Współpraca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z instytutami kształcenia bibliotekarzy i
pracowników informacji

W dniu 27 października odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli ośrodków kształcących
bibliotekarzy z reprezentantami bibliotekarzy – praktyków i członkami Zarządu Głównego SBP.
Reprezentowane były uczelnie z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Kielc, Krakowa(2),Lublina, Łodzi,
Warszawy, Wrocławia. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich , Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i
Dokumentacyjnej Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).
Pierwszą część spotkania przeznaczono na prezentację działań Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
związanych z realizacją zadań podejmowanych w ramach „Strategii SBP na lata 2010 – 2021”. Jolanta
Stępniak przedstawiła projekt SBP ustawy o bibliotekach, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wstępne
założenia „Strategii rozwoju bibliotekarstwa polskiego”, Ewa Rozkosz zaprezentowała działalność
Komisji ds. Edukacji Informacyjnej ZG SBP. Jak podkreśliła Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk,
podjęcie przez stowarzyszenie tych prac było możliwe dzięki dotacji uzyskanej z FRSI na wzmocnienie
potencjału instytucjonalnego organizacji.
W drugiej części spotkania ,prowadząca obrady dr hab. Maria Próchnicka, omówiła przewidywane
zmiany w procesie kształcenia na poziomie wyższym, będące konsekwencją wdrożenia krajowych
ram kwalifikacji i innego spojrzenia na cele kształcenia.
Podkreśliła, że wymóg ścisłej współpracy szkoły wyższej z otoczeniem stwarza korzystne warunki do
wykorzystania dorobku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez szkoły wyższe. Zaznaczyła też
przydatność dla procesu kształcenia , tworzonej przez SBP bazy bibliotek otwartych na zatrudnianie
wolontariuszy, jako źródła informacji dla studentów o możliwości odbycia praktyk i staży. Wyraziła
przekonanie , że polem współpracy SBP i szkół wyższych powinno stać się zbieranie informacji o
losach absolwentów uczelni poprzez umieszczenie w portalu sbp.pl wspólnie opracowanej ankiety.
Podjęcie takiej współpracy i wykorzystanie portalu o szerokim zasięgu społecznym, znacznie
ułatwiłoby uczelniom przeprowadzanie badań nt. losów absolwentów i ich opinii o procesie
kształcenia.
Szczególne miejsce należy poświęcić problemowi ustalenia zasad dokonywania akredytacji studiom,
szczególnie o profilu praktycznym. Wypracowaniem standardów akredytacji zajęła się Uniwersytecka
Komisja Akredytacyjna. Problemem jest ustalenie standardów i stworzenie systemu akredytowania
kursów. Obserwowana w Polsce i na świecie tendencja do odchodzenia od długich cyklów kształcenia
powoduje liczne inicjatywy organizowania kursów o zróżnicowanym poziomie. Wyrażono pogląd, że
rolą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wzór American Library Association, powinno być
dokonywanie akredytacji kursów i przyznawanie uprawnień do wydawania certyfikatów. W trakcie
dyskusji zgłoszono propozycję by do projektu tekstu ustawy o bibliotekach wprowadzić zapis o
nadaniu SBP takich uprawnień akredytacyjnych.
Danuta Konieczna przedstawiła wstępną listę priorytetów obejmujących zagadnienia, które powinny
być uwzględnione w procesie kształcenia bibliotekarzy. Powstała ona w wyniku opinii pracodawców,
analizy literatury zagranicznej, prowadzonych badań i konsultacji z kierownictwem wielu bibliotek

oraz kierownictwem instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Lista obejmuje 10
głównych bloków tematycznych. W toku dyskusji postanowiono uzupełnić wykaz o zagadnienia
dotyczące wprowadzenia do programów zagadnień dotyczących przygotowania studentów do
prowadzenia zajęć w zakresie edukacji informacyjnej (information literacy). Zwróciła również uwagę
na potrzebę kształcenia ustawicznego bibliotekarzy, organizowania różnego rodzaju kursów i szkoleń,
kontynuowanie już organizowanych spotkań (np. Forum Młodych Bibliotekarzy) oraz potrzebę
prowadzenia bazy bibliotek, przyjmujących bibliotekarzy na praktyki. Podkreślić należy również
znaczenie portalu SBP, który ma istotny wpływ na informowanie pracowników wszystkich rodzajów
bibliotek o aktualnych działaniach Stowarzyszenia w zakresie m.in. zagadnień dotyczących kształcenia
ustawicznego. W dyskusji poruszono również problem współpracy pomiędzy uczelniami i
bibliotekami przyjmującymi studentów na praktyki. Podkreślono konieczność dokładniejszego
precyzowania przez uczelnie wymagań i oczekiwań w stosunku do bibliotek organizujących praktyki.
Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z elektroniczną ulotką o SBP przygotowaną z
myślą o studentach , ulotka będzie dostępna do pobrania na portalu sbp.pl
Spotkanie zakończyła prezentacja najnowszych publikacji i zaproszenie do dalszej współpracy z
wydawnictwem SBP.
Tematy podjęte w czasie dyskusji będą przedmiotem dalszych prac w ramach zespołów i grup
roboczych powoływanych przez SBP.

