
1BIULETYN ZG SBP Nr 2/2010

ISSN 1232-4477 2/2010

Warszawa,  2011 r.

W numerze m.in.:

l Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP
l Konferencje, seminaria, warsztaty krajowe
l Współpraca zagraniczna
l Realizacja „Strategii SBP...”
l Tydzień Bibliotek 2010 i założenia edycji w 2011 roku
l Portal SBP
l Działalność wydawnicza
l Medale i odznaczenia

BIULETYN
        informacyjny 
                       Zarządu Głównego SBP



2 Nr 2/2010 BIULETYN ZG SBP
od redakcjI

Szanowni Czytelnicy

Kierujemy do Państwa kolejny numer naszego „Biuletynu Informa-
cyjnego”, dokumentującego działalność Zarządu Głównego SBP w okre-
sie czerwiec-grudzień 2010 r. Była ona jak zwykle bogata, ale główna 
uwaga skupiała się na  uruchomieniu nowego portalu Stowarzyszenia 
oraz realizacji zadań ujętych w „Strategii SBP na lata 2010-2021”.

Po wielu zmaganiach portal sbp.pl wreszcie działa i mam nadzieję, 
że stanie się podstawową platformą współpracy i dialogu bibliotekarzy. 
Tworzyliśmy go z myślą o bibliotekarzach, zarówno członkach SBP, jak 
i niezrzeszonych dotąd osobach pracujących we wszystkich typach bi-
bliotek. Zapraszamy do systematycznych odwiedzin tego wiarygodnego 
i dynamicznego miejsca, w którym prezentujemy naszą działalność  i to 
co jest ważne dla środowiska bibliotekarzy. Wierzymy, że nowy portal 
pobudzi zaangażowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia do 
wspólnego budowania społeczeństwa wiedzy.

Rozpoczęcie realizacji „Strategii SBP…” skutkowało powołaniem  
w 2010 r. wielu zespołów roboczych, które zajęły się m.in. nowelizacją 
ustawy o bibliotekach, badaniem efektywności bibliotek, pragmatyką 
zawodową, kierunkami kształcenia bibliotekarzy, opracowaniem sys-
temu wypożyczeń bibliotecznych.

Dzięki środkom pozyskanym na wzmocnienie potencjału Stowa-
rzyszenia oraz innym udało się też uaktywnić współpracę zagranicz-
ną, co znalazło swoje odzwierciedlenie w udziale przedstawicieli SBP 
w konferencjach IFLA, LIBER, EBLIDA oraz zorganizowaniu wyjazdu 
edukacyjnego członków Stowarzyszenia do Turyngii i Saksonii.

W numerze znajdą też Państwo relacje z konferencji, seminariów  
i warsztatów organizowanych przez SBP, omówienie interwencji podej-
mowanych m.in. w zakresie zwiększenia środków dla bibliotek, wyko-
rzystania na cele biblioteczne wpływów z podwyższenia podatku VAT, 
wyniki akcji pomocy dla najbardziej potrzebujących bibliotek. 

Zapraszamy do lektury.
                                                                          dr Anna Grzecznowska
                                                                            Dyrektor Biura ZG SBP  
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I. PoSIedzeNIa PReZyDium i ZaRZąDu GłóWneGo 
SBP W oKReSie cZeRWiec-GRuDZień 2010 r.

1. Posiedzenie Prezydium ZG SBP w dn. 14 czerwca
Obecni: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysz-

tof Marcinowski, Marzena Przybysz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 
Ewa Chrzan, Sylwia Błaszczyk, Maria Burchard, Anna Grzecznowska, 
Janusz Nowicki.

Spotkanie prowadziła Elżbieta Stefańczyk. Omówiono materiały 
prezentowane na posiedzeniu ZG, odbywającym się bezpośrednio 
po zakończeniu Prezydium. Dotyczyły one przede wszystkim podsu-
mowania działań Zarządu w I półroczu 2010 r., budowy portalu SBP, 
realizacji grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału SBP oraz sytuacji 
finansowej Stowarzyszenia i formy pomocy dla bibliotek zalanych  
w wyniku powodzi.

2. Posiedzenie Prezydium ZG SBP w dn. 18 sierpnia 
W posiedzeniu Prezydium ZG SBP (grupy warszawskiej) uczestni-

czyli: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasz-
taleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Maria Burchard a także Anna 
Grzecznowska, Elżbieta Górska, Janusz Nowicki, Wioletta Lipińska.

Tematyka spotkania:
l w sytuacji w zakresie portalu sbp.pl; omówiono wyniki spotkania 

przewodniczącej SBP z prezesem firmy będącej wykonawcą portalu,  
w którym uczestniczyli członkowie ZG oraz redakcja portalu, przed-
stawiono aktualny stan zaawansowania prac w zakresie uruchomienia 
portalu oraz zmiany w składzie redakcji. Wykonawca portalu opóź-
nia wykonanie prac, jest nierzetelny i trudny w komunikacji. Redaktor 
naczelna portalu sbp.pl zapowiedziała odejście z pracy. O zaistniałej 
sytuacji powiadomiono grantodawcę – FRSI. Zrelacjonowano również 
przebieg szkolenia dla redaktorów portalu, które odbyło się w lipcu br. 
w Warszawie, 
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l realizacja „Strategii SBP na lata 2010-2021”; omówiono m.in. za-
łożenia budowy bazy członków SBP oraz przygotowania do warsztatów 
nt. wizerunku Stowarzyszenia,

l realizacja grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału SBP; kol.  
E. Górska omówiła sprawozdanie kwartalne przekazane do FRSI oraz 
zadania, które będą realizowane w okresie sierpień – wrzesień, m.in. 
spotkania: zespołu pracującego nad projektem ustawy o bibliotekach, 
zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicz-
nych oraz warsztaty dotyczące kształtowania wizerunku organizacji,  
a także prawnych aspektów funkcjonowania bibliotek, 

l aktualna sytuacja finansowa SBP; zanotowano wzrost sprzedaży 
książek w pierwszym półroczu w porównaniu do roku 2009, 

l Tydzień Bibliotek 2010; na konkurs na najlepszy program promocji 
czytelnictwa, bibliotekarzy i bibliotek wpłynęło 46 prac, powołano jury 
konkursu, w skład którego weszli: J. Pasztaleniec-Jarzyńska (przewod-
nicząca), Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Anna Grzecznow-
ska, Jadwiga Chruścińska, Witold Przybyszewski, Mirosława Majewska,   

l sprawy rożne; kol. E. Stefańczyk zrelacjonowała przebieg kongre-
su IFLA, w którym z ramienia SBP oprócz niej uczestniczyła również 
kol. J. Chapska, poinformowała także  o porozumieniu z IINiSB UW na 
przyjmowanie do SBP studentów na praktyki stażowe. 

3. Posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 8 października i 9 grudnia 
 Na spotkaniu w dn. 8 października analizowano materiały przedsta-

wiane na posiedzeniu ZG. Dotyczyły one przede wszystkim: stanu prac 
w zakresie uruchomienia portalu sbp.pl, spotkań grup roboczych w ra-
mach zadań dot. wzmocnienia potencjału SBP, rozstrzygnięcia konkursu 
Tydzień Bibliotek 2010, bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia, 
przygotowań do prezentacji SBP na kongresie bibliotek publicznych, 
organizowanym przez FRSI.

Spotkanie w dn. 9 grudnia poświęcono głównie podsumowaniu dzia-
łań realizowanych w 2010 r., w tym zmierzających do uruchomienia 
portalu, a także analizie sytuacji finansowej SBP, omówieniu nowego 
regulaminu organizacyjnego Biura ZG, zmianom kadrowym w Wydaw-
nictwie SBP, założeniom konkursu „Bibliotekarz Roku”.
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4. obrady Zarządu Głównego SBP w dn. 14 czerwca
Obecni: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof 

Marcinowski, Marzena Przybysz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ewa 
Chrzan, Sylwia Błaszczyk, Maria Burchard, Anna Grzecznowska, Ja-
nusz Nowicki, Stanisław Czajka, Elżbieta Górska, Bolesław Howorka, 
Elżbieta Zaborowska, Wioletta Lipińska.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania działalności SBP  
w pierwszym półroczu 2010 r. Przewodnicząca SBP – Elżbieta Ste-
fańczyk, omówiła m.in. udział Stowarzyszenia w obchodach Świato-
wego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza, przebieg  
i wyniki konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, promocję działalności 
Stowarzyszenia podczas Warszawskich Targów Książki. Opiekunowie 
poszczególnych okręgów poinformowali o przebiegu Tygodnia Biblio-
tek w regionach. Dyrektor Wydawnictwa Janusz Nowicki przedstawił 
kondycję i plany oficyny. Następnie skarbnik SBP Joanna Pasztaleniec-
-Jarzyńska zreferowała aktualną sytuację finansową, która jest trudna 
(pogorszenie wyniku finansowego, spadające nakłady czasopism). 
W dyskusji głos zabrał m.in. Stanisław Czajka, który nawiązując do 
kondycji finansowej Wydawnictwa SBP podkreślił, że obecny rok jest 
trudniejszy od poprzedniego, ze względu na tegoroczną powódź. Do-
tacje rządowe będą przede wszystkim ukierunkowane na ratowanie 
bibliotek i likwidowanie skutków powodzi. Zwrócił uwagę, że organizo-
wane w przyszłości konferencje stowarzyszeniowe powinny przynosić 
jak największy dochód. Należy zastanowić się również nad dalszym 
wprowadzeniem oszczędności w wydatkach.

W kolejnym punkcie programu, przewodnicząca Głównej Komisji 
Rewizyjnej, Elżbieta Zaborowska przedstawiła wyniki prac Komisji ob-
radującej w kwietniu br., która dokonała analizy funkcjonowania Sto-
warzyszenia w 2009 r. Ogólna ocena działań podejmowanych przez 
Stowarzyszenie wypada pozytywnie. W uwagach Komisja zasugerowała 
m.in. rozważenie poprawy estetyki  naszych publikacji. Odpowiadając 
na tę uwagę dyrektor Biura Anna Grzecznowska poinformowała, że od 
maja pracuje w Wydawnictwie specjalista ds. promocji, posiadający 
doświadczenie w projektowaniu szaty czasopism. 

O realizacji Planu pracy ZG SBP w II półroczu br., w tym o zadaniach 
objętych grantem FRSI, powołanych zespołach oraz planowanych kon-
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ferencjach mówiły przewodnicząca Elżbieta Stefańczyk i koordynator 
realizacji grantu dotyczącego wzmocnienia potencjału SBP – Elżbieta 
Górska. Prace nad portalem SBP obszernie zaprezentowała redak-
tor naczelna Wioletta Lipińska. Uruchomienie portalu planowane jest  
w połowie br., dyskutowano m.in. o sprawach sklepu internetowego, 
budowy bazy bibliotek, współpracy ze strukturami SBP w napełnia-
niu treścią serwisu sbp.pl. W lipcu planowane jest zorganizowanie dla 
przedstawicieli struktur terenowych SBP szkolenia z obsługi systemu 
zarządzania treścią.

Następny punkt porządku obrad obejmował relacje z udziału  
w konferencjach zagranicznych i wyjazdach studyjnych, które zapre-
zentowały: Joanna Chapska (konferencja w Grecji dot. jakościowych 
i ilościowych metod w bibliotekach), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 
(EBLIDA – Helsinki) oraz Marzena Przybysz (wyjazd do bibliotek nie-
mieckich).

Zarząd Główny przyjął 2 uchwały dot. zakończenia współpracy przy 
prowadzeniu serwisu Elektroniczna Biblioteka – platforma cyfrowa SBP 
(uchwała nr 6) oraz rozwiązania Komisji Wydawnictw Elektronicznych 
(uchwała nr 7). 

W sprawach różnych dyskutowano o formach pomocy dla bibliotek 
i bibliotekarzy dotkniętych wiosenną powodzią. Ustalono, że do Biura 
ZG SBP przesyłane  będą informacje z regionów o bibliotekach, które 
najwięcej ucierpiały. 

5. obrady Zarządu Głównego SBP w dn. 8 października
Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP – Elżbieta Stefańczyk.
Główne tematy:
l realizacja „Strategii SBP na lata 2010-2021”; stan prac na 30 

września omówiła kol. Maria Burchard, 
l portal SBP; kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła przy-

czyny opóźnień w uruchomieniu portalu oraz podjęte działania zarad-
cze. Zespół redakcji portalu zaprezentował wersję testową serwisu, 
ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji wydawnictw SBP oraz 
działania sklepu internetowego. Przewiduje się, że portal sbp.pl zostanie 
uruchomiony w listopadzie; omówiono również działania promocyjne 
portalu, obejmujące m.in. konkursy (np. fotograficzny) przewidziane na 
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starcie serwisu. Zarząd Główny podjął decyzję o włączeniu kol. Joanny 
Pasztaleniec-Jarzyńskiej do koordynacji działań podejmowanych w celu 
uruchomienia portalu, 

l realizacja grantu dot. wzmocnienia potencjału SBP; kol. Elżbie-
ta Górska – koordynator projektu omówiła stan realizacji projektu, na 
podstawie sprawozdania kwartalnego przesłanego do FRSI, zwracając 
przy tym szczególną uwagę na pracę zespołów roboczych powołanych 
do realizacji działań w zakresie badania efektywności bibliotek, prac 
nad nowelizacją ustawy o bibliotekach, budową systemu wypożyczeń 
międzybibliotecznych, kształtowaniem wizerunku Stowarzyszenia, 

l analiza sytuacji finansowej Stowarzyszenia; kol Joanna Paszta-
leniec-Jarzyńska przedstawiła wynik finansowy Stowarzyszenia za trzy 
kwartały 2010 r., który jest dodatni, aczkolwiek zanotowano spadek 
sprzedaży czasopism, głównie „Poradnika Bibliotekarza” w porównaniu 
do ubiegłego roku, wzrosła natomiast sprzedaż książek, 

l Wydawnictwo SBP; dyrektor Biura Anna Grzecznowska omówiła 
działania na rzecz polepszenia wyników sprzedaży publikacji Stowarzy-
szenia: zwiększenie liczby reklam w czasopismach, opracowanie oferty 
rabatowej na prenumeratę, uzupełnianie bazy potencjalnych prenume-
ratorów czasopism (szczególnie z bibliotek szkolnych i pedagogicznych 
i skierowanie do nich specjalnej oferty), systematyczny mailing rekla-
mujący nasze książki i czasopisma, poprawa szaty graficznej publikacji 
itp., przygotowanie różnych ofert współpracy dla firm – potencjalnych 
sponsorów konferencji SBP,

l stan realizacji grantów SBP dot. digitalizacji czasopism naukowych 
SBP oraz wydawania dodatku do „Poradnika Bibliotekarza” – „Świat 
książki dziecięcej” i wkładek tematycznych; prace są realizowane zgod-
nie z harmonogramami, trwają przygotowania do rozliczenia meryto-
rycznego i finansowego, 

l wyniki konkursu Tydzień Bibliotek 2010; I miejsce: Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Jaśle, II miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna  
w Żorach, III miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej; dys-
kutowano również o haśle Tygodnia Bibliotek 2011, ale żadna z propozycji 
nie została zaakceptowana. Zaproponowano konsultacje w tym zakresie  
w strukturach terenowych SBP.
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W sprawach różnych dyskutowano na temat udziału SBP w Kon-
gresie Bibliotek Publicznych, organizowanym przez FRSI w listopadzie 
br. Uzgodniono, że prezentacją multimedialną dorobku Stowarzyszenia 
„To jest SBP” zajmie się zespół w składzie: Ewa Kobierska-Maciuszko, 
Joanna Chapska, Marzena Przybysz i Tomasz Kasperczyk. Ponadto  
kol. Elżbieta Stefańczyk przedstawiła wspólną akcję SBP i Wydawnictwa 
„Świat Książki” mającą na celu pomoc bibliotekom poszkodowanym  
w wyniku powodzi oraz innym najbardziej potrzebującym. W najbliższym 
czasie zostanie zawarta umowa darowizny, na mocy której SBP otrzyma 
książki dla bibliotek. Poinformowała także o przebiegu Światowego 
Kongresu IFLA, który odbył się w tym roku, w dniach 10-15 sierpnia,  
w Göteborgu pod hasłem „Open access to knowledge – promoting su-
stainable progress”. Joanna Chapska z kolei zrelacjonowała tegoroczne 
V Forum Młodych, które odbyło się w dn. 9-10 września br. w Lublinie 
pod hasłem „Jakość bibliotek w naszych rękach” w Wojewódzkiej Biblio-
tece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Dyrektor Biura 
ZG SBP Anna Grzecznowska  zasygnalizowała prowadzenie prac nad 
reorganizacją Biura i nowym regulaminem organizacyjnym. Propozycje  
w tym zakresie planuje przedstawić na grudniowym posiedzeniu ZG 
SBP. 

6. obrady Zarządu Głównego SBP w dn. 9-10 grudnia br. 
W dniach 9-10 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu 

Głównego poprzedzone zebraniem Prezydium, na którym omawiano 
dokumenty przedstawiane na Zarządzie. Oba spotkania prowadziła 
przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk. W pierwszym dniu spotkania 
oprócz członków Zarządu w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Czajka 
– honorowy przewodniczący SBP, Elżbieta Zaborowska – przewodni-
cząca Głównej Komisji Rewizyjnej, Anna Grzecznowska – dyrektor Biura 
ZG SBP, Elżbieta Górska – koordynator realizacji grantu dotyczącego 
wzmocnienia potencjału SBP, Janina Jagielska – przewodnicząca Ko-
misji Odznaczeń i Wyróżnień, Janusz Nowicki – dyrektor Wydawnictwa 
SBP. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia ZG, przewod-
nicząca SBP omówiła działania realizowane przez Zarząd w II połowie 
2010 roku. Do najważniejszych należały: 
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l konferencje i warsztaty dotyczące: e-learningu, digitalizacji zbio-
rów bibliotecznych, tworzenia stron www, aspektów prawnych działal-
ności bibliotek, bibliografii regionalnej, kształtowania wizerunku SBP  
i automatyzacji bibliotek publicznych;

l prace nad realizacją „Strategii SPB na lata 2010-2011”; prace 
zespołów ds. ustawy o bibliotekach, wypożyczeń międzybibliotecznych, 
efektywności bibliotek;

l prace nad uruchomieniem portalu sbp.pl;
l rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy program działań na rzecz 

promocji czytelnictwa w ramach Tygodnia Bibliotek;
l akcja pomocy SBP bibliotekom dotkniętym powodziom i innym 

najbardziej potrzebującym, dzięki której do bibliotek trafiło około 30000 
książek;

l apel przewodniczącej SBP do ministra Bogdana Zdrojewskiego 
w sprawie wykorzystania na cele bibliotek podwyższonej stawki VAT 
na książki. 

Informacje o pracach struktur terenowych SBP, a także sekcji, komi-
sji i zespołu ZG SBP przekazały kol. kol. Sylwia Błaszczyk i Ewa Chrzan. 

W kolejnym punkcie programu propozycje do Planu pracy ZG 
SBP na 2011 r. przedstawiła M. Przybysz. Działalność Stowarzysze-
nia koncentrować się będzie głównie na przygotowaniach do Forum 
SBP, realizacji współpracy z FRSI w zakresie wzmocnienia potencjału 
Stowarzyszenia. Przewodnicząca SBP powołała zespół odpowiada-
jący za przygotowanie Forum, do którego oprócz niej weszli kol. kol.:  
E. Kobierska-Maciuszko, K. Marcinowski, M. Przybysz. 

Wstępny projekt planu Wydawnictwa SBP zaprezentował J. No-
wicki. W lutym 2011 r. planowane jest spotkanie Rady Programowej 
Wydawnictwa SBP. Kol. E. Stefańczyk poinformowała również o zmia-
nach kadrowych w Wydawnictwie, od 1 stycznia 2011 r. Wydawnictwem 
kierować będzie Pan Dariusz Kozłowski. W dalszej części spotkania 
dyskutowano m.in. na temat priorytetów współpracy międzynarodowej 
SBP, szczególnie zwiększenia udziału Stowarzyszenia w kongresach 
IFLA, LIBER, EBLIDA.

Debatowano również nad przeprowadzeniem w 2011 r. ogólnopol-
skiego konkursu „Bibliotekarz Roku”. Regulamin, który został przygoto-
wany przez członków Komisji Odznaczeń i Wyróżnień zaprezentowała 
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przewodnicząca Komisji J. Jagielska. Członkowie Zarządu zgłosili swoje 
uwagi i upoważnili Prezydium do zatwierdzenia regulaminu po wprowa-
dzeniu zgłoszonych poprawek. Powołano również sekretarza konkursu, 
którym została Ewa Stachowska-Musiał, członek honorowy SBP.

Stan realizacji „Strategii SBP na lata 2010-2021” w tym, działań 
dotyczących wzmocnienia potencjału SBP przedstawiła E. Górska.

W kolejnych punktach programu spotkania J. Pasztaleniec-Jarzyń-
ska przedstawiła aktualną sytuację finansową SBP (przewidywany jest 
pozytywny wynik na koniec  2010 r.) oraz założenia kolejnej edycji 
programu Tydzień Bibliotek 2011. Zarząd zatwierdził hasło Tygodnia 
Bibliotek „Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam, wchodzę”.

W sprawach różnych:
1) omówiono kwestie powołania Komisji ds. Alfabetyzacji Informa-

cyjnej; wnioskodawczynie (E. Rozkosz, Z. Wiarogórska) zobowiązane 
zostały do przedstawienia zakresu działań nowej komisji, propozycji 
składu Zarządu i regulaminu działania; 

2) zgłoszono uwagi do regulaminu Sekcji Bibliotek Muzycznych 
przygotowanego przez jej Zarząd; 

3) A. Grzecznowska przedstawiła projekt nowego regulamin organi-
zacyjnego Biura SBP, do którego członkowie zgłaszali wcześniej uwagi; 
ZG SBP zatwierdził nowy regulamin. 

4) przyjęto Uchwałę w sprawie wykorzystania odpisów 1% za rok 
2009, które wyniosły 6168,80 zł.; będą one wykorzystane na realizację 
zadań statutowych. 

W drugim dniu obrad odbyło się spotkanie z redaktorami naczelnymi 
czasopism SBP oraz przewodniczącymi sekcji, komisji i zespołu ZG 
SBP, którzy przedstawili sprawozdania z prac podjętych w 2010 r. oraz 
propozycje działań w 2011 r.

Załącznik: uchwały Prezydium i Zarządu Głównego SBP

ucHWała nr 4/2010
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Polskich z dnia 31 maja 2010 r.
dot. powołania Zespołu ds. opracowania wskaźników

funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych
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Prezydium Zarządu Głównego SBP w związku z realizacją zada-
nia 1.3.1.2. „Strategii SBP” powołuje zespół, którego zadaniem będzie 
opracowanie wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i peda-
gogicznych. W skład Zespołu wchodzą:

Lidia Derfert-Wolf (BG Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy),

Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu),
Małgorzata Jezierska (Biblioteka Narodowa),
Marek Jurowski (Książnica Kopernikańska w Toruniu),
Danuta Kaczmarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  

w Bydgoszczy),
Grażyna Leonowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN 

w Warszawie),
Agnieszka Pietryka (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie),
Teresa Szmigielska (Biblioteka Sejmowa).

                                                    Prezydium Zarządu Głównego
                                                 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 31.05.2010 r.

ucHWała nr 5/2010
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Polskich z dnia 31 maja 2010 r.

dot. powołania Zespołu bibliotekarzy-praktyków
uczestniczących w realizacji zadania.

„ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań  
w zakresie kształcenia bibliotekarzy’’.

Prezydium Zarządu Głównego SBP w związku z realizacją zadania 
II.5.1.1. „Strategii SBP” powołuje zespół bibliotekarzy uczestniczących 
w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach kierowników in-
stytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz bibliotekarzy 
praktyków i przedstawiciela ZEBID BN. Wynikiem prac zespołu będzie 
ustalenie wstępnej listy priorytetów w zakresie kształcenia bibliotekarzy.
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      W skład Zespołu wchodzą:
Halina Ganińska (Biblioteka Politechniki Poznańskiej),
Marek Górski (Biblioteka Politechniki Krakowskiej),
Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu),
Danuta Konieczna (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego),
Mirosława Majewska (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe 

m.st. Warszawy),
Iwona Wolniewicz-Pujanek (Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wyższa 

Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu).
                               
                                                   Prezydium Zarządu Głównego
                                            Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 31.05.2010 r.

ucHWała nr 6/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 14 czerwca 2010 r.

w sprawie zakończenia współpracy przy prowadzeniu serwisu
elektroniczna Biblioteka – platforma cyfrowa SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich postanawia 
zakończyć prace nad redagowaniem serwisu www.ebib.info z dniem 
uruchomienia portalu www.sbp.pl. Szczegółowe ustalenia w tej sprawie, 
zostaną zawarte w odrębnym dokumencie stanowiącym porozumienie 
SBP z organizacją przejmującą domenę www.ebib.info.

                                                       
                                                               Zarząd Główny
                                              Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 14.06.2010 r.
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ucHWała nr 7/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 14 czerwca 2010 r.

w sprawie rozwiązania Komisji Wydawnictw elektronicznych – eBiB

W związku z: 1) zakończeniem prowadzenia serwisu Elektroniczna 
Biblioteka – platforma cyfrowa SBP w obecnej formule; 2) wycofaniem 
się członków Komisji Wydawnictw Elektronicznych ZG SBP z dalszych 
prac w ramach Komisji – Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich działając na podstawie § 40, pkt 14 Statutu SBP postanawia 
rozwiązać Komisję Wydawnictw Elektronicznych z dniem 14 czerwca 
2010 r.

                                                             Zarząd Główny
                                            Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 14.06.2010 r.

ucHWała nr 8/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 9 grudnia 2010 r.

dotycząca przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Biura
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, postanawia 
przyjąć do przestrzegania i realizacji przez  Biuro  Zarządu  Głównego 
SBP Regulamin organizacyjny Biura ZG SBP. Regulamin został przy-
stosowany do nowych form organizacji i działania Biura.

                                                              Zarząd Główny
                                               Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 9.12.2010 r.                               
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ucHWała nr 9/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 9 grudnia 2010 r.

dotycząca przeznaczenia odpisów 1% za 2009 rok
        
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas po-

siedzenia w dniu 9 grudnia 2010 r. postanawia kwotę wpływów uzyskaną 
z tytułu odpisów podatkowych 1%  za 2009 r. w wysokości 6168,80 zł. 
(słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) prze-
kazać na realizację projektów w ramach zadań objętych działalnością 
statutową SBP.

  
                                                              Zarząd Główny
                                                    Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 9.12.2010 r.

1. Przyszłość bibliotek szkolnych
Konferencja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskie-

go, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Sekcję Bibliotek Szkolnych 
i Pedagogicznych) i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Pol-
skich odbyła się w dniu 16.06.2010 r. w siedzibie ZG ZNP w Warszawie. 
Wzięli w niej udział m.in. wiceminister edukacji – Krystyna Szumilas, 
wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu – 
poseł Artur Ostrowski, poseł Jerzy Wenderlich, przedstawiciel MKiDN 
– Maksymilian Celeda, przewodnicząca SBP – Elżbieta Stefańczyk, 
prezes ZNP – Sławomir Broniarz oraz wiceprezes – Krzysztof Basz-
czyński oraz władze TNSP.

Pierwsza część konferencji dotyczyła roli biblioteki szkolnej oraz 
standardów pracy biblioteki szkolnej za granicą i w Polsce. Głównym 

II. koNfereNcje, SeMINarIa, WarSztaty krajoWe
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tematem było zagrożenie dla bibliotek szkolnych, jakie pojawiło się  
w wyniku działania niektórych samorządów, polegające na zamyka-
niu bibliotek i ich łączeniu z bibliotekami publicznymi (casus Jarocina  
i Wrocławia).

Przedstawiono projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przy-
gotowany przez ZNP i organizacje bibliotekarzy. Obowiązujące prze-
pisy prawne niezbyt precyzyjnie formułują status biblioteki szkolnej. 
Nauczyciele bibliotekarze postulują wprowadzenie do ustawy zapisu, 
że „szkoła ma obowiązek” zapewnić dostęp uczniom do biblioteki szkol-
nej pełniącej funkcje centrum informacji i czynnej w godzinach pracy 
szkoły. Jest także propozycja zapisu nowej funkcji biblioteki szkolnej, 
która w określonych przypadkach (jeśli na terenie nie ma biblioteki pu-
blicznej) może działać jako biblioteka publiczna, gdzie pierwszeństwo 
w zatrudnieniu mieć będą nauczyciele bibliotekarze z przygotowaniem 
pedagogicznym.

Wiceminister edukacji – Krystyna Szumilas podkreśliła konieczność 
zapewnienia bliskości książki i biblioteki szkolnej dla uczniów, a także 
innych mieszkańców. Projekt ustawy powinien być poddany wnikliwej 
analizie, a regulacje dotyczące bibliotek szkolnych znajdą swoje miejsce 
w ustawach o systemie oświaty oraz  o bibliotekach – dlatego powinny 
być rozpatrywane łącznie.

Ciekawe i jak zwykle barwne były wystąpienia posłów – J. Wender-
licha i A. Ostrowskiego, którzy stwierdzili, iż niezależnie od decyzji MEN 
będą starali się wprowadzić przygotowany projekt ustawy o systemie 
oświaty pod obrady Sejmu.

Warszawska konferencja nie określiła jednoznacznie przyszłości 
bibliotek szkolnych, ale była „krokiem naprzód” w realizacji tego celu. 
Jak zauważyła Elżbieta Stefańczyk trzeba dyskutować o problemach 
bibliotek szkolnych tak, aby nie dopuścić do ich marginalizacji.

2. Warsztaty dla redaktorów nowego portalu SBP
16 lipca w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 

UW, odbyły się warsztaty dla redaktorów nowego portalu Stowarzysze-
nia, wytypowanych przez okręgi do współpracy w budowaniu serwisu 
sbp.pl. Warsztaty poświęcone były prezentacji działania systemu zarzą-
dzania treścią, który będzie stosowany w portalu. Uczestnicy zapoznali 
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się z podstawami redakcji treści i zarządzania podstronami powstają-
cego serwisu. Była to także pierwsza okazja do bezpośrednich rozmów 
redakcji serwisu z redaktorami z okręgów Stowarzyszenia, którzy odpo-
wiedzialni będą za prezentację swoich struktur terenowych na portalu 
oraz za działania promujące bibliotekarzy i biblioteki w regionach. 

3. Kształtowanie wizerunku SBP
W drugiej połowie 2010 r. odbyły się 3 spotkania dot. budowy no-

woczesnego wizerunku SBP. Pierwsze, zorganizowane głównie dla 
okręgu mazowieckiego, odbyło się 25 sierpnia w siedzibie Biura ZG 
SBP.  Uczestnicy, przy merytorycznym wsparciu trenera – Agaty Szczot-
ki-Sarny, wolontariuszki z agencji reklamowej, szukali odpowiedzi na 
pytania:

l Jak wykorzystać najnowsze techniki i narzędzia do budowania 
pozytywnego, nowoczesnego, profesjonalnego wizerunku Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich?

l Jak sprawić, by członkowie Stowarzyszenia z dumą mówili o przy-
należności do SBP?

l Jak pokazać otoczeniu – urzędnikom, firmom, czytelnikom oraz 
pracownikom bibliotek – potencjał i doświadczenie Stowarzyszenia?

Podczas warsztatów omówiono zagadnienia: roli komunikacji we-
wnętrznej i zewnętrznej w budowaniu wizerunku organizacji, public 
relations, marketingu i kampanii społecznych oraz nowoczesnych na-
rzędzi komunikacji.

Po części seminaryjnej odbyła się seria ćwiczeń pobudzających 
twórcze myślenie, przygotowanych przez trenerkę w oparciu o metody 
propagowane przez Edwarda de Bono. Uczestnicy zostali podzieleni 
na grupy zadaniowe, z których każda miała za zadanie przygotować 
pomysły na działania budujące nowoczesny wizerunek SBP wśród ak-
tualnych i potencjalnych członków, a także środowisk zewnętrznych. 
Efektem pracy grup było opracowanie wstępnej (bazowej) koncepcji 
działań komunikacyjnych, służących budowaniu wizerunku oraz repre-
zentacji interesów SBP.

Warsztaty zostały powtórnie przeprowadzone w dn. 31 sierpnia  
w Katowicach, dla okręgu śląskiego SBP. Wzięło w nich udział 12 osób  
z oddziałów katowickiego i częstochowskiego. W pierwszej części 



19BIULETYN ZG SBP Nr 2/2010

warsztatów uczestnicy ocenili dotychczasowe działania promujące wi-
zerunek SBP. Wśród najważniejszych spraw wymagających zmian dla 
poprawy wizerunku organizacji zebrani uznali:

l usprawnienie komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia; zapropono-
wano opracowanie listy mailingowej dla poszczególnych kół, oddziałów 
i okręgów, adresy powinny zawierać nazwę domeny SBP, która identy-
fikowałaby jednoznacznie członków Stowarzyszenia, 

l unowocześnienie logo SBP; należałoby zlecić firmie specjalistycz-
nej opracowanie nowego logotypu, które zachowując walory nowocze-
sności jednocześnie nawiązywałoby do historii i tradycji Stowarzyszenia, 

l większe wykorzystanie Internetu do prezentacji Stowarzyszenia, 
l opracowanie nowego hasła dot. SBP zamieszczonego w Wikipe-

dii; należałoby uwzględnić sylwetki znakomitych bibliotekarzy – człon-
ków SBP i opisać podstawowe działania, historię i dorobek organizacji. 
Opracowanie nowego hasła dot. SBP można powierzyć wolontariuszom 
lub bibliotekarzom-pasjonatom, którzy redagują już hasła w Wikipedii, 

l sformułowanie nośnego hasła promującego akcję 1% na rzecz 
SBP, precyzyjne określenie celów wydatkowania zebranej kwoty i pu-
blikowanie sprawozdania z jej wykorzystania, 

l umieszczenie profilu Stowarzyszenia w serwisach społecznościo-
wych, szczególnie na Facebooku, a także prowadzenie bloga. Można 
ponadto zamieszczać zdjęcia, krótkie filmy, które zawsze przyciągają 
użytkowników. Strona internetowa musi mieć przejrzysty układ i stwa-
rzać warunki do uzyskania informacji natychmiast, bez konieczności 
wchodzenia w menu w kolejne kategorie i podkategorie.

W drugiej części warsztatów uczestnicy, pracując w grupach, sta-
rali się opracować program rozwiązujący jeden z wymienionych wyżej 
problemów, wykreować działania budujące nowy wizerunek SBP, jako 
organizacji nowoczesnej, odpowiadającej oczekiwaniom i pozytywnie 
odbieranej przez bibliotekarzy – obecnych i przyszłych członków, przy-
ciągającej młodych pracowników bibliotek.

Oba warsztaty były pierwszym etapem serii działań SBP upowszech-
niających wśród swoich członków wiedzę, jak skutecznie promować 
Stowarzyszenie. Działania te  zostały objęte dofinansowaniem Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach grantu pt. „Wzmoc-
nienie potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
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skich”. Warto przypomnieć, że skuteczna promocja organizacji wśród 
jej członków i w otoczeniu społecznym jest jednym z celów „Strategii 
SBP na lata 2010-2011”.

W warsztatach zorganizowanych w dn. 7 października uczestni-
czyło 30 osób, członków: Zarządu Głównego, Komisji Zarządzania  
i Marketingu ZG SBP, reprezentantów Forum Młodych, przedstawicieli 
serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna oraz  respondentów 
ankiety „Jak nas postrzegają inni? Jak sami siebie widzimy?”.

Celem warsztatów było przygotowanie przedstawicieli SBP do 
podjęcia prac nad opracowaniem i przeprowadzeniem kampanii na 
rzecz pozyskiwania członków wspierających SBP (zarówno instytucji, 
jak i osób fizycznych). Warsztaty prowadził Tomasz Schimanek, poli-
tyk społeczny, trener i doradca w zakresie planowania strategicznego  
i projektowego. Część teoretyczna warsztatów obejmowała prezentację 
metod i uwarunkowań budowania skutecznej strategii  wizerunkowej, 
ujętą w 3 blokach tematycznych: 

1) podstawowe definicje PR, PR zewnętrzny i wewnętrzny, PR  
a marketing, PR a reklama, 

2) najważniejsze zasady PR, 
3) metody i techniki komunikacji społecznej, przykłady ich wykorzy-

stania w kształtowaniu strategii PR różnych organizacji.

W części praktycznej uczestnicy podzieleni na 4 grupy pracowali 
nad pomysłami na działania budujące wizerunek SBP wśród aktualnych 
i potencjalnych członków. Spośród uczestników warsztatów wyłoniona 
została następnie grupa robocza w składzie: Anna Aniszewska-Swor-
czuk (Komisja  Marketingu ZG SBP), Sylwia Błaszczyk (ZG SBP), Wie-
sława Budrowska (Sekcja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych ZG 
SBP), Ewa Byczyńska (MBP Wągrowiec), Bożena Dawidowska-Lan-
ger (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie), Katarzyna 
Kulesza (Forum Młodych), Marzena Przybysz (ZG SBP), Katarzyna 
Regulska (Forum Młodych), Sławomir Siagło (Forum Młodych), której 
zadaniem będzie opracowanie zgłoszonych w czasie warsztatów pomy-
słów i przedstawienie do realizacji Zarządowi Głównemu SBP. Pracami 
grupy kieruje Helena Bednarska (ZG SBP).
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4. e-learning wyzwaniem dla bibliotek
W dniach 14-15 września 2010 r.  w Bibliotece Narodowej w Warsza-

wie odbyła się II edycja ogólnopolskiej konferencji „E-learning wyzwa-
niem dla bibliotek”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Kompute-
rów w Warszawie. Uczestnikami konferencji byli  bibliotekarze z bibliotek 
szkolnych, pedagogicznych, publicznych, akademickich, pracownicy 
dydaktyczni i naukowi związani z bibliotekoznawstwem i informacją 
naukową, nauczyciele-konsultanci z ośrodków doskonalenia, metodycy 
oraz wszyscy zainteresowani tematyką e-learningu. Konferencja podzie-
lona była na dwie części. W pierwszym dniu w Bibliotece Narodowej 
odbyły się prelekcje referatów, natomiast drugi dzień obejmował warsz-
taty komputerowe, których celem było przygotowanie uczestników do 
korzystania ze szkoleń e-learningowych, a także do tworzenia kursów 
na platformie e-learningowej Moodle oraz administrowania nią.

W konferencji wzięło udział około 130 osób z całej Polski. Wygło-
szone przez prelegentów z całego kraju wystąpienia podzielone zostały 
na trzy obszary tematyczne:

  I. E-learning – teoria, dydaktyka, metodyka;
 II. Metody, techniki i narzędzia e-learningu;
III. E-learning  – przykłady dobrej praktyki.
W bloku tematycznym „E-learning – teoria, dydaktyka, metody-

ka” jako pierwsza wystąpiła Maria Zając (Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie oraz Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH), 
której referat „Jakość e-edukacji” poruszał problematykę sposobów  
i kryteriów oceny jakości przygotowywanych i prowadzonych procesów 
e-edukacyjnych. 

Drugi referat, zatytułowany „Możliwości i ograniczenia wykorzystania 
e-learningu w kształceniu osób niepełnosprawnych”, wygłosił Czesław 
Ślusarczyk, Pełnomocnik Rektora SGH ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Autor zaprezentował m.in. wyniki badania ankietowego wykorzystania 
przez osoby niepełnosprawne różnych form edukacji elektronicznej. 
W kolejnym referacie pt. „Od analizy potrzeb do analizy jakości, czyli 
jak profesjonalnie stworzyć e-szkolenie”, wygłoszonym przez Agniesz-
kę Wierzbicką z Uniwersytetu Łódzkiego podkreślono, że wraz ze 
wzrostem zainteresowania e-edukacją i płynącymi z niej korzyściami 
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w różnych instytucjach edukacyjnych (szkołach, uczelniach, firmach 
szkoleniowych) powstaje coraz więcej zajęć/szkoleń realizowanych 
na platformach edukacyjnych. W tej sytuacji kluczowa staje się anali-
za potrzeb, określenie kryteriów wstępnych warunkujących prace nad 
kształtem e-szkolenia oraz opracowanie profesjonalnych materiałów 
edukacyjnych zaspokajających potrzeby osób uczących się.

W drugim bloku tematycznym poświęconym metodom, techni-
kom oraz narzędziom e-learningu, Lechosław Hojnacki z Kolegium 
Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, w referacie zatytułowanym: „Jaka 
biblioteka dla pokolenia online? Ogólnodostępne narzędzia i skutecz-
ne metody tworzenia środowiska biblioteki w Społecznym Internecie” 
wskazał narzędzia i serwisy, które pozwalają na skuteczne spełnianie 
misji biblioteki  w odniesieniu do cyfrowych tubylców, bez angażowania 
istotnych środków technicznych i finansowych. Łatwość obsługi czyni 
je dostępnymi dla bibliotekarzy niebędących specjalistami w zakresie 
nowych technologii informacyjnych. Dorota Janczak z Ośrodka Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w swoim wy-
stąpieniu „Jak cyfrowi imigranci cyfrowych tubylców nauczali – czyli nie 
taki Web 2.0 straszny” przedstawiła możliwości, jakie dają technologie 
Web 2.0 w obszarze edukacji. Przedstawiła także przykładowe serwisy, 
jako narzędzia do tworzenia elementów szkoleń e-learningowych.

Trzeci blok tematyczny konferencji poświęcony był prezentacji prak-
tycznych zastosowań e-learningu. Referenci omówili doświadczenia 
wykorzystywania metod nauczania zdalnego w praktyce. Rafał Mocza-
dło (Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych 
UMCS w Lublinie), w wystąpieniu pt.: „Szkolenia online z przyspo-
sobienia bibliotecznego oraz interaktywna Biblioteka Główna UMCS  
w Second Life”, omówił wdrożenie, aktualizację oraz ewolucję szko-
lenia bibliotecznego przeprowadzonego na platformie e-learningowej 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Kolejna referentka – Agnieszka 
Mazurowska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku) 
przedstawiła  rys historyczny pierwszych doświadczeń e-learningowych 
w Skandynawii oraz obszary zastosowania e-learningu (m.in. w uni-
wersytetach i lokalnych ośrodkach edukacyjnych), zwracając przy tym 
uwagę na wsparcie instytucji państwowych. Barbara Bułat (Biblioteka 
Jagiellońska) i Przemysław Kozera (Centrum Zdalnego Nauczania UJ) 
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zaprezentowali doświadczenia z opracowania poradnika e-learningowe-
go „Biblioteka Jagiellońska dla początkujących”. Koncepcję szkolenia 
bibliotecznego online na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej 
przedstawiła Anna Sidorczuk (Biblioteka Główna Politechniki Białostoc-
kiej). Anna Krawczuk (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku) 
przedstawiła doświadczenia placówki w zakresie realizacji i tworzenia 
szkoleń blended-learningowych, także dedykowanych bibliotekarzom. 
Maciej Sztorc i Joanna Tarasiewicz (Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka im. KEN w Lublinie) omówili doświadczenia związane z orga-
nizacją warsztatów metodycznych dla nauczycieli-bibliotekarzy. Urszula 
Cimoch (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu) poruszyła temat przygotowania szkoleń z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej, na przykładzie realizacji projektu pt. „Budowa 
zintegrowanego katalogu rozproszonego Bibliografii Regionalnej Wiel-
kopolski z zastosowaniem platformy e-learningowej”.

Drugiego dnia konferencji w pracowniach komputerowych Ośrodka 
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie odbyły 
się warsztaty komputerowe, w których wzięło udział ponad 90 osób. 
Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z przygotowanego e-szkolenia 
oraz nabycia praktycznych umiejętności tworzenia kursów zdalnych  
administrowania platformą e-learningową Moodle. 

Organizatorzy konferencji planują wydanie publikacji pokonferen-
cyjnej. 

5. V Forum młodych Bibliotekarzy
 W dniach 9-10 września br. w Lublinie odbyło się V Forum Młodych 

Bibliotekarzy pod hasłem „Jakość bibliotek w naszych rękach”. Organi-
zatorami Forum byli: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie, Zarząd Okręgu SBP w Lublinie oraz Zarząd 
Główny SBP.

Gości i uczestników powitali Lidia Głębicka i Grzegorz Figiel. Dyrek-
tor WBP – Zofia Ciuruś przybliżyła zebranym historię i współczesność 
biblioteki. Wykład inauguracyjny „Potencjał bibliotek publicznych w świe-
tle aktualnych badań” przedstawiła Anna Giza-Poleszczuk (Uniwersytet 
Warszawski). Pracownicy Biura ZG SBP – Wioletta Lipińska i Tomasz 
Kasperczyk zaprezentowali testową wersję nowego portalu sbp.pl.
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Następnie odbywały się zajęcia równoległe w następujących blokach 
tematycznych:

l Komunikacja interpersonalna w praktyce bibliotecznej (moderator 
dr. Małgorzata Sitarczyk, UMCS Lublin),

l Rozwój zawodowy w bibliotece (moderator Joanna Chapska – 
ZG SBP). 

W trakcie Forum uczestnicy mieli również możliwość udziału w na-
stępujących warsztatach zamkniętych:

l Cyfrowy świat, gdzie omawiano m.in. problemy środowiska spo-
łecznościowego, internetu, blogów, ebooków, e-learningu, otwartości 
w nauce i edukacji,

l Budowanie wizerunku biblioteki,
l Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
l Jak odkryć w sobie piękno – elementy wizażu, stylizacji, analiza 

kolorystyczna.

6. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych
W dniach 21-22 oraz 26-29 września w Instytucie Informacji i Stu-

diów Bibliologicznych UW odbyły się dwie tury warsztatów pt „Digitali-
zacja zbiorów bibliotecznych”. Warsztaty realizowane były przez SBP,  
w ramach grantu dotyczącego digitalizacji czasopism naukowych – 
„Przeglądu Bibliotecznego” oraz „Zagadnień Informacji Naukowej”. 
Uczestników warsztatów powitali: dyrektor Instytutu dr hab. Dariusz 
Kuźmina oraz dyrektor Biura ZG SBP – dr Anna Grzecznowska.

Tematyka warsztatów odbywających się w systemach seminaryjnym 
(pierwszego dnia) i laboratoryjnym – zajęcia w grupach (drugiego dnia) 
obejmowała następujące zagadnienia:

l kryteria wyboru formatu prezencyjnego w bibliotece cyfrowej. For-
mat DjVu w praktyce (referent – Grzegorz Bednarek, GB Soft),

l aspekty prawne udostępniania cyfrowych kolekcji i obowiązujące 
w Polsce prawo autorskie (Rafal Golat – MKiDN),

l organizacja pracowni reprografii i digitalizacji: sprzęt i oprogra-
mowanie (Włodzimierz Daszewski – IINiSB UW),

l wielkie projekty digitalizacji zasobów bibliotecznych w Polsce i na 
świecie (Joanna Potęga, BN),
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l skanowanie, edycja grafiki cyfrowej (Dariusz Kozłowski, Wydaw-
nictwo Retro Art),

l formaty, narzędzia i warsztat digitalizacyjny (Władysław Kolasa, 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

l tworzenie książek cyfrowych (Zdzisław Dobrowolski, Michał Krupa, 
IINiSB UW).

Zaawansowane technologie digitalizacyjne, w tym sprzęt oraz pre-
zentację „krok po kroku” digitalizacji książki, przedstawiła firma DDP 
– sponsor warsztatów. W warsztatach uczestniczyło ok. 90 osób z bi-
bliotek naukowych, publicznych, akademickich. 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

7. Joomla – tworzenie stron www
We wrześniu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy 

z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego zorganizowało warsztaty poświęcone tworzeniu 
stron www w systemie Joomla. 

Joomla 1.5 to najnowsza wersja darmowego systemu zarządzania 
treścią, który umożliwia tworzenie zaawansowanych witryn interneto-
wych i zarządzanie nimi, nawet bez znajomości języka HTML. Warsztaty 
przeznaczone były dla początkujących użytkowników tego systemu. 

Wprowadzenie do systemu CMS, instalacje Joomli, zagadnienia 
związane z aktualizacjami, spolszczeniem, wymaganymi uprawnieniami 
plików i zmianami atrybutów przedstawił Rajmund Radziewicz (Asseco 
Poland SA). Ćwiczenia prowadził Michał Krupa (IINiSB UW). Tematyka 
zajęć ćwiczeniowych była następująca:

l zarządzanie użytkownikami, 
l zarządzanie sekcjami, kategoriami, artykułami, 
l atrybuty artykułów, 
l tworzenie spersonalizowane menu,
l praca z modułami i komponentami, 
l praca z multimediami, zarządzanie banerami, 
l instalacja i modyfikacja szablonów.
W warsztatach  uczestniczyło 56 osób.
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8. aspekty prawne funkcjonowania bibliotek
W dniach 22-23 września 2010 r. w Bibliotece Narodowej odbyły 

się warsztaty dla członków SBP pt. „Aspekty prawne funkcjonowania 
bibliotek”, które zorganizowano w ramach grantu przyznanego przez 
FRSI na wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia. Warsztaty prowadził 
Rafał Golat, radca prawny w Departamencie Prawnym MKiDN, arbiter 
sądu polubownego ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie In-
formatyki i Komunikacji, autor licznych publikacji na tematy związane  
z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cy-
wilnego, gospodarczego i podatkowego.

Pierwszego  dnia warsztatów analizowano zagadnienia prawno-or-
ganizacyjne i finansowe działalności bibliotek, w tym m.in. regulaminy 
bibliotek (organizacyjne, wypożyczeń, czytelń, zbiorów specjalnych), 
przepisy prawne dot. zasad gospodarki finansowej, uwarunkowania wy-
nikające z prawa zamówień publicznych (dot. zakupów bibliotecznych), 
ustawowe zakresy zadań bibliotek i świadczone usługi.

W drugim dniu omawiane były bloki poświęcone:
l prawom autorskim; omawiano m.in. ochronę autorskich praw 

osobistych, wygasanie praw majątkowych, ochronę dzieł, zasady po-
zyskiwania uprawnień do utworów,

l aspektom informacyjnym (uwarunkowania ochrony danych oso-
bowych, specyfika ochrony baz danych, zasady dostępu do informacji 
publicznej, regulacje związane z korzystaniem z internetu i zabezpie-
czanie stron internetowych), 

l współpracy z innymi podmiotami oraz projektom legislacyjnym 
(m.in. prezentowano projekty zmian w ustawach o bibliotekach – projekt 
rządowy i projekt Stowarzyszenia).

9. Bibliografia regionalna
W dniach 5-6 października 2010 r., w Wojewódzkiej Bibliotece Pu-

blicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, odbyła się konferen-
cja pod hasłem „Dostępność bibliografii regionalnych w internecie”.  
W dwudniowych obradach uczestniczyło ponad czterdziestu przedsta-
wicieli bibliotek publicznych z całej Polski: wojewódzkich, powiatowych 
i miejskich, jak również Biblioteki Narodowej. Byli to przede wszystkim 
członkowie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP. Uczestnikom 
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zaprezentowano Świętokrzyską Bibliotekę Cyfrową, w której m.in. znaj-
dują się bibliografie o charakterze regionalnym, w tym „Bibliografia wo-
jewództwa kieleckiego 1984-1985”. Omówiono również „Bibliografię 
Regionu Świętokrzyskiego” oraz „Bibliografię regionalną województwa 
świętokrzyskiego” opracowywane przez WBP w Kielcach. Prezentacje 
przedstawione podczas spotkania dotyczyły także nowych typów doku-
mentów w bibliografiach regionalnych, obejmowały dokonania ostatnich 
lat w zakresie tworzenia „Bibliografii Małopolski” – etapy komputeryzacji 
tych prac oraz systemu bibliografii regionalnej BR@MA: Bibliografia 
Regionalna Małopolski, który jest rozproszoną bibliografią regionalną.

Przedstawiona została bibliografia regionalna opracowywana w Są-
deckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu, Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Radomiu oraz Tarnowie. Tomy bibliografii regionalnej miasta 
Tarnowa znajdą się w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej, uruchomionej  
w 2010 r. Na konferencji dokonano charakterystyki bibliografii regio-
nalnych dostępnych na stronach internetowych bibliotek w Polsce. Po-
wołano również zespół, który zajmie się ujednoliceniem nazewnictwa  
w bazach bibliografii regionalnych.

W dyskusji skoncentrowano się na nowych typach dokumentów  
i polonikach zagranicznych w bibliografii regionalnej, możliwościach 
wykorzystania popularnych kanałów informacyjnych do promocji bi-
bliografii regionalnych oraz kwestiach metodycznych.

10. czy biblioteka musi być cool?
W październiku Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG 

SBP zainicjowała cykl regionalnych seminariów pt. „Czy biblioteka mu-
si być cool? Zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych  
w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne „bujanie w chmu-
rach”. Omawiana podczas spotkań tematyka dotyczyła nowych możli-
wości rozwoju współpracy biblioteki i szkoły. Spotkania odbyły się m.in. 
w Elblągu, Katowicach, Siedlcach.

11. Regionalne sieci współpracy. Strategie, narzędzia, realizacje
W dniach 25-26 listopada br. w Bibliotece Narodowej odbyła się  

IX konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych” poświę-
cona regionalnym sieciom współpracy. Organizatorami konferencji byli: 
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.st. War-
szawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka 
Narodowa. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 bibliotekarzy.

Celem cyklu konferencji jest popularyzacja wyników badań nt. stanu 
automatyzacji, w tym internetyzacji bibliotek publicznych, omówienie 
kierunków rozwoju technologii informacyjnych i oprogramowania dla 
bibliotek. Tegoroczne spotkanie dotyczyło projektowania i budowy roz-
ległych sieci bibliotecznych w Polsce, możliwości wykorzystania e-le-
arningu w ustawicznym kształceniu kadr bibliotekarskich oraz udziału 
bibliotek publicznych w tworzeniu bibliotek cyfrowych.

Sesja pierwsza – „Systemy biblioteczne” obejmowała wystąpienia 
siedmiu osób. Referat wprowadzający pt. „Problemy współpracy biblio-
tek w zakresie współkatalogowania i tworzenia katalogów centralnych 
na świecie” wygłosiła prof. Marta Grabowska (Uniwersytet Warszawski). 
„Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych na podstawie ba-
dań prowadzonych w bibliotekach” przedstawiła: Katarzyna Winogrodz-
ka (BP Dzielnicy Włochy, Warszawa). „Poziomy budowania informacji  
w systemie NUKAT” zaprezentowała Maria Burchard (Centrum NU-
KAT). Następnie przedstawiciele bibliotek publicznych z Warszawy 
(Biblioteki na Koszykowej), Szczecina (Książnicy Pomorskiej), Wro-
cławia (Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej) oraz Krakowa (WBP) scha-
rakteryzowali regionalne systemy biblioteczne – osiągnięcia, trudności  
i perspektywy rozwoju.

Sesja druga poświęcona była digitalizacji oraz kierunkom rozwoju 
e-learningu. Ideę funkcjonowania Centrum Kompetencji ds. digitalizacji 
zbiorów bibliotecznych przedstawiła Katarzyna Ślaska – wicedyrektor 
BN a aspekty organizacji procesu digitalizacji przybliżyła uczestnikom 
Joanna Potęga (BN). Zagadnienia budowy repozytorium egzemplarza 
obowiązkowego omówiła Katarzyna Ślaska. Trendy Web 2.0 w e-lear-
ningu były przedmiotem wystąpienia Katarzyny Witek (SGH).

Sesja trzecia poświęcona była m.in. bibliografii regionalnej; system 
biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski przedstawiła Magda Miller 
(MBP Gorlice), system biblioteczny w województwie lubelskim zapre-
zentowała Bożena Lech-Jabłońska (WBP Lublin).

Ostatni blok sesji poświęcony był systemowi MAK+. Doświadczenia 
z wdrożenia systemu przekazał Tomasz Cieślik (Instytut Książki), or-
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ganizację procesów bibliotecznych w wybranych bibliotekach omówiły 
Jolanta Klauza (WBP Toruń) oraz Maria Kulikowska (MBP w Nidzicy).

Konferencji towarzyszył Interaktywny Salon Nowoczesnych Techno-
logii, w którym partnerzy i sponsorzy konferencji prezentowali nowinki 
technologiczne możliwe do wykorzystania przez biblioteki. Partnera-
mi i sponsorami przedsięwzięcia były następujące firmy i organizacje: 
COMARCH, Fundacja ORANGE, Telekomunikacja Polska, Aleph, So-
krates, Mol, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, DDP, 
DataCard, Tomaco, ARFIDO, Libranova, ECS, ABE Marketing.

Uzyskanie przez SBP grantów z: Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego,  programu MKiDN „Kultura”, Fundacji Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej umożliwiło  przedstawicielom Zarządu Głównego SBP 
udział w kilku konferencjach międzynarodowych, światowych kongre-
sach, czy też wyjazdach edukacyjnych. Szersze ich omówienie zawarte 
jest w „Przeglądzie Bibliotecznym” 2010 nr 3.

1. metody jakościowe i ilościowe w bibliotekach
W dniach 25-28 maja 2010 r. w Chanii na Krecie odbyła się mię-

dzynarodowa konferencja pt. „Metody jakościowe i ilościowe w bibliote-
kach”,  przygotowana we współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Pireu-
sie z międzynarodową organizacją zajmującą się m.in. promowaniem 
nowych metod statystycznych – ASMDA. W konferencji wzięło udział 
około 150 osób z całego świata, prezentując w 120 referatach prace 
badawcze i praktyki stosowane w bibliotekach publicznych, akademic-
kich, ośrodkach naukowych związanych z bibliotekarstwem oraz nowe 
metody i technologie wykorzystywane do oceny pomiaru skuteczności 
i efektywności pracy biblioteki. Zarząd Główny Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich reprezentowała na konferencji kol. Joanna Chapska.

Konferencji towarzyszyły warsztaty organizowane przez IFLA pt. 
„Statystyki dla stowarzyszeń bibliotekarzy”, na których SBP repre-

III. WSPółPRaca ZaGRanicZna
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zentowały Ewa Kobierska-Maciuszko oraz Joanna Chapska. Celem 
warsztatów było przygotowanie osób z poszczególnych stowarzyszeń 
do właściwego odczytywania i analizowania danych statystycznych od-
noszących się do pracy bibliotek i proponowanych w bibliotekach usług.

2. Posiedzenie Rady eBLiDa
W dniach 6-7 maja 2010 r. w Helsinkach odbyło się 18 posiedzenie 

Rady EBLIDA oraz towarzyszącej mu konferencji „Abolish Barriers, the 
role of libraries in an evolving Europe”.

Głównym tematem dorocznego posiedzenia EBLIDA, były zmia-
ny w statucie organizacji oraz uchwalenie programu działania na lata 
2010-2013. Celem wprowadzenia zmian statutowych jest usprawnienie 
procesu konsultacji i podejmowania decyzji przez członków organiza-
cji, a także wzmocnienie pozycji członków stowarzyszonych. Obecnie 
każdy członek o statusie full member dysponuje 5 głosami (dotychczas 1), 
zaś członkowie stowarzyszeni otrzymali prawo do jednego głosu (po-
przednio nie mieli żadnego). Od 2009 r. Polskę reprezentuje SBP ze 
statusem pełnego członkostwa. Aktualnie EBLIDA liczy 135 członków. 

Przyjęta na posiedzeniu Rady EBLIDA strategia na lata 2010-2013 
wytycza główne obszary działania EBLIDA. Organizacja ta nadal będzie 
promować zagadnienia prawne dotyczące ochrony praw autorskich oraz 
wzmacniające pozycję bibliotek i archiwów w kształtowaniu społeczeń-
stwa wiedzy, zwłaszcza w zakresie kultury, digitalizacji i dostępu online 
do zasobów, kształcenia w dziedzinie informacji naukowej, edukacji  
i kształcenia ustawicznego. Nowym wyzwaniem EBLIDA będzie przy-
gotowanie podstaw wspólnej Europejskiej Polityki Bibliotecznej, opartej 
na postulatach wyrażonych w Deklaracji wiedeńskiej przyjętej podczas 
17 posiedzenia Rady.

W spotkaniu SBP reprezentowała kol. Joanna Pasztaleniec-Ja-
rzyńska, która uczestniczyła również w towarzyszącej mu konferencji 
poświęconej przygotowaniu założeń europejskiej polityki bibliotecznej.

Pierwsza część konferencji poświęcona była roli bibliotek w spo-
łeczeństwie wiedzy, druga zaś zagadnieniom: możliwości bibliotek 
publicznych w przezwyciężaniu społecznych barier, fragmentaryzacji 
społeczeństwa, przymusu innowacyjności oraz wyzwaniom dla biblio-
tek w dobie nadmiaru informacji. W podsumowaniu podkreślano, że 
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w programach społecznych Unii Europejskiej, rola bibliotek jest nie-
dostrzegana. EBLIDA, NAPL i inne organizacje bibliotekarskie będą 
dążyły do zwiększenia udziału bibliotek w programach finansowanych 
z funduszy europejskich. 

3. Wyjazd edukacyjny bibliotekarzy – członków SBP
    do Saksonii i Turyngii

W dniach 7-11 czerwca 2010 r. odbył się wyjazd edukacyjny człon-
ków SBP do bibliotek niemieckich. Wyjazd został zorganizowany dzięki 
współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Goethe Institut  
w Warszawie. Obie organizacje od lat współpracują w upowszech-
nianiu czytelnictwa oraz wspieraniu  działalności edukacyjnej i szko-
leniowej. Wyjazd realizowała Unia Europejskich Federalistów – firma 
specjalizująca się w organizowaniu wyjazdów studyjnych bibliotekarzy.  
W wyjeździe uczestniczyło 25 bibliotekarzy z bibliotek publicznych, na-
ukowych, akademickich, szkolnych i pedagogicznych – przedstawicieli 
bibliotek większych i mniejszych miast z całego kraju (Bochni, Broku, 
Chojnowa, Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Jakubowa, Katowic, Legnicy, 
Leszna, Olsztyna, Poznania, Pustelnika, Rybnika, Słupska, Szczytna, 
Śremu, Torunia, Wałbrzycha, Warszawy, Wrocławia). Zarząd Główny 
SBP reprezentowała Marzena Przybysz, sekretarz generalny.

Celem wyjazdu było praktyczne poznanie działalności bibliotek, 
w tym centrów multimedialnych na terenach Saksonii i Turyngii, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii 
informacyjnych, nowych mediów w obsłudze różnych grup czytelników 
(dzieci i młodzieży, studentów, osób dorosłych, starszych, niepełno-
sprawnych), form realizacji zadań edukacyjnych bibliotek oraz wymiana 
doświadczeń w zakresie: popularyzacji książki, modernizacji i wyposa-
żenia budynków bibliotecznych, metod zarządzania biblioteką. Zamie-
rzeniem wyjazdu była również popularyzacja i upowszechnianie dobrych 
praktyk polskich i niemieckich bibliotekarzy w zakresie umacniania rangi 
zawodu bibliotekarza oraz integracji środowiska bibliotecznego.

Bogaty program wyjazdu uwzględniał wizyty w bibliotekach i ośrod-
kach różnego typu w Bautzen, Erfurcie, Mittweidzie, Dreźnie oraz Gor-
litz. W trakcie wizyt uczestnicy wyjazdu zapoznawali się z różnorodnymi 
rozwiązaniami architektury obiektów bibliotecznych i strukturą organi-
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zacyjną sieci bibliotek, metodami pracy z czytelnikami, w tym wykorzy-
staniem nowoczesnych mediów w bibliotekach dla dzieci i młodzieży, 
systemem kształcenia zawodowego bibliotekarzy, zasadami współpracy 
bibliotek ze środowiskiem lokalnym, stosowanymi metodami aktywizacji 
czytelnictwa.

Wszystkie spotkania z bibliotekarzami niemieckimi odbywały się  
w bardzo przyjaznej atmosferze. 

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej oraz grantu Bibliothek & Information International, 
który otrzymał Goethe-Institut w Warszawie. 

4. Konferencja iamL
W dn. 27 czerwca – 2 lipca odbyła się w Moskwie konferencja IAML,  

w której uczestniczyły trzy osoby z Polski, w tym członkowie SBP: Jo-
lanta Byczkowska-Sztaba, dr hab. Renata Suchowiejko i Stanisław Hra-
bia. Dr hab. Renata Suchowiejko wygłosiła referat na temat koncertów 
Henryka Wieniawskiego w Rosji, w oparciu o recenzje ówczesnej prasy.

W czasie konferencji miało miejsce zebranie Zarządu IAML, pod-
czas którego dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczący Sekcji 
Bibliotek Muzycznych ZG SBP, Stanisław Hrabia został wiceprzewod-
niczącym IAML oraz szefem Komitetu Programowego IAML. 

5. Konferencja LiBeR
W dn. 29 czerwca – 2 lipca br. w Arhus (Dania) odbyła się 39. do-

roczna konferencja LIBER (Ligue des Bibliotheques Europeennes de 
Recherche) pod tytułem „Reinventing the Library: the challenges of the 
new information environment”. Uczestniczyło w niej 350 bibliotekarzy 
z 35 krajów. SBP reprezentowała kol. Ewa Chrzan.

W czasie 3-dniowych obrad wygłoszono 5 podstawowych refera-
tów, dotyczących kształcenia na uczelniach i roli bibliotek w procesie 
edukacji w czasach globalizacji, wpływu Google na zmiany, implikacji 
zalewu danych, sieci semantycznej, przenośnych urządzeń do trans-
misji danych oraz archiwizacji zasobów cyfrowych (raport „Sustainable 
Economics for a Digital Planet”).

Poza tym odbyło się 6 równoległych sesji, których tematyka obej-
mowała: statystykę biblioteczną, Europeanę i jej plany rozwoju, biblio-
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teki naukowe w czasie kryzysu ekonomicznego, archiwizację zasobów 
cyfrowych, tworzenie tematycznych kolekcji cyfrowych i dostęp do nich  
(w tym: tworzenie archiwum stron www w Bibliotece Narodowej w Pa-
ryżu), nowe technologie w bibliotekach, itd.

Aspekty ważne dla teraźniejszości i przyszłości bibliotek przedsta-
wiono także na plakatach, zaprezentowano ich w sumie 21, a autorzy 
mieli dedykowaną sesję, w czasie której mogli krótko przedstawić pre-
zentowane na plakatach zagadnienia.

W ostatnim dniu obrad odbyły się wybory do władz LIBER i do działa-
jących przy organizacji komisji. Przedstawiono zebranym sprawozdanie 
z rocznej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Ogłoszono, że 40. 
konferencja LIBER odbędzie się w Barcelonie w dniach 29 czerwca do 
2 lipca 2011 r.

6. Kongres iFLa
W dniach 10-15 sierpnia br. w Goteborgu kol. kol. Elżbieta Stefań-

czyk i Joanna Chapska uczestniczyły w 76. Kongresie IFLA pt. „Open 
access to knowledge – promoting sustainable progress”. Podstawowe 
bloki tematyczne obejmowały zagadnienia wolnego dostępu do wiedzy, 
statystyki bibliotecznej, wykorzystania w bibliotekach nowoczesnych 
zasobów informacyjnych i form edukacji (ebooki, blogi, e-learning), 
aspektów prawnych działalności bibliotecznej, kształcenia ustawicz-
nego, nowoczesnej architektury i wyposażenia bibliotek, zarządzania 
i marketingu w bibliotece.

W trakcie kongresu uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia roż-
nego typu bibliotek m.in. International Mobile Library, Queen Silvia 
Children’s Hospital i zapoznania się ze specyfiką obsługi czytelniczej.

Obszerna relacja z Kongresu opublikowana zostanie w „Przeglądzie 
Bibliotecznym”. 
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W II połowie 2010 r. pracowały intensywnie zespoły powołane  
w ramach poszczególnych zadań określonych w „Strategii SBP na lata 
2010-2021”, których działalność finansowana była z grantu przyznane-
go przez FRSI na wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia. Prace te 
obejmowały następującą tematykę:

1. Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych 
W dniach 2-3 września w Konstancinie-Jeziornie odbyło się semi-

narium poświęcone analizie sytuacji w zakresie badania efektywności 
bibliotek w kraju i na świecie. W seminarium uczestniczyli członkowie 
zespołu ds. opracowania wskaźników funkcjonalności bibliotek pu-
blicznych realizującego zadanie oraz zaproszeni goście: dr Barbara 
Budyńska (BN), prof. Ewa Głowacka (UMK Toruń, tłumaczka normy 
ISO), Anna Kaźmierska, Jacek Nowiński (Biblioteka Elbląska), Elżbieta 
Mieczkowska (Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna), Monika 
Kwaśniak (Książnica Pomorska), Zarząd Główny SBP reprezentowała 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Wygłoszono 11 wystąpień, które były 
przyczynkiem do dyskusji na temat metodologii badań efektywności 
bibliotek i wyboru wskaźników efektywności. Prezentowane materiały 
stały się podstawą do opracowania przez kierownika zadania – Lidię 
Derfert-Wolf prezentacji zawierającej skondensowane dane dotyczące 
treści będących przedmiotem badań zespołu.

Kolejne spotkanie robocze zespołu odbyło się w dniach 25- 26 paź-
dziernika w Warszawie w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej im. KEN w Warszawie. 

Za podstawowe cele opracowania krajowego zestawu wskaźników 
funkcjonalności dla bibliotek publicznych przyjęto m.in. dostarczanie 
kadrze kierowniczej bibliotek narzędzia do zarządzania, monitoringu 
postępów działania, oceny wykonania zadań oraz jako wsparcie dla 
tworzenia strategicznych planów rozwojowych bibliotek. Ustalono, że 
wskaźniki będą dobierane z punktu widzenia organizatora, kadry za-

IV. ReaLiZacJa „STRaTeGii SBP”
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rządzającej biblioteką, bibliotekarzy, użytkowników. Krajowe wskaźniki 
powinny być zgodne z ważnymi projektami krajowymi i zagranicznymi 
normami oraz zaleceniami międzynarodowymi. W wyniku dyskusji przy-
jęto wersję roboczą wykazu krajowych wskaźników funkcjonalności, 
która będzie przedmiotem dalszych prac zespołu.

Ostatnie w 2010 r. spotkanie zespołu odbyło się w dn. 2-3 grud-
nia w Książnicy Kopernikańskiej i Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.  
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni eksperci: prof. Ewa Głowacka – 
UMK w Toruniu oraz Teresa Elwira Śliwińska – zca dyrektora Książnicy 
Podlaskiej. W wyniku przeprowadzonej dyskusji zespół przyjął listę 
28 wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych. Dokument 
omawiający cele opracowania krajowego zestawu wskaźników dla bi-
bliotek publicznych oraz główne założenia doboru wskaźników wraz  
z ich wykazem został przekazany ekspertom do zaopiniowania. Zespół 
przyjął również projekt badania pilotażowego. W wyniku prowadzonej 
w grudniu dyskusji elektronicznej i wstępnych rozmów z dyrektora-
mi bibliotek ustalono, że badanie pilotażowe przeprowadzone będzie  
w 2011 r. w dwóch bibliotekach publicznych miejskich (Wrocław, Szcze-
cin), dwóch bibliotekach wojewódzkich (Dolnośląska Biblioteka Pu-
bliczna, Książnica Pomorska) oraz pięciu bibliotekach pełniących rolę 
bibliotek wojewódzkich i miejskich (Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., 
Rzeszów, Toruń).

2. Prace nad ustawą o bibliotekach
W drugiej połowie roku kilkakrotnie obradował zespół pracujący 

nad ustawą o bibliotekach, kontynuujący prace zespołu pracującego 
w poprzednich 2 latach pod kierunkiem Jolanty Stępniak. W nowym 
zespole znaleźli się: Andrzej Tyws (Dolnośląska Bibliotek Publiczna 
we Wrocławiu),  dr Barbara Budyńska (Biblioteka Narodowa), Elżbieta 
Stefańczyk (SBP), Jolanta Stępniak (Biblioteka Politechniki Warszaw-
skiej), Elżbieta Wykrzykowska (Bibliotek Pedagogiczna w Toruniu). 
Zespół analizował wnioski z prac poprzedniego zespołu i dyskutował 
nad nowelizacją poszczególnych zapisów.

W listopadzie (5 i 24) oraz grudniu (13-14) zaproponowane przez 
zespół zapisy konsultowano z zaproszonym ekspertem – mecenasem 
Janem Ciechorskim, specjalistą w zakresie prawa kultury. W spotkaniu 
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grudniowym uczestniczyła też Małgorzata Kłos (Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku). Prace 
będą kontynuowane w 2011 r.

3. Kształtowanie wizerunku organizacji
Warsztaty, które odbyły się na ten temat w II połowie br. omówiono  

w części „Biuletynu Informacyjnego”, dotyczącej konferencji, seminariów 
i warsztatów krajowych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem 
projektów podstawowych elementów działań wzmacniających budowę 
wizerunku SBP.   

4. Wypożyczenia międzybiblioteczne
W dniu 6 października odbyło sie spotkanie zespołu zajmującego 

się opracowaniem koncepcji ogólnokrajowego systemu wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Ustalono zagadnienia, które powinny znaleźć się 
w dokumencie końcowym opisującym projekt. Opracowania poszczegól-
nych zagadnień podjęli się: A. Fiebig: Wypożyczenia międzybiblioteczne 
w Polsce – stan obecny; I. Toczko, A. Kasprzyk: Opis projektu; T. Kosik: 
Oczekiwane wyniki projektu; A. Niewalda: Uczestnicy systemu; L. Stal-
mach: Wytyczne w zakresie doboru sprzętu dla systemu wypożyczeń 
międzybibliotecznych; E. Chrzan: Przewidywane koszty systemu.

 Przedstawiciele zespołu zamierzają wykorzystać w swoich pracach 
doświadczenia bibliotekarzy duńskich. Planowane jest przygotowanie 
w niedługim czasie wstępnej wersji opisu systemu.

5. Stan wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza
    oraz pragmatyki zawodowej

Zadanie realizował zespół w składzie: Piotr Bierczyński, Artur Jaz-
don, Anna Wiśniewska oraz kierujący zadaniem z ramienia ZG SBP 
Jerzy Krawczyk. Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników po-
wierzono dr hab. Marii Próchnickiej (IBiIN UJ). Badania realizowane były 
w bibliotekach województw małopolskiego, warmińsko-mazurskiego                                     
i zachodniopomorskiego. Podstawą badania była ankieta pt. „Diagnoza 
stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz prag-
matyki zawodowej w różnych typach bibliotek w wybranych okręgach”, 
wysyłana pocztą oraz dostępna elektronicznie pod adresem http://skry-
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ba.inib.uj.edu.pl/ankiety/index.php?sid=18557&lang=pl&newtest=Y. 
Ogółem ankietę wypełniły 742 osoby. Najliczniejsza grupa bibliotek, 
z których otrzymano odpowiedzi to miejskie biblioteki publiczne – 180 
(odpowiednio 22 z woj. małopolskiego, 72 z warmińsko-mazurskiego 
i 86 z zachodniopomorskiego) oraz gminne biblioteki publiczne, skąd 
otrzymano 154 odpowiedzi (odpowiednio 40 z woj. małopolskiego, 
63 z warmińsko-mazurskiego i 51 z zachodniopomorskiego). Dopie-
ro trzecią grupą pod względem aktywności stanowili bibliotekarze ze 
szkół wyższych – 123 odpowiedzi (odpowiednio 45 z małopolskiego, 28  
z warmińsko-mazurskiego i 50 z zachodniopomorskiego). Najliczniejszą 
grupą respondentów byli starsi bibliotekarze (240 odpowiedzi) oraz 
starsi kustosze (114 odpowiedzi).

Jak stwierdza autorka badania „uzyskane dane nie mogą być trakto-
wane jako w pełni reprezentatywne dla badanej populacji bibliotekarzy. 
Struktura grupy respondentów nie jest bowiem adekwatna, pod wzglę-
dem typu biblioteki, w której są zatrudnieni, do struktury zatrudnienia  
w poszczególnych typach bibliotek, w badanej populacji”.

Autorka raportu podkreśla, że uzyskane wyniki są materiałem do 
opracowania wstępnej diagnozy, a w przyszłości mogą być podstawą 
do określenia zakresu badań stosowania pragmatyki zawodowej. Tekst 
raportu został udostępniony zespołom realizującym zadania dot. noweli-
zacji ustawy o bibliotekach oraz opracowania modelowej listy wymagań 
niezbędnych do wykonywania zawodu. Przewiduje się również jego 
opublikowanie na portalu SBP. 

6. Kierunki kształcenia bibliotekarzy
Jednym z celów realizowanej „Strategii SBP” jest kontynuowanie 

współpracy z uczelniami w zakresie szkolenia bibliotekarzy. Głównym 
zadaniem jest ustalenie priorytetów i wspólnych działań w tym zakresie.  
Z ramienia ZG SBP odpowiedzialna jest za to Halina Ganińska (Biblio-
teka Główna Politechniki Poznańskiej); realizację zadania powierzono 
zespołowi bibliotekarzy-praktyków pod kierownictwem Danuty Koniecz-
nej z Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.

Pierwsze spotkanie zespołu bibliotekarzy-praktyków, powołanego 
przez ZG SBP, z przedstawicielami uczelni kształcących bibliotekarzy, 
odbyło się 27 września 2010 r. w Warszawie. Przedmiotem spotka-
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nia było omówienie stanu obecnego, najbliższych zmian ustawowych  
w kształceniu oraz sformułowanie wstępnych działań wobec zmian.

Dyskusję poprzedziło wprowadzenie Danuty Koniecznej, która zwró-
ciła uwagę na zagadnienia istotne dla omawianego problemu: 

l programy kształcenia bibliotekarzy za granicą i dostosowanie ich 
do aktualnych potrzeb bibliotek i instytucji kształcących bibliotekarzy,

l zastosowania standardów kształcenia w programach polskich 
uczelni w świetle obowiązujących zaleceń Procesu Bolońskiego,

l wymogi pracodawców w oparciu o badania przedstawione przez 
zespół pracowników Instytutu INiB UJ pod kierunkiem Marii Próchnickiej,

l cenione przez pracodawców kwalifikacje i umiejętności,
l modele kształcenia bibliotekarzy na studiach licencjackich i ma-

gisterskich,
l praktyki zawodowe studentów,
l bloki przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i uzupełniających, 

realizowane przez poszczególne instytuty.
W dyskusji głos zabrali przedstawiciele uczelnianych instytutów 

kształcenia bibliotekarzy, członkowie zespołu bibliotekarzy-praktyków, 
reprezentant FRSI i przedstawiciele SBP. Prof. Dariusz Kuźmina podkre-
ślił, że obowiązujące programy na studiach licencjackich i magisterskich 
nie zawsze odpowiadają potrzebom pracodawców w zakresie przygo-
towania bibliotekarzy do wykonywania zawodu. Standardy kształcenia 
w uczelniach nakładają na wszystkie ośrodki podobne wymogi i treści, 
tymczasem ważne jest przygotowanie interdyscyplinarne absolwentów.

Elżbieta Gondek zwróciła uwagę na wymagania, jakie stawiają 
przed uczelniami UKA (Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna) i PKA 
(Państwowa Komisja Akredytacyjna). Są one narzucane i często trudno 
im sprostać.

Znaczący głos w dyskusji należał do Marii Próchnickiej, która stwier-
dziła, że wprowadzane do Prawa o szkolnictwie wyższym zmiany (od 
2011 r.) mogą być korzystne dla krajowej dydaktyki, w tym dla biblio-
tekarzy. Zniknie prawdopodobnie oficjalna lista kierunków studiów,  
a bibliotekoznawstwo znajdzie się w grupie studiów humanistycznych. 
Zaistnieje więc potrzeba opracowania nowych standardów kwalifika-
cji; więcej uwagi trzeba będzie poświęcić sprawom przygotowania do 
kształcenia oraz studiom podyplomowym. Nowelizacja ustawy propo-
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nuje też dwa profile kształcenia: zawodowy i badawczy. Uczelnie będą 
więc miały szanse na profilowanie swoich programów. Inni przedstawi-
ciele środowiska ośrodków kształcenia bibliotekarzy zwracali uwagę na 
problemy związane z interdyscyplinarnością studiów bibliotekoznaw-
czych, brak środków na organizację praktyk zawodowych.

Z kolei bibliotekarze-praktycy, m.in.: Artur Jazdon, Marek Górski, 
Mirosława Majewska podkreślili, że obecny proces kształcenia nie gwa-
rantuje rzetelnego przygotowania absolwentów bibliotekoznawstwa do 
wykonywania zadań np. katalogera; w praktyce, dopiero w bibliotece 
mają oni możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych. Istotnym 
jest również motywacja związana z wyborem studiów bibliotekoznaw-
czych.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel FRSI, Jacek Królikow-
ski zwrócił uwagę na konieczność podjęcia szerszej dyskusji nt. wizji 
biblioteki, zarówno dużej akademickiej, jak również małej biblioteki. 
Konieczne jest podjęcie lobbingu na rzecz bibliotek, wskazanie społe-
czeństwu zalet korzystania z bibliotek. W procesie kształcenia należy 
też zwrócić uwagę na jakość praktyk zawodowych i warsztatów, jak 
również samokształcenia bibliotekarzy.

W wyniku dyskusji ustalono, że opracowana zostanie wstępna lista 
priorytetów w zakresie kształcenia bibliotekarzy.

Równolegle we wrześniu SBP przystąpiło do badań ankietowych 
dot. kształtowania potrzeb bibliotekarzy z bibliotek publicznych. Celem 
badań było:

l poznanie potrzeb tej grupy bibliotekarzy w zakresie kształcenia 
zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz poznania 
ich opinii, co do preferowanych form doskonalenia,

l ocena dotychczasowych propozycji SBP w zakresie kształcenia 
i doskonalenia zawodowego skierowanych do bibliotekarzy bibliotek 
publicznych,

l określenie oczekiwań bibliotekarzy w odniesieniu do oferty SBP 
i jej prezentacji na  platformie cyfrowej Stowarzyszenia.

Badania ankietowe przeprowadzono w trzech województwach: ma-
zowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, wśród celowo dobranej grupy 
bibliotekarzy: rozpoczynających pracę w bibliotekach (ze stażem do 
pięciu lat) oraz wieloletnich pracowników bibliotek (ze stażem 20-25 lat). 
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W końcu roku opracowany został raport z badań. W dniu 29 listopada 
odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli ośrodków kształcących 
bibliotekarzy i pracowników informacji, które prowadziła dr hab. Maria 
Próchnicka (UJ). Przedstawiła ona wstępne założenia programowe 
zaplanowanej na czerwiec 2011 r. konferencji w Krakowie, poświęconej 
zagadnieniom kształcenia bibliotekarzy. Jednym ze współorganizatorów 
konferencji będzie SBP.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z przygotowaną przez zespół 
bibliotekarzy-praktyków, pracujący pod kierunkiem dr D. Koniecznej  
i dr H. Ganińskiej listą priorytetowych zagadnień w procesie kształcenia 
bibliotekarzy. Wykaz ten zostanie rozesłany uczestnikom spotkania  
z prośbą o uwagi i komentarze.

W 2010 r. na konkurs, odbywający się pod hasłem „Biblioteka – sło-
wa, dźwięki, obrazy” wpłynęło 49 programów z bibliotek publicznych, 
naukowych, szkolnych. Jury w składzie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 
(przewodnicząca), Barbara Budyńska, Anna Grzecznowska, Jadwiga 
Chruścińska, Małgorzata Jezierska, Witold Przybyszewski przyznało 
następujące nagrody:

  I nagroda (4500 zł): Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle;
 II nagroda (3500 zł): Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach;
III nagroda (2500 zł): Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Pod-

laskiej.
Wyróżnienia  (nagrody książkowe) otrzymały:
l Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni,
l Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły 

w Elblągu,
l Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. St. Reymonta w Skiernie-

wicach,
l Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju.

V. TyDZień BiBLioTeK 2010
i Założenia eDycJi W 2011 roku
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Specjalne wyróżnienie w postaci rocznej prenumeraty „Biblioteka-
rza” przyznano Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra 
Labudy w Bolszewie za różnorodny i atrakcyjny program Tygodnia Bi-
bliotek oraz najoryginalniejszą dokumentację imprez w ramach Tygodnia 
Bibliotek 2010.

Nagrodę Specjalną miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” (roczna 
prenumerata) zdobyła Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą 
w Szebniach. 

W grudniu na posiedzeniu ZG zatwierdzono hasło Tygodnia Bibliotek 
2011, które brzmi: „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” 
oraz sformułowane założenia.

Hasło zachęca do odwiedzin biblioteki nie tylko w celu wypożyczenia 
książki, ale też bez sprecyzowanego powodu. Ma sprzyjać wytworzeniu 
się mody na bywanie w bibliotece. Rolą bibliotekarzy jest stworzenie 
optymalnych warunków sprzyjających wygenerowaniu się tego typu 
mody. Hasło nawiązuje do oczywistego faktu, że biblioteki to niezastą-
piony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej, 
spędzania wolnego czasu. Każda cywilizacja chlubiła się posiadaniem 
bibliotek, choć ich dostępność była oczywiście różna; każde pokolenie 
ubolewało nad ich niszczeniem i chroniło zasoby na równi z najwięk-
szymi wartościami.

Z biblioteką jest nam po drodze, bo korzystamy z jej usług przez 
całe życie. Wszyscy mogą znaleźć w niej coś dla siebie. Nieważne, czy 
księgozbiór zawiera wiekowe dzieła historyczne, prace naukowe, czy 
też powieści lub bajki dla dzieci – ważne, że zawsze służy swym Czy-
telnikom dostarczając wiedzy, pobudzając wyobraźnię lub dotrzymując 
towarzystwa w samotności, czy chorobie. Hasło umożliwia pokazanie, 
że kontaktu z książką nie zastąpi cud techniki, ani żadna inna, choćby 
najbardziej nowoczesna forma przekazu. Z drugiej strony współczesna 
biblioteka nie boi się nowinek technicznych ułatwiających korzystanie 
z jej zbiorów. Służy zarówno tradycjonalistom, dla których największą 
przyjemnością jest powolne szperanie wśród regałów, nie mówiąc już 
o możliwości zaszycia się z książką w zacisznym kącie, jak i czytelni-
kom XXI wieku, żyjącym w ciągłym pośpiechu i ceniącym elektroniczny 
system wyszukiwania i udostępniania zbiorów. Biblioteka jest bliska 
swoim użytkownikom. 
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Hasło odnosi się nie tylko do biblioteki jako lokalu, którego nie należy 
omijać. Coraz większego znaczenia nabiera wirtualne wejście do biblio-
teki, gdzie na jej stronie internetowej możemy uzyskać wiele informacji 
dot. zarówno gromadzonych zbiorów, jak i organizowanych wystaw, 
spotkań z ciekawymi ludźmi, ponadto skorzystać z cyfrowych zasobów 
biblioteki, zamówić do wypożyczenia książkę, a poprzez Skype’a lub 
Gadu-Gadu skontaktować się bezpośrednio z bibliotekarzem. Od atrak-
cyjności strony www biblioteki zależy zdobywanie nowych czytelników 
w nie mniejszym stopniu, niż od oferty książek do wypożyczenia.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2011 umożliwia prezentację różnorodnych 
relacji bibliotekarzy z czytelnikami, niezależnie od rodzaju bibliotek, 
wieku i gustów odwiedzających je osób. Biblioteka jest skarbnicą, której 
nie sposób ominąć na swej drodze.

 

W drugiej połowie 2010 r. trwały intensywne prace nad urucho-
mieniem nowego portalu Stowarzyszenia, dostępnego pod adresem  
www.sbp.pl. Dotyczyły one m.in.: 

l projektowania poszczególnych modułów serwisu; przewidziano 
następujące moduły: podstawowy (wprowadzanie i zarządzanie tre-
ściami), wydawnictwo, w tym sklep internetowy, konkursy, ankiety, baza 
bibliotek, oferty pracy, reklama, baza członków SBP i wizytówki, pytania 
i porady, newsletter, wersja angielska serwisu, 

l wdrożenia technicznego i organizacyjnego; testowanie serwisu, 
uruchomienie serwera produkcyjnego i instalacja oprogramowania, 
uzupełnianie treści w serwisie, 

l działań przewidzianych w planie rozwoju portalu; aktualizacja tre-
ści, promocja serwisu na konferencjach organizowanych przez SBP  
i w czasopismach, opracowanie ulotek reklamowych,   

l zmian i uzupełnień w składzie redakcji portalu; przeprowadzono 
powtórną rekrutację na stanowisko redaktora naczelnego (po odejściu 

VI. PoRTaL SBP
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Wioletty Lipińskiej), postanowiono, obowiązki redaktora naczelnego  
powierzyć czasowo dotychczasowemu sekretarzowi portalu, Małgo-
rzacie Szmigielskiej, sekretarzem/redaktorem serwisu został Łukasz 
Stochniał. 

W nowym portalu zakłada się większe niż dotychczas zaangażo-
wanie struktur Stowarzyszenia w kształtowanie wizerunku organizacji 
na portalu, stąd przeprowadzono w lipcu szkolenie dla struktur SBP 
dotyczące systemu CMS.

Niestety z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia, a wynikają-
cych z opóźnień po stronie wykonawcy serwisu portal został urucho-
miony dopiero w  grudnia (blisko pół roku po planowanym terminie).  
Z tej okazji przewodnicząca SBP i redakcja portalu skierowali okolicz-
nościowy list do odwiedzających serwis, w którym czytamy m.in.:

„Dnia 20 grudnia 2010 r. swój wirtualny byt zaczął nowy ogólnopolski 
portal bibliotekarzy, który powstał z inicjatywy Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Jest on dostępny pod adresem sbp.pl

Uruchomienie i jego działanie jest ogromnym wyzwaniem dla nas 
wszystkich. Portal posiada wiele funkcji, m.in. bazy danych o bibliote-
kach czy newsy z zakresu życia bibliotekarskiego. Chcemy, aby był 
tworzony przez i dla bibliotekarzy. Portal jest również źródłem informacji 
o działalności SBP i jego wydawnictwach. Użytkownicy mogą korzystać 
ze sklepu internetowego, z atrakcyjnymi promocjami i rabatami.

Mamy nadzieję, że portal stopniowo wzbogacany o nowe treści  
i działy pomoże zintegrować i zaktywizować środowisko bibliotekarskie. 
Przyczyni się do realizacji wizji SBP, jako przestrzeni partnerskiej dla 
rozwoju społeczeństwa wiedzy.

Gorąco zachęcamy do współpracy przy redagowaniu jego treści  
i nawiązania kontaktu z naszą redakcją. Wierzymy, że każdy z odwie-
dzających nasz portal sbp.pl znajdzie w nim coś interesującego.

Sprawmy, by portal sbp.pl stał się naszym ulubionym miejscem  
w internecie”.
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1. apel o dodatkowe środki dla powodzian 
W czerwcu 2010 r. Zarząd Główny wystosował do ministra kultury  

i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego apel o pomoc dla bi-
bliotek zalanych w wyniku powodzi poprzez uruchomienie dodatkowych 
środków finansowych. W uzyskanej odpowiedzi dyrektor Departamentu 
Mecenatu Państwa, Zina Jarmoszuk poinformowała, że dla bibliotek, 
które ucierpiały w powodzi uruchomiony został nowy nabór do progra-
mu „Infrastruktura Bibliotek”. Uzyskane dotacje mogą być przeznaczo-
ne na remonty pomieszczeń lub budynków. Na te cele przewidziano  
w programie ok. 1 mln zł.  

2. odpowiedź ministra rozwoju regionalnego na stanowisko SBP
    dot. centrum Dziennej aktywności

W odpowiedzi na pismo ZG w sprawie przygotowywanego progra-
mu utworzenia Centrów Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży 
oraz możliwości ich wyposażenia w księgozbiory biblioteczne, zastęp-
ca dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Re-
gionalnych, Aleksandra Kwiatkowska odpowiedziała, że część dotacji 
na wyposażenie Centrów będzie mogła być przeznaczona na zakup 
książek, szczególnie podręczników szkolnych.  

3. apel o środki na zakupy biblioteczne
W lipcu br. w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników naborów do pro-

gramów operacyjnych MKiDN przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefań-
czyk zwróciła się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana 
Zdrojewskiego o kontynuowanie programów umożliwiających rozwój 
bibliotek w Polsce, w tym przede wszystkim „Biblioteka+”,  „Infrastruktura 
bibliotek” i utrzymanie wysokości dofinansowania bibliotek przynajmniej 
na poziomie 2010 r.

VII. STanoWiSKa, oPinie, aPeLe
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4. apel  w sprawie przeznaczenia części środków z podatku VaT
Przewodnicząca SBP – Elżbieta Stefańczyk skierowała do ministra 

kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego list, w któ-
rym przedstawiła stanowisko Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
dotyczące wykorzystania środków pochodzących z przewidywanego 
do wprowadzenia w 2011 r. podatku VAT na książki i czasopisma spe-
cjalistyczne.

Czytamy w nim:
„Na podstawie zapisów traktatu akcesyjnego oraz negocjacji Polska 

może do końca 2010 r. stosować 0% stawkę podatku VAT na książki  
i czasopisma specjalistyczne. Stanowisko Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich (SBP) w tej kwestii jest identyczne z prezentowanym poglą-
dem środowisk naukowych, bibliotekarskich oraz instytucji działających  
w sektorze książki. Było ono również konsultowane z przedstawicielami 
związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji obszaru bibliotekar-
stwa i informacji naukowej, które podkreślają konieczność utrzymania 
dotychczasowej stawki podatku VAT. Stanowisko takie wynika z potrze-
by wspierania czytelnictwa w Polsce i respektowania podstawowego 
priorytetu UE – polityki równych szans.

Analizy statystyczne Instytutu Książki i Czytelnictwa BN oraz ra-
porty dotyczące społecznego zasięgu książki wskazują na kurczenie 
się zarówno rynku indywidualnego konsumenta książki w Polsce, jak 
również odbiorców instytucjonalnych, w tym bibliotek – jednego z głów-
nych źródeł dostępu do książek i czasopism. Dla przykładu, zakupy 
nowości wydawniczych w polskich bibliotekach publicznych po okresie 
gwałtownego spadku od 1999 r., kiedy to w 2003 r. osiągnęły najniższy 
wskaźnik 5,1 wol./100 mieszkańców, w latach następnych wzrastały 
od 6,6 wol. w 2004 r. do 9,6 wol. w 2008 r. Po ograniczeniu w 2009 r. 
dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup no-
wości wydawniczych, wskaźnik ten ponownie uległ obniżeniu do 7,5 
wol. na 100 mieszkańców. Świadczy to o bardzo czułym mechanizmie, 
pokazującym związek możliwości finansowych bibliotek z wynikami 
ich pracy oraz jakością oferty, na co ma niewątpliwie wpływ wysokość 
stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne.

Przypomnijmy, że Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 24 XI 
1980 r. ustanowiło jako normę zakupu 18 wol./100 mieszkańców, zaś 
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międzynarodowa norma opracowana przez International Federation of 
Library Associations and Institutions wynosi 30 wol./100 mieszkańców.

Istotną sprawą jest także uregulowanie wysokości stawek VAT na 
książki wydawane na różnych nośnikach. ZG SBP uważa, że wprowa-
dzenie wysokiej stawki podatku VAT na książki spowoduje pogłębianie 
spadku zakupów nowości wydawniczych przez biblioteki, a tym samym 
ograniczenie dostępu do źródeł wiedzy i informacji, wpłynie na ograni-
czanie zasięgu czytelnictwa, szczególnie w małych miejscowościach.

Niższe stawki podatku VAT na sprzedaż książek i prasy są wynikiem 
starań, zabiegów wielu państw Unii Europejskiej i innych. W Wielkiej 
Brytanii i Irlandii bezterminowo obowiązuje zerowa stawka VAT na książ-
ki, mimo iż kraje te przeznaczają olbrzymie kwoty na promocję książek 
i czytelnictwa. Także Norwegia stosuje zerową stawę VAT, Szwajca-
ria 2,4%. Do 5% stawki VAT ograniczają się Luksemburg (3), Włochy  
i Hiszpania (4), Grecja (4,5), Cypr, Malta, Portugalia, Estonia i Węgry 
(5). Pozostałe kraje stosują zróżnicowaną stawkę VAT (od 5,5% we 
Francji do 25% w Danii).

Ta nierówność stawki VAT pokazuje niejednorodną sytuację w tym 
zakresie i stanowi podstawę do negocjacji.

Podwyższenie stawki VAT o określony procent powoduje spadek 
zakupów książek o ten sam procent. W krajach, które przyjęły wyższe 
stawki podatku VAT i poprzez to ceny książek są tam odpowiednio 
wyższe, zaobserwowano spadek czytelnictwa.

Stanowisko SBP, wraz z prośbą o wsparcie starań dotyczących 
utrzymania zerowej stawki podatku VAT na książki i czasopisma spe-
cjalistyczne, zostało przekazane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu w dniu 22 marca 
br. Było także opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia 
oraz w prasie fachowej, jak również dyskutowane na konferencji od-
bywającej się podczas 55. Międzynarodowych Targów Książki. Ideę 
tę poparli przedstawiciele organizacji branżowych (wydawcy, księga-
rze). Dalsze rozwiązania uzależniono od negocjacji, które prowadziła 
strona polska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poparło 
starania środowiska bibliotekarskiego o utrzymanie aktualnej stawki. 
Ministerstwo Finansów z kolei złożyło wniosek do Komisji Europejskiej 
z prośbą o rozważenie możliwości zmiany dyrektywy unijnej dotyczącej 
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opodatkowania książek w Polsce. Niestety strona polska otrzymała 
odpowiedź odmowną. Aby zachować stawkę zero procent na książki, 
konieczna byłaby zmiana dyrektywy unijnej, co oznacza, że wszystkie 
27 państw musiałyby się na to zgodzić.

SBP reprezentujące stanowisko środowiska bibliotekarskiego i pra-
cowników informacji naukowej przyjmuje fakt wprowadzenia wyższej niż 
zerowa stawki VAT na książki z ubolewaniem. Wzrost zakupów nowości 
wydawniczych w bibliotekach publicznych, a także wzrost wskaźników 
zakupu nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest wynikiem 
dotowania bibliotek przez samorządy (organizatorów bibliotek), jak rów-
nież  interwencjonizmu państwa w tym zakresie. Od 2000 r. biblioteki 
publiczne otrzymywały dotacje celowe Ministerstwa Kultury, od 2004 r. 
w ramach programu ujętego w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, 
której założenia sięgają 2013 r. Aby jak najmniej boleśnie biblioteki 
oraz czytelnicy odczuli fakt zwiększenia ceny książek, należy dołożyć 
wszelkich starań, aby z kwoty uzyskanej z opodatkowania książek rząd 
przeznaczył fundusz na zakupy biblioteczne, który od 2009 r. został 
mocno ograniczony (10 mln zł rocznie). Zwiększenie puli finansowej na 
zakup książek dla wszystkich typów bibliotek – publicznych, naukowych, 
szkolnych, pedagogicznych i innych, o kwotę pozyskaną z podatku VAT 
na książki, ułatwiłoby pozyskiwanie przez nie nowości. W pewien spo-
sób zrekompensowałoby również czytelnikowi polskiemu wyższą cenę 
książek, e-booków i czasopism specjalistycznych od stycznia 2011 r.”. 

5. List do Podsekretarza Stanu w mSWia
Zarząd Główny SBP skierował w listopadzie 2010 r. list do pod-

sekretarza stanu w MSWiA – Piotra Kołodziejczyka, w którym wyraził 
gotowość do aktywnego konsultowania zagadnień związanych z wdra-
żaniem programów budowy społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza 
w kontekście lepszego wykorzystania ogromnego potencjału bibliotek. 
Zarząd zaproponował włączenie do działającego przy MSWiA zespołu 
konsultacyjnego w sprawach dotyczących m.in. wdrażania Europejskiej 
Agendy Cyfrowej, dwóch przedstawicieli naszej organizacji: Marii Bur-
chard oraz Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.
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1. Realizacja planu wydawniczego 
W 2010 r. wydaliśmy łącznie 17 tytułów, w tym jedną pozycję 

polsko-francuską. W ocenie merytorycznej był to bardzo dobry rok 
ze znaczącymi tytułami znanych autorów (prof. G. Leszczyńskiego,  
dr. M. Nahotko, prof. J. Wojciechowskiego, prof. J. Papuzińskiej-Bek-
siak). Książką prof. D. Jarosza rozpoczęliśmy podserię bibliologiczną 
w ramach „Nauki – Dydaktyki – Praktyki”. Wydaliśmy oczekiwany przez 
bibliotekarzy poradnik dot. zagadnień prawnych, autorstwa B. Howorki. 
Sprzedaż wydanych tytułów w 2010 r. też była dobra. Nakład kilku pozy-
cji, autorstwa: M. Nahotki, B. Howorki, M. Kisilowskiej, J. Kołodziejskiej 
został całkowicie wyczerpany, a innych jest na wyczerpaniu, mieliśmy 
też dodruki (Bibliotekarz i prawo, Biblioteki w sieci – sieć w bibliotece, 
Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa).

Czasopisma ukazywały się regularnie. Niestety mimo powszechnej 
opinii środowiska o wysokim poziomie ich czytelnictwo maleje, zwłaszcza 
miesięczników fachowych. W tym ostatnim przypadku nakłady wynosiły: 
„Bibliotekarz” na początku 2010 r. – 2100 egz., na końcu 2010 r. – 1900 
egz. „Poradnik Bibliotekarza” – na początku 2010 r. – 4800 egz., na końcu 
2010 r. – 4600 egz. W „Poradniku Bibliotekarza” ukazały się dodatkowo 
2 wkładki tematyczne: „Młodzież w Bibliotece” oraz „Nowe media w bi-
bliotekach dla dzieci i młodzieży”.  

Nakład czasopism jest kluczowy dla stabilizacji finansowej SBP. 
To więcej niż 2/3 dochodów pozwalających na prowadzenie pozosta-
łej działalności Stowarzyszenia. Niestety, zaangażowanie wszystkich 
ogniw SBP w promocję prenumeraty i czytelnictwa jest nadal słabe.  

W II półroczu 2010 r. kontynuowano procesy digitalizacyjne; oprócz 
„Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza” udało się dzięki grantowi MKiDN  
i współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych UW zdigitalizować „Przegląd Biblioteczny” oraz „Zagadnienia In-
formacji Naukowej”.  Zeszyty czasopism dostępne są w formie cyfrowej 
(do roczników 2007 włącznie) pod adresem www.bbc.uw.edu.pl.

VIII. DZiałaLność WyDaWnicZa
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W okresie czerwiec-grudzień 2010 r. ukazały się następujące książki: 
1. J. Kołodziejska: Biblioteka w strukturze społecznej.
2. M. Kisilowska: Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece.
3. J. Wojciechowski: Biblioteka w komunikacji publicznej.
4. Pr. zb. Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III.
5. V. Osińska: Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów.
6. D. Jarosz: Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł.
7. S. Kondek: Zagadnienia wydawnicze i księgarskie. Skrypt.
8. B. Loc: Działalność Oddziału SBP w Kłodzku. Portret własny.
9. J. Pacek: Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyj- 
    nym.

2. Posiedzenie Rady Redakcyjnej „Przeglądu Bibliotecznego”                                    
Posiedzenie Rady odbyło się 8 listopada 2010 r. Spotkanie pro-

wadziła przewodnicząca Rady – prof. Elżbieta Barbara Zybert. Rada 
wysłuchała informacji o pracy redakcji w latach 2009-2010, które przed-
stawiła redaktor naczelna „Przeglądu Bibliotecznego” prof. Barbara So-
sińska-Kalata. W swoim wystąpieniu redaktor naczelna podkreśliła, że 
czasopismo ukazuje się regularnie. Do redakcji spływa dużo artykułów  
z bibliotek akademickich. Redakcja utrzymuje stałe kontakty z instytu-
tami bibliotekoznawstwa, które wykazują duże zainteresowanie publi-
kowaniem rezultatów badań. Potwierdzeniem wysokiego poziomu cza-
sopisma jest utrzymanie najwyższej punktacji na tzw. liście czasopism 
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pani prof. B. Sosińska-Kalata nakreśliła też problemy do rozwiązania 
w najbliższej przyszłości, zwracając szczególną uwagę na:

– zbyt małą liczbę sprawozdań z konferencji zagranicznych publi-
kowanych w czasopiśmie, 

– konieczność zmiany formuły Kroniki; część zawartych w niej da-
nych można by umieścić na portalu SBP, 

– z drukowania „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej” wycofała się Biblioteka Narodowa; czwarty numer 
tegorocznego BABIN-u wydrukowany będzie na koszt SBP. 

W dyskusji podniesiono ponadto sprawę zbyt małej liczby artykułów 
o tematyce metodycznej. Zebrani zasugerowali redakcji, aby zwrócić się 
do doktorantów o podejmowanie problematyki, z której nie ma napły-
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wu artykułów do czasopisma. Na zakończenie obrad przewodnicząca 
SBP Elżbieta Stefańczyk podziękowała Redakcji za pracę w minionym 
okresie i zadeklarowała wsparcie Redakcji przez Biuro i Wydawnictwo 
SBP. Aktualnie przygotowywane są wnioski do programów operacyj-
nych Instytutu Książki na dofinansowanie czasopism naukowych SBP. 
O środki na wydawanie „Przeglądu Bibliotecznego” wystąpimy również 
do MNiSzW. 

medal „Bibliotheca magna Perennisque”
1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Beciń-

skiego w Radziejowie
2. Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Gdańsku
3. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
4. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego  

w Warszawie

odznaka Honorowa SBP
                 (Imię i nazwisko – Okręg/Oddział)

1. Izabela Bugaj – Dąbrowa Górnicza
2. Grażyna Chrustek – Bielsko-Biała
3. Małgorzata Jankowska – Ostrołęka
4. Krystyna Łaszczych – Ostrołęka
5. Renata Śledzińska – Opole
6. Jolanta Zarszyńska – Rzeszów

medal „W dowód uznania”
1. Urszula Barszcz – Radom
2. Grażyna Baszyńska – Leszno

IX. meDaLe i oDZnacZeNIa
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    3. Barbara Barwiołek – Warszawa
    4. Bożenna Bębenek – Ostrołęka
    5. Urszula Bolek – Bielsko-Biała
    6. Bożenna Borowska – Łódź
    7. Iwona Borowska – Łódź
    8. Marianna Brachfogel – Warszawa
    9. Ewa Bukowska – Kalisz
  10. Zuzanna Cajza – Zabrze
  11. Maria Cibicka – Kraków
  12. Monika Fiodorow – Łódź
  13. Maria Frączkowska – Ciechanów
  14. Teresa Gadomska – Ciechanów
  15. Marzena Gałecka – Bielsko-Biała
  16. Teresa Gawęda – Kraków
  17. Alicja Grasewicz-Cichy – Łódź
  18. Zbigniew Grzesiak – Mińsk Mazowiecki
  19. Halina Harasymowicz – Kłodzko
  20. Maria Hareńczyk – Bielsko-Biała
  21. Zbigniew Hendzel – Bielsko-Biała
  22. Beata Hoffrichter – Zabrze
  23. Maria Iwanek – Lubartów
  24. Marianna Jabłońska-Kuflewska – Toruń
  25. Zofia Jedziniak – Rzeszów
  26. Jolanta Juśko – Leszno
  27. Konrad Kaczmarek – Leszno
  28. Krystyna Kasprzyk – Kraków
  29. Maciej Kobyliński – Słupsk
  30. Jolanta Kornacka-Klein – Zabrze
  31. Cyprian Kostrakiewicz – Leszno
  32. Lidia Kowińska – Ostrołęka
  33. Halina Kusz – Leszno
  34. Zuzanna Leśko – Kłodzko
  35. Iwona Ludkiewicz – Warszawa
  36. Kamila Maj – Toruń
  37. Janina Mielnicka – Ostrołęka
  38. Alina Miętkiewicz – Toruń
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  39. Helena Młynek – Łańcut
  40. Marlena Nabzdyk – Kalisz
  41. Anna Niedek – Siedlce
  42. Grażyna Nycko – Bielsko-Biała
  43. Marianna Oklińska – Warszawa
  44. Halina Opielowska – Rzeszów
  45. Marzena Przygodzińska – Skierniewice
  46. Agnieszka Retkowska – Łódź
  47. Dorota Rybak – Lubartów
  48. Elżbieta Sadłowska – Ostrołęka
  49. Elżbieta Sieradzińska – Siedlce
  50. Barbara Składanowska – Jastrzębie Zdrój
  51. Bożena Sobczak – Ostrów Wlkp.
  52. Joanna Sowa – Radom
  53. Małgorzata Świerczyna – Bielsko-Biała
  54. Krzysztof Taciak – Leszno
  55. Anna Teichman – Łańcut
  56. Ewa Troneczek – Bielsko-Biała
  57. Danuta Wielgosz – Toruń
  58. Anna Wiśniewska – Łańcut
  59. Katarzyna Włoch – Lubartów
  60. Ariadna Zalewska – Lubartów
  61. Bożena Załęska – Ostrołęka
  62. Barbara Zielińska – Ciechanów
  63. Zofia Zielonka – Radom
  64. Elżbieta Zwarycz – Kraków
  65. Agata Żak – Kraków
 

Biblioteki    
 
66. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa  

w Chełmży
67. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
68. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
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l W dniach 10 i 17 czerwca zespół portalu sbp.pl spotkał się  
z przedstawicielami Wydawnictwa oraz redakcjami czasopism SBP. 
W trakcie spotkania omówiono tematy dotyczące: aspektów prawnych 
prezentacji publikacji na portalu, wykorzystania zawartości Kroniki 
SBP… w nowym portalu,  sprzedaży publikacji elektronicznych, w tym 
pojedynczych artykułów z czasopism naukowych oraz przygotowania 
angielskiej wersji działu dot. wydawnictw. 

l W dn. 7-9 lipca członek ZG Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 
uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez FRSI, w ramach 
projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” 
przeznaczonego dla wojewódzkich bibliotek publicznych. W spotkaniu 
brali udział goście z Norwegii, którzy przedstawili regionalny plan stra-
tegiczny dla instytucji kultury z punktu widzenia bibliotek publicznych 
w Vestfold oraz projekt budowy krajowego systemu wskaźników dla 
norweskich bibliotek publicznych i akademickich.  

l Zespół nauczycieli bibliotekarzy, członków Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa 
Bibliotekarzy Szkół Polskich opracował, w oparciu o szerokie konsul-
tacje środowiskowe, dokument pt.: Standardy pracy biblioteki szkolnej. 

l 6 października przewodnicząca SBP uczestniczyła w posiedzeniu 
Sejmowej Komisji ds. Młodzieży. Odbyło się pierwsze czytanie posel-
skiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Projekt 
zakłada wprowadzenie zapisu o obowiązku prowadzenia przez szkołę 
biblioteki szkolnej, która pracuje zgodnie ze standardami określonymi 
przez Ministra Edukacji Narodowej. Projekt poparty przez SBP, ZNPSP 
oraz ZNP został skierowany do dalszych prac w Podkomisji Stałej ds. 
Jakości, Kształcenia i Wychowania.

l 11-12 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wro-
cławiu odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. 
Program spotkania obejmował m.in. dyskusję nt. wprowadzenia 5% 
stawki podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. Przewod-

X. SPraWy Różne



54 Nr 2/2010 BIULETYN ZG SBP

niczący KRB przedstawił założenia Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa oraz zaproponował powołanie zespołu ds. wymagań kwa-
lifikacyjnych i edukacji bibliotekarskiej.

l 14 października Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zawarło 
umowę z Wydawnictwem „Świat Książki”, na mocy której Wydawnic-
two przekazało SBP darowiznę w postaci książek. Stowarzyszenie 
zobowiązało się wykorzystać darowiznę na cele statutowe SBP, w tym  
przekazać książki bibliotekom, które ucierpiały w powodziach w 2010 r. 
oraz innym, najbardziej potrzebującym bibliotekom w kraju. Koordyna-
torami akcji zostały wojewódzkie biblioteki publiczne, które dokonały 
wyboru bibliotek obdarowanych w regionie oraz pomogły w dystrybucji 
książek. Dzięki wspólnej akcji ok. 30 tys. książek zostało przekazanych 
bibliotekom publicznym i szkolnym. 

l 18 października br. odbyło się spotkanie w sprawie współpracy 
SBP z Fundacją Orange – partnera Programu Rozwoju Bibliotek. Funda-
cja omówiła propozycję działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeń-
stwa dzieci w internecie. Obecnie przygotowywane są dla wolontariuszy 
materiały edukacyjne, na podstawie których metodycy z Fundacji Dzieci 
Niczyje przygotują materiały metodyczne dla bibliotekarzy. SBP włą-
czy się w promocję tych materiałów. W spotkaniu obok przedstawicieli 
Fundacji (Izabela Czartoryska, Krzysztof Rykowski i in.) i SBP (Elżbieta 
Stefańczyk, Marzena Przybysz, Anna Grzecznowska), uczestniczyły 
również dyrektorki bibliotek – Dorota Skotnicka (MBP w Podkowie Le-
śnej) i Elżbieta Frankiewicz (BP Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy), 
które przedstawiły działania realizowane w swoich placówkach na rzecz 
edukacji dzieci i młodzieży.

l W dniach 20-21 października, członkowie ZG SBP – Elżbieta 
Stefańczyk, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, a także Elżbieta Górska, 
uczestniczyły w warsztatach „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – stra-
tegie dla przyszłości”, organizowanych przez FRSI – realizatora pro-
jektu pod tym samym tytułem. Partnerem projektu jest m.in. Norweska 
Biblioteka Narodowa. Przedstawiciele ZG SBP dyskutowali z kolega-
mi norweskimi na temat realizacji różnych aspektów strategii rozwoju 
organizacji w kontekście doświadczeń SBP. Bibliotekarze norwescy 
przedstawili założenia projektu budowy krajowego systemu wskaźni-
ków dla norweskich bibliotek publicznych i akademickich. Projekt ten 
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jest elementem reformy sieci bibliotecznej, której realizacja planowana 
jest do 2014 r.

l 22 października br. odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Rady 
Ministrów z udziałem ministra Michała Boniego, wydawców, przedsta-
wicieli MKiDN, MNiSW, MEN oraz organizacji pozarządowych. SBP 
reprezentowała E. Stefańczyk. W trakcie spotkania omawiano problemy 
podatku VAT na książki i czasopisma a także wzrostu poziomu czytel-
nictwa wśród młodzieży.

l SBP objęło patronat nad IV Targami Książki Akademickiej i Na-
ukowej ACADEMIA, które odbyły się w dn. 20-22 października na Po-
litechnice Warszawskiej. 

l 29 października zostało zawarte porozumienie między Stowarzy-
szeniem Bibliotekarzy Polskich a Stowarzyszeniem EBIB w sprawie 
zakończenia współpracy przy prowadzeniu serwisu „Elektroniczna Bi-
blioteka – Platforma cyfrowa SBP”. Obie strony wyraziły wolę kontynu-
acji współpracy w zakresie promocji uruchomionych przez nich nowych 
portali oraz wzajemnego przekazywania sobie informacji służących 
rozwojowi bibliotekarstwa i budowania tożsamości zawodu biblioteka-
rza. SBP i Stowarzyszenie EBIB zobowiązały się też do uregulowania 
statusu prawnego Biuletynu EBIB.

l W listopadzie ZG SBP złożył trzy wnioski do Programów Ope-
racyjnych MKiDN dotyczące wydawania: „Przeglądu Bibliotecznego”, 
dodatku „Świat Książki Dziecięcej” do „Poradnika Bibliotekarza”, a także 
obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, jako skutecznych form promocji 
czytelnictwa. W sprawie środków na wydawanie czasopism naukowych 
aplikowano także do MNiSzW.  Przygotowano również, we współpracy  
z bibliotekami publicznymi w dzielnicach Białołęka i Mokotów  dwa wnio-
ski do Fundacji Orange na działania edukacyjne dot. dzieci i młodzieży.

l W dniach 19-20 listopada br. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie członków i sympa-
tyków Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP z udzia-
łem m.in. przewodniczącej SBP. Pierwszy dzień obrad poświęcony był 
zagadnieniom sprawozdawczym. Omówiono działania podejmowane 
przez Sekcję w 2010 r., w tym m.in. konferencję „E-learning wyzwaniem 
dla bibliotek”, warsztaty, rozwój serwisu „Elektroniczna Biblioteka Pe-
dagogiczna SBP” (wprowadzono na stronie serwisu rozwiązania Web 
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2.0 – przebudowano forum dla bibliotekarzy, komentowanie aktualności 
oraz zainstalowano kanał RSS), seminarium pt. „Otwarte zasoby eduka-
cyjne”, nawiązanie współpracy z ogólnopolskimi organizacjami bibliote-
karskimi m.in. Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz 
Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. W drugim dniu 
spotkania odbyły się warsztaty nt. 1) tablicy interaktywnej; warsztaty 
prowadzili nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej KPCEN 
we Włocławku, 2) tworzenia multimedialnych pomocy dydaktycznych; 
zajęcia prowadzili pracownicy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Za-
stosowań Komputerów w Warszawie. 

l 23 listopada br. Elżbieta Stefańczyk uczestniczyła w  posiedzeniu 
Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na którym omawiano 
sprawy bibliotek. Przedstawiono informację o stanie bibliotek i reali-
zowanych przez MKiDN programach, służących rozwojowi bibliotek 
m.in. „Biblioteka+”. 

l W listopadzie odbyło się w siedzibie Biura ZG posiedzenie zespołu 
historyczno-pamiętnikarskiego. Głównym tematem zebrania było omó-
wienie postępu prac nad opracowaniem dwóch tomików wspomnień, 
planowanych do wydania w serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnie-
niach Współczesnych” oraz przyjęcie programu działania na rok 2011. 

l W dniach 22-23 listopada 2010 r. w Centrum Artystycznym „Fa-
bryka Trzciny” w Warszawie odbył się Kongres bibliotek publicznych, 
pt.: „Wszyscy lubimy biblioteki”, organizowany przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Kongres był miejscem spotkań, debat 
i dyskusji, dla prawie 500 bibliotekarzy i osób związanych z sektorem 
książki, dot. zagadnień nowoczesnej biblioteki, realizacji pasji w bi-
bliotece, kadr bibliotekarskich. Nie zabrakło też debaty na temat wy-
zwań dla bibliotek publicznych we współczesnym świecie oraz refleksji  
o przyszłości bibliotek. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zostało 
zaproszone do uczestnictwa w kongresie jako partner Programu Rozwo-
ju Bibliotek. Z tej okazji przygotowana została prezentacja multimedialna 
pt. „To jest SBP”. SBP na Kongresie reprezentowali m.in. Elżbieta Ste-
fańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 
Marzena Przybysz, Elżbieta Górska. 

l Dnia 23 listopada w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW  odbyło 
się drugie w br. zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.
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Przedmiotem obrad były m.in.:
1. Przygotowania do druku kolejnego numeru Biblioteki Muzycznej 

2007-2009; publikacja ukaże się w I kwartale 2011 r.
2. Podsumowanie IV Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogu-

jących Muzykalia dotyczącego opracowania formalnego dokumentów 
dźwiękowych (24-25 maja w Centrum NUKAT w Warszawie) i przygo-
towania do następnego spotkania poświęconego tematom formalnym 
dla muzyki oraz warsztatom z zakresu katalogowania dokumentów 
dźwiękowych.

3. Plan działalności Polskiego Komitetu RILM w 2011 r.: 
– sporządzenie instrukcji dla autorów, którzy mogą wprowadzać 

własne abstrakty do bazy RILM Abstracts of Music Literature za pomocą 
internetowego formularza,

– szukanie nowych ośrodków do współpracy (zaproszenie do współ-
pracy bibliotekarzy z bibliotek akademickich w celu wprowadzania do 
bazy RILM danych o publikacjach wydawanych w ich macierzystych 
uczelniach),

– promowanie działalności w ramach projektu RILM.
4. Podsumowanie uczestnictwa polskich bibliotekarzy muzycznych 

w konferencji IAML w Moskwie i przygotowania do udziału w konferencji 
IAML 2011 w Dublinie.

5. Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uni-
wersytetów Muzycznych, Katowice, październik 2011.

6. Podsumowanie przebiegu spotkań bibliotek katalogujących dla 
RISM (Międzynarodowy Inwentarz Źródeł Muzycznych) z panem Guido 
Krausem, koordynatorem projektu dla krajów Europy Wschodniej, które 
odbyły się w Warszawie i Gdańsku w 2010 r. Obejmowały one  naukę 
nowego programu KALISTO. 

l W grudniu br. SBP zostało zaproszone przez ministra Bogdana 
Zdrojewskiego oraz dyrektora BN Tomasza Makowskiego do Koalicji 
na rzecz promocji czytelnictwa i bibliotek w Polsce – Republika Książki. 
Oprócz SBP w Koalicji zaangażowane są inne organizacje pozarzą-
dowe, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, biblioteki. 
Działalność Republiki zainaugurował kongres „Czytanie włącza”, który 
odbył się 8 grudnia w BN. W trakcie jego trwania podpisany został 
manifest Republiki Książki przez przedstawicieli władz, środowiska 
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kultury i nauki. Minister Bogdan Zdrojewski zadeklarował dodatkowe 
wsparcie promocji czytelnictwa i bibliotek, którego szacowana wartość 
ma wynosić 100 mln złotych. Zostały wręczone też pierwsze certyfikaty 
Biblioteka+, które otrzymały Biblioteka Publiczna w Kałuszynie oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju.  

Wydawnictwo SBP
Opracowanie i redakcja: Anna Grzecznowska
Opracowanie techniczne: Elżbieta Matusiak
Skład i łamanie: Renard Hawryszko
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Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich rozwijając ideę 
okręgów i oddziałów Stowarzyszenia nad honorowaniem tytułem „Biblio-
tekarza Roku” cenionych koleżanek i kolegów, pragnie we współpracy ze 
strukturami SBP, ogłosić ogólnopolski konkurs „Bibliotekarz Roku” 
zmierzający do wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego w kra-
ju bibliotekarza.

Cele szczegółowe konkursu:
– podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej, 
– upowszechnianie wartości określających misję społeczną bibliotekarzy
   i ich odpowiedzialność w budowie społeczeństwa wiedzy, 
– rozbudzenie aktywności zawodowej bibliotekarzy. 
 
Chcielibyśmy, aby konkurs wpisany został do kalendarza wydarzeń zwią-
zanych z obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, realizacją programu 
promocji książek i czytelnictwa oraz był skorelowany z regionalnymi kon-
kursami „Bibliotekarz Roku”, organizowanymi przez niektóre struktury tere-
nowe SBP, czy wojewódzkie biblioteki publiczne. Jesteśmy przekonani, że 
zorganizowanie konkursu na szczeblu krajowym, we współpracy z okręga-
mi, oddziałami i kołami Stowarzyszenia dobrze służyć będzie umacnianiu 
roli bibliotekarzy i bibliotek w rozwoju kultury, edukacji itp. 

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów – przedstawicieli zarządów okręgów 
SBP do czynnego włączenia się w organizację konkursu i jego promocję. 
Zakładamy, że będzie on przebiegał dwustopniowo:
l etap I – wybory „Bibliotekarza Roku” danego województwa, przeprowa- 
   dzone przez zarządy okręgów,
l etap II – głosowanie internetowe na nowym portalu Stowarzyszenia 
    www.sbp.pl.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia są dostępne na  por-
talu SBP (www.sbp.pl).

Z koleżeńskim pozdrowieniem
                                                        elżbieta Stefańczyk

Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

„BiBLioTeKaRZ  RoKu”
oGóLnoPoLSKi  KonKuRS  SBP
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