
  

 

Sprawozdanie z działalności Koła SBP przy Bibliotece Głównej Politechniki 

Warszawskiej za kadencję 2017-2021 

 

 

 

Członkowie Koła 

 

Koło zostało założone 28.11.2016 roku podczas zebrania założycielskiego. 

 

Stan na koniec roku (31 grudnia) Liczba członków Koła 

2016 19 

2017 20 

2018 21 

2019 21 

2020 19 

2021 18 

 

 

Struktura demograficzna członków Koła w poszczególnych latach: 

 

 kobiety mężczyźni pracujący  emeryci do 35 r. ż seniorzy  pozostali 

2016 19 0 18 1 5 1 14 

2017 20 0 18 2 4 1 15 

2018 21 0 19 2 4 1 16 

2019 21 0 19 2 4 1 16 

2020 19 0 17 2 3 1 15 

2021 18 0 15 3 1 1 16 

 

 

Sprawy organizacyjne 

 

Przez całą kadencję 2017-2022 siedzibą Koła była Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. 

Zarząd Koła w danej kadencji: Iwona Socik (przewodnicząca), Renata Peczyńska (skarbnik), Edyta 

Strzelczyk (sekretarz). 

 

Dane osobowe oraz deklaracje członkowskie są przechowywane zgodnie z najnowszymi 

zaleceniami ustawy o ochronie danych osobowych RODO.  

 

Informacje na temat działania Koła SBP przy BG PW są zamieszczane na podstronie strony głównej 

BG PW: www.bg.pw.edu.pl – zakładka O nas, podstrona: Koło SBP przy BG PW. Na profilu BG PW 

na Facebooku (https://www.facebook.com/Biblioteka.Glowna.PW) zamieszczane są informacje o 

działaniach Koła: np. współorganizowanych szkoleniach. Na blogu bibliotecznym 

(https://bgpw.wordpress.com/) można znaleźć relacje z wydarzeń współorganizowanych przez Koło 

lub też relację z uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez SBP. Działalność Koła opisywa-

na jest także w Biuletynie BGPW – wydawnictwie elektronicznym cyklicznie wydawanym przez 

BGPW (https://bg.pw.edu.pl/index.php/o-nas/dzialalnosc-biblioteki/biuletyn). 

 

Współpraca z innymi strukturami SBP oraz środowiskiem zewnętrznym 

 

• Udział członka Koła (Elżbieta Dudzińska) w pracach Zespołu Historyczno -

http://www.bg.pw.edu.pl/


Pamiętnikarskiego Okręgu Stołecznego SBP.  Redakcja 15. Tomiku wydawnictwa: 

Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych. 

• Udział członka Koła (Edyta Strzelczyk) w pracach Zespołu SBP ds. badania efektywności 

bibliotek przy realizacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek prowadzonego we 

współpracy z Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją 

Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencją Dyrektorów Bibliotek 

Akademickich Szkół Polskich.  

• Udział członka Koła (Edyta Strzelczyk) w pracach Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek 

Naukowych, którego celem jest pozyskiwanie danych statystycznych i opracowywanie 

wskaźników funkcjonalności dla bibliotek szkół wyższych. 

 

Działalność szkoleniowa, edukacyjne, kulturalne 

 

• 23.10.2019  - w ramach X Tygodnia Otwartej Nauki odbyło się seminarium ”Jak wspierać 

naukę i dydaktykę”   

• 18.10.2019 - BG PW, Koło SBP przy BG PW oraz Clarivate zorganizowali wydarzenie In 

Cites Forum mające na celu wymianę doświadczeń związanych z bibliometrycznym zasto-

sowaniem narzędzi analitycznych.  

• 19.05.2017 - zorganizowano Wikiwarsztaty we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia 

Polska. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z podstawowymi zasadami 

działania Wikipedii, prawami autorskimi i hierarchią źródeł.  

• 14.02.2017 - organizacja spotkania wspomnieniowego poświęconego Dariuszowi Kuźmiń-

skiemu we współpracy z Zespołem Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego SBP.  

 

• Inne 

Koło wspiera inicjatywy promujące rozwój oprogramowania Omega Psir, na którym bazuje 

Baza Wiedzy PW. Wsparcie to jest wyrażone w zaangażowaniu w organizację cyklicznych 

spotkania Ogólnopolskiego Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. 

 

W BG PW co roku organizowana jest zbiórka publiczna darów dla schroniska dla bezdomnych 

zwierząt. Ma ona charakter charytatywny, a członkowie Koła SBP znacząco uczestniczą w jej 

organizacji i przeprowadzeniu. 

 

 

Zaangażowanie w samokształcenie i doskonalenia zawodowego 

 

Dzięki członkostwu w strukturach SBP pracownicy BG PW mogli korzystać z oferty dydaktycznej i 

szkoleniowej oferowanej przez inne Koła SBP lub Zarząd Główny SBP (niższe koszty uczestnictwa 

w szkoleniach). 

 

W 2021 r. 35 pracowników Biblioteki Głównej PW (w tym głównie członkowie Koła) 

uczestniczyło w 17 szkoleniach i warsztatach on-line organizowanych przez SBP: 

Mniej znaczy więcej, czyli jak zainteresować odbiorcę w social media 08.04.2021 

Mindfulness - trening uważności. Zsynchronizuj ciało z umysłem 31.03.2021 

Zdalna promocja książek - narzędzia i pomysły 20.01.2021 

Działania niesztampowe - online, offline i hybrydowe 21.10.2021 

Biblioteki i pandemia: szansa czy katastrofa - o sposobach działania w 

czasach niezwykłych 
04.03.2021 

Angażuj, zaskakuj, bądź! Jak być trendy w social media 17.05.2021 

Jak skutecznie ubierać w słowa – copywriting i promocja biblioteki w social 

media 
13.05.2021 

Najlepsze przykłady wykorzystania mediów społecznościowych przez 20.05.2021 



biblioteki i twórców książkowych. Zobacz, jak to robią inni. Analiza 

przykładów, porady na przyszłość 

Używanie mediów społecznościowych zgodnie z przepisami prawa 04.08.2021 

Bądź czujny, zwiększ zasięgi – promocja biblioteki w social media 09.11.2021 

Efektowne i skuteczne social media – jak samodzielnie tworzyć materiały 

graficzne 
23.11.2021 

Forum Młodych Bibliotekarzy 16.09.2021 

Zdalna promocja książek - narzędzia i pomysły 26.10.2021 

Biblioteka włączająca - zadania, wyzwania, realizacja 20.10.2021 

Technologie biblioteczne w okresie pandemii 01.12.2021 

Format MARC21 17.11.2021 

Magia słowa - siła komunikatu. Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych 26.04.2021 

 

W 2020 r. 14 pracowników Biblioteki Głównej PW (głównie członkowie Koła) uczestniczyło w 10 

szkoleniach i warsztatach on-line, organizowanych przez SBP: 

 

Prowadzenie webinariów i szkoleń on-line 14.02.2020 

Tworzenie filmów na potrzeby internetu  24.03.2020 

Mniej znaczy więcej, czyli jak zainteresować odbiorcę w social media 10.06.2020 

Wirtualne szkolenia = realne kompetencje 01.07.2020 

Metodologia prowadzenia webinariów i szkoleń online 11.09.2020 

Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami 

RODO z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, wytycznych i 

dobrych praktyk 

24.09.2020 

Współdzielone tworzenie i edytowanie dokumentów on-line (praca w 

chmurze) 
09.09.2020 

Bibliotekarz filmowcem - czyli jak kręcić filmy smartfonem i montować 10.09.2020 

Biblioteka w zmieniających się mediach społecznościowych 04.12.2020 

Wykorzystaj pełny potencjał Instagrama 03.12.2020 

 

W roku 2019 pracownicy BG (głównie członkowie Koła) uczestniczyli w sumie w 14 szkoleniach, 

warsztatach i spotkaniach organizowanych przez SBP: 

 

Tworzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi w repozytoriach i bibliotekach 

cyfrowych 
29.05.2019 

Podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w 

cyberprzestrzeni i sposoby zapobiegania zagrożeniom 
21.11.2019 

Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji 22.03.2019 

Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze 06.05.2019 

Archiwistyka cyfrowa - trwała ochrona dziedzictwa publicznego i 

osobistego. 
20.09.2019 

Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21 27.03,10.06.2019 

Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi - 

tworzenie i udostępnianie w sieci 
10.06.2019 

Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem - kurs e-learningowy 01.07.2019 

Spotkanie Zespołu ds. badania efektywności bibliotek 18.10.2019 

Tworzenie i edycja dokumentów w formacie PDF w repozytoriach i 

bibliotekach cyfrowych 
12.04.2019 

Warsztaty "MS Excel w pracy bibliotekarza" 01.07.2019 

XII Forum Młodych Bibliotekarzy "Bibliotekarz do Poznania" 12.09.2019 



Zaawansowana obsługa programu WORD 14.03.2019 

 

W roku 2018 pracownicy BG (głównie członkowie Koła) uczestniczyli w 11 szkoleniach, 

warsztatach i spotkaniach organizowanych przez SBP. 

 

Edytowanie Wikipedii - wykład i prezentacja 20.03, 

16.04.2018 

Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki 22.03.2018 

Jak dobrze prowadzić fanpage biblioteki akademickiej 14.04.2018 

Ochrona danych osobowych w bibliotece - stan obecny i zmiany po wejściu w 

życie RODO 
24.04.2018 

Social media w bibliotece 27.04.2018 

Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników 11.05.2018 

Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji 24.05.2018 

Wycieczka do Biblioteki Filmoteki Narodowej 24.05.2018 

Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, 

pomysłowe aranżacje 
25.10.2018 

Motywowanie pracowników biblioteki i współdziałanie w zespole 20.11.2018 

 

W roku 2017 pracownicy BG uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Koło SBP przy 

BUW: 

Pokaz rękopisów z kolekcji BUW 10.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 25 stycznia 2022 r. 


