STRATEGIA STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH NA LATA 2010-2021

Nowelizacja na lata 2013-2021 przyjęta przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP w Warszawie
8 czerwca 2013 roku
(Uchwała nr 2/2013 Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie nowelizacji
„Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”)
Misja
Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja
środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i bibliotekarza.
Wizja
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przestrzenią partnerską dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.
Cele strategiczne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyjmuje na lata 2013-2021 następujące cele strategiczne:
I. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa
wiedzy
III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
W ramach każdego celu strategicznego wyznaczono cele szczegółowe.

Cel strategiczny I:
Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
Cel szczegółowy I.1: Wzmocnienie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i zawód
bibliotekarza
Wskaźniki: Uchwalenie nowej Ustawy o bibliotekach
Pozytywne zmiany przepisów prawnych mających wpływ na działalność bibliotek i pragmatykę zawodową bibliotekarzy
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Terminy: 2010-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Projekt I.1.1. Opracowanie
projektu nowej ustawy o
bibliotekach

Projekt Ustawy

2010-2012

ZG SBP
Zespól ds. opracowania
projektu Ustawy o
bibliotekach

Projekt I.1.2. Przedstawienie
projektu ustawy właściwym
ministerstwom i rzecznictwo w
sprawie podjęcia działań
legislacyjnych dotyczących
projektu ustawy o bibliotekach.

Liczba konsultacji i działań
promocyjnych na rzecz
zmiany ustawy o
bibliotekach

2011 – 2013

ZG SBP

ZG SBP
FRSI
wolontariat

Projekt nowej Ustawy o
bibliotekach

2013

Przekazanie projektu ustawy
do MKiDN

2013

FRSI
Konferencje
dyrektorów bibliotek
akademickich szkół
polskich,
wojewódzkich
bibliotek
publicznych,
bibliotek
pedagogicznych,
biblioteki,
organizacje
pozarządowe,
związki zawodowe

Projekt I.1.3. Działania na rzecz
pragmatyki zawodowej, w tym
ścieżek kariery zawodowej

Liczba opiniowanych
dokumentów
Liczba ekspertyz
Liczba innych działań

2012-2021

ZG SBP

Konferencje
dyrektorów bibliotek
akademickich szkół
polskich,
wojewódzkich
bibliotek
publicznych,
bibliotek
pedagogicznych,
biblioteki,
organizacje
pozarządowe,
związki zawodowe

ZG SBP
dotacje
wolontariat

Projekt I.1.4.

Liczba opinii

2012-2021

ZG SBP

Eksperci, biblioteki

ZG SBP

Partnerzy

Budżet
FRSI
ZG SBP
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Monitorowanie zmian
legislacyjnych i ich wpływu na
działalność bibliotek oraz na
zawód bibliotekarza

Liczba ekspertyz
Liczba innych działań

wolontariat
dotacje

Cel szczegółowy I.2: Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i realizowaniu programów rozwoju bibliotek
Wskaźniki: Poprawa warunków funkcjonowania bibliotek; zwiększenie efektywności współpracy sieci bibliotek
Terminy: 2012-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Projekt I.2.1. Działania na
rzecz rozwoju bibliotekarstwa i
informacji

Liczba opinii
Liczba ekspertyz
Liczba programów i
inicjatyw, w których bierze
udział SBP

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

2012-2021

ZG SBP

Eksperci, biblioteki
Komisja Informacji.
Naukowej PAN
(Oddział w Poznaniu)

ZG SBP
wolontariat
dotacje

Cel szczegółowy I.3 Upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa oraz inicjowanie opracowania nowych norm i standardów
Wskaźniki: Wdrożenie systemu badania efektywności bibliotek; powszechne stosowanie norm i standardów w bibliotekach
Terminy: 2010-2013
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

Projekt I.3.1. Opracowanie
zestawu wskaźników badania
efektywności bibliotek oraz
standardowego kwestionariusza
badania satysfakcji
użytkowników

Wykaz wskaźników dla
bibliotek publicznych

2010-2011

Wykaz wskaźników dla
bibliotek pedagogicznych

ZG SBP
Zespól ds. badania
efektywności bibliotek

FRSI,
biblioteki,
eksperci

2011-2012

ZG SBP
FRSI
dotacje
biblioteki

Standardowy
kwestionariusz badania
satysfakcji użytkowników

2012-2013

Przeprowadzenie badań
pilotażowych w

2012-2013

ZG SBP
Zespól ds. badania

FRSI
biblioteki

ZG SBP,
FRSI,

Projekt I.3.2. Badania
pilotażowe efektywności
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funkcjonowania bibliotek
publicznych i pedagogicznych
oraz satysfakcji użytkowników

bibliotekach publicznych
Opracowanie wyników
badań pilotażowych w
bibliotekach publicznych

2013

efektywności bibliotek
biblioteki

eksperci

dotacje,
biblioteki

ZG SBP
Zespól ds. badania
efektywności bibliotek,
biblioteki

FRSI,
biblioteki,
eksperci

ZG SBP,
FRSI,
dotacje,
biblioteki

Przeprowadzenie badań
pilotażowych w
bibliotekach
pedagogicznych
Opracowanie wyników
badań pilotażowych w
bibliotekach
pedagogicznych

2013

Przeprowadzenie badań
pilotażowych nt badania
satysfakcji użytkowników
bibliotek naukowych,
publicznych i
pedagogicznych
Opracowanie wyników
badań pilotażowych

2013

Projekt I.3.3.Opracowanie i
wdrożenie oprogramowania do
zbierania danych statystycznych
w celu obliczania wskaźników

Opracowanie założeń
systemu informatycznego

2013

Opracowanie i testowanie
oprogramowania

2013-2014

Projekt I.3.4. Działania
rzecznicze w sprawie
powszechnego stosowania w
bibliotekach wskaźników
badania efektywności bibliotek

Liczba akcji rzeczniczych
Liczba informacji w prasie
fachowej
Liczba innych działań

2012-2021

ZG SBP
Zespól ds. badania
efektywności bibliotek,
biblioteki

FRSI,
biblioteki

ZG SBP
wolontariat

Projekt I.3.5. Wdrożenie
systemu badania efektywności
bibliotek

Liczba bibliotek
uczestniczących w
badaniach

2014-2021

ZG SBP
Ośrodek koordynujący
badania efektywności
bibliotek

biblioteki

ZG SBP,
biblioteki,
dotacje

2013

2013
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Projekt I.3.6. Działania na
rzecz upowszechniania dobrych
standardów w bibliotekach

Liczba akcji i inicjatyw
Liczba informacji w prasie
fachowej i mediach
elektronicznych
Liczba innych działań

2010-2021

ZG SBP
Struktury regionalne
SBP
Komisje i zespoły
problemowe SBP

Biblioteki,
Ośrodki kształcenia
bibliotekarzy

ZG SBP
Dotacje
Wolontariat
biblioteki

Cel strategiczny II:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych
w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Cel szczegółowy II. 1. Współpraca SBP z bibliotekami i innymi instytucjami w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
Wskaźniki: Zwiększenie znaczenia SBP w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy
Terminy: 2010-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

Projekt II.1.1. Działania o
zasięgu ogólnopolskim i
regionalnym na rzecz rozwoju
społeczeństwa wiedzy

Liczba projektów, w
których uczestniczy SBP,
Liczba instytucji, z którymi
współpracuje SBP

2010-2021

ZG SBP
sekcje, komisje,
struktury regionalne
SBP

Biblioteki
instytucje państwowe
i samorządowe
organizacje
pozarządowe

ZG SBP
partnerzy
dotacje
wolontariate

Projekt II.1.2.
Działania na rzecz swobodnego
i powszechnego dostępu do
narodowych i światowych
zasobów informacyjnych

Liczba projektów, w
których uczestniczy SBP,
Liczba instytucji, z którymi
współpracuje SBP

2013-2021

ZG SBP
sekcje, komisje,
struktury regionalne
SBP

Biblioteki
instytucje państwowe
i samorządowe
organizacje
pozarządowe
Centrum NUKAT
Komisja Informacji
Naukowej PAN

ZG SBP
partnerzy
dotacje
wolontariat

Projekt II.1.3.
Działania na rzecz ochrony i
popularyzacji dziedzictwa
kultury i nauki

Liczba projektów, w
których uczestniczy SBP,
Liczba instytucji, z którymi
współpracuje SBP

2013-2021

ZG SBP
sekcje, komisje,
struktury regionalne
SBP

Biblioteki
instytucje państwowe
i samorządowe
organizacje

ZG SBP
partnerzy
dotacje
wolontariat
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pozarządowe
Cel szczegółowy II. 2. Współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki, informacji i bibliotek
Wskaźniki: Zwiększenie znaczenia roli książki i bibliotek w społeczeństwie poprzez integrację działań
Terminy: 2010-2021
Projekty, zadania
Projekt II.2.1. Spotkania
przedstawicieli organizacji
sektora książki, bibliotek i
informacji w celu ustalania
zagadnień priorytetowych w
danym roku i określania
wspólnych działań

Projekt II.2.2. Zintegrowane
działania bibliotekarzy,
księgarzy i wydawców na rzecz
rozwoju i promocji
czytelnictwa oraz rozwoju
sektora książki i bibliotek
Projekt II.2.3. Współpraca z
konferencjami dyrektorów
bibliotek akademickich,
wojewódzkich bibliotek
publicznych oraz bibliotek
pedagogicznych.

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

Liczba spotkań
Liczba wspólnych inicjatyw

2010-2021

ZG SBP

Organizacje
pozarządowe sektora
książki, bibliotek,
informacji

ZG SBP
Partnerzy
wolontariat

Liczba spotkań,
Liczba wspólnych inicjatyw

2010-2021

ZG SBP,
Struktury regionalne
SBP

Organizacje
księgarzy,
wydawców,
bibliotekarzy,
bibliofilów

ZG SBP
partnerzy
dotacje
wolontariat

Liczba spotkań
Liczba wspólnych inicjatyw

2010-2021

ZG SBP

Konferencje
dyrektorów bibliotek
akademickich szkół
polskich,
wojewódzkich
bibliotek
publicznych,
bibliotek
pedagogicznych

ZG SBP
biblioteki
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Cel szczegółowy II.3. Udział SBP we współpracy zagranicznej
Wskaźniki: Wzrost aktywności polskich bibliotekarzy i bibliotek na forum międzynarodowym
Terminy: 2010-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Projekt II.3.1. Zwiększenie
udziału polskich bibliotekarzy
w pracach międzynarodowych
zespołów i grup roboczych

Liczba osób
uczestniczących w pracach
międzynarodowych
zespołów

Projekt II.3.2. Wspieranie
udziału przedstawicieli SBP w
zagranicznych kongresach,
konferencjach, seminariach
Projekt II.3.3.
Upowszechnienie wiedzy o
działalności SBP oraz o
polskim bibliotekarstwie na
forum międzynarodowym
(portal SBP, artykuły w
zagranicznych czasopismach,
informacje zamieszczane w
zagranicznych portalach, itp).

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

2010-2021

ZG SBP
Sekcje i komisje SBP

Biblioteki
organizacje
pozarządowe

ZG SBP
dotacje
biblioteki

Liczba osób
uczestniczących w
międzynarodowych
konferencjach, seminariach,
spotkaniach

2010-2021

ZG SBP
sekcje, komisje,
struktury regionalne
SBP

Biblioteki
organizacje
pozarządowe

ZG SBP
dotacje
biblioteki

Liczba artykułów,
informacji w zagranicznych
czasopismach, portalach,
Liczba wygłoszonych
referatów na zagranicznych
konferencjach

2010-2021

ZG SBP
Sekcje, komisje,
Struktury regionalne
SBP
Członkowie SBP

Biblioteki,
akademickie ośrodki
kształcenia
bibliotekarzy

wolontariat

Cel strategiczny III:
Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Cel szczegółowy III.1. Doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii
Wskaźniki: Większa aktywność członków SBP; wzrost wiedzy o celach i osiągnięciach Stowarzyszenia wśród jej członków; integracja środowiska
Terminy: 2010-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

Projekt III.1.1. Rozwój
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platformy cyfrowej SBP

Projekt III.1.2.
Rozwój różnorodnych form
komunikacji między
strukturami SBP

Projekt III.1..3 Cykliczne
badania członków SBP
dotyczące jakości i
efektywności komunikacji
między strukturami SBP

Liczba nowych form
komunikacji na portalu SBP
Liczba użytkowników
portalu SBP

2010-2021

ZG SBP
Redakcja portalu sbp.pl,
struktury regionalne
SBP
sekcje, komisje SBP

Biblioteki
organizacje
pozarządowe

ZG SBP
dotacje
wolontariat

Liczba nowych form
komunikacji wśród
członków SBP
Liczba aktywnych
członków SBP

2010-2021

ZG SBP
struktury regionalne
SBP
sekcje, komisje SBP

Biblioteki

ZG SBP
wolontariat

Opracowanie wyników
cyklicznych badań
ankietowych członków SBP

2014-2021

ZG SBP
Struktury regionalne
SBP

Biblioteki
Organizacje
pozarządowe

ZG SBP
wolontariat

Cel szczegółowy III.2. Kreowanie pozytywnego wizerunku SBP
Wskaźniki:
Wzrost pozytywnych opinii o SBP
Terminy: 2013-2021

Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

Projekt III.2.1. Popularyzacja
działalności SBP wśród
bibliotekarzy i innych
środowisk

Liczba działań
promocyjnych
Liczba osób objętych
wspólnymi działaniami
Liczba nowych metod
promocji SBP

2013-2021

ZG SBP
struktury regionalne
SBP
sekcje i komisje SBP

Biblioteki
organizacje
pozarządowe

ZG SBP,
zarządy okręgów,
oddziałów
wolontariat

Projekt III.2.2. Wzmocnienie

Liczba wspólnych działań

2010-2021

ZG SBP

Biblioteki

ZG SBP,
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pozycji SBP w bibliotekach
poprzez wspólne działania
struktur SBP z bibliotekami

Liczba wspólnych
konferencji, warsztatów,
Liczba wspólnych działań
promocyjnych, spotkań

Projekt III.2.3. Cykliczne
badania opinii członków SBP i
innych środowisk o
stowarzyszeniu

Opracowanie raportów na
podstawie badań
ankietowych członków SBP

struktury regionalne
SBP
sekcje i komisje SBP

2014-2021

biblioteki,
struktury regionalne
SBP
wolontariat

ZG SBP
Struktury regionalne
SBP

Biblioteki
organizacje
pozarządowe

ZG SBP
Dotacje,
wolontariat

Cel szczegółowy III.3. Działania na rzecz zwiększenia liczby członków SBP
Wskaźniki:
Liczba członków SBP
Terminy: 2012-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

Projekt III.3.1. Opracowanie i
wprowadzenie programu ulg i
bonusów dla członków SBP

Wdrożony program ulg i
bonusów

2013-2021

ZG SBP
Redakcja portalu sbp.pl,
struktury regionalne
SBP

Partnerzy biznesowi
Instytucje i
organizacje
pozarządowe
pozyskane do
programu

ZG SBP
zarządy okręgów,
oddziałów
sponsorzy

Projekt III.3.2. Aktywizacja
młodych bibliotekarzy do 35
roku życia poprzez
organizowanie corocznych
ogólnopolskich spotkań w
ramach „Forum Młodych
Bibliotekarzy”

Organizacja „Forum
Młodych Bibliotekarzy”

2010-2021

ZG SBP
Struktury regionalne
SBP

Partnerzy biznesowi
Biblioteki

ZG SBP
dotacje
sponsorzy
środki własne
uczestników

Projekt III.3.3.
Akcje struktur SBP na rzecz
zwiększenia liczby członków

Liczba akcji
Liczba nowych członków

2013-2021

ZG SBP
Redakcja portalu sbp.pl,
struktury regionalne
SBP

Biblioteki

ZG SBP
zarządy okręgów,
oddziałów
wolontariat
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Cel szczegółowy III.4. Działania na rzecz zwiększenia społecznego prestiżu zawodu bibliotekarza
Wskaźniki:
Poprawa wizerunku zawodu bibliotekarza w społeczeństwie i w mediach
Terminy: 2010-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

Projekt III.4.1. Organizacja
ogólnopolskich i regionalnych
konkursów na najlepszych
bibliotekarzy

Liczba przeprowadzonych
konkursów na najlepszych
bibliotekarzy
Liczba osób
uczestniczących w
konkursach

2011-2021

ZG SBP
zarządy okręgów SBP

Biblioteki

ZG SBP
zarządy okręgów
dotacje
sponsorzy

Projekt III.4.2. Popularyzacja
postaci znanych bibliotekarzy

Liczba publikacji
Liczba biogramów
Liczba innych form
popularyzacji:
wywiady
nagrody i odznaczenia

2010-2021

Komisja HistorycznoPamiętnikarska przy
Zarządzie Oddziału
Warszawskiego SBP
ZG SBP
Struktury regionalne
SBP
Sekcje i komisje SBP
Redakcja portalu SBP
Redakcje czasopism
naukowych i
fachowych SBP

Media
Biblioteki

ZG SBP
Wolontariat
dotacje

Projekt III.4.3.
Promowanie wysokich
standardów kwalifikacji
zawodowych oraz etyki
zawodowej bibliotekarzy

Liczba artykułów w
czasopismach
Liczba akcji na portalu SBP
Liczba konferencji i
warsztatów

2013-2021

ZG SBP
Struktury regionalne
SBP
Sekcje i komisje SBP
Redakcja portalu SBP
Redakcje czasopism
naukowych i
fachowych SBP

Biblioteki
Akademickie ośrodki
kształcenia
bibliotekarzy

ZG SBP
wolontariat
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Cel szczegółowy III.5. Działania SBP na rzecz integracji zawodowej środowiska bibliotekarzy
Wskaźniki:
Współdziałanie bibliotekarzy reprezentujących różne typy bibliotek
Terminy: 2010-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

Projekt III.2.1.
Współpraca środowisk
bibliotekarzy na rzecz integracji
zawodowej

Liczba spotkań
środowiskowych
Liczba wyjazdów
studyjnych
Liczba akcji integracyjnych
Liczba wspólnych
przedsięwzięć

2010-2021

ZG SBP
Struktury regionalne
SBP
Sekcje i komisje SBP
Redakcja portalu SBP

Biblioteki
Organizacje
pozarządowe

Wolontariat
dotacje

Cel strategiczny IV: Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego
Cel szczegółowy IV.1. Monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarzy
Wskaźniki:
Wzrost jakości przygotowania zawodowego bibliotekarzy i dostępności kursów doskonalenia zawodowego
Terminy: 2011-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Partnerzy

Budżet

Projekt IV.1. Opracowywanie
raportów o kwalifikacjach
zawodowych pracowników
bibliotek

Raporty 2011 - 2018

2011-2018

ZG SBP
Zespoły eksperckie

Ośrodki akademickie
biblioteki

ZG SBP
Dotacje
wolontariat

Cel szczegółowy IV.2. Współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia bibliotekarzy
Wskaźniki:

Zwiększenie jakości i atrakcyjności programów kształcenia bibliotekarzy
Terminy:2010-2021

11

Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Projekt IV.2.1. Cykliczne
spotkania SBP z
przedstawicielami ośrodków
kształcenia bibliotekarzy w celu
określania wspólnych działań

Liczba ośrodków
biorących udział w
spotkaniach;
Liczba działań;
Liczba spotkań.

2010-2021

Projekt IV.2. 2. Opiniowanie
propozycji zmian kierunków
kształcenia bibliotekarzy

Liczba opinii

2012-2021

Partnerzy

Budżet

ZG SBP

Ośrodki akademickie
Biblioteki

ZG SBP
wolontariat

ZG SBP

Ośrodki akademickie
biblioteki

ZG SBP
wolontariat

Cel szczegółowy IV.3. Wspieranie edukacji bibliotekarzy
Wskaźniki: Zwiększenie oferty literatury naukowej i fachowej w dziedzinie bibliotekarstwa i nauk pokrewnych oraz różnych form doskonalenia zawodowego
bibliotekarzy
Terminy: 2010-2021
Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Projekt IV.3.1. Prowadzenie
działalności wydawniczej w
zakresie bibliotekarstwa,
informacji naukowej i dziedzin
pokrewnych.

Liczba publikacji
wydanych przez SBP
Liczba
upowszechnionych
(sprzedanych) publikacji

Działanie ciągłe

ZG SBP
Komisja Wydawnictw
SBP
Struktury regionalne
SBP
Sekcje i komisje SBP
Redakcje czasopism
naukowych i
fachowych SBP

Ośrodki akademickie
biblioteki
eksperci

ZG SBP
Dotacje
partnerzy

Projekt IV.3.2.
Tworzenie i udostępnianie
cyfrowego archiwum

Liczba publikacji oraz
innych materiałów i
dokumentów w postaci

2010-2021

ZG SBP
Komisja Wydawnictw
SBP

Ośrodki akademickie
biblioteki

ZG SBP
dotacje
partnerzy

Partnerzy

Budżet
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wydawnictw SBP oraz
niepublikowanych materiałów
konferencyjnych i innych
dokumentów

cyfrowej

Projekt IV.3.3. Organizowanie
konferencji, warsztatów,
seminariów, wyjazdów
studyjnych.

Liczba imprez;
Liczba uczestników;
Liczba publikacji
konferencyjnych

2010-2021

ZG SBP
Struktury regionalne
SBP
Komisje i sekcje SBP

Biblioteki
organizacje
pozarządowe
inne instytucje

ZG SBP
zarządy okręgów,
oddziałów
dotacje
partnerzy
wolontariat

Liczba bibliotek
przyjmujących na staże
Liczba beneficjentów

2013-2021

ZG SBP
Struktury regionalne
SBP

Biblioteki
Akademickie ośrodki
kształcenia
bibliotekarzy

ZG SBP
wolontariat

Projekt IV.3.4. Zorganizowanie
systemu informacji o
bibliotekach i innych
instytucjach uczestniczących w
wymianie praktyk i staży
zawodowych dla bibliotekarzy.

Cel szczegółowy IV.4. Opracowanie i wdrożenie systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych
bibliotekarzy.
Wskaźniki:
Większa jakość form podnoszenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy
Terminy: 2012-2021

Projekty, zadania

Wskaźnik realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Projekt IV.4.1.
Opracowanie standardów
systemu akredytacji
profesjonalnej SBP

Podręcznik akredytacji
profesjonalnej SBP

2012-2013

ZG SBP
Zespół ekspercki

FRSI
Ośrodki akademickie
kształcenia
bibliotekarzy

ZG SBP
FRSI

Liczba instytucji
pilotażowych

2013-2014

ZG SBP
Zespól ekspercki

FRSI
Instytucje pilotażowe
biblioteki

ZG SBP
Partnerzy
dotacja

Projekt IV.4.2.
Przeprowadzenie pilotażowych
akredytacji według ustalonych
procedur

Raport z pilotażu

Partnerzy

Budżet
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Projekt IV.4.3. Zorganizowanie
systemu akredytacji
profesjonalnej SBP

Projekt IV.4.4. Działania
rzecznicze na rzecz stosowania
akredytacji profesjonalnej SBP

Liczba instytucji
uczestniczących w
procesie akredytacji
Liczba kursów
profesjonalnych
poddanych procesowi
akredytacji
Liczba działań
- publikacje
- ulotki informacyjne
- wygłaszane informacje
promocyjne
- inne formy rzecznicze

2013-2021

ZG SBP
Zespól ekspercki

FRSI
Instytucje kształcące
biblioteki

ZG SBP
dotacje
zainteresowane
instytucje

2013-2021

ZG SBP
Zespól ekspercki

FRSI
Instytucje kształcące
biblioteki

ZG SBP
dotacje
wolontariat

14

