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W dniu 10 grudnia 2007 r. odbyło się w Bibliotece 
Narodowej ostatnie 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, prof. 
Jana Malickiego – przewodniczącego Krajowej Rady 
Bibliotecznej, Jolantę Stępniak – przewodniczącą 
Zespołu ds. opracowania założeń i projektu ustawy o 
bibliotekach, kol. Janinę Jagielską – przewodniczącą 
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, kol. Janusza 
Ambrożego – przewodniczącego Głównej Komisji 
Rewizyjnej, kol. Barbarę Drewniewską-Idziak – 
sekretarza GKR.  
Tematyka spotkania dotyczyła głównie działalności 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w II półroczu 2007 
r. W tym punkcie obrad ZG przyjął wnioski z VI Forum 
SBP, zapoznał się z informacjami nt. konferencji i 
seminariów zorganizowanych przez Stowarzyszenie, 
działalnością Wydawnictwa SBP oraz sytuacją 
finansową SBP.  Omówiono także sprawę ułatwionych 
odpisów 1% za rok 2007 na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. Referentami byli kol. kol.: M. Burchard, 
S. Błaszczyk, J. Nowicki, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, 
A. Grzecznowska. Podsumowaniem Jubileuszu 90-lecia 
Stowarzyszenia i 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego” 
była prezentacja multimedialna Przeżyjmy to jeszcze raz.  
Następny punkt obrad dotyczył planu pracy ZG SBP w 
2008 r., w tym organizacji kolejnej edycji TYGODNIA 
BIBLIOTEK, która odbędzie się w dniach 5-11 maja. Po 
krótkiej dyskusji wybrano zaproponowane przez kol. R. 
Turkiewicza hasło „Biblioteka miejscem spotkań”. 
W dalszej części obrad głos zabrali zaproszeni goście. 
Prof. J. Malicki poinformował o zadaniach Krajowej 
Rady Bibliotecznej, a także o inicjatywie, którą pragnie 
podjąć we współpracy ze Stowarzyszeniem - ogłoszenie 
roku 2009 Rokiem Polskiej Książki, podczas którego 
zorganizowany zostanie Kongres Bibliotekarzy Polskich. 
Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem 
uczestników posiedzenia. Dyskutowano także propozycję 
Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych – 
zorganizowanie Kongresu Kultury Polskiej, w ramach 
którego mogłaby się odbyć sesja poświęcona problemom 
polskiego bibliotekarstwa.  
Stan prac Zespołu ds. opracowania założeń i projektu 
ustawy o bibliotekach, powołanego w czerwcu 2007 r. 
przez Zarząd Główny SBP, zaprezentowała J. Stępniak. 
Pierwsze ustalenia Zespołu zostały przedstawione 

podczas obrad VI Forum SBP. Wkrótce ukażą się 
artykuły na ten temat w czasopismach SBP. Tezy do 
dyskusji merytorycznej nad zmianami w ustawie o 
bibliotekach będą upowszechnione przez SBP w 
środowisku bibliotekarskim.  
W sprawach różnych przyjęto: 
• uchwałę dotyczącą powołania Oddziału SBP w 

Rzeszowie z siedzibą w Bibliotece Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, przewodniczącą Oddziału jest kol. 
Ewa Jankisz 

• w związku ze zmianami w interpretacji przepisów 
podatkowych, a także informacjami o kwestionowaniu 
przez urzędy skarbowe formularzy CIT-8 składanych 
przez okręgi SBP, przygotowana zostanie nowa 
instrukcja dla skarbników. 

Ponadto kol. E. Stefańczyk poinformowała o inicjatywie 
utworzenia LIS in Poland – przeglądowego rocznika 
elektronicznego w języku angielskim prezentującego 
pełne wersje publikacji z polskich czasopism naukowych z 
zakresu bibliotekarstwa. W styczniu odbędzie się w tej 
sprawie spotkanie z dyrektorami instytutów 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej polskich 
uczelni. Pani przewodnicząca ponowiła również prośbę o 
kupowanie przez okręgi, oddziały i koła SBP Kroniki SBP 
1917-2007 wydanej z okazji Jubileuszu Stowarzyszenia. 
Po zakończeniu części oficjalnej posiedzenia odbyło się 
spotkanie opłatkowe. 

Posiedzenie Zarządu Głównego SBP 
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W dniu 18 grudnia 2007 roku w Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej im. Wł. 
Broniewskiego w Sieradzu odbyło się 
spotkanie z bibliotekarzami bibliotek 
powiatu i innych miast województwa 
łódzkiego. W trakcie spotkania kol. E. 
Stefańczyk wystąpiła z prelekcją nt. 
rozwoju bibliotek publicznych oraz 
Biblioteki Narodowej w przededniu 
jubileuszu 80-lecia jej powstania.  

Wizyta ElŜbiety Stefańczyk 
w Sieradzu 

Apel Przewodniczącej SBP 
w sprawie odpisów 1%  

 
Szanowne Koleżanki, Szanowni 

Koledzy Bibliotekarze 

Zbliża się okres rozliczeń podatko-
wych. Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich jako organizacja po-
żytku publicznego, ma prawo do 
korzystania z dobrowolnych odpi-
sów od podatku dochodowego 
osób fizycznych i prawnych w 
wysokości 1%. Uzyskane w ten 
sposób fundusze wspomogły reali-
zację naszych zadań statutowych, 
m.in. ogólnopolski konkurs Tydzień 
Bibliotek oraz konferencję 
"Przyszłość bibliotek w Polsce". 

W 2008 roku zadeklarowanie 
środków na rzecz Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, będzie uła-
twione. Wystarczy w zeznaniu po-
datkowym za rok 2007 dokonać 
następujących wpisów: 

• w pozycji 124 (nazwa organizacji 
pożytku publicznego): Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich 

• w pozycji 125 (nr KRS): 
00000 81477 

• w pozycji 126 - deklarowaną 
wysokość odpisu w złotówkach 

 
Apeluję do środowiska bibliotekar-
skiego o włączenie się w kampanię 
1% na rzecz SBP. Wszystkim Dar-
czyńcom, którzy zdecydują się wes-
przeć w ten sposób działalność Sto-
warzyszenia serdecznie dziękuję. 
Zgromadzone środki przeznaczo-
ne będą na cele służące całemu 
środowisku bibliotekarskiemu. 

Będę wdzięczna również za rozpro-
pagowanie niniejszego apelu wśród 
swoich znajomych, pracowników itp. 
 

Elżbieta Stefańczyk 
Przewodnicząca SBP 
 

Apel został rozesłany do dyrekto-
rów bibliotek publicznych, nauko-
wych, akademickich, pedagogicz-
nych i szkolnych z prośbą o przeka-
zanie pracownikom, wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń, w czytelniach; jest 
on również dostępny na naszej stro-
nie internetowej. 

W dniu 11 grudnia 2007 r. odbyło 
się kolejne posiedzenie Rady po-
święcone problematyce organizacji 
Kongresu Kultury Polskiej w 2009 
roku. W spotkaniu uczestniczył Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Bogdan Zdrojewski.  

ElŜbieta Stefańczyk na posie-
dzeniu Rady Pozarządowych 
Organizacji Kulturalnych 

14 grudnia 2007 r. Elżbieta Stefań-
czyk uczestniczyła w uroczystościach 
przekazania nowego gmachu Książnicy 
Gorzowskiej oraz Jubileuszu 60-lecia 
Biblioteki. W trakcie uroczystości zło-
żyła gratulacje dyrektorowi Edwardo-
wi Jaworskiemu oraz przekazała, w 
imieniu ZG SBP, życzenia dalszego 
rozwoju. Nowy obiekt Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej to pla-
cówka nowoczesna, o powierzchni po-
nad 8000 m2, wybudowana ze środ-
ków: województwa, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Nowy budynek został połączony 
przeszklonym łącznikiem z dotychcza-
sową siedzibą główną Biblioteki, 
mieszczącą się w zabytkowej willi. 

Wizyta ElŜbiety Stefańczyk  
w Gorzowie Wielkopolskim 

5 grudnia 2007 r., w ramach Jubile-
uszu SBP, odbyła się konferencja pt. 
„Wczoraj, dziś i jutro - Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich”, zorganizowana 
przez Zarząd Okręgu SBP w Olsztynie 
oraz Bibliotekę Główną Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Referat nt. 
historii i dorobku Stowarzyszenia 
przedstawiła Elżbieta Stefańczyk - 
przewodnicząca SBP. O roli Stowarzy-
szenia w województwie warmińsko-
mazurskim mówiła Wiesława Borkow-
ska-Nichthauser - przewodnicząca Za-
rządu Okręgu SBP. Strategie rozwoju 
przestrzeni nowych bibliotek akade-
mickich zaprezentowała Danuta Ko-
nieczna - dyrektor Biblioteki Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego. W trak-
cie uroczystości medale najbardziej 
zasłużonym bibliotekarzom wręczyli 
St. Czajka, E. Stefańczyk oraz 
W.   Borkowska-Nichthauser. 

Jubileusz SBP w woj. 
Warmińsko-Mazurskim 

Pan minister Bogdan Zdrojewski 
przesłał w piśmie z dnia 12 grudnia 
2007 do E. Stefańczyk podzięko-
wania za złożone mu gratulacje i 
życzenia z okazji powołania na sta-
nowisko Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. W piśmie czyta-
my m.in.: 
„...Pragnę zapewnić, że uczynię 
wszystko by z nałożonych na mnie 
obowiązków wywiązywać się jak 
najlepiej. Mam nadzieję, że będę 
mógł liczyć na Pani wsparcie w po-
dejmowanych przeze mnie działa-
niach sprzyjających rozwojowi kultu-
ry i ochronie dziedzictwa narodo-
wego…” 

Podziękowania od ministra 
Bogdana Zdrojewskiego 

Miło nam poinformować, że długoletni 
członek SBP Maria Wasik (Zielona Gó-
ra) oraz Edward Jaworski (Gorzów 
Wlkp.) zostali, w wyniku konkursu, wy-
brani ponownie na dyrektorów woje-
wódzkich bibliotek publicznych.  

Serdecznie gratulujemy! 
Zarząd Główny SBP 
oraz Biuro ZG SBP 

Nominacje dyrektorskie 
w bibliotekach 



Nr 12(57) | Grudzień 2007 

4 

12 grudnia 2007 r. przewodnicząca 
SBP - Elżbieta Stefańczyk uczestni-
czyła w spotkaniu opłatkowym Okrę-
gu Mazowieckiego i Oddziału War-
szawskiego SBP, koła SBP przy CBW 
oraz koła SBP przy Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej, które odby-
ło się w Centralnej Bibliotece Wojsko-
wej. Gości powitali dyrektor Bibliote-
ki - dr Aleksandra Skrabacz oraz 
Robert Miszczuk - przewodniczący 
Zarządu Okręgu Mazowieckiego 
SBP. Zwyczaje i obrzędy związane z 
Bożym Narodzeniem przybliżyła 
uczestnikom Pani Katarzyna Liwak-
Rybak w prelekcji Polskie obyczaje 
świąteczne. W spotkaniu wzięli udział 
m.in. Janina Jagielska, Joanna Pasz-
taleniec-Jarzyńska, Barbara Dybicz. 
Życzenia świąteczne w imieniu SBP 
złożyła E. Stefańczyk. 

Spotkanie opłatkowe 
w CBW 

Zerowa stawka VAT utrzymana 
 

Do końca 2010 roku została utrzymana zerowa stawka VAT na 
książki i czasopisma specjalistyczne. 

W nawiązaniu do artykułu w 
Rzeczpospolitej nt. cen usług ksero-
graficznych w bibliotekach poprosi-
liśmy Pana Bolesława Howorkę o 
opinię na ten temat.  
W uzyskanym wyjaśnieniu czytamy: 
„...Jeśli nie jest to komórka organi-
zacyjna Biblioteki, to jednostki pro-
wadzące działalność gospodarczą 
muszą same szukać właściwych roz-
wiązań, wytłumaczyć się skąd taka 
a nie inna cena. Właściciel (nie bi-
blioteka) musi właściwie kalkulować 
ceny, nie może z tytułu swojej 
uprzywilejowanej sytuacji ich 
„windować”. 
Podstawę prawną pobierania opłat 
przez biblioteki za świadczone 
przez nie usługi reprograficzne 
stanowi art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o bibliotekach. Opłata ta musi być 
skalkulowana w taki sposób, aby 
nie przekraczała kosztów wykona-
nia usługi - biblioteka, która działa 
jako zakład publiczny: biblioteka 
uczelni, szkoły, publiczna itp., nie 
może czerpać zysków ze swojej 
działalności; art. 14 ust. 3 ustawy 
(inaczej jest z placówkami niepu-
blicznymi). 
To jest dla nas sprawa podstawo-
wa. Korzystanie z zakładu publicz-
nego związane jest z obowiązkiem 
użytkownika podporządkowania 
się obowiązującym w tym zakła-
dzie przepisom wewnętrznym (m.in. 
regulaminowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 4 ustawy o bibliote-
kach). Nie ma podstaw do tego, 
aby żądać od biblioteki, by dopła-
cała do swoich usług wymienionych 
w ust. 2 art. 14, nikt nie może kwe-
stionować wydanych w oparciu o 
obowiązujące przepisy  i zgodnych 
z tymi postanowieniami cenników. 
Nie jest osiąganiem zysków doma-
ganie się pokrycia przez użytkow-
nika kosztów amortyzacji urządzeń, 
użytych nośników, zużytej energii, 
kosztów osobowych itp.  
[...] kopiowanie materiałów biblio-

tecznych w bibliotece przez jej 
agendę powinno ograniczyć się 
wyłącznie do tych dzieł, które udo-
stępniane są prezencyjnie. To, że 
kopiowanie materiałów bibliotecz-
nych udostępnianych prezencyjnie 
jest droższe niż w ogólnodostęp-
nych zakładach wynika, moim zda-
niem,  z następujących faktów: 
1. urządzenia kopiujące oraz nośni-

ki w bibliotekach są droższe, 
ponieważ kopiowane materiały 
(z zasady zbiory szczególnie 
chronione) wymagają wyższej 
jakości sprzętu i chemikaliów z 
uwagi na swój specjalny charak-
ter, a także oczekiwanie wyższej 
jakości odbitek służących pra-
cownikom naukowym (np. jakość, 
„czytelność” ilustracji), 

2. czynności te, w odniesieniu do 
zbiorów specjalnych wymagają 
szczególnych procedur, większe-
go nakładu pracy, zatrudnienia 
do tego pracowników o wyż-
szych, szczególnych kwalifika-
cjach, 

3. kopiuje się dzieła objęte szcze-
gólną ochroną, często pozyskane 
w wyniku wypożyczenia między-
bibliotecznego, materiały te wy-
magają w związku z ich kopio-
waniem dodatkowej, często kosz-
townej, konserwacji itp. 

Natomiast dzieła dopuszczone do 
wypożyczania użytkownicy powinni 
kopiować poza biblioteczną pra-
cownią reprograficzną, w zakła-
dzie, który ma obowiązek opłaca-
nia stosownego podatku (VAT) oraz 
wnoszenia stosownej opłaty na 
rzecz organizacji zbiorowego za-
rządzania prawami autorskimi 
(bibliotekarz ma obowiązek dbać o 
przestrzeganie prawa twórców). 
Materiały te przynosi zaintereso-
wany klient i kopiowanie następuje 
natychmiast, nie wymaga dodatko-
wych procedur, do jakich zobowią-
zani są bibliotekarze.[...]” 

Jeszcze o punktach ksero w bibliotekach 

W związku z napływającymi do 
Biura ZG SBP zapytaniami dot. 
możliwości odpisów podatkowych z 
tytułu darowizny - najczęściej kolek-
cji książek, dokonanej przez osoby 
fizyczne na rzecz bibliotek, uzyska-
liśmy od Pana Bolesława Howorki 
następujące wyjaśnienie prawne: 
„z ustawy o podatku od osób fi-
zycznych nie wynika, by darowizna 
na rzecz biblioteki mogła być odpi-
sana od przychodów osoby fizycz-
nej. Odpisywać można tylko te 
kwoty (zlimitowane), które stanowią 
darowiznę na rzecz organizacji 
pożytku publicznego na cele reali-
zowane przez tę organizację 
(wykazane w rejestrze), a także na 
cele kultu religijnego. Ponadto od-
pisów można dokonywać wyłącznie 
od przychodów, o których mowa w 
art. 10 powołanej ustawy. Darowi-
zna rzeczowa z majątku rodzin-
nego nie mieści się w tym wyka-
zie. Także art. 23 ust. 1 pkt 11 
ustawy nie pozwala (wyraźnie) na 
uznanie darowizn i ofiar wszelkiego 
rodzaju za koszty uzyskania przy-
chodów. W tej sytuacji nie można 
sobie odpisać od swoich docho-
dów tego rodzaju darowizny” 

Wyjaśnienie w sprawie 
odpisów podatkowych 
dot. darowizn na rzecz 

bibliotek 
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Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego. 

Zaprosili nas: 

• 6 grudnia - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Gustawa Daniłowskiego w So-
snowcu na VI Sesję Zagłębiowską poświęconą 
dziedzictwu lokalnemu oraz promocji publika-
cji regionalnych, 

• 13 grudnia - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy, WypoŜyczalnia 
dla Dorosłych i MłodzieŜy nr 97 oraz Centrum 
Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na 
wieczór wspomnień Jacka Fedorowicza i Janu-
sza Weissa, 

• 14 grudnia - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Opolu na Jubileusz 60-lecia MBP. 
List gratulacyjny przesłała ElŜbieta Stefańczyk, 

• 15 grudnia - Dyrektor śywieckiej Biblioteki  
Samorządowej i Burmistrz Miasta śywca na 
uroczystość otwarcia nowej siedziby biblioteki 
oraz 115-lecia jej istnienia. List okolicznościo-
wy przesłała do dyrektora Biblioteki ElŜbieta 
Stefańczyk, 

• 18 grudnia - Zarząd Koła SBP przy Bibliotece 
Narodowej na spotkanie z o. Markiem A. Rost-
kowskim, dyrektorem Biblioteki Papieskiego 
Uniwersytetu Urbanianum, poświęcone historii 
i działalności tej biblioteki oraz sieci bibliotek 
zakonnych (URBE). 

5 grudnia 2007 r. odbyło się pierwsze posiedzenie 
nowej organizacji - Polsko-Kanadyjskiego Związku Bi-
bliotekarzy, powstałej z inicjatywy polonijnej działaczki 
Anny Strzałkowskiej. Związek działa pod auspicjami 
Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, we współ-
pracy z  Biblioteką Polską im. Wandy Stachniewicz w 
Montrealu. 

Z tej okazji życzenia sukcesów nowej organizacji złoży-
ła kol. Elżbieta Stefańczyk, oferując zarazem pomoc 
SBP w rozwoju działalności polonijnej organizacji bi-
bliotekarskiej. 

Polsko - Kanadyjski 
Związek Bibliotekarzy 

Nowości 

Wydawnicze 

 

W serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka: 

• Bibliologia: problemy badawcze nauk humani-
stycznych / pod red. Dariusza Kuźminy . - cena 
40 zł 

• Złote lata bibliografii polskiej: Ludwik Finkel i 
jego dzieło / Adam Nowak . - cena 38 zł 

Ponadto informujemy, że dwunaste numery Biblio-
tekarza oraz Poradnika Bibliotekarza są już w 
sprzedaży. 

Życzymy miłej lektury! 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło ponownie 
patronatem inicjatywę Koła SBP przy Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Żarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Bieniowie - piątą edycję „Przeglądu pasji twórczych 
bibliotekarzy”. 
Otwarcie wystawy planowane jest w maju 2008 roku. 
Szczegóły uczestnictwa dostępne będą na stronie 
www.mbp.zary.pl 

Miło nam poinformować, że kol. Mirosława Majewska 
- wieloletni członek SBP, obecnie aktywnie działająca w 
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, otrzymała 
Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczenie resortowe wrę-
czył Maksymilian Celeda - Dyrektor Departamentu 
Szkolnictwa Artystycznego MKiDN. Na uroczystości od-
bywającej się w ministerstwie w dniu 29 listopada 20-
07 r. obecna była również kol. Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska - członek ZG SBP. 
Pani Mirosławie Majewskiej serdecznie gratulujemy! 

Komunikaty 

Patronat SBP 

Dziękujemy za nadsyłanie informacji o inicjaty-
wach podejmowanych przez SBP, opisanych 
w wydawnictwach bibliotecznych. W 2007 ro-
ku otrzymaliśmy takie materiały z WBP i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu (Panorama 
Wielkopolskiej Kultury) oraz z BG Politechniki 
Rzeszowskiej (Gazeta Politechniki). 

Serdecznie dziękujemy 
i zachęcamy innych! 


