
 

Biuro Zarz ądu Głównego 
 
Al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa 
tel.: 22 825 83 74, faks: 22 825 53 49 
biuro@sbp.pl 
www.sbp.pl 
KRS 0000081477 

Baza członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichBaza członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichBaza członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichBaza członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich    

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich rozpoczął prace nad utworzeniem 

komputerowej bazy członków zawierającej podstawowe informacje osobowe oraz dane 

związane z działalnością w Stowarzyszeniu. Utworzenie jednolitego, na bieżąco 

aktualizowanego rejestru wszystkich członków naszej organizacji usprawni komunikację 

wewnętrzną pomiędzy członkami Stowarzyszenia, pozwoli lepiej wykorzystać doświadczenie 

zawodowe i organizacyjne członków działających na wszystkich poziomach struktury 

organizacyjnej SBP. Baza dostarczy aktualnych danych dla celów statystycznych, będzie 

dokumentować historię naszego udziału w strukturach SBP i w innych formach aktywności na 

rzecz Stowarzyszenia. Ponadto, baza danych ułatwi realizację programu  ofert i ulg dla 

członków SBP. 

Budowa bazy członków jest jednym z zadań objętych grantem na rok 2011 w programie 

operacyjnym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Przewidujemy następujący harmonogram prac: 

1. Do 9 września 2011 r. każdy okręg zgłosi do Biura Zarządu Głównego SBP osobę 
odpowiedzialną za wprowadzanie danych do bazy członków w swoim okręgu (okręgowy 
administrator bazy) . 

2. Do 15 września Biuro Zarządu Głównego SBP roześle pocztą elektroniczną do wszystkich 
okręgów dokument Zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji członków SBP (w 
postaci kartotek i bazy danych). 

3. Po 15-tym września okręgi organizują prace nad aktualizacją i uzupełnianiem danych o 
członkach oraz nadzorują wdrażanie w kołach i oddziałach jednolitych Zasad tworzenia i 
przechowywania dokumentacji członków SBP (w postaci kartotek i bazy danych). 

4. W drugiej połowie września odbędzie się w Warszawie jednodniowe szkolenie dla 
administratorów okręgowych w zakresie wprowadzania do bazy danych o członkach. 

5. Po zakończeniu szkolenia, do 30 listopada 2011 r. okręgi wprowadzają dane o członkach w 
swoich okręgach za pomocą panelu administracyjnego bazy. 
 

Do niniejszego pisma dołączam dokument Baza członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich. Organizacja prac i struktura danych o członkach, zawierający wykaz informacji, które 

będą wprowadzane do bazy. W oparciu o ten dokument oddziały i koła będą aktualizować i 

uzupełnić dane o członkach. W bazie powinny się znaleźć tylko zweryfikowane i aktualne 

informacje. 
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Szczegółowe informacje o pracach nad bazą będą przekazywane do zarządów okręgów pocztą 

elektroniczną.  

Zwracam się do przewodniczących okręgów, oddziałów i kół oraz do wszystkich cZwracam się do przewodniczących okręgów, oddziałów i kół oraz do wszystkich cZwracam się do przewodniczących okręgów, oddziałów i kół oraz do wszystkich cZwracam się do przewodniczących okręgów, oddziałów i kół oraz do wszystkich członków złonków złonków złonków 

Stowarzyszenia o włączenie się do akcji budowania bazy członków. Potraktujmy to zadanie Stowarzyszenia o włączenie się do akcji budowania bazy członków. Potraktujmy to zadanie Stowarzyszenia o włączenie się do akcji budowania bazy członków. Potraktujmy to zadanie Stowarzyszenia o włączenie się do akcji budowania bazy członków. Potraktujmy to zadanie 

priorytetowo. Czeka nas wiele pracy, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi nasza organizacja będzie priorytetowo. Czeka nas wiele pracy, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi nasza organizacja będzie priorytetowo. Czeka nas wiele pracy, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi nasza organizacja będzie priorytetowo. Czeka nas wiele pracy, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi nasza organizacja będzie 

nowocześniej zarządzana z pożytkiem dla całego środowiskanowocześniej zarządzana z pożytkiem dla całego środowiskanowocześniej zarządzana z pożytkiem dla całego środowiskanowocześniej zarządzana z pożytkiem dla całego środowiska. 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 

 

Elżbieta Stefańczyk 

Przewodnicząca Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich 

Kiekrz, 2-3 września 2011r. 

 


