: 

o Mobilna edukacja w XXI wieku – marzec i październik 2012 r. w 14 

bibliotekach, 

o Cyfrowa szkoła – czyli jaka? - listopad – grudzień 2012 r. w 5 

bibliotekach 

• organizacja szkoleń i warsztatów dla członków redakcji serwisu Elektroniczna 

Biblioteka Pedagogiczna SBP: 

o warsztaty z zakresu pisania tekstów i pracy redakcyjnej Pokaż to 

słowami, Agata Szczotka-Sarna – 19 maja 2012 r.  

o Jak przygotować profesjonalny tekst do gazety lub internetu, aby nie 

zanudzić odbiorcy, uniknąć błędów i osiągnąć swój cel, Janusz 

Wierzbicki – 23 listopada 2012 r.  

o warsztaty Adresaci biblioteki. Identyfikacja. Potrzeby. Nastawienie, 

Marek Jurowski – 24 listopada 2012 r.  

• udział w pracach Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania 

bibliotek publicznych i pedagogicznych. 

• opublikowanie pierwszego numeru czasopisma elektronicznego Biuletyn 

Nauczycieli Bibliotekarzy E-learning w bibliotekach pedagogicznych - wrzesień 

2012 r. 



Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP przygotował i uruchomił we 

wrześniu 2012 r. na platformie Moodle Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu kurs e-

learningowy Język angielski dla bibliotekarzy adresowany do wszystkich bibliotekarzy 

oraz objął patronatem 10 konferencji oraz jubileusz 90-lecia Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Krakowie.  

SEKCJA CZYTELNICTWA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Przedstawiciele Sekcji wzięli udział w: 

• międzynarodowej konferencji „O potrzebie zawodu biblioterapeuty?” 

organizowanej przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne i Państwowe 

Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we 

Wrocławiu oraz jubileuszu 15-lecia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego 

(październik 2012r.) 

• zrealizowano (wspólnie z WBPiCAK w Poznaniu, Polskim Towarzystwem 

Biblioterapeutycznym (Wrocław) i Centrum Kształcenia Biblioterapeutów): 

• 2 kursy biblioterapii I stopnia (34 osoby),  

• 1 kurs II stopnia (18 osób)  

• warsztaty z zakresu arteterapii (13 osób). 

 

 SEKCJA FONOTEK  

Wykonane prace, podjęte zadania: 

• zorganizowanie IV. Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek Gromadzenie… i co 

dalej? (25-26 października 2012 r., Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi -współorganizator konferencji). 

Planowane jest wydanie pełnych materiałów konferencyjnych; 

• organizacja kolejnego spotkania dotyczące Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego (9 lutego 2012, siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Polskich Artystów Muzyków w Warszawie); 

• kontynuowano prace nad bibliografią polskiej fonografii.  

Kontynuowano owocną współpracę z Sekcją Bibliotek Muzycznych SBP – Polską 

Grupą Narodową IAML.  

 



ZESPÓŁ DS. BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ  

Wykonane prace, podjęte zadania: 

• zorganizowanie 30. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej jako 

ogólnopolskiej Konferencji „Bibliografia regionalna w komunikacji publicznej”: - 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 18-19 

października 2012 r.  

Kontynuowano tematykę dostępu do bibliografii regionalnych na stronie 

internetowej biblioteki, nazewnictwa i oferowanych użytkownikom kryteriów 

wyszukiwawczych. Rozpatrywano problemy bibliografii specjalnych oraz znaczenie i 

rolę retrospektywnych i bieżących bibliografii regionalnych w komunikacji społecznej. 

Zapoznano się z modułem służącym do tworzenia bibliografii regionalnej w systemie 

MAK+. Omówiono retrospektywną Bibliografię Lubelszczyzny 1801-1944. 

Przedstawiano dokonania w zakresie bibliografii regionalnych miejskich i 

powiatowych bibliotek publicznych w Białej Podlaskiej, Zamościu i Łęcznej oraz 

Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Na wniosek uczestników konferencji 

Przewodnicząca Zespołu w imieniu wszystkich wystosowała list do Zarządu 

Głównego w sprawie wsparcia Zespołu w ulepszeniu dostępności bibliografii 

regionalnych na stronach internetowych poszczególnych bibliotek.  

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, Komisją Edukacji Informacyjnej.  

• informowanie o pracach i działaniach Zespołu oraz publikowanie wiadomości w 

Internecie (ogólnopolski portal bibliotekarski www.sbp.pl, strony własne bibliotek), 

w prasie fachowej (m.in. „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny”, „Biuletyn 

Informacyjny ZG SBP”, newsletter  portalu www.sbp.pl oraz czasopisma 

regionalne bibliotekarskie). 

• członkowie Zespołu brali aktywny udział w fachowych krajowych konferencjach 

naukowych, seminariach, warsztatach dotyczących bibliografii i różnorodnej 

problematyki bibliotekarstwa: automatyzacji, opracowania formalnego i 

rzeczowego, informacji regionalnej itp. 

                                                                                 opracowanie Ewa Chrzan  


