
Plan pracy na 2010 rok Zarządu Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych 
przy Zarządzie Głównym SBP

I. Działalność naukowa:
1. Organizacja konferencji :

• XII  Ogólnopolskiej  Konferencji  Bibliotek  Niepaństwowych  Szkół 
Wyższych  pt. „Biblioteki  akademickie  w  środowisku  naukowym,  we  
wspólnocie  uniwersyteckiej,  w  społeczności  lokalnej” (gospodarzem  będzie 
Firma Księgarska Wiesława Juszczaka z Łodzi – 08-10.09.2010 Wielka Wieś 
koło Krakowa;

• Konferencja  "Biblioteka dla Przyszłości II", 26.03.2010 r. Chorzów Wyższa 
Szkoła  Bankowa  w  ramach  XXII  Forum  Sekcji  Bibliotek  Szkół  
Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

II. Działalność wydawnicza:
1. Wzmocnienie  redakcji  i  formy  wydawanego  ISBNiK-u  (elektronicznego 

informatora  sekcji)  oraz  wydawanie  biuletynu  elektronicznego  Konfraterni 
Turystycznej  „KT”  przez  Wojciecha  Rozwadowskiego  z  Wyższej  Szkoły 
Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie).

2. Opracowanie „Bibliografii publikacji pracowników bibliotek niepaństwowych  
szkół wyższych” – Zakres treściowy: nieograniczony. Zasięg chronologiczny: 
za okres zatrudnienia w bibliotekach uczelni niepaństwowych, bez względu na 
tryb zatrudnienia.

3. Ożywienie  i  spopularyzowanie  strony WWW naszej  Sekcji  oraz stworzenie 
internetowej  platformy,  umożliwiającej  poradnictwo,  wzajemne  wsparcie  i 
wymianę doświadczeń (np. dokumentacja wewnętrzna biblioteki, audyty itp.).

4. Wzmocnienie aktywności popularyzatorskiej  na blogach: dr S. Kubowa, W. 
Rozwadowskiego i dr H. Hollendra.

III. Działalność szkoleniowa:
1. Organizacja  warsztatów  czy  szkoleń  według  zainteresowań  środowiska 

bibliotekarskiego,  skupionych  wokół  zagadnień  wszechstronnego  rozwoju 
zawodowego  oraz  szkoleń  z  narzędzi,  programów,  baz  danych  i  języków 
wyszukiwawczych,  niezbędnych  w  pracy  współczesnego  bibliotekarza 
(zlecanie  szkoleń  profesjonalnym  firmom  lub  organizowanie  warsztatów 
szkoleniowych przez wcześniej przeszkolonych pracowników bibliotek w razie 
takich życzeń członków Sekcji);

2. Podejmowanie inicjatyw Zarządu SBP;
3. Dzielenie  się  doświadczeniami  w  ramach  współpracy  bibliotekarzy  czy 

dyrektorów  bibliotek  ze  środowiskiem  młodszych  kolegów  w  wykładach 
otwartych.

4. Od 12-15.05.2010 r.  Sekcja Bibliotek  Szkół  Wyższych  SBP w Katowicach 
organizuje  5tą  edukacyjną  wycieczkę  zagraniczną  do  Wiednia  (do  4ech 
wiedeńskich bibliotek, w tym z Austriacką Bibliotekę Narodową – organizator 
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.

IV. Działalność popularyzatorska i integracyjna:
1. Objęcie działaniem Sekcji wszystkich bibliotek uczelni niepaństwowych oraz 

dążenie do uruchomienia lokalnych sekcji bibliotek niepaństwowych w celu 
intensywnej organizacji przedsięwzięć szkoleniowych,



2. Zapraszanie  do  bibliotek  znanych  twórców  na  spotkania  autorskie 
(popularyzacja kultury, sztuki, muzyki, nauki wśród czytelników),

3. zintensyfikować  działania,  ukierunkowane  na  promocję  Sekcji  oraz 
„werbunek” bibliotekarzy do kół SBP lub sekcji środowiskowych; nawiązać 
kontakty  z  bibliotekami  Państwowych  Wyższych  Szkół  Zawodowych. 
Przydatny  byłby  pisemny  instruktaż  dla  bibliotekarzy,  informujący  o 
kolejności  działań  niezbędnych  do  wstąpienia  do  SBP.  Należy  jednakże 
podkreślić, że można być członkiem Sekcji, nie będąc członkiem SBP,

4. Wystąpiono  do  ZG  SBP  o  odznaczenie  dla  Wojciecha  Rozwadowskiego 
(medal za zasługi dla bibliotekarstwa za działalność na rzecz środowiska).

V. .Współpraca:
1. Kontynuowanie współpracy z Zarządem Głównym SBP
2. Nawiązanie współpracy z Komisją Zarządu i Marketingu przy ZG SBP
3. Nawiązanie współpracy z Rektorami Szkół Wyższych

VI. Inicjatywy regionalne:
1. Prowadzenie badań w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

a) „Satysfakcja użytkowników biblioteki WSB” – kontynuacja,
b) „Stres w zawodzie bibliotekarza”

2. Wycieczka integracyjna do Biblioteki Kórnickiej – kwiecień 2010 r.
3. Seminarium „Biblioteki świata” – w Tygodniu Bibliotek - kontynuacja.
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