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EKSPRES ZG SBP
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Posiedzenie Zarządu Głównego SBP
W dniu 14 marca 2008 r. odbyło się w Bibliotece
Narodowej pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które
prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP.
Poprzedziło je posiedzenie Prezydium ZG SBP, na którym
omówiono materiały przedkładane ZG SBP. Na obrady
Zarządu Głównego zaproszono: Stanisława Czajkę –
Honorowego Przewodniczącego SBP; Jana Wołosza –
redaktora naczelnego „Bibliotekarza”; Jolantę Stępniak –
przewodniczącą Zespołu ds. opracowania założeń i projektu
ustawy o bibliotekach; Barbarę Budyńską – członka w/w
Zespołu; kol. Janusza Ambrożego – przewodniczącego
Głównej Komisji Rewizyjnej; kol. Barbarę DrewniewskąIdziak – sekretarza GKR.

Stan prac Zespołu ds. opracowania założeń i projektu
ustawy o bibliotekach, powołanego w czerwcu 2007 r. przez
Zarząd Główny SBP, zaprezentowała J. Stępniak.
Przewodnicząca Zespołu przedstawiła wstępną opinię na
temat dyskusji nad Ustawą o bibliotekach. Dyskusja nie
wzbudziła zainteresowania wśród dyrektorów dużych
bibliotek, ani w opiniotwórczych środowiskach bibliotecznych.
We wnioskach końcowych Zespół proponuje wprowadzenie
m. in. następujących zmian: obligatoryjny udział w krajowej
sieci bibliotecznej bibliotek finansowanych ze środków
publicznych, utworzenie instytucji koordynującej działania
krajowej sieci bibliotecznej na poziomie międzyresortowym i
na wszystkich szczeblach administracji samorządowej.
Wprowadzanie drobnych zmian w Ustawie nie wpłynie
znacząco na poprawę funkcjonowania bibliotek. Zdaniem
Porządek obrad obejmował m. in.:
Zespołu największy problem stanowi obecnie egzekwowanie
• analizę prac Zarządu Głównego SBP od grudnia 2007 r. istniejących zapisów.
do marca 2008 r.,
W kolejnym punkcie porządku obrad omawiano materiały
• omówienie i przyjęcie sprawozdań za 2007 r.,
nadesłane z okręgów nt. sytuacji płacowej bibliotekarzy.
• przyjęcie Planu pracy ZG SBP na 2008 r.,
Zarząd Główny przygotuje stanowisko w tej sprawie, które
• przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów w
zostanie przekazane do MKiDN, MEN oraz MNiSzW.
2009 r.,
• stan prac nad założeniami
i projektem ustawy o Następny punkt obrad dotyczył organizacji kolejnej edycji
bibliotekach,
TYGODNIA BIBLIOTEK, która odbędzie się w dniach 5-11
• stanowisko ZG SBP w sprawie sytuacji płacowej maja pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”. Konferencja
bibliotekarzy,
prasowa inaugurująca tegoroczne obchody TB poświęcona
• przygotowania do TYGODNIA BIBLIOTEK 2008.
będzie problemom bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Zarząd Główny SBP przyjął uchwałą Regulamin konkursu na
Członkowie Zarządu Głównego SBP przyjęli sprawozdania najlepszy program działań promocyjnych w ramach
za 2007 r.: Sekretarza Generalnego SBP (ref. kol. M. ogólnopolskiego TYGODNIA BIBLIOTEK. Równocześnie
Burchard), Skarbnika SBP (ref. kol. J. Pasztaleniec- powołano Komisję Konkursową do oceny programów działań
Jarzyńska), z działalności Sekcji, Komisji i Zespołu oraz wyboru najlepszego plakatu promującego TYDZIEŃ
działających przy ZG SBP (ref. kol. E. Chrzan), z działalności BIBLIOTEK.
ogniw terenowych SBP (ref. kol. S. Błaszczyk), z pracy Biura
ZG SBP (ref. kol. A. Grzecznowska) oraz z działalności W sprawach różnych omówiono m.in.:
Wydawnictwa SBP (ref. kol. J. Nowicki). Jednogłośnie
przyjęto także Plan pracy Zarządu Głównego SBP na • materiały Komisji Odznaczeń i Wyróżnień dot.
2008 r.
Regulaminu nadawania godności Honorowego Członka
SBP i kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci i
Podczas omawiania przygotowań do KZD w 2009 r.
kryteriów, jakie powinna spełniać biblioteka kandydująca
przyjęto uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Statutu (w
do odznaczenia Medalem „Bibliotheca Magna
składzie: S. Błaszczyk - przewodnicząca, B. Howorka,
Perennisque”. Członkowie ZG SBP zobowiązani zostali do
J. Krawczyk, K. Marcinowski, E. Stachowska-Musiał,
przesłania uwag w tej sprawie do 15 kwietnia br.,
H. Sieński) oraz Komisji ds. gromadzenia i analizowania • propozycję włączenia serwisu informacyjnego Biblioteka
wniosków napływających ze struktur SBP (w składzie: M.
Pedagogiczna w struktury SBP, z którą wystąpili
Bochan – przewodnicząca, R. Turkiewicz, E. Chrzan, A.
pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz
Borowska, M. Przybysz, J. Sadowska). Przedstawiono
Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań
także projekt harmonogramu przygotowań do Zjazdu, który
Komputerów w Warszawie, prowadzący dotychczas
zostanie zatwierdzony podczas czerwcowego posiedzenia
serwis na zasadzie wolontariatu. ZG SBP postanowił, że
ZG SBP. Wtedy zostanie też powołany Komitet Programowy
docelowo serwis mógłby być prowadzony przez Sekcję
oraz Komitet Organizacyjny Krajowego Zjazdu Delegatów
Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy ZG SBP. W
2009.
najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z
założycielami portalu oraz przedstawicielami Sekcji.
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Stanowisko SBP w sprawie uposaŜeń bibliotekarzy
i pracowników bibliotek wszystkich szczebli
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z
dużym zaniepokojeniem śledzi pojawiające się
informacje medialne, że Rząd RP nie planuje w 2008
roku regulacji płac pracowników instytucji kultury, nauki i
szkół wszystkich typów, w tym bibliotekarzy.
Polska jest krajem, w którym wskaźniki czytelnictwa
literatury innej niż popularna od lat utrzymują się na
bardzo niskim poziomie, nakłady na edukację i naukę
też nie należą do najwyższych, a który mimo to aspiruje
do grona krajów rozwiniętych. Dzisiaj rozwój każdego
kraju i społeczeństwa może być dokonany przede
wszystkim wysiłkiem ludzi wykształconych, czytających i
swobodnie poruszających się w zalewie informacji, które
niesie współczesna cywilizacja.
Osiągnięcie tego dobrostanu w stopniu porównywalnym
do innych krajów UE nie będzie możliwe bez zasobnych,
dobrze wyposażonych bibliotek szkolnych, publicznych,
naukowych, kompetentnie prowadzonych przez
bibliotekarzy-fachowców. Staramy się pracować tak,
aby biblioteka była niezastąpionym ogniwem
edukacyjnego ładu w społeczeństwie demokratycznym,
sami ciągle uczymy się i unowocześniamy nasz warsztat
pracy wraz ze zmieniającymi się formami komunikacji
społecznej i nowymi technologiami informacyjnymi. Około
46% pracowników bibliotek legitymuje się
wykształceniem wyższym. Tymczasem informacje
zebrane z terenowych ogniw SBP wskazują, że
wynagrodzenie zasadnicze brutto w zawodzie
bibliotekarskim jest średnio o 1070 zł niższe od średniej
ogólnokrajowej i kształtuje się następująco:
w bibliotekach publicznych i szkolnych:
• młodszy bibliotekarz (wymagane wykształcenie
średnie pomaturalne lub wyższe) – od 995 zł brutto;
• średnia dla stanowisk bibliotekarskich: 1838 zł
brutto;
w bibliotekach akademickich:
• absolwent studiów wyższych rozpoczynający
pierwsza pracę – średnio 1250 zł brutto;
• kustosz z 20 letnim stażem pracy - średnio 1 900 zł
brutto.

warunków wykonywania tego zawodu, w pełni popiera
protest bibliotekarzy. Nie chcemy,
zwłaszcza w
korzystnym okresie wzrostu gospodarczego, borykać się
z ciągłymi trudnościami finansowymi, kadrowymi i
organizacyjnymi, spotykać się z obojętnością instancji
państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.
W związku z powyższym apelujemy o:
• uregulowania prawne dotyczące minimum środków,
które organ założycielski, w tym samorządowy,
powinien przeznaczyć na funkcjonowanie biblioteki;
• podniesienie najniższych stawek zaszeregowania
stanowisk bibliotekarskich w tabelach wszystkich
resortów;
• przeznaczenie środków finansowych na tegoroczna
regulację uposażeń dla bibliotekarzy w zakresie
porównywalnym z innymi grupami sfery budżetowej.
Zaniechanie inwestycji w bibliotekarstwo, postępująca
pauperyzacja bibliotekarzy, skutkująca negatywną
selekcją do zawodu, oznacza dla szerokich rzesz
polskiego społeczeństwa ograniczenie swobodnego,
powszechnego i bezpłatnego dostępu do wiedzy i
informacji na poziomie, który odpowiada wyzwaniom
XXI wieku. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich chce
współpracować z władzami państwowymi i
samorządowymi , które rozumieją rolę bibliotek w
procesie edukacji, szczególnie w małych ośrodkach oraz
wśród grup zagrożonych wykluczeniem cywilizacyjnym.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się obecnej sytuacji, w
której brak konkretnych działań utrudnia rozwój
kulturowy i cywilizacyjny całego społeczeństwa.
W imieniu ZG SBP
Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich
Pismo zostało wysłane do Ministrów: Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Edukacji Narodowej i Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, a także do Komisji Kultury,
Sejmu i Senatu, Polskiej Agencji Prasowej oraz prasy
codziennej i bibliotekarskiej. Jest także dostępna na
stronie internetowej SBP.

Sytuacja ta pogarsza się systematycznie wobec braku,
od kilku już lat, ustawowych regulacji uposażeń.
Postępująca pauperyzacja środowiska skutkuje rosnącym
niezadowoleniem społecznym. Bibliotekarze kilku uczelni
akademickich rozpoczęli akcję protestacyjną, należy
liczyć się z jej eskalacją w perspektywie tego roku
akademickiego i początku następnego.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich będąc najstarszą i
największą organizacją bibliotekarską (ok. 8,5 tys.
osób), troszczącą się o zapewnienie prawidłowych

Forum EBIB Ustawa o bibliotekach
Na Forum EBIBu zamknięto dyskusję na temat tez przygotowanych przez Zespół ds. opracowania założeń i projektu
ustawy o bibliotekach. Szczególnie dużo kontrowersji wywołała teza 7 dotycząca zakazu łączenia bibliotek. Obecnie
Zespół analizuje uzyskane materiały i opinie, które wykorzysta w dalszych pracach.
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Posiedzenie
Rady Redakcyjnej

Rozmowy nt. portalu dot. bibliotek pedagogicznych

Przeglądu Bibliotecznego

W dniu 11 marca odbyło się
spotkanie wolontariuszy
prowadzących Serwis Informacyjny
Biblioteka Pedagogiczna z władzami
SBP, w związku z inicjatywą włączenia
serwisu w struktury SBP.
Inicjatorzy przesłali w tej sprawie do
Zarządu Głównego list intencyjny oraz
informacje o portalu. Serwis ma
formułę otwartą, opartą na
współpracy środowiska bibliotekar s k ie go . C ie s zy s ię du ży m
zainteresowaniem, o czym świadczą
statystyki odwiedzin. Redagowany jest
przez grupę wolontariuszy z 7
bibliotek pedagogicznych oraz
Ośrodka Edukacji Informatycznej i
Zastosowań Komputerów w
Warszawie. Redaktorem naczelnym
jest Aldona Zawałkiewicz z Biblioteki
Pedagogicznej w Toruniu, członek SBP.
W trakcie spotkania, w którym z
ramienia SBP uczestniczyli: Elżbieta
Stefańczyk, Joanna PasztaleniecJarzyńska, Maria Burchard oraz
Anna Grzecznowska przyjęto
następujące ustalenia:
1. SBP wyraża wolę zawarcia okresowego porozumienia z Biblioteką
Pedagogiczną w Toruniu, dotyczącego współpracy w zakresie
utrzymania i rozwoju portalu
internetowego Serwis Informacyjny
Biblioteka Pedagogiczna.
2. Warunkiem zawarcia porozumienia
jest funkcjonowanie Serwisu w
ramach Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy ZG
SBP. Szczegóły w tej sprawie będą
omawiane na najbliższym spotkaniu
przedstawicieli Zarządu Głównego
z członkami Sekcji.
3. Biuro ZG SBP przygotuje projekt
porozumienia
4. Planuje się zorganizowanie w
kwietniu br. wspólnego spotkania
wolontariuszy z członkami Sekcji i
przedstawicielami ZG celem
omówienia szczegółów porozumienia.

5 marca br. zebrała się Rada
Redakcyjna „Przeglądu Bibliotecznego”.
W trakcie spotkania, które prowadziła
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert przewodnicząca Rady, dokonano oceny
zawartości kwartalnika w 2007 roku.
Był to rok szczególny ze względu na
fakt, że Przegląd Biblioteczny obchodził
jubileusz 80-lecia swojego istnienia. Z
tej okazji został wydany zeszyt
specjalny, poświęcony wspomnieniom,
podsumowaniom oraz refleksji, jaka z
nich płynie dla przyszłości czasopisma.
Pracę redakcji w 2007 roku omówiła
Redaktor Naczelna - prof. dr hab.
Barbara Sosińska-Kalata. Przedstawiła
ona również wyniki analizy artykułów
publikowanych w Przeglądzie w
ostatnich trzech latach, z punktu
widzenia tematyki oraz rodzajów
bibliotek, z których pochodzili autorzy
artykułów.
Zwrócono uwagę na znaczny wzrost
liczby przysyłanych do redakcji
artykułów po włączeniu Przeglądu
Bibliotecznego na listę czasopism
punktowanych MNiSzW.
W dyskusji podnoszono m.in. kwestie:
• zwiększenia w czasopiśmie liczby
publikowanych sprawozdań
z konferencji zagranicznych
• uzupełnienia zawartości o materiały
metodyczne
• t er mino wo ś ci ukazy wania s ię
Przeglądu
W posiedzeniu Rady Redakcyjnej
uczestniczył dyrektor Wydawnictwa
SBP Janusz Nowicki oraz dyrektor
Biura ZG SBP Anna Grzecznowska

Zaproszenie Muratora dla SBP
Murator Expo - jeden z wiodących w
Polsce organizator imprez targowych
zaprosił Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich do współpracy przy organizacji premierowego Warszawskiego Salonu Książki - targach książki, które odbędą się w dniach 19-21 września w
gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w
Warszawie. Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich bierze
udział w pracach Rady Programowej
Salonu. Hasłem przewodnim targów jest
„Zaczytaj się w Warszawie”.

Konferencja w Pile
W dniach 15-17 kwietnia br. w Centrum Konferencji i Rekreacji w Pile
odbędzie się konferencja bibliotek
powiatowych pt. „Biblioteka powiatowa i jej użytkownicy”. Celem konferencji jest określenie funkcji nowoczesnej biblioteki powiatowej w relacji z jej użytkownikami oraz zdefiniowanie zadań biblioteki powiatowej,
jako ośrodka metodycznego dla bibliotek w powiecie, wyposażonego w
nowe technologie. W trakcie konferencji omówiona zostanie m.in. realizacja wniosków uczestników ubiegłorocznej konferencji „Model biblioteki
powiatowej - jaki?” oraz inicjatywy
SBP na rzecz poprawy sytuacji w
zakresie powoływania bibliotek powiatowych.
W programie obok referatów przewidujemy również komunikaty przedstawicieli bibliotek na temat realizowanych zadań biblioteki powiatowej,
organizacji warsztatu metodycznego,
form obsługi użytkowników niepełnosprawnych oraz inicjatyw podejmowanych dla zwiększenia zainteresowania biblioteką powiatową w regionie.
Szczegółowy program konferencji jest
na naszej stronie internetowej:
www.ebib.info

Targi KsiąŜki we Wrocławiu
12 marca br. kol. Elżbieta Stefańczyk uczestniczyła w XIV Wrocławskich Targach Książki Naukowej oraz
panelu dyskusyjnym poświęconym
Public Lending Right. W panelu
uczestniczyła także Barbara Szczepańska.

Nowości
wydawnicze:
1. „Biblioteka muzyczna. Music
Library 2000 - 2006” / red.
Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz
3
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Tydzień Bibliotek 2008
Miło nam poinformować, że Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka oraz Minister
Edukacji Narodowej - Katarzyna Hall
przyjęły patronaty honorowe nad
tegoroczną edycją Tygodnia Bibliotek.
Przypominamy, że Tydzień Bibliotek
objął patronatem także Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski.
Termin Tygodnia Bibliotek (5-11.05),
obejmuje dzień 8 maja, który zgodnie
z uchwałą Forum SBP z dnia 10
czerwca 1994 roku, jest Dniem
Bibliotekarza i Bibliotek
Tegoroczną edycję Tygodnia Bibliotek
zainauguruje konferencja prasowa pt.
„Biblioteki szkolne i pedagogiczne
wobec wyzwań XXI wieku”, która

odbędzie się w Zespole Szkół nr. 2 im.
Wandy Rutkiewicz w Warszawie. W
programie m.in. wystąpienia
bibliotekarzy szkolnych z Warszawy,
Łomży, Częstochowy oraz z Biblioteki
Pedagogicznej w Toruniu, a także
zwiedzanie biblioteki s zkolnej,
goszczącej uczestników konferencji
prasowej.
W dniu 2 kwietnia obradowało Jury
ko nkur s u na najle ps zy plakat
promujący Tydzień Bibliotek. Po ocenie
nadesłanych 26 projektów,
postanowiło przyznać:
I nagrodę
Pani Iwonie Danielczok z MBP w
Zabrzu
4 wyróżnienia, które otrzymali:
Pan Lech Pierchała z PiMBP w Rybniku
Pan Grzegorz Komandera z BM w
Imielinie

1% dla SBP

Z żalem żegnamy koleżankę

Irenę Borecką
zmarłą 2 marca 2008 r.

Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego,
współdziałającą z SBP w
Sekcji Czytelnictwa Chorych
i Niepełnosprawnych
Pozostanie w naszej pamięci

Pani Monika Paliga – Bańka z MGBP
w Siewierzu
Pani Emilia Guźnik z MBP w Koninie za
wielość pomysłów i niebanalne
potraktowanie tematu (wyróżnienie
specjalne).
Serdecznie gratulujemy!
Jury dziękuje wszystkim tym, którzy
nadesłali projekty, a tym samym
włączyli się do propagowania naszej
wspólnej dorocznej inicjatywy, jaką jest
„Tydzień Bibliotek”.
Plakat, który otrzymał pierwsza
nagrodę będzie sprzedawany przez
Biuro ZG SBP (cena 5 zł + VAT).
Zamówienia przyjmuje:
Dział Promocji i Kolportażu
02-086 Warszawa
Al. Niepodległości 213
tel. (0-22) 825-50-24
fax (0-22) 825-53-49
e-mail: sprzedaz_sbp@wp.pl

Przypominamy o możliwości zadeklarowania środków z
tytułu odpisów od podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych w wysokości 1% na rzecz SBP.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym za rok 2007 dokonać
następujących wpisów:
• w pozycji 124 (nazwa organizacji pożytku publicznego):
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
• w pozycji 125 (nr KRS):
00000 81477
• w pozycji 126 - deklarowaną wysokość odpisu w złotówkach
Wszystkim Darczyńcom, którzy zdecydują się wesprzeć
działalność Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy.
ZG SBP

Zaprosili nas:
• 3 kwietnia - Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddział w Rybniku oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku na IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego.
• 4 marca - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu na wernisaŜ wystawy
„Marzec’ 68”,
• 5 marca - dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej na konferencję „SłuŜba kobiet w formacjach mundurowych w XXI
wieku”,
• 6, 11, 12, 13, 14, 17, 27 marca - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Śródmieście wraz z partnerami na spotkania i wystawy organizowane na terenie Biblioteki,
• 6, 8, 27 marca - Korporacja Ha!art na spotkania z autorami ksiąŜek oraz na premiery wydawnicze

EKSPRES ZG SBP
opracowanie i redakcja:
Dr Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP - tel. (0-22) 825-83-74, e-mail: biurozgsbp@wp.pl
Konrad T. Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. - tel.: (0-22) 825-54-25 e-mail: kstepanajtys@wp.pl
fax: (0-22) 825-53-49, adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
serwis informacyjny SBP: http://www.ebib.info
Wszelkie zamówienia prosimy składać w Dziale Promocji i KolportaŜu
Kontakt: tel. (0-22) 825-50-24; fax (0-22) 825-53-49; e-mail: sprzedaz_sbp@wp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz wprowadzania zmian – bez porozumiewania się z autorem.
Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego.
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