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I. Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich
1. Sprawozdania
1. 1. Sprawozdanie z obrad Krajowego Zjazdu SBP

W dniach 20-21 października 2017 r. w Audytorium im. Stefana Dem‑
bego Biblioteki Narodowej odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzy‑
szenia Bibliotekarzy Polskich. Obrady rozpoczęły się 20 października o godz.
16.00, a zakończyły 21 października o godz. 14.00. Obrady odbywały się
zgodnie z ustalonym programem.
Pierwszy dzień obrad – piątek, 20 października 2017 r.
• Uroczyste otwarcie Zjazdu, wspomnienie zmarłych członków, wystąpie‑
nie ustępującego przewodniczącego SBP
Krajowy Zjazd Delegatów otworzyła przewodnicząca Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, Elżbieta Stefańczyk, która powitała delegatów,
w tym honorowych członków SBP oraz gości (przedstawicieli sekcji, komi‑
sji i zespołów problemowych ZG). Zgodnie z tradycją na sali obecny był
sztandar Stowarzyszenia. Następnie członek Zarządu Głównego, Michał
Rogoż (okręg małopolski) odczytał listę zmarłych członków SBP w kaden‑
cji 2013-2017 (listę opublikowano w „Biuletynie Informacyjnym ZG SBP”
1/2017, s. 142-143). Chwilą milczenia obecni uczcili pamięć zmarłych.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie ustępującego przewod‑
niczącego SBP. Elżbieta Stefańczyk nawiązując do jubileuszu 100-lecia SBP
przedstawiła główne obszary aktywności SBP w latach 2001-2017, kiedy
sprawowała funkcję sekretarza generalnego (2001-2005) oraz przewodni‑
czącej (2005-2009, 2009-2013, 2013-2017), ze szczególnym uwzględnie‑
niem działań Stowarzyszenia w kadencji 2013-2017 w obszarach:
I. Rozwój bibliotekarstwa polskiego i umocnienie roli bibliotek w kształto‑
waniu społeczeństwa informacyjnego, promocja zawodu bibliotekarza
i jego ochrona;
II. Edukacja kadr bibliotek;
III. Promocja czytelnictwa i bibliotek;
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IV. Wzmocnienie potencjału SBP i kreowanie atrakcyjnego wizerunku
Stowarzyszenia;
V. Aktywizacja w zakresie pozyskiwania środków na działalność SBP.
E. Stefańczyk podkreśliła, że SBP jest głównym wydawcą książek i cza‑
sopism z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, osiągnęło zna‑
czące miejsce wśród instytucji kultury w kraju i za granicą, a jego dorobek
został wysoko oceniony, czego potwierdzeniem są m.in. przyznane presti‑
żowe nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność
społeczno-kulturalną i edukacyjną (2007, 2017), uhonorowanie SBP Zło‑
tym Medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis” (2017), a także Złotym
Medalem Senatu RP (2017), jak również powierzenie współorganizacji
światowego kongresu bibliotekarskiego IFLA 2017. Zwróciła także uwagę
na wyzwania, które stoją przed Stowarzyszeniem u progu nowego stule‑
cia, m.in.: utrzymanie silnej pozycji środowiskowej, zapewnienie trwało‑
ści dotychczasowych efektów działalności, opracowanie założeń nowej
strategii długofalowej, rzecznictwo w sprawach dot. bibliotek i zawodu
bibliotekarza.
Na zakończenie prezentacji przewodnicząca E. Stefańczyk podziękowała
wszystkim za wieloletnią współpracę i zapowiedziała, że nie będzie już kan‑
dydować do władz SBP. W imieniu Zarządu Głównego Elżbiecie Stefańczyk
podziękował Andrzej Jagodziński (okręg podkarpacki).
• Wybór Prezydium Zjazdu, zatwierdzenie regulaminów zjazdowych
Przewodnicząca SBP zgłosiła następujących kandydatów do Prezydium
Zjazdu: Sylwię Błaszczyk (okręg śląski), Barbarę Budyńską (okręg mazo‑
wiecki), Andrzeja Dąbrowskiego (okręg świętokrzyski), Małgorzatę Furgał
(okręg wielkopolski), Andrzeja Jagodzińskiego (okręg podkarpacki). Wszy‑
scy kandydaci wyrazili zgodę. Zaproponowała również, aby Krajowy Zjazd
Delegatów SBP protokołowały koleżanki z okręgu mazowieckiego: Joanna
Potęga i Marzena Przybysz, na co obie wyraziły zgodę; propozycja została
jednogłośnie zaakceptowana przez uczestników Zjazdu.
W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Prezydium Zjazdu
w składzie:
Przewodniczący – Andrzej Dąbrowski
Sekretarz – Barbara Budyńska
Członkowie – Sylwia Błaszczyk, Małgorzata Furgał, Andrzej Jagodziński.
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Prowadzenie Zjazdu przejęło Prezydium. Przewodniczący Prezydium,
Andrzej Dąbrowski zaproponował Elżbiecie Stefańczyk udział w Prezydium;
propozycja została przyjęta. Następnie przewodniczący Prezydium Zjazdu
zaproponował uczestnikom głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu
obrad wraz z porządkiem obrad oraz regulaminów komisji zjazdowych;
projekty regulaminów zostały opublikowane w materiałach zjazdowych
(„Biuletyn Informacyjny ZG SBP” 1/2017). W głosowaniu jawnym, jedno‑
głośnie przyjęto Regulamin obrad Krajowego Zjazdu Delegatów SBP oraz
regulaminy komisji zjazdowych: Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej,
Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Statutowej.
• Wybór komisji zjazdowych
Zgłoszono następujących kandydatów do komisji zjazdowych:
1. Komisja Mandatowa: Danuta Kaczmarek (okręg kujawsko-pomor‑
ski), Teresa Leśniak (okręg podkarpacki), Karolina Popławska (okręg
wielkopolski); kandydatki wyraziły zgodę. Komisja została wybrana
jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
2. Komisja Wyborcza: Małgorzata Bartosik (okręg zachodniopomorski),
Bolesław Howorka (okręg wielkopolski), Dorota Kaczmarek (okręg
lubuski); kandydaci wyrazili zgodę. Komisja została wybrana w gło‑
sowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym.
3. Komisja Skrutacyjna: Artur Borzęcki (okręg lubelski), Anna Lewicka
(okręg zachodniopomorski), Katarzyna Pawluk (okręg opolski), Michał
Rogoż (okręg małopolski); kandydaci wyrazili zgodę. Komisja została
wybrana w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym.
4. Komisja Uchwał i Wniosków: Marian Butkiewicz (okręg lubelski), Maria
Kycler (okręg śląski), Paweł Pioterek (okręg wielkopolski); kandydaci
wyrazili zgodę. Komisja została wybrana jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
5. Komisja Statutowa: Sylwia Błaszczyk (okręg śląski), Krzysztof Mar‑
cinowski (okręg zachodniopomorski), Witold Przybyszewski (okręg
mazowiecki); kandydaci wyrazili zgodę. Komisja została wybrana
w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym.
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Przewodniczący Prezydium Zjazdu poprosił komisje o ukonstytuowanie
się. Komisje ukonstytuowały się w następujących składach:
1. Komisja Mandatowa: przewodnicząca – Danuta Kaczmarek, z-ca prze‑
wodniczącej – Teresa Leśniak, sekretarz – Karolina Popławska
2. Komisja Wyborcza: przewodniczący – Bolesław Howorka, z-ca prze‑
wodniczącego – Dorota Kaczmarek, sekretarz – Małgorzata Bartosik
3. Komisja Skrutacyjna: przewodniczący – Michał Rogoż, z-ca przewod‑
niczącego – Artur Borzęcki, sekretarz – Katarzyna Pawluk, członek
– Anna Lewicka
4. Komisja Uchwał i Wniosków: przewodnicząca – Maria Kycler, człon‑
kowie: Marian Butkiewicz, Paweł Pioterek
5. Komisja Statutowa: Przewodnicząca – Sylwia Błaszczyk, członkowie:
Krzysztof Marcinowski, Witold Przybyszewski
Protokół Komisji Mandatowej przedstawiła Danuta Kaczmarek, prze‑
wodnicząca Komisji. Komisja stwierdziła prawomocność Zjazdu, spośród
94 osób uprawnionych do głosowania w KZD wzięły udział 83 osoby, co sta‑
nowiło 88,3% uprawnionych.
• Sprawozdania za kadencję 2013-2017, zgłoszone wnioski, dyskusja,
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP
Kolejnym punktem programu było przedstawienie następujących spra‑
wozdań za kadencję, które zostały opublikowane w materiałach zjazdo‑
wych („Biuletyn Informacyjny ZG SBP” 1/2017, s. 67-134):
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego; sprawozdanie
przedstawiła Barbara Budyńska, sekretarz generalny SBP w kadencji
2013-2017.
2. Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołów problemowych
działających przy ZG SBP; sprawozdanie przedstawiła Marzena Przy‑
bysz, członek Zarządu ds. sekcji, komisji i zespołów problemowych
w kadencji 2013-2017.
3. Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych SBP; sprawozdanie
przedstawiła Sylwia Błaszczyk, członek Zarządu ds. okręgów w kaden‑
cji 2013-2017.
4. Sprawozdanie skarbnika Zarządu Głównego SBP; sprawozdanie przed‑
stawiła Mirosława Majewska, skarbnik w kadencji 2013-2017.
5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej; sprawozdanie przedstawiła
Elżbieta Zaborowska, przewodnicząca GKR w kadencji 2013-2017.
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Stwierdziła, że przeprowadzone co roku kontrole działalności meryto‑
rycznej i finansowej potwierdzają, na podstawie analizowanej doku‑
mentacji (sprawozdań, uchwał, protokołów posiedzeń, dokumentów
finansowych itp.) prowadzenie działalności zgodnie z wymogami
statutowymi i przyjętymi regulaminami. W kontrolowanym okresie
posiedzenia ZG i Prezydium ZG odbywały się prawidłowo, a podjęte
uchwały były realizowane. Źródłem finansowania działalności SBP
pozostaje przede wszystkim sprzedaż wydawnictw, coraz większe
znaczenie mają granty i różnego rodzaju dofinansowania. Oceniono
pozytywnie działalność ZG SBP, struktur terenowych oraz sekcji i komi‑
sji działających przy ZG SBP – przedstawioną szczegółowo w sprawoz‑
daniach, a także podkreślono wkład Biura ZG SBP w realizację zadań
Stowarzyszenia. Główna Komisja Rewizyjna przedłożyła wniosek Kra‑
jowemu Zjazdowi Delegatów o udzielnie absolutorium ustępującemu
Zarządowi Głównemu SBP.
6. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego; sprawozdanie przedsta‑
wił Bolesław Howorka, przewodniczący GSK w kadencji 2013-2017,
który stwierdził, że nie było spraw przedkładanych sądowi w rzeczonej
kadencji. Przewodniczący podziękował za dotychczasowe zaufanie
w pełnieniu funkcji.
Mirosława Majewska, przewodnicząca Komisji ds. gromadzenia i ana‑
lizowania wniosków, powołanej przez ZG SBP (Uchwała nr 8/2016), omó‑
wiła wnioski organizacyjne i merytoryczne zgłoszone w czasie kadencji
przez okręgi, które dotyczyły m.in. zmian w Statucie, lepszej promocji SBP,
ochrony i wzmocnienia prestiżu zawodu bibliotekarza, edukacji bibliote‑
karzy, integracji i aktywizacji środowiskowej, rzecznictwa bibliotecznego,
doskonalenia współpracy w strukturach Stowarzyszenia.
Rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami i zgłoszonymi wnioskami,
w której głos zabrali:
Krzysztof Marcinowski – SBP działa na dwóch poziomach: centralnym
i regionalnym. Trzeba podjąć starania, aby przepływ informacji między
poziomami SBP był lepszy, zwłaszcza przy dzisiejszej technice i możliwościach komunikacyjnych.
Cecylia Judek – siła w naszym przekonywaniu o słuszności SBP, swoją
postawą, swoim zaangażowaniem, swoim przekonaniem możemy zdziałać dużo. Każdy z nas musi się poczuć ambasadorem naszej organizacji.
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Ze sprawozdań wynika, że organizacja pozarządowa, jaką jest SBP wykonała ogromną pracę (szczególnie wydawniczą). Zdecydowanie za mało
w strukturach terenowych promujemy nasze stowarzyszenie.
Elżbieta Stefańczyk – odniosła się do sprawozdań; w minionej kadencji
ZG organizował spotkania z przewodniczącymi okręgów, podczas których
przekazywał informacje o swojej działalności. Byli powołani opiekunowie
okręgów, którzy powinni być bardziej aktywni i więcej dzielić się informacją
o podejmowanych inicjatywach oddolnych. Ważny jest przepływ informacji
w obie strony, a także większa aktywność sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG, o co często apelowałam jako przewodnicząca SBP, jeżdżąc
po całym kraju na spotkania środowiskowe. O skuteczności promocji SBP
decydują członkowie działający w kołach, z poziomu ZG możliwe jest natomiast wskazywanie instrumentów.
E. Stefańczyk zaproponowała większe wykorzystanie portalu sbp.pl
do promocji działań podejmowanych w kołach i oddziałach Stowarzyszenia.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu zarządził głosowania nad przyjęciem
poszczególnych sprawozdań. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte,
Krajowy Zjazd Delegatów udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu SBP.
• Wybór przewodniczącego SBP
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego SBP na kadencję 2017-2021.
Jako pierwsza głos zabrała Elżbieta Stefańczyk, która zgłosiła kandydaturę
Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej (okręg mazowiecki), wiceprzewodniczącej
SBP w kadencji 2013-1017. Przybliżyła jej sylwetkę, karierę zawodową
i działalność w SBP, zwracając szczególną uwagę na jej wysokie kompe‑
tencje, zaangażowanie w projekty, które miały kluczowe znaczenie dla
umocnienia pozycji SBP i jego roli w środowisku bibliotekarskim oraz
szerzej – w przestrzeni publicznej (opracowanie długofalowej Strategii
SBP, realizacja programu Tydzień Bibliotek, organizacja salonów biblio‑
tek, rzecznictwo w środowisku międzynarodowym, aktywność na forum
międzynarodowym).
Dorota Rzepka z okręgu małopolskiego zgłosiła kandydaturę dr Żanety
Kubic, która w czerwcu br. została przewodniczącą okręgu małopol‑
skiego SBP i dała się poznać jako osoba aktywna, mająca kilkunastolet‑
nie doświadczenie w pracy bibliotekarskiej (w Bibliotece UJ), była jedną
z inicjatorek Małopolskiego Forum Bibliotek. W uzupełnieniu sama kan‑
dydatka zaprezentowała swoją sylwetkę oraz propozycje działań, jakie
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zamierza wprowadzić w przypadku jej wybrania na przewodniczącą
SBP, m.in. zwiększenie wysiłku wsparcia SBP przez sponsorów, lobbing
na rzecz rozwoju bibliotek, współpraca różnych środowisk. Stwierdziła,
że konieczne jest przyciągnięcie w większym stopniu młodych bibliotekarzy
do Stowarzyszenia, zapewnienie im bezpłatnych szkoleń i zwiększenie ulg
z tytułu przynależności do SBP.
Obie kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie i zamknięto listę
zgłoszeń. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do gło‑
sowania. W tym czasie zgłoszono wniosek, aby, po pierwsze, wobec wystą‑
pienia Żanety Kubic z programem, mogła też przedstawić swoje zamierze‑
nia druga kandydatka (J. Pasztaleniec-Jarzyńska), a ponadto, aby można
było przed głosowaniem zadać pytania obu kandydatkom. Wnioski zostały
przegłosowane.
Żanetę Kubic pytano o doświadczenie w pracy bibliotekarza oraz w dzia‑
łalności SBP i jej osiągnięcia. W odpowiedzi kandydatka stwierdziła, że pra‑
cuje od 16 lat w zawodzie bibliotekarza, w SBP działa 6 lat, przewodniczącą
okręgu małopolskiego jest od czerwca br. Ma doświadczenie w pracach
organizacyjnych, co zostało wykorzystane m.in. przy organizacji Małopol‑
skiego Forum Bibliotek, kilku wystaw organizowanych w Bibliotece UJ,
niedawno uzyskała też doktorat w zakresie bibliotekarstwa.
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę
na konieczność wykorzystania potencjału młodych bibliotekarzy, niezależ‑
nie od tego czy są, czy nie są członkami SBP. Wielu wolontariuszy z Kon‑
gresu IFLA 2017, którzy wspierali jego organizację wyraziło zainteresowanie
działalnością Stowarzyszenia i było pod wrażeniem podejmowanych dzia‑
łań; trzeba to wykorzystać. SBP ma potencjał ludzki, wiedzę i doświadcze‑
nie różnych pokoleń swoich członków, ale stoją przed nim nowe zadania,
które wymagają nowych metod działania. Jako przewodnicząca SBP zaprosi
do współpracy wszystkich, niezależnie od wieku i rodzaju bibliotek, w któ‑
rych pracują. Chciałaby w większym stopniu niż dotychczas przyciągnąć
do Stowarzyszenia bibliotekarzy ze środowisk naukowych i akademickich,
którzy nie mają swojej organizacji. Ważne jest, aby SBP nadal było demo‑
kratyczną platformą, dającą możliwość kreacji w bibliotekarstwie wszyst‑
kim, którzy tego chcą. Stowarzyszenie musi mieć atrakcyjną dla nich ofertę
i niekoniecznie to mogą być bezpłatne szkolenia, które można organizować,
jeśli uzyska się z innych źródeł dofinansowanie, a praktyka pokazuje, że nie
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jest to proste. Stowarzyszenie powinno potwierdzić, że jest nowoczesną
organizacją, świadomą zmian zachodzących w bibliotekarstwie i w zawo‑
dzie bibliotekarza.
Po odpowiedziach kandydatek przystąpiono do głosowania tajnego.
W trakcie obliczania wyników głosowania kontynuowano dyskusję dot.
aktywizacji działań SBP. Głos zabrali:
Paweł Pioterek – ważna jest aktywizacja młodych, warto rozważyć
powołanie sekcji bibliotekarzy młodych,
Maria Kycler – istotna jest kwestia deregulacji zawodu, należałoby
utworzyć szeroką koalicję na rzecz ochrony zawodu bibliotekarza, która
dotarłaby do decydentów, przeprowadzić analizę uregulowań ustawowych
na ten temat,
Kiriakos Chatzipentidis – ważna jest zachęta młodych, współpraca
z dyrektorami, szkolenia bezpłatne dla SBP,
Marian Butkiewicz – proponuję akcje promocyjne, organizację wyjazdów
edukacyjnych (akademia na kółkach), które stanowiłyby forum bibliotek,
relacje z wypraw należy zamieszczać na portalu sbp.
Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania: oddano 80 głosów
ważnych, 1 głos był nieważny. Żaneta Kubic uzyskała 20 głosów, Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska – 60 głosów. Przewodniczącą SBP na kadencję
2017-2021 została Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu zaproponował, aby z uwagi na późną
porę planowane na dzień 20 października br. dalsze wybory przesunąć
na rano następnego dnia, na co wszyscy wyrazili zgodę.
Drugi dzień obrad – sobota, 21 października 2017 r.
Obrady prowadził Andrzej Jagodziński; Komisja Mandatowa ogłosiła,
że jest kworum.
• Wybór członków Zarządu Głównego SBP
Przewodnicząca SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska zgłosiła następu‑
jących kandydatów: Sylwię Błaszczyk (okręg śląski), Barbarę Budyńską
(okręg mazowiecki), Joannę Chapską (okręg lubelski), Bożenę Chlebicką‑
-Abramowicz (okręg mazowiecki), Krzysztofa Dąbkowskiego (okręg war‑
mińsko-mazurski), Małgorzatę Furgał (okręg wielkopolski), Zbigniewa
Gruszkę (okręg mazowiecki), Sławomira Jacha (okręg lubuski), Andrzeja
Jagodzińskiego (okręg podkarpacki), Żanetę Kubic (okręg małopolski),
Joannę Potęgę (okręg mazowiecki), Marzenę Przybysz (okręg mazowiecki),
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Witolda Przybyszewskiego (okręg mazowiecki). Zgłoszeni z sali: Dariusz
Florek (okręg zachodniopomorski), Rozalia Podgórska (okręg dolnoślą‑
ski), Grażyna Rurowicz (okręg łódzki), Jolanta Szewczak (okręg kujawsko‑
-pomorski). Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przeprowadzono głosowanie tajne. W trakcie obliczania wyników kon‑
tynuowano dyskusję, w której swoje opinie i propozycje wyrazili m.in.:
Cecylia Judek – istotna jest działalność w okręgach, nowe inicjatywy,
np. 100 pomysłów na promocję książek, poczekalnia – poczytalnia,
Maria Bochan – dobrą promocją SBP są konkursy na „Bibliotekarza
Roku” i organizowanie ich lokalnych edycji, na wzór Nagrody. im. A. Wojtkowskiego, prowadzonej przez okręg wielkopolski z udziałem samorządów,
Maria Wasik – ważne jest, aby SBP było nadal widoczne w konkursach
na dyrektorów bibliotek,
Joanna Potęga – proponuję spotkania wirtualne, umieszczenie haseł
o bibliotekarzach w Wikimedii, maraton edycyjny na Przystanku Książka.
Pozostali dyskutanci zwracali uwagę na: brak czasopism bibliotekarskich
w wielu bibliotekach (zwłaszcza w filiach), możliwość udzielania pełnomoc‑
nictw kołom w celu ubiegania się o dotacje (sprzeciwił się temu Bolesław
Howorka, który zwrócił uwagę na brak komisji rewizyjnych w kołach).
Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania na członków
Zarządu Głównego SBP: oddano 79 głosów, wszystkie ważne. Do Zarządu
Głównego weszli: Sylwia Błaszczyk (uzyskała 67 głosów), Barbara Budyńska
(69), Joanna Chapska (58), Bożena Chlebicka-Abramowicz (54), Krzysztof
Dąbkowski (70), Dariusz Florek (72), Małgorzata Furgał (71), Zbigniew
Gruszka (76), Sławomir Jach (71), Andrzej Jagodziński (65), Żaneta Kubic
(58), Rozalia Podgórska (55), Joanna Potęga (59), Marzena Przybysz (69).
Ogłoszono przerwę, w czasie której Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska zapro‑
siła nowo wybranych członków ZG na pierwsze spotkanie w celu ukon‑
stytuowania się Zarządu Głównego SBP. Po przerwie przewodnicząca SBP
przedstawiła ukonstytuowany skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich na kadencję 2017-2021:
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – przewodnicząca ZG SBP,
Krzysztof Dąbkowski – wiceprzewodniczący,
Małgorzata Furgał – wiceprzewodnicząca,
Barbara Budyńska – sekretarz generalny,
Bożena Chlebicka-Abramowicz – skarbnik,
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Sylwia Błaszczyk – członek Zarządu ds. okręgów,
Marzena Przybysz – członek Zarządu ds. sekcji, komisji i zespołów
problemowych.
Pozostali członkowi ZG SBP: Joanna Chapska, Dariusz Florek, Zbigniew
Gruszka, Sławomir Jach, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Rozalia Pod‑
górska, Joanna Potęga.
• Wybory członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu
Koleżeńskiego
Kandydaci zgłoszeni do Głównej Komisji Rewizyjnej, rekomendowani
przez Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską: Grażyna Rurowicz (okręg łódzki),
Witold Przybyszewski (okręg mazowiecki), Jolanta Szewczak (okręg kujaw‑
sko-pomorski), Marian Butkiewicz (okręg lubelski). Z sali zostały zgłoszone:
Marzena Łykowska (okręg śląski), Teresa Milewska (okręg pomorski),
Joanna Szymczak-Ryczel (okręg łódzki), Krzysztof Taciak (okręg wielko‑
polski), Maciej Waltoś (okręg podkarpacki). Wszyscy zgłoszeni wyrazili
zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu jawnym przegłosowano wniosek o zamknięcie listy, listę
przyjęto jednogłośnie i przystąpiono do sporządzenia i rozdania kart,
a następnie oddano głosy. Po zliczeniu głosów przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej ogłosił wyniki: Marian Butkiewicz – 60 głosów, Marzena
Łykowska – 65, Teresa Milewska – 68, Witold Przybyszewski – 62, Gra‑
żyna Rurowicz – 66, Jolanta Szewczak – 63, Joanna Szymczak-Ryczel – 61,
Krzysztof Taciak – 56, Maciej Waltoś – 49.
Przystąpiono do wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego, z sali zgłoszono
następujące osoby: Marię Bochan (okręg wielkopolski), Cecylię Judek
(okręg zachodniopomorski), Pawła Kordybacha (okręg lubelski), Agnieszkę
Łobocką (okręg dolnośląski), Wiesławę Kłosińską (okręg podlaski), Annę
Rachut (okręg kujawsko-pomorski). Po zliczeniu oddanych głosów prze‑
wodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wyniki: Maria Bochan – 59 głosów,
Cecylia Judek – 64, Wiesława Kłosińska – 65, Agnieszka Łobocka – 62,
Paweł Kordybacha – 69, Anna Rachut – 50. Do GSK nie weszła Anna Rachut.
Członkowie GKR i GSK opuścili salę w celu ukonstytuowania się.
Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym
składzie:
Marian Butkiewicz – przewodniczący,
Jolanta Szewczak – z-ca przewodniczącego,
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Marzena Łykowska – sekretarz
Członkowie: Teresa Milewska, Witold Przybyszewski, Grażyna Ruro‑
wicz, Joanna Szymczak-Ryczel.
Zastępcy członków: Krzysztof Taciak, Maciej Waltoś.
Główny Sąd Koleżeński ukonstytuował się w składzie:
Maria Bochan – przewodnicząca,
Cecylia Judek – z-ca przewodniczącego,
Agnieszka Łobocka – sekretarz,
Członkowie: Paweł Kordybacha, Wiesława Kłosińska.
• Członkowie Honorowi SBP
Ewa Stachowska-Musiał, członek Kapituły nadawania godności członka
honorowego przedstawiła kandydatów na członków honorowych SBP,
którymi byli:
Maria Bochan z Okręgu SBP w Poznaniu,
Maria Brykczyńska z Okręgu SBP w Warszawie,
dr Katarzyna Janczewska-Sołomko z Okręgu SBP w Warszawie,
dr Danuta Konieczna z Okręgu SBP w Olsztynie,
Elżbieta Stefańczyk z Okręgu SBP w Warszawie,
prof. Jacek Wojciechowski z Okręgu SBP w Krakowie.
W głosowaniu KZD zaakceptował nadanie godności członka honorowego
wymienionym osobom (Uchwała KZD nr 1/2017 w załączeniu).
• Zmiany w Statucie SBP
Przewodnicząca Komisji Statutowej, Sylwia Błaszczyk przedstawiła pro‑
jekt zmian w Statucie SBP (w załączeniu). Zaproponowano i przegłosowano
zmiany w paragrafach: 3 ust.3; 8 ust. 13; 10 ust. 1 p. 1; 10 ust. 1 p. 2; 13
ust. 1 p. 2; 14 ust. 1; 14 ust. 2; 16 ust. 3; 17 ust. 2; 40 ust. 1 p. 14; 40 ust.
1 p. 17; 40 ust. 1 p. 18; 40 ust. 1 p. 19; 41 ust. 1; 44 ust. 1 p. 14; 62 ust. 2.
KZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Statucie SBP (Uchwała
KZD nr 2/2017 w załączeniu).
• Strategia i program działania SBP
Podsumowania realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021 dokonała
przewodnicząca SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Za najważniejsze
dotychczasowe osiągnięcia uznała m.in.: uruchomienie portalu sbp.
pl, wydawanie newslettera (ok. 2,5 tys. odbiorców), sprzedaż elektro‑
niczną wydawnictw SBP, zmiany identyfikacji wizualnej SBP, doskonalenie
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komunikacji wewnętrznej pomiędzy strukturami SBP, utworzenie bazy
członków na portalu SBP, system ulg i bonusów dla członków SBP, promocję
zawodu bibliotekarza (konkurs „Bibliotekarz Roku”), umocnienie pozycji
Wydawnictwa SBP wśród wydawnictw branżowych.
J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaproponowała zmiany w niektórych celach
szczegółowych Strategii (wykaz zmian w załączeniu).
Krajowy Zjazd Delegatów przegłosował (przy jednym głosie wstrzymu‑
jącym) przyjęcie zmian w Strategii SBP na lata 2010-2021 (Uchwała KZD
nr 3/2017 w załączeniu).
Projekt Programu działania SBP na lata 2017-2021 przedstawiła Barbara
Budyńska, sekretarz generalny SBP. Projekt został opublikowany w mate‑
riałach zjazdowych („Biuletyn Informacyjny ZG SBP” 1/2017). Obejmuje
on zadania w zakresie: zwiększenia wpływu SBP na kształtowanie polityki
i praktyki bibliotecznej w Polsce; rozwoju partnerstwa w tworzeniu spo‑
łeczeństwa wiedzy, rzecznictwa dotyczącego bibliotek i prestiżu zawodu
bibliotekarza; doskonalenia zawodowego kadr bibliotecznych.
Krajowy Zjazd Delegatów przyjął jednogłośnie Program działania SBP
na lata 2017-2021 (Uchwała KZD nr 4/2017 w załączeniu).
• Regulaminy
Projekty regulaminów: Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewi‑
zyjnej SBP, Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP były opublikowane w mate‑
riałach zjazdowych („Biuletyn Informacyjny ZG SBP” 1/2017).
Poddano pod głosowanie Regulamin Zarządu Głównego SBP, w głoso‑
waniu jawnym przyjęto dokument jednogłośnie.
W związku z utrzymaniem w Statucie SBP zapisu o liczbie członków
Głównej Komisji Rewizyjnej (7 osób) zgłoszono wniosek o wycofanie
z Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej propozycji zmniejszenia liczby
członków GKR. Wniosek został zaakceptowany. Poddano pod głosowanie
Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SBP wraz z przyjętą poprawką,
w głosowaniu jawnym dokument przyjęto jednogłośnie.
Poddano pod głosowanie Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego
SBP. W głosowaniu jawnym dokument przyjęto jednogłośnie.
Prowadzący obrady KZD Andrzej Jagodziński poddał pod głosowanie
wniosek o przyjęcie Uchwały KZD nr 5/2017 w sprawie przyjęcia Regulami‑
nów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Kole‑
żeńskiego, uchwała została przyjęta jednogłośnie (Uchwała w załączeniu).
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• Przyjęcie uchwał i wniosków KZD
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Maria Kycler odczytała
wnioski, które wpłynęły do Komisji podczas obrad KZD, a także w okre‑
sie kampanii sprawozdawczo-wyborczej (wykaz wniosków w załączeniu).
Zobowiązano Zarząd Główny, w porozumieniu z przewodniczącą Komisji
Uchwał i Wniosków, do redakcji końcowej wniosków i przekazania ich adre‑
satom. W dyskusji zwracano uwagę na konieczność przede wszystkim
ochrony zawodu bibliotekarza; brak jest w tej chwili przepisów stano‑
wiących o wymaganiach kwalifikacyjnych do wykonywania tego zawodu.
Postulowano także szerszą promocję działalności SBP, kontynuację dosko‑
nalenia zawodowego bibliotekarzy, szerokie partnerstwo w lobbingu
na rzecz bibliotek.
Poddano pod głosowanie zaproponowane wnioski; wnioski zostały
przyjęte jednogłośnie.
• Wystąpienie przewodniczącej SBP na kadencję 2017-2021, zakończenie
obrad
Przewodnicząca SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wyraziła zadowo‑
lenie, że w nowym Zarządzie Głównym znaleźli się przedstawiciele więk‑
szości środowisk bibliotekarskich z 11 okręgów, co niewątpliwie będzie
miało wpływ na polepszenie komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia. Ma
nadzieję, że pojawią się nowe inicjatywy, które umocnią wizerunek SBP.
Zapowiedziała, że ramowy plan działań zostanie przedstawiony na naj‑
bliższym posiedzeniu Zarządu Głównego, który odbędzie się w grudniu br.
Prowadzący obrady KZD podziękował wszystkim uczestnikom i zakończył
spotkanie; z sali wyprowadzono sztandar SBP.
1. 2. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP za okres
od 9 czerwca 2013 r. do 19 października 2017 r.

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich została
wybrana w dniu 7 czerwca 2013 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów i ukon‑
stytuowała się w następującym składzie:
Janusz Ambroży – przewodniczący
Elżbieta Zaborowska – wiceprzewodnicząca
Elżbieta Budnik – sekretarz
Urszula Derendarz – członek
Halina Filip – członek
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Teresa Leśniak – członek
Halina Matras – członek
Witold Przybyszewski – członek
Marzena Szafińska-Chadała – członek.
W połowie kadencji ze względów zdrowotnych z funkcji przewodniczą‑
cego zrezygnował J. Ambroży oraz – ze względów osobistych – H. Matras.
Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia członkowie GKR wyłonili nową prze‑
wodniczącą – Elżbietę Zaborowską, funkcję wiceprzewodniczącej objęła
H. Filip.
Działalność Zarządu Głównego, Biura Zarządu Głównego SBP i Wydaw‑
nictwa SBP kontrolowano w dniach 25 kwietnia 2014 r., 23-24 kwietnia
2015 r., 11 marca 2016 r. i 11 września 2017 r. Kontrola dotyczyła okresu
od 9 czerwca 2013 r. do 11 września 2017 r.
Kontrolowano sprawy merytoryczne, organizacyjne i finansowe, jak też
sprawdzano realizację uwag wniesionych przez Komisję.
Podstawą do oceny były przedłożone następujące dokumenty:
1.	 Dokumentacja Krajowego Zjazdu Delegatów w Warszawie w dniach
7-8 czerwca 2013 r.;
2.	 Znowelizowana przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP Strategia na lata
2010-2021;
3. Przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP Program działania SBP
na lata 2013-2017;
4. Plany pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 (częścią składową każdego planu rocznego był odrębny plan
wydawniczy);
5. Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SBP za rok 2013, 2014,
2015, 2016;
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP za kadencję
2013-2017;
7. Sprawozdania skarbnika ZG SBP z działalności finansowej z lat 2013,
2014, 2015, 2016;
8. Sprawozdanie skarbnika ZG SBP z działalności finansowej za kadencję
2013-2017;
9. Sprawozdania z działalności ogniw terenowych SBP za rok 2013, 2014,
2015, 2016;
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10. Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych SBP za okres 2013-2017;
11.	Sprawozdania z działalności komisji, sekcji i zespołu ZG SBP za rok
2013, 2014, 2015, 2016;
12.	Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołu ZG SBP za okres
2013-2017;
13. Protokoły z posiedzeń Prezydium ZG SBP za rok 2013, 2014, 2015, 2016;
14. Protokoły z posiedzeń ZG SBP za rok 2013, 2014, 2015, 2016;
15. Uchwały, decyzje Prezydium ZG i ZG SBP z lat 2013-2017;
16. Dokumenty dotyczące Wydawnictwa SBP i działu sprzedaży wydaw‑
nictw z lat 2013-2017;
17. Dokumenty finansowe z lat 2013‑2017.
Krajowy Zjazd Delegatów
Główna Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumenty Krajowego Zjazdu
Delegatów SBP, który odbył się w dniach 7-8 czerwca w Warszawie, są kom‑
pletne, właściwie zarchiwizowane i prawidłowo zabezpieczone w Biurze ZG
SBP. Relacje ze Zjazdu, podjęte uchwały oraz przyjęte na Zjeździe wnioski,
zostały opublikowane w „Biuletynie ZG SBP” i na stronie internetowej.
Krajowy Zjazd Delegatów SBP został sfinansowany ze środków własnych
ZG SBP oraz okręgów i rozliczony przez księgowość. Biuro ZG SBP powia‑
domiło Urząd m.st. Warszawy – Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
o wyborze nowych władz Stowarzyszenia. Przyjęte uchwałą na Zjeździe
zmiany w Statucie oraz dokumentacja ich dotycząca, jakich wymaga wpis
do Krajowego Rejestru Sądowego, zostały złożone w terminie.
Zarząd Główny SBP i Prezydium ZG SBP
W okresie kontrolowanym przez Główną Komisję Rewizyjną posiedze‑
nia Zarządu Głównego odbywały się zgodnie z wymogami statutowymi:
w II połowie 2013 r. – 1 spotkanie, Prezydium ZG obradowało 3 razy,
w 2014 r. – 3 spotkania, Prezydium ZG obradowało 5 razy,
w 2015 r. – 2 spotkania, Prezydium ZG obradowało 5 razy,
w 2016 r. – 3 spotkania, Prezydium ZG obradowało 4 razy,
w 2017 r. – 2 spotkania, Prezydium ZG obradowało 3 razy.
W spotkaniach uczestniczyła przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyj‑
nej. Protokoły z powyższych posiedzeń są sporządzone w sposób szcze‑
gółowy, a dokumentacja kompletna. Zarząd Główny realizował w latach
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2013-2017 zadania w ramach kompetencji określonych w Statucie SBP
oraz znowelizowanej Strategii SBP na lata 2010-2021, pracował zgodnie
z Programem działania SBP na lata 2013-2017 i przyjętymi planami pracy
na lata 2013-2017.
Działalność ZG SBP skupiała się na przygotowywaniu organizacyjnym
i merytorycznym wielu ważnych jubileuszy i spotkań okolicznościowych
(m.in. obchody 650-lecia w służbie książki, Jubileusz 100-lecia SBP, 90-lecie
„Przeglądu Bibliotecznego”, 60-lecie „Zagadnień Informacji Naukowej”,
współpraca przy organizowaniu Kongresu IFLA we Wrocławiu 2017).
Zarząd Główny kontynuował projekty zapoczątkowane w poprzed‑
nich latach oraz koordynował stałe formy promocji czytelnictwa, biblio‑
tek i bibliotekarzy („Tydzień Bibliotek”, „Mistrz Promocji Czytelnictwa”,
„Konkurs na Bibliotekarza Roku”). Źródłami finansowania były dochody
ze sprzedaży wydawnictw, granty, środki pozyskane na dofinansowanie
książek i czasopism, sponsoring, sprzedaż reklam, dochody z kampanii
1% na rzecz SBP.
W latach 2013-2017 Zarząd Główny SBP i Prezydium ZG SBP przyjęło
łącznie 48 uchwał (38 – przyjętych przez ZG, 10 – przyjętych przez Pre‑
zydium ZG). Wszystkie uchwały prawidłowo opieczętowano i podpisano.
Główna Komisja Rewizyjna potwierdza ich zgodność ze Statutem.
Komisje – sekcje – zespół ZG SBP
W okresie kontrolowanym działało przy ZG SBP 7 sekcji, 6 komisji
i 1 zespół. W minionej kadencji większość komisji, sekcji i zespołów działała
bardzo aktywnie, organizując konferencje, seminaria, szkolenia i warsz‑
taty. Podejmowały współpracę z bibliotekami, samorządami lokalnymi,
władzami administracyjnymi i resortowymi.
Działalność okręgów
W okresie sprawozdawczym działało 16 okręgów. Stowarzyszenie Biblio‑
tekarzy Polskich na koniec 2013 r. liczyło 7321 a na koniec 2016 r. – 6713
członków. Liczba członków uległa zmniejszeniu o 608 członków. Największy
spadek odnotował okręg małopolski: ‑ 109. Wzrost liczby członków w ciągu
kadencji odnotowano w okręgu warmińsko-mazurskim (+20). Spadła liczba
oddziałów z 56 działających w 2013 r. do 55 w 2016 r. Najliczniejsza grupa
członków reprezentowana jest przez pracowników bibliotek publicznych.
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Część kół podjęła decyzje o zakończeniu działalności. W dalszym ciągu
odnotowuje się problemy z kompletowaniem i aktualizacją danych w bazie
członków, co powoduje duże rozbieżności w zakresie liczebności człon‑
ków zarejestrowanych w bazie, a danymi zawartymi w sprawozdaniach.
Ogniwa terenowe podejmują szereg aktywnych działań, realizując przyjęte
w Strategii cele.
Działalność wydawnicza SBP
W okresie sprawozdawczym regularnie ukazywały się czasopisma
naukowe „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”
oraz miesięczniki „Poradnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz”. Ukazały się
63 książki w 6 seriach i 8 poza seriami. Wydawnictwa charakteryzował
wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Kontynuowano procesy digitali‑
zacyjne czasopism. Zawarto umowy barterowe na promocję książek m.in.
z: Murator Expo, Wydawnictwem dr Joseph Bauer oraz z Biblioteką Analiz.
Biuro ZG SBP
Biuro ZG SBP zapewniało obsługę administracyjną władz SBP, obsługę
finansową działalności statutowej i organizacyjną wszystkich przedsięwzięć
Zarządu Głównego SBP oraz jego struktur. Biuro sprawnie obsługiwało
obrady Zarządu Głównego SBP, Prezydium ZG oraz spotkania sekcji, komisji
i zespołu ZG, dbało o sprawny przebieg konferencji, warsztatów i semi‑
nariów. Ważne miejsce zajmowała obsługa portalu sbp.pl i redagowanie
„Biuletynu Informacyjnego ZG SBP”, newslettera, prowadzenie Facebooka
i Twittera. Biuro ZG wykazywało dbałość o regularną dystrybucję książek
i czasopism, podejmowało działania pozyskiwania środków na zadania
statutowe.
Rozliczenia finansowe
GKR przeprowadzała kontrolę kosztów działalności, zasadność wydat‑
ków, prawidłowość prowadzonej dokumentacji i nie stwierdziła uchybień.
Analizowano sytuację finansową Stowarzyszenia. Rok 2013 zakończył się
ujemnym wynikiem finansowym: -57 385,72. W następnych latach włą‑
czono działania naprawcze zmierzające do ograniczenia wydatków bez
szkody dla realizacji zadań statutowych. W 2014 r. zmniejszono deficyt
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do: -9 504,44 zł, mimo utrzymującej się tendencji zmniejszania przycho‑
dów ze sprzedaży czasopism i książek oraz dofinansowania wydawnictw.
W kolejnych latach, w wyniku dużych ograniczeń kosztów oraz pozyska‑
nia nowych grantów i dotacji osiągnięto dodatni wynik finansowy (2015:
+23 927,48 zł, 2016: +15 984,24 zł).
Główna Komisja Rewizyjna stwierdza, że działania ZG SBP były zgodne
ze Statutem i ukierunkowane na realizację dokumentów programowych
znowelizowanych i przyjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2013 r.
(Strategia na lata 2010-2021, Program działania SBP na lata 2013-2017
oraz rocznych Planów Pracy ZG SBP. Podejmowane działania były realizo‑
wane z zachowaniem rozwagi i zasadności, a środki wydatkowane w spo‑
sób przemyślany i oszczędny.
Główna Komisja Rewizyjna przedkłada Krajowemu Zjazdowi Delegatów
wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Elżbieta Zaborowska
Przewodnicząca Głównej Komisji
Rewizyjnej
2. Uchwały Krajowego Zjazdu SBP
UCHWAŁA Nr 1/2017
Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w sprawie przyznania godności Członka Honorowego SBP
W uznaniu zasług w działalności stowarzyszeniowej i bibliotekarskiej,
Krajowy Zjazd Delegatów SBP, obradujący w Warszawie w dniach 20-21
października 2017 r., postanowił przyznać godność Członka Honorowego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich następującym osobom:
Marii Bochan
Marii Brykczyńskiej
dr Katarzynie Janczewskiej-Sołomko
dr Danucie Koniecznej
Elżbiecie Stefańczyk
prof. Jackowi Wojciechowskiemu
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Członkom Honorowym SBP Zjazd składa gratulacje i dziękuje za pracę
na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i polskiego bibliotekarstwa.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Andrzej Dąbrowski
Warszawa, 21 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017
Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie SBP
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy podejmuje
Uchwałę o przyjęciu zmian w Statucie Stowarzyszenia zgodnie z wnio‑
skiem Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, stanowiącym
załącznik do niniejszej Uchwały.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Andrzej Dąbrowski
Warszawa, 21 października 2017 r.
Wniosek
Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Warszawa, 20-21 października 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Komisja Statutowa wybrana na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP
w dniu 21 października 2017 r., w składzie: Sylwia Błaszczyk – przewod‑
nicząca, Krzysztof Marcinowski, Witold Przybyszewski wnosi o uchwale‑
nie Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, którego tekst stanowi
załącznik do wniosku.
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Uzasadnienie
Przygotowując zmiany do Statutu przyjętego na Krajowym Zjeździe Dele‑
gatów SBP w dniu 21 października 2017 r., Zarząd Główny SBP uwzględnił
poprawki zgłoszone przez członków Stowarzyszenia, a także wynikające
z nowelizacji ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. 2015, poz. 1923).
Wprowadzono także do prezentowanego projektu Statutu szereg popra‑
wek językowych uściślających i porządkujących jego przepisy, ale nie mają‑
cych znaczenia merytorycznego.
Proponuje się następujące poprawki:
Jest
§ 3.3. Terenowymi jednostkami
organizacyjnymi Stowarzyszenia
są koła, oddziały i okręgi
§ 8.13. „działalność wydawniczą
w zakresie bibliotekoznawstwa
i dziedzin pokrewnych”
§ 10.1. „Członkami zwyczajnymi
SBP mogą zostać […] , którzy są”
1) bibliotekarzami lub pracowni‑
kami informacji naukowej,
2) pracownikami naukowymi in‑
stytucji zajmujących się problema‑
tyką bibliotekoznawstwa i informa‑
cji naukowej […]

Zmieniono na
„Terenowymi jednostkami organi‑
zacyjnymi Stowarzyszenia są okręgi
i oddziały”
„działalność wydawniczą”

1) pracownikami bibliotek lub
ośrodków informacji naukowej,
2) pracownikami instytucji i orga‑
nizacji zajmujących się problema‑
tyką bibliotekoznawstwa i informa‑
cji naukowej […]

§ 13.1. Członkostwo zwyczajne
ustaje na skutek:
2) skreślenia na skutek nieopła‑ 2) nieopłacania składek członkow‑
cania składek członkowskich przez skich przez okres jednego roku
okres jednego roku
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Jest
§ 14.1. Członkiem honorowym
SBP może zostać osoba szczegól‑
nie zasłużona dla Stowarzyszenia
przez swoją działalność organiza‑
cyjną, zawodową lub naukową.
2. Godność członka honorowego
nadaje uchwałą Krajowy Zjazd
Delegatów SBP na wniosek Zarządu
Głównego.
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Zmieniono na
1. Członkiem honorowym SBP
może zostać osoba szczególnie
zasłużona dla Stowarzyszenia dzięki
wieloletniej działalności organiza‑
cyjnej, zawodowej lub naukowej
wspierającej realizację celów stra‑
tegicznych SBP.
2. Godność członka honorowego
nadaje uchwałą Krajowy Zjazd
Delegatów SBP, w oparciu o regu‑
lamin opracowany przez Zarząd
Główny i przyjęty przez Zjazd.
§ 16.3. Koła tworzone są uchwałą 3. Koła tworzone i likwidowane
zarządu oddziału lub okręgu, są uchwałą zarządu oddziału lub
w przypadku gdy w okręgu nie ma okręgu, w przypadku […]
oddziałów
§ 17.2. Oddziały powoływane są 2. Oddziały powoływane i likwido‑
uchwałą zarządu okręgu
wane są uchwałą zarządu okręgu.
§ 23. W Krajowym Zjeździe Delega‑ 2. ustępujący członkowie Zarządu
tów udział biorą:
Głównego, Głównej Komisji Rewi‑
2) ustępujący członkowie orga‑ zyjnej, Głównego Sądu Koleżeń‑
nów, przedstawiciele członków skiego, przedstawiciele członków
wspierających oraz zaproszeni wspierających oraz zaproszeni
goście – z głosem doradczym
goście – z głosem doradczym
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Jest
§ 40.1. Do kompetencji Zarządu
Głównego SBP należy:
14) przedkładanie Krajowemu
Zjazdowi Delegatów SBP wnio‑
sków w sprawie nadania godności
członka honorowego SBP […]
17) opiniowanie i przedkładanie
wniosków o przyznanie odznaczeń
państwowych i resortowych oraz
innych odznaczeń, medali i nagród,
18) reprezentowanie Stowarzysze‑
nia w kraju i za granicą,
19) podejmowanie uchwał o przy‑
stąpieniu Stowarzyszenia do orga‑
nizacji krajowych i zagranicznych
oraz o zawieraniu z nimi porozu‑
mień o współpracy.
§ 41.1. Prezydium Zarządu Głów‑
nego składa się z przewodniczą‑
cego SBP, 3 wiceprzewodniczących,
sekretarza generalnego, skarbnika
[…]
§ 44.1. Do kompetencji zarządu
okręgu SBP należy:
14) przyjmowanie i skreślanie
członków wspierających w okręgu
oraz prowadzenie ich ewidencji,
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Zmieniono na

14) rekomendowanie Krajowemu
Zjazdowi Delegatów SBP kandyda‑
tur na Honorowych Członków SBP
oraz przedkładanie odpowiednim
organom wniosków o przyznanie
członkom SBP odznaczeń państwo‑
wych, resortowych itp.,
17) SKLEŚLONY
18) zmieniono na 17)
19) zmieniono na 18)

Prezydium Zarządu Głównego
składa się z przewodniczącego SBP,
2 wiceprzewodniczących, sekreta‑
rza generalnego, skarbnika […]

14) przyjmowanie i skreślanie
członków wspierających i zwyczaj‑
nych w okręgach, w których nie
ma oddziałów oraz prowadzenie
ich ewidencji,
§ 49.1. Działalnością koła SBP kie‑ Działalnością koła SBP kieruje
ruje zarząd koła składający się z 3-5 zarząd koła składający się z 3-7
członków, w tym z przewodniczą‑ członków, w tym z przewodniczą‑
cego, sekretarza i skarbnika
cego, sekretarza i skarbnika
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Jest
§ 62.2. Wybory do organów Sto‑
warzyszenia odbywają się w dro‑
dze tajnego, bezpośredniego gło‑
sowania, z tym że walne zebranie
w kołach liczących do 10 człon‑
ków, może jednogłośnie uchwalić,
że wybory odbędą się w drodze
głosowania jawnego
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Zmieniono na
Wybory do organów Stowarzysze‑
nia odbywają się w drodze tajnego,
bezpośredniego głosowania, z tym
że walne zebranie w kołach może
uchwalić, że wybory odbędą się
w drodze głosowania jawnego

1. Zaproponowano zmianę par. 3.3, precyzując, że okręgi i oddziały
są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Podsta‑
wowym ogniwem SBP pozostają koła, nie mają one jednak osobowości
prawnej i pełnią rolę porządkującą przynależność członków zwyczaj‑
nych organizacji. Koła zrzeszają członków, najczęściej zatrudnionych
w jednej instytucji.
2. W paragrafie 8.13 zmieniono zapis o działalności wydawniczej SBP,
otwierając Wydawnictwu, największej oficyny z dziedziny biblioteko‑
znawstwa i dziedzin pokrewnych, drogę do rozszerzenia pola działal‑
ności o publikacje z innych dziedzin.
3. Propozycja zmiany paragrafu 10, odnoszącego się do członkostwa
w SBP, zaproponowana została przez kilka okręgów i ma na celu
umożliwienie wstąpienia do organizacji pracownikom bibliotek, nie
będących bibliotekarzami. Zmiana ta umożliwi także członkostwo
pracownikom Biura ZG SBP.
4. Powodem wprowadzenia zmiany zapisu par. 13.1.2 są problemy
z członkami SBP, którzy nie płacą składek członkowskich. Rozważano
możliwość czasowego „zawieszania” członkostwa, np. na czas urlopu
rodzicielskiego, czy długiej choroby. Zaproponowano utrzymanie
zapisu o możliwości skreślenia z listy członków osoby, która nie opłaca
składek przez cały rok.
5. W par. 23.2 doprecyzowano organy SBP, których członkowie mogą
brać udział w Krajowym Zjeździe Delegatów – z głosem doradczym.
6. Zmiany w par. 14. punkt 1 i 2 oraz par. 40.1 podpunkt 14 i 17 zapro‑
ponowała Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP; są to zmiany
porządkujące poprzednie zapisy (także stylistycznie). Skreślenie
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dotychczasowego par. 40.1 podpunkt 17 powoduje zmianę numera‑
cji kolejnych podpunktów 18 i 19 na 17 i 18.
Zmiany w par. 16.3 i 17.2 to konieczna poprawka uzupełniająca brak
zapisu o likwidacji kół i oddziałów w dotychczasowym Statucie.
W par. 41.1 proponuje się zmniejszenie liczby członków Prezydium
ZG do 7 członków (50% składu ZG), w tym 2 wiceprzewodniczących
ZG (zamiast trzech).
Zmiana w par. 44.1 podpunkt 14 ma charakter stylistyczny.
W par. 49.1 zaproponowano możliwość zwiększenia maksymalnej
liczby członków zarządu koła z 5 do 7, co dotyczy przede wszystkim
kół z dużą liczbą członków.
Zaproponowano zmianę zapisu par. 62.2, umożliwiającą przeprowa‑
dzenie wyborów we wszystkich kołach, w trybie jawnym (bez względu
na liczbę członków w kole).

UCHWAŁA Nr 3/2017
Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w sprawie
nowelizacji „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021”
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uchwala
znowelizowany dokument „Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
na lata 2010-2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i zobo‑
wiązuje Zarząd Główny SBP do realizacji zawartych w nim celów i zadań.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Andrzej Dąbrowski
Warszawa, 21 października 2017 r.

BIULETYN ZG SBP

Nr 2/2017

27

„Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”
(przyjęta na KZD SBP 31 maja 2009 r.,
znowelizowana na KZD SBP 8 czerwca 2013 r.)
Nowelizacja na kadencję 2017-2021,
przyjęta na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP
w dniu 21 października 2017 r.
Obecnie
Cel strategiczny I:
Zwiększenie wpływu na kształto‑
wanie polityki i praktyki bibliotecz‑
nej w Polsce.
Cel szczegółowy I.1:
Wzmocnienie roli Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu
uregulowań prawnych mających
wpływ na rozwój bibliotek i zawód
bibliotekarza.

Propozycja zmiany
Skreślić:
Projekt I.1.1. Opracowanie pro‑
jektu ustawy o bibliotekach.
Projekt I.1.2. Przedstawienie pro‑
jektu ustawy właściwym minister‑
stwom i rzecznictwo w sprawie
podjęcia działań legislacyjnych
dotyczących projektu ustawy
o bibliotekach.
Wprowadzić:
Projekt I.1.1. Opiniowanie projek‑
tów przepisów prawnych mających
wpływ na rozwój bibliotek, dostęp
do dokumentów bibliotecznych
i sytuację pracowników bibliotek.
(nowy)
Projekt I.1.2. Działania na rzecz
pragmatyki zawodowej pracow‑
ników bibliotek (zmiana tekstu
i numeracji).
Projekt I.1.3. Monitorowania zmian
legislacyjnych i ich wpływu na dzia‑
łalność bibliotek i na zawód biblio‑
tekarza (zmiana numeracji – tekst
bez zmian).
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Obecnie
Cel strategiczny III:
Integracja środowiska i zwiększenie
prestiżu zawodu bibliotekarza.
Cel szczegółowy III.3.
Działania na rzecz zwiększenia
liczby członków SBP.
Cel strategiczny IV:
Zwiększenie dostępu biblioteka‑
rzy do różnych form kształcenia
i doskonalenia zawodowego.
Cel szczegółowy IV.3.
Wspieranie edukacji bibliotekarzy.
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Propozycja zmiany
Zamienić na:
Cel szczegółowy III.3.
Działania na rzecz zwiększenia
atrakcyjności SBP dla aktual‑
nych i potencjalnych członków
Stowarzyszenia.
Skreślić:
Projekt IV.3.4.
Zorganizowanie systemu informa‑
cji o bibliotekach i innych instytu‑
cjach uczestniczących w wymianie
praktyk i staży zawodowych dla
bibliotekarzy.

UCHWAŁA Nr 4/2017
Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w sprawie
„Programu działania SBP na lata 2017-2021”
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uchwala
„Program działania SBP na lata 2017-2021”, stanowiący załącznik do niniej‑
szej uchwały i zobowiązuje Zarząd Główny SBP do jego realizacji.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Andrzej Dąbrowski
Warszawa, 21 października 2017 r.
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PROGRAM DZIAŁANIA SBP NA LATA 2017-2021
Wprowadzenie
Program działania SBP na lata 2017-2021 jest trzecim, zarazem ostatnim
etapem wdrażania długofalowej Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich na lata 2010-2021, której realizacja prowadzi do zwiększenia
dynamiki działania SBP, wzrostu potencjału i kreatywności jego człon‑
ków. W etapie pierwszym dokonano, przy udziale ekspertów zewnętrz‑
nych, oceny mocnych i słabych stron Stowarzyszenia oraz szans i zagrożeń,
jakie stawia otoczenie zewnętrzne, sformułowano najważniejsze obszary
aktywności SBP, uruchomiono zadania o podstawowym znaczeniu dla roz‑
woju bibliotekarstwa (opracowanie nowej ustawy o bibliotekach, badania
efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, priorytety kształ‑
cenia bibliotekarzy, akredytacja profesjonalna w zakresie różnych form
szkolenia zawodowego). Zadbano także o poprawę wizerunku organizacji,
usprawnienie narzędzi komunikacyjnych, integrację zawodową, szczegól‑
nie młodych bibliotekarzy, pozyskanie dodatkowych środków finansowych.
Etap drugi, realizowany w latach 2013-2017 był kontynuacją przyjętych
kierunków działania, charakteryzował się dążeniem do osiągnięcia zakła‑
danych rezultatów oraz poszukiwaniem nowych obszarów działalności
Stowarzyszenia.
Etap trzeci, przewidziany na lata 2017-2021 ukierunkowany będzie
na zapewnienie trwałości uzyskanych pozytywnych rezultatów oraz posze‑
rzenie obszarów działania, umożliwiających realizację wizji Stowarzysze‑
nia, jaką jest udział w budowie przestrzeni partnerskiej w społeczeństwie
wiedzy.
Przy opracowaniu Programu działania SBP na lata 2017-2021
uwzględniono:
• tendencje rozwoju bibliotekarstwa w Polsce, wynikające m.in. z realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
• założenia zrównoważonego rozwoju wyrażone w dokumentach rządo‑
wych (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju),
• zmiany formalnoprawne dot. pozycji pracowników bibliotek, związane
przede wszystkim z pragmatyką zawodu bibliotekarza,
• założenia programów IFLA, w tym programu Global Vision, który wytyczy
najważniejsze obszary działalności bibliotek i organizacji bibliotekarskich
w perspektywie globalnej, a także projektu rzeczniczego International
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Advocacy Programme (IAP), którego głównym celem jest wzmocnienie
wizerunku i działalności bibliotek, w nawiązaniu do postanowień Agendy
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (UN Agenda 2030).
Kierunki rozwoju SBP
Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,
budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska,
a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i bibliotekarza.
Stowarzyszenie posiada potencjał do realizacji misji w postaci:
• 6,7 tys. członków zrzeszonych w 16 okręgach, 55 oddziałach, 277 kołach,
z których ponad 70% rekrutuje się spośród pracowników bibliotek
publicznych (obecnie pracujących i emerytowanych),
• długiej tradycji działania (100 lat); SBP należy do największych i najstar‑
szych organizacji społecznych w Polsce, która obejmuje poprzez swoje
struktury regionalne cały kraj,
• otwartości na nowe inicjatywy i partnerów,
• prowadzenia ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego, przy wykorzy‑
staniu nowoczesnych narzędzi komunikacji,
• atrakcyjnej oferty edukacyjnej i wydawniczej dla pracowników bibliotek,
studentów, kadry naukowej,
• ugruntowanej pozycji opiniotwórczej dla administracji państwowej
i władz samorządowych,
• szerokiej współpracy z instytucjami kultury, uczelniami, wydawcami,
księgarzami, związkami zawodowymi, fundacjami itp.
Wynika z tego, że SBP dysponuje kapitałem społecznym, dzięki któ‑
remu staje się jedną z kluczowych organizacji mających wpływ na rozwój
polskiej kultury, budowanie społeczeństwa wiedzy i wzmocnienie społe‑
czeństwa obywatelskiego, ochronę dziedzictwa kulturowego. Działalność
Stowarzyszenia w latach 2017-2021 powinna być ukierunkowana na dalsze
wzmacnianie pozycji, zarówno w środowisku bibliotekarskim, jak i w jego
otoczeniu, a zwłaszcza wśród władz państwowych i samorządowych oraz
użytkowników bibliotek. Działalność ta powinna wynikać z obserwowa‑
nych zmian społecznych, kulturowych i technologicznych mających wpływ
na biblioteki.
Przyjmuje się następujące kierunki rozwoju SBP, spójne z celami strate‑
gicznymi, określonymi w znowelizowanej Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2013-2021:
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I. Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej
w Polsce
Zadania:
• działania rzecznicze i promocyjne w zakresie funkcjonowania i rozwoju
bibliotek, niwelowania różnic w potencjale bibliotek, wzmacnianie
ich roli w środowiskach lokalnych,
• ekspertyzy w zakresie pragmatyki zawodowej, w tym ścieżek kariery
zawodowej,
• udział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju bibliotek,
• kontynuowanie realizacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek,
• upowszechnianie dobrych praktyk bibliotekarskich,
• działania rzecznicze w zakresie stosowania prawa autorskiego i moni‑
torowania jego wpływu na dostęp do zasobów bibliotecznych.
Przewidywane rezultaty:
• dostosowanie przepisów prawnych do nowych obszarów i form dzia‑
łalności bibliotek,
• poprawa efektywności funkcjonowania bibliotek, upowszechnienie
stosowania wskaźników badania efektywności bibliotek,
• poprawa standardów działalności bibliotek, zgodnie z międzynarodo‑
wymi i krajowymi normami oraz zmieniającymi się warunkami funk‑
cjonowania bibliotek,
• zwiększenie udziału bibliotek w programach rozwijających i wzmacnia‑
jących ich działalność,
• wdrażanie w bibliotekach nowych technologii komunikacyjnych,
• zwiększenie otwartego dostępu do zasobów informacyjnych.
II. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwo‑
wych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy
Zadania:
• działania na rzecz swobodnego i powszechnego dostępu do zasobów
informacyjnych,
• działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury i nauki,
• wzmocnienie współpracy z bibliotekami i ośrodkami kształcenia
bibliotekarzy,
• współpraca z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki,
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informacji oraz z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
m.in. w zakresie promocji czytelnictwa i bibliotek, dostępności zasobów
informacyjnych,
rozwój współpracy zagranicznej, w tym organizacja wyjazdów edukacyj‑
nych, przyjmowanie i wysyłanie na staże bibliotekarzy, udział w kongre‑
sach bibliotekarskich, programach inicjowanych przez IFLA itp.
Przewidywane rezultaty:
wzmocnienie pozycji SBP w społeczeństwie oraz poszerzenie zakresu
jego oddziaływania, w szczególności na edukację młodego pokolenia,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu,
zwiększenie udziału SBP w programach rozwoju społeczeństwa wiedzy,
zwiększenie znaczenia roli książki i bibliotek w procesach zrównoważo‑
nego rozwoju społeczeństwa,
wzrost aktywności polskich bibliotekarzy, w tym członków SBP na forum
światowym, w pracach międzynarodowych zespołów i grup roboczych,
wdrażanie programów o zasięgu globalnym, organizowanie szkoleń,
warsztatów.

III. Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
Zadania:
• doskonalenie form komunikacji między członkami Stowarzyszenia,
środowiskiem bibliotekarzy i innymi środowiskami zainteresowanymi
rozwojem bibliotek, informacji naukowej, czytelnictwa, z wykorzysta‑
niem portalu www.sbp.pl, bloga, Twittera, Facebooka, innych mediów
społecznościowych,
• upowszechnianie wiedzy o działalności SBP wśród bibliotekarzy
i w innych środowiskach,
• promowanie zawodu bibliotekarza i działalności pracowników bibliotek,
• organizowanie spotkań młodych bibliotekarzy,
• budowanie solidarności międzypokoleniowej w środowisku
bibliotekarskim.
Przewidywane rezultaty:
• większa i różnorodna aktywność członków Stowarzyszenia,
• wspólne działania struktur SBP i bibliotek,
• popularyzacja osiągnięć Stowarzyszenia wśród bibliotekarzy i innych
środowisk,
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• pozyskanie nowych członków, szczególnie młodych i aktywizacja
starszych,
• poprawa wizerunku zawodu bibliotekarza w społeczeństwie i mediach,
• działania SBP na rzecz środowisk lokalnych.
IV. Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i dosko‑
nalenia zawodowego
Zadania:
• monitorowanie potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego
bibliotekarzy,
• współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia bibliotekarzy,
• rozwój działalności wydawniczej w formie tradycyjnej i elektronicznej,
w tym: utrzymanie wydawania czasopism naukowych i starania o pod‑
wyższenie ich punktacji na liście czasopism preferowanych Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wydawania serii naukowych
i fachowych oraz dbanie o wysoki poziom merytoryczny miesięczni‑
ków branżowych,
• wspieranie edukacji bibliotekarzy (szkolenia, konferencje, wymiana
dobrych praktyk i doświadczeń),
• rozbudowa archiwum cyfrowego SBP zapewniającego otwarty dostęp
do zdigitalizowanych publikacji SBP.
Przewidywane rezultaty:
• wzrost jakości i wszechstronności przygotowania zawodowego
bibliotekarzy,
• zwiększenie oferty literatury naukowej i fachowej dla bibliotekarzy,
• upowszechnienie kolekcji cyfrowych publikacji SBP,
• wzrost aktywności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej pra‑
cowników bibliotek.
W realizacji przedstawionych kierunków niezbędne będzie utrzymanie
i rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami (uczelnie, ośrodki
kształcenia, biblioteki naukowe, publiczne, pedagogiczne, konferencje
dyrektorów różnych typów bibliotek, organizacje pozarządowe działające
w obszarze książki, jednostki administracji państwowej, samorządy, związki
zawodowe, media) oraz pozyskiwanie nowych, w tym ze sfery biznesu.
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Aspekty finansowe i organizacyjne SBP
Utrzymanie dotychczasowych zadań i realizacja kierunków rozwoju SBP
wymaga zapewnienia odpowiednich środków finansowych.
Podstawowymi źródłami finansowania SBP pozostaną dochody ze sprze‑
daży wydawnictw oraz różnego rodzaju dotacje i dofinansowania przedsię‑
wzięć inicjowanych i realizowanych przez SBP, we współpracy z partnerami.
Pozyskiwanie dodatkowych środków jest coraz trudniejszym wyzwaniem
i wymaga doskonalenia umiejętności ich otrzymania oraz budowania
trwałego partnerstwa z bibliotekami, uczelniami, organami administracji
państwowej i samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi insty‑
tucjami działającymi w obszarze książki i czytelnictwa. Wymaga to śle‑
dzenia na bieżąco źródeł dotacji i poszukiwania nowych partnerów oraz
otwartości na inne sposoby pozyskiwania dodatkowych środków na dzia‑
łalność statutową SBP.
W dalszym ciągu należy intensyfikować działania zmierzające do:
• utrzymania dotychczasowej, wysokiej pozycji Wydawnictwa SBP
na rynku wydawnictw branżowych w zakresie bibliotekarstwa i infor‑
macji naukowej,
• poszerzenia i unowocześnienia form oraz kanałów promocji publikacji
SBP w celu zwiększenia poziomu sprzedaży,
• unowocześnienia form sprzedaży publikacji SBP (tradycyjnych i elek‑
tronicznych) na portalu sbp.pl, w e-sklepie,
• poszerzenia obszarów tematycznych działalności wydawniczej,
• pozyskiwania dotacji i innych źródeł dofinansowania działalności SBP.
Źródłem finansowania działalności struktur terenowych Stowarzyszenia
pozostają składki członkowskie, których zwiększenie umożliwiłoby reali‑
zację nowych wyzwań podejmowanych w regionach. W tym celu zaleca
się rozważenie podjęcia przez struktury kampanii na rzecz zwiększenia
wysokości składek oraz intensyfikację starań o różne dotacje.
Uzupełniające źródło środków SBP stanowią odpisy podatkowe, jednak
dotychczasowe ich wpływy są mało satysfakcjonujące, stąd należy w dal‑
szym ciągu prowadzić aktywną kampanię informacyjną w tym zakresie.
Intensyfikacji wymagają działania na rzecz zwiększenia środków pozyski‑
wanych z biznesu obsługującego biblioteki, poprzez np. zawieranie umów
sponsorskich, partnerskich, sprzedaż usług reklamowych na konferencjach,
seminariach i warsztatach organizowanych przez SBP, usług dostępnych
na portalu itp.
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Przewiduje się także kontynuację prac nad archiwizacją dokumentów
SBP, wytworzonych zarówno przez Zarząd Główny SBP, jak i struktury tere‑
nowe, które stanowią podstawowe źródło wiedzy o stuletniej działalności
Stowarzyszenia.
Realizacja przedstawionego programu działania SBP w kadencji 20172021 wymaga utrzymania profesjonalnej kadry merytorycznej, administra‑
cyjnej i księgowej w Biurze ZG SBP, a także zespołów redakcji czasopism
naukowych i branżowych SBP.
UCHWAŁA Nr 5/2017
Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w sprawie
przyjęcia Regulaminów Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uchwala:
1. Regulamin Zarządu Głównego SBP,
2. Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SBP,
3. Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Regulaminy stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Andrzej Dąbrowski
Warszawa, 21 października 2017 r.
Regulamin Zarządu Głównego SBP
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działa na podsta‑
wie Statutu Stowarzyszenia.
§1
1.	 Zarząd Główny SBP kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie
między Krajowymi Zjazdami Delegatów SBP.
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§2
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) organizowanie działalności Stowarzyszenia,
2) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,
3) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
4) wybór ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego,
5) uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego
i innych organów wykonawczych Stowarzyszenia,
6) zawieszanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pod‑
stawie prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego
– przewodniczącego i członków Zarządu,
7) powierzenie wybranemu na Krajowym Zjeździe Delegatów człon‑
kowi Zarządu Głównego obowiązków przewodniczącego SBP
w sytuacji, o której mowa w p. 6, a także w przypadku, kiedy prze‑
wodniczący SBP nie może dalej pełnić swoich obowiązków lub też
złoży rezygnację,
8) uzupełnianie składu Zarządu Głównego o nowych członków z grona
delegatów na Zjazd Krajowy, w liczbie nieprzekraczającej 30%
składu w przypadku, o którym mowa w p. 6 lub też w przypadku
rezygnacji członka Zarządu Głównego,
9) ustalanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia, czuwanie nad
ich prawidłową realizacją oraz opracowywanie sprawozdań z dzia‑
łalności Stowarzyszenia,
10) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, opracowywa‑
nie budżetu i zaleceń dotyczących gospodarki składkami członków
oraz zatwierdzanie bilansu rocznego,
11) podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Stowarzyszenia
oraz wyrażanie zgody na podjęcie takiej działalności przez zarządy
okręgów,
12) powoływanie okręgów, nadzór nad ich działalnością, a także
zatwierdzanie wniosków zarządów okręgów o ich rozwiązanie,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów okręgów,
14) tworzenie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych
działających przy Zarządzie Głównym,
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15) powoływanie i zmiana składu kolegiów redakcyjnych czasopism
wydawanych przez Stowarzyszenie,
16) powoływanie pełnomocników do załatwienia określonych spraw,
17) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wniosków w spra‑
wie nadania godności członka honorowego SBP,
18) przyznawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia i zatwierdzanie
wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród, stypendiów, itp.
19) reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
20) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń
krajowych i zagranicznych,
21) podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z orga‑
nizacjami krajowymi i zagranicznymi.
22) zatwierdzenie Regulaminu działania Biura Zarządu Głównego SBP.
§3
Zarząd Główny, w ciągu miesiąca od dnia wyboru, zawiadamia sąd
rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie, miejscu zamieszkania
członków Zarządu oraz o adresie siedziby, a także zgłasza wszelkie zmiany
w składzie Zarządu, w adresie siedziby oraz w Statucie.
§4
1. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego i 14 członków wybie‑
ranych przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera spośród swego
grona 2 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, skarbnika,
członka Zarządu ds. okręgów oraz członka Zarządu ds. sekcji, komisji
i zespołów problemowych. Każdemu z członków Zarządu Głównego
określone zostają kompetencje i obowiązki.
§5
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy
do roku w terminach ustalonych w rocznych planach pracy Zarządu.
2. W przypadku ważnych okoliczności, a także na pisemne żądanie co naj‑
mniej połowy członków ZG lub na żądanie GKR, posiedzenia mogą być
zwoływane poza planowanymi terminami. Decyzję o pozaplanowym
posiedzeniu Zarządu podejmuje na mocy uchwały Prezydium ZG SBP.
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3. Raz do roku Zarząd Główny zobowiązany jest do zwołania posie‑
dzenia z przewodniczącymi zarządów okręgów, a w miarę potrzeby
także z przewodniczącymi sekcji, komisji i zespołów problemowych.
4. Na posiedzeniu ZG SBP z udziałem osób wymienionych w pkt. 3, głos
stanowiący mają wszyscy uczestnicy posiedzenia.
5. W posiedzeniach Zarządu Głównego, o ile wymaga tego tematyka
poruszanych spraw, mogą uczestniczyć z głosem doradczym zapro‑
szone osoby, nie będące członkami Zarządu Głównego.
§6
1. Członkowie Zarządu Głównego i osoby zaproszone powinny otrzymy‑
wać zawiadomienia o posiedzeniach ZG co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia wraz i informacją o propono‑
wanym porządku obrad.
2. Miejscem posiedzeń ZG jest Warszawa. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się możliwość zmiany miejsca posiedzenia. Decyzję o tym
podejmuje przewodniczący SBP lub sekretarz generalny.
§7
1. Porządek obrad ustalają przewodniczący SBP lub sekretarz generalny.
Oni też prowadzą obrady Zarządu.
2. Program posiedzenia Zarządu Głównego winien obejmować:
1) stwierdzenie, czy posiedzenie zostało zwołane w trybie zgodnym
z niniejszym Regulaminem,
2) stwierdzenie czy posiedzenie jest prawomocne by podejmować
uchwały,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
4) sprawozdanie przewodniczącego lub sekretarza generalnego z prac
Prezydium między posiedzeniami Zarządu Głównego,
5) podjęcie decyzji i uchwał, które wymagają zatwierdzenia przez ZG,
6) informację przewodniczącego lub sekretarza generalnego o naj‑
ważniejszych sprawach.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokółowane.
4. Uchwały ZG podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowa‑
niu jawnym. Do prawomocności uchwał Zarządu Głównego konieczna
jest obecność ponad połowy członków ZG SBP. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
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5. Na wniosek, co najmniej 1/3 uczestników posiedzenia z głosem sta‑
nowiącym o utajnienie głosowania, przewodniczący posiedzeniu jest
zobowiązany zarządzić głosowanie tajne.
6. Uchwały ZG SBP są publikowane na portalu internetowym Stowarzy‑
szenia, w „Biuletynie Informacyjnym ZG SBP” lub w czasopismach SBP.
§8
1.	 Każdy członek Zarządu Głównego, w ramach jego kompetencji i obo‑
wiązków, zobowiązany jest do składania sprawozdań z działalności.
2.	 Sprawozdania z działalności ZG SBP składa sekretarz generalny.
§9
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń
woli we wszystkich sprawach majątkowych ZG SBP wymagane są podpisy
dwóch uprawnionych osób – przewodniczącego Stowarzyszenia, sekreta‑
rza generalnego, skarbnika.
§ 10
Korespondencja wychodząca w imieniu Zarządu Głównego Stowarzy‑
szenia Bibliotekarzy Polskich wymaga podpisów przewodniczącego SBP
lub sekretarza generalnego.
Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SBP
§1
1.	 Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej GKR jest statutowym kolegial‑
nym organem kontroli w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego.
2.	 GKR składa się z 7 członków i 2 zastępców wybieranych przez Krajowy
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
§2
GKR konstytuuje się niezwłocznie po wyborach, wybierając przewod‑
niczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§3
1. Członkowie GKR nie mogą być członkami odpowiednich organów
wykonawczych Stowarzyszenia, a także nie mogą pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji wynagro‑
dzenia z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów.
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§4
Główna Komisja Rewizyjna rozpoczyna działalność od przejęcia spraw
bieżących od ustępującej GKR.
§5
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu
działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia oraz agend
Zarządu Głównego.
2. Występowanie do Zarządu Głównego SBP z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli, a w miarę potrzeby z żądaniami wyjaśnień.
3. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Głównego SBP oraz w posie‑
dzeniach Prezydium ZG – z głosem doradczym.
4. Przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z kon‑
troli działalności Stowarzyszenia.
5. Dokonywanie oceny działalności Stowarzyszenia oraz stawianie wnio‑
sku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu.
6. Występowanie do Zarządu Głównego, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, z wnioskiem o zawieszenie w prawach przewodniczą‑
cego Stowarzyszenia i członków zarządu.
7. Uchwalanie regulaminów okręgowych i oddziałowych komisji rewizyj‑
nych oraz przekazywanie komisjom wytycznych dotyczących kontroli
ogniw Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
§6
W przypadku szczególnej konieczności, GKR może wystąpić do Zarządu
Głównego SBP z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Delegatów SBP.
§7
GKR jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem
Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
§8
Zebrania GKR są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wnio‑
sek przynajmniej 3 członków Komisji, a w wyjątkowych przypadkach
na wniosek Zarządu Głównego SBP.
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§9
Uchwały GKR są podejmowane większością głosów, a w przypadku rów‑
nej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Do ich prawomocności
niezbędna jest obecność ponad połowy liczby członków Komisji.
§ 10
Spośród członków GKR mogą być wyłonione zespoły problemowe.
W przypadku uznanych za uzasadnione, GKR może powołać rzeczoznaw‑
ców w celu zasięgnięcia opinii, może również korzystać ze współpracy
opiekunów okręgów.
§ 11
Kontrola działalności SBP powinna być dokonywana komisyjnie, przy
udziale co najmniej 2 członków GKR, a kontrola dokumentów finansowych
również przy udziale osoby udostępniającej materiały. Wyniki kontroli
powinny być ujmowane w formę protokołów podpisanych przez przepro‑
wadzających kontrolę.
§ 12
Materiały GKR są przechowywane w Biurze Zarządu Głównego SBP.
§ 13
W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, jej skład uzu‑
pełniany jest o zastępcę wybranego na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP.
Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP
§1
Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszania zasad statutowych
i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz rozstrzyga spory między
członkami.
§2
Główny Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem zgodnie z Statutem Stowa‑
rzyszenia wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres 4-letniej
kadencji w składzie 5 członków.
§3
Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczą‑
cego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
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§4
W przypadku zmniejszenia się w ciągu kadencji składu osobowego,
Sąd ma prawo uzupełnić swój skład o dwóch nowych członków, spośród
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
§5
Do kompetencji Sądu należy:
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Okręgowych
Sądów Koleżeńskich w sporach wynikłych między członkami na tle:
1) działalności organizacyjnej,
2) naruszania Statutu,
3) naruszania zasad i etyki zawodowej.
2. Rozpatrywanie i rozstrzyganie na wniosek Prezydium ZG lub zaintere‑
sowanych stron, sporów między członkami władz – Zarządu Głównego
i jego organów.
3. Wszczynanie w powyższych sprawach postępowania z własnej
inicjatywy.
§6
Sąd jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem
Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
§7
Sąd w terminie 30 dni od daty wniesienia sprawy, podejmuje na posie‑
dzeniu niejawnym decyzję o wszczęciu postępowania lub o oddalenie
wniosku. Oddalenie wniosku może nastąpić z uwagi na niewłaściwość Sądu
w przypadkach należących do kompetencji Okręgowego Sądu Koleżeń‑
skiego, na przedmiot sporu w przypadku braku powiązania z działalnością
Stowarzyszenia, na nie stwierdzenie istotnych cech naruszania zasad etyki
zawodowej lub naruszania Statutu.
§8
Sąd rozpatruje sprawy na posiedzeniach w składzie co najmniej trzech
członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
§9
Sąd w toku postępowania może w miarę potrzeb:
1) powoływać świadków,
2) przeprowadzać konfrontację stron,
3) korzystać z pomocy biegłego.
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§10
Sąd dąży w sprawach konfliktowych, w pierwszej kolejności do pogo‑
dzenia stron.
§ 11
Sąd może wydawać następujące orzeczenia:
1) umorzyć sprawę,
2) uwolnić członka od zarzutu,
3) nakłonić do przeproszenia strony,
4) udzielić upomnienia,
5) udzielić nagany,
6) wnioskować do Prezydium ZG o odwołanie przewodniczącego Sto‑
warzyszenia i członka Zarządu z pełnionej funkcji,
7) zawiesić w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy,
8) wykluczyć członka z organizacji.
§ 12
Każda ze stron ma prawo uczestniczyć w jawnym posiedzeniu Sądu
w towarzystwie swojego rzecznika.
§ 13
Decyzje Sądu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 14
Orzeczenie Sądu jest ostateczne, nie podlega odwołaniu.
§ 15
Wszystkie sprawy wnosi się do Sądu przez Biuro Zarządu Głównego SBP,
które prowadzi rejestr korespondencji oraz gromadzi i przechowuje akta.
§ 16
O posiedzeniu Sądu, przewodniczący lub jego zastępca zawiadamia
członków Sądu oraz strony na 14 dni przed terminem.
§ 17
Przebieg posiedzeń Sądu jest protokółowany.
§ 18
W razie trzykrotnego niestawienia się strony, Sąd wydaje orzeczenie
zaocznie i powiadamia o tym strony. Dopuszcza się możliwość powołania
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na wniosek i na koszt strony kuratora z urzędu do reprezentowania nie
stawiającej się strony.
§ 19
Koszty związane z działalnością Sądu (podróże i diety świadków, hono‑
raria biegłych itp.) pokrywa Biuro Zarządu Głównego SBP na wniosek
przewodniczącego Sądu.
3. Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Komisja Uchwał i Wniosków, powołana na Krajowym Zjeździe Delegatów
w dniu 20 października 2017 r. po zapoznaniu się z materiałami przekaza‑
nymi w Protokole Przewodniczącej Komisji ds. gromadzenia i analizowania
wniosków z dn. 19.10.2017 r. oraz wnioskami zgłoszonymi przez delegatów
przygotowała następujący wykaz wniosków, które zostały przyjęte przez
Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 21 października 2017 r.
I. Promocja działalności SBP
1. Wzmocnienie działań Zarządu Głównego i struktur SBP oraz wszyst‑
kich członków Stowarzyszenia na rzecz promocji marki SBP poprzez:
• projekty związane z bibliotekarstwem, bibliotekami i Stowarzyszeniem;
• nowe formy materiałów reklamowych, w których SBP będzie
zamieszczać kalendarium wybranych wydarzeń z życia bibliotek
i Stowarzyszenia (druk kalendarzy, komiksów itp.);
• przygotowanie gadżetów dedykowanych edycjom konkursu „Biblio‑
tekarz Roku”.
2. Systematyczne tworzenie i aktualizowanie informacji zawartych
na portalu SBP, w tym m.in. dokumentowanie działalności okręgów:
• promocja i zwiększenie sprzedaży czasopism bibliotekarskich
(zwłaszcza w bibliotekach filialnych);
• pozyskiwanie dyrektorów bibliotek do wspierania działalności SBP.
II. Współpraca struktur organizacyjnych Stowarzyszenia
1. Zwiększenie wysiłku na rzecz ściślejszej współpracy Zarządu Głównego
z ogniwami terenowymi poprzez:
• integrację i poprawienie komunikacji pomiędzy ZG a okręgami,
a także z oddziałami i kołami;
• podjęcie starań o powołanie przy ZG ZBP stanowiska ds. porad
prawnych dla ogółu bibliotekarzy w kraju;
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• zaktywizowanie prac sekcji i komisji ZG SBP;
• wymianę dobrych praktyk pomiędzy okręgami;
• obligatoryjny udział przedstawicieli okręgów/oddziałów w szkole‑
niach doskonalących działalność statutową.
2. Poprawienie jakości sprawozdań składanych przez ogniwa SBP (pełne
dane statystyczne, ujednolicone formularze sprawozdań).
3. Stała aktualizacja list członków SBP w bazie członków i dokumentacji
prowadzonej w strukturach SBP.
III. Odznaczenia i medale
Rozpatrzenie możliwości:
1. Ustanowienia kategorii medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”.
2. Reaktywowania Nagrody Literackiej SBP przyznawanej na podstawie
wyników czytelnictwa w bibliotekach.
IV. Edukacja i aktywizacja środowiska bibliotekarzy
1. Utworzenie Sekcji ds. Edukacji Bibliotekarskiej i Zawodu Bibliotekarza,
której zadaniem byłoby:
• tworzenie programów mających na celu pobudzanie bibliotekarzy
do działań na rzecz SBP oraz zachęcanie do członkostwa w Sto‑
warzyszeniu (m.in. spotkania środowiskowe i naukowe, imprezy
kulturalne i sportowe);
• kierowanie szczególnych zachęt i motywowanie do aktywności sto‑
warzyszeniowej młodych pracowników bibliotek do 35 roku życia;
• przeprowadzenie ankiety wśród członków SBP nt. funkcjonowania
Stowarzyszenia na poziomie kół/oddziałów w celu stworzenia kata‑
logu potrzeb, oczekiwań i kierunków zmian funkcjonowania SBP;
2. Zwiększenie dostępu do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego, w tym:
• popularyzacja zasad akredytacji zawodowej prowadzonej przez
SBP w celu podniesienia merytorycznego poziomu kursów i innych
form doskonalenia zawodowego;
• nadzór merytoryczny nad różnymi formami doskonalenia
zawodowego;
• zwiększenie ulgi na kursy i szkolenia organizowane przez SBP dla
młodych bibliotekarzy – członków Stowarzyszenia;
3. Organizowanie szkoleń:
• dla członków zarządów okręgów/oddziałów w zakresie pozyskiwania
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innych źródeł finansowania działalności SBP i aplikowania o środki
finansowe, a także prawnych aspektów działalności organizacji
pozarządowych;
• dla skarbników zarządów okręgów/oddziałów w zakresie księgo‑
wania i prawa finansowego organizacji pożytku publicznego.
4. Rozważenie możliwości powołania przy ZG Sekcji Młodych Bibliote‑
karzy, której zadaniem byłoby:
• budowanie w bibliotekach więzi międzypokoleniowych;
• promowanie działań edukacyjnych, które przekazują doświadczenia
i wiedzę oraz kanon postępowań (na zasadzie antycznego systemu
szkół filozoficznych „mistrz – uczeń”) zgodnych z „Kodeksem etyki
bibliotekarza i pracownika informacji”;
• przeprowadzenie badań ankietowych nt. oczekiwań młodych biblio‑
tekarzy wobec SBP;
5. Działania w przestrzeni wirtualnej (m.in. tworzenie haseł bibliotekar‑
skich w Wikipedii).
V. Ochrona i wzmocnienie prestiżu zawodu bibliotekarza
1. Podjęcie kroków prawnych zmierzających do przywrócenia zawodowi
bibliotekarza znaczenia i pozycji poprzez:
• zmianę treści art. 29 ust. 2 Ustawy o bibliotekach (co najmniej
przywrócenie jego poprzedniego brzmienia);
• dodanie do art. 29 Ustawy o bibliotekach delegacji do stanowienia
przepisów wykonawczych mówiących o wymaganiach kwalifikacyj‑
nych dla osób zajmujących stanowiska bibliotekarskie;
• przywrócenie procedur związanych z nadawaniem pracownikom
bibliotek oraz ośrodków informacji stanowisk dyplomowanego
bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i infor‑
macji naukowej, tj. złożenie komisyjnego egzaminu państwowego;
• przywrócenie pozycji pracowniczej dyplomowanym bibliotekarzom
i dyplomowanym pracownikom dokumentacji i informacji naukowej
w szkołach wyższych, tj. ustawowe utrzymanie ich zatrudnienia
w grupie nauczycieli akademickich.
2. Monitorowanie wpływu deregulacji zawodu na funkcjonowanie biblio‑
tek szkół wyższych, w tym na tryb i sposób wdrożenia w uczelniach
Wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz
dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej
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zgodnie z rekomendacją Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akade‑
mickich Szkół Polskich.
3. Monitorowanie skutków deregulacji w bibliotekach publicznych i spe‑
cjalistycznych, m.in. PAN, instytutów badawczych.
4. Monitorowanie skutków deregulacji pod kątem naboru kandydatów
na studia (I, II i III stopnia) realizowanych w instytutach informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa oraz innych ośrodkach kształcących
w tym zawodzie.
5. Działania na rzecz poprawy sytuacji materialnej i zawodowej
bibliotekarzy.
VI. Kształtowanie polityki bibliotecznej, utrzymywanie partnerstwa z insty‑
tucjami państwowymi i samorządowymi oraz rzecznictwo na rzecz
bibliotek
1. Zdefiniowanie na nowo pojęcia ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
wskazanie relacji pomiędzy poszczególnymi typami bibliotek i okre‑
ślenie ich funkcji.
2. W celu zapobieżenia likwidacji różnego typu bibliotek:
• ponowienie próby zmiany zapisów w sprawach likwidacji, łączenia
lub tworzenia nowych instytucji kultury na bazie bibliotek;
• zwrócenie się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o informację o spo‑
sobie realizacji Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grud‑
nia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej
w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek
publicznych w wykonywaniu tej obsługi oraz zainteresowanie MZ
losem bibliotek szpitalnych i ich pracowników.
3. Wystąpienie do wydawnictw o udzielenie bibliotekom zgody na wyko‑
rzystywanie okładek książek do prowadzenia działalności promocyjnej.
4. Zabieganie o unormowania prawne zapewniające bibliotekom wypo‑
życzanie dokumentów elektronicznych na czytnikach.
5. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi:
• rzecznictwo SBP na rzecz bibliotek i ukazania ich znaczenia dla roz‑
woju społeczno-kulturalnego;
• udział przedstawicieli SBP w konkursach na stanowiska dyrektora
oraz opiniowanie powołań i odwołań dyrektorów bibliotek;
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• w sytuacji niedoboru środków samorządowych zabieganie u decy‑
dentów o zwiększone fundusze na renowację bibliotek i rozwój
bibliotekarstwa publicznego;
• wystąpienie do Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie konsekwencji
RODO dla działalności kulturalnej bibliotek w świetle znowelizo‑
wanej Ustawy o ochronie danych osobowych;
• lobbing w sprawie stosowania prawa autorskiego w bibliotekach.
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II. Jubileusz 100-lecia SBP
1. Obchody centralne
W dniu 20 października w Audytorium im. Stefana Dembego Biblioteki
Narodowej w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia
działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które zgromadziły kilka
pokoleń bibliotekarzy, przedstawicieli władz państwowych i samorządo‑
wych, pracowników naukowych związanych z bibliotekarstwem i infor‑
macją naukową. Jubileusz poprzedziła msza św. w intencji członków Sto‑
warzyszenia, w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli, którą koncelebrował ks.
Maciej Kwiecień, duszpasterz środowiska bibliotekarzy gdańskich.
Zebranych powitała Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, a następnie poprosiła o prowadzenie uroczysto‑
ści Pana Stanisława Hrabiego, kierownika Biblioteki i Fonoteki Instytutu
Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Sekcji Biblio‑
tek Muzycznych Zarządu Głównego SBP, a od tego roku także prezydenta
Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów
i Ośrodków Dokumentacji IAML. Zgodnie z tradycją obchodom towarzy‑
szył sztandar SBP, wprowadzony przez poczet sztandarowy.
Prowadzący powitał wszystkich gości Jubileuszu, wśród których byli
m.in.: dr Janusz Kuligowski – dyrektor Archiwum Prezydenta RP; Romuald
Łanczkowski – radca Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego; Agata
Karwowska-Sokołowska – dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji Kancela‑
rii Senatu; Mateusz Adamkowski – zastępca dyrektora Departamentu
Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
ksiądz dr Maciej Kwiecień – duszpasterz bibliotekarzy z Archidiecezji Gdań‑
skiej; dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, gospodarz
miejsca uroczystości, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej oraz
pozostali członkowie Rady; Larysa Luhova – wiceprzewodnicząca Ukra‑
ińskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy; dr Jan Tarczyński – dyrektor Cen‑
tralnej Biblioteki Wojskowej; prof. dr hab. Dariusz Kuźmina – prodziekan
Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, przewodniczący Rady
Programowej Wydawnictwa SBP; prof. dr hab. Barbara Zybert – kierownik
Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury WDIiB UW,
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redaktor naczelna „Przeglądu Bibliotecznego”; Jacek Królikowski – prezes
Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Jacek Wojna‑
rowski z Polsko‑Amerykańskiej Fundacji Wolności; Grzegorz Majerowicz
– wiceprezes Polskiej Izby Książki; Danuta Brzezińska – przewodnicząca
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich; Marek Górski –
przewodniczący Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich; Andrzej Dąbrowski – przewodniczący Konferencji Dyrektorów
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach; członkowie honorowi
SBP na czele z honorowym przewodniczącym SBP dr Stanisławem Czajką;
dyrektorzy bibliotek publicznych, akademickich, pedagogicznych, przed‑
stawiciele środowisk księgarzy, wydawców, partnerów i przedstawicieli
firm świadczących usługi na rzecz bibliotek i inni.
Po oficjalnych powitaniach głos zabrała ponownie przewodnicząca SBP,
Elżbieta Stefańczyk, która w okolicznościowym przemówieniu powiedziała
m.in.: W ciągu 100 lat, mimo różnych zawirowań dziejowych, Stowarzyszenie wytworzyło bogatą tradycję, klimat aktywności i kreatywności w upowszechnianiu czytelnictwa, a przede wszystkim połączyło kilka pokoleń
ludzi pracujących we wszystkich rodzajach bibliotek inspirując ich do działania, strzegąc tradycji i prowadząc ku nowoczesności.
Dr Zbigniew Gruszka z Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu
Łódzkiego, jeden z autorów monografii o SBP, która powstała pod kier. prof.
dr hab. Jadwigi Koniecznej, przedstawił prezentację pt.: „Ludzie, czasy,
wydarzenia. Praca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz środo‑
wiska zawodowego bibliotekarzy w świetle opinii jego współtwórców”.
Przybliżył zebranym znaczące wydarzenia ze stulecia działania organiza‑
cji, od początków w roku 1917 (Związek Bibliotekarzy Polskich), poprzez
okres wojen światowych i czasy PRL-u do lat współczesnych. Przypomniał
kolejne zjazdy SBP, w tym ważne dla tworzenia koncepcji bibliotekarstwa
powszechnego zjazdy ZBP okresu międzywojennego, działalność wydaw‑
niczą (periodyki i wydawnictwa cykliczne) i międzynarodową SBP (w tym
dot. IFLA ). Prezentację zakończyło wystąpienie (wirtualne) prezydent IFLA,
Glòrii Pérez-Salmerón z podziękowaniami dla SBP za organizację Kongresu
IFLA we Wrocławiu i życzeniami dalszych sukcesów.
Z okazji 100-lecia SBP wydana została monografia pt.: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017. Na uroczy‑
stości autorom wręczono publikację.
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Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli premierowy pokaz filmu
dokumentalnego „Bibliotekarze – 100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich” w reżyserii Andrzeja Sapiji. Produkcję filmu wsparło Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten poruszający dokument prezentuje
bogatą historię Stowarzyszenia na tle wydarzeń społecznych, politycznych
i kulturowych Polski. Dla doświadczonych wiekiem uczestników uroczysto‑
ści była to możliwość retrospekcji i powrót do minionych lat pracy w biblio‑
tekarstwie i działalności w Stowarzyszeniu, dla młodszych – poglądowa
i doskonale udokumentowana lekcja historii. Film został nagrodzony przez
widzów gromkimi brawami.
W trakcie pokazu filmu na Jubileusz SBP przybył wicepremier, Piotr Gliń‑
ski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po powitaniu dostojnego
gościa, dyrektor Archiwum Prezydenta RP, dr Janusz Kuligowski odczytał
list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Prezydent objął uroczystość honoro‑
wym patronatem. Uważam, że państwa zawód jest czymś znacznie więcej,
jest powołaniem, o czym świadczy to, że wykonują go państwo z sercem
i wielkim zaangażowaniem – podkreślił w liście Prezydent.
Następnie głos zabrał wicepremier prof. Piotr Gliński, który powie‑
dział m.in.: Państwo tworzycie, kreujecie, przechowujecie, nosicie, niesiecie przez wieki wartości i normy – za to też oczywiście bardzo dziękuję.
Pan minister zwrócił uwagę na niski wciąż poziom czytelnictwa w Polsce
podkreślając przy tym, że musimy wspólnie szukać nowych dróg i sposo‑
bów pobudzania czytelnictwa.
Do Biura ZG SBP wpłynął także list Marka Kuchcińskiego, Marszałka
Sejmu RP, w którym czytamy m.in.: Uroczystość obchodów 100-lecia stanowi okazję do przypomnienia długiej i bogatej historii Stowarzyszenia.
Historii sięgającej do lat gdy Polska stała u wrót niepodległości. Przed
bibliotekarzami było nie lada wyzwanie, by z książką w języku polskim
dotrzeć do jak najszerszej grupy osób. Ta misja, bez względu na dziejowe
zmiany społeczno-polityczne, już od wieku jest wzorowo wypełniana.
Odczytano także listy gratulacyjne: Anny Zalewskiej, Minister Edukacji
Narodowej oraz Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP. List Mar‑
szałka odczytał Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura Polonijnego Kance‑
larii Senatu, który poinformował także o przyznaniu SBP Złotego Medalu
Senatu RP. Medal odebrała Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP.
Wyrazy uznania dla SBP i życzenia dalszych sukcesów dominowały
w wypowiedziach kolejnych gości: dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora
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Biblioteki Narodowej; dr. Marka Górskiego, przewodniczącego Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Jacka Królikowskiego,
prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz ks.
dr. Macieja Kwietnia, duszpasterza bibliotekarzy gdańskich.
W kolejnym punkcie programu Jubileuszu uhonorowano zasłu‑
żonych bibliotekarzy odznaczeniami państwowymi, resortowymi
i stowarzyszeniowymi.
Minister Piotr Gliński wręczył Srebrny Krzyż Zasługi Elżbiecie Doma‑
galskiej (WBP w Łodzi), zaś Brązowy Krzyż Zasługi – Grażynie Rurowicz
(MBP Łódź-Widzew).
Złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymało Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich (medal odebrała w imieniu SBP Elżbieta Stefańczyk,
która ponadto otrzymała nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego).
Srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymała Hanna Łaska‑
rzewska z BN.
Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Janusz
Hinz, Elżbieta Kampa, Beata Malczewska, Renata Pietrulewicz, Paweł
Pioterek.
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali: Helena
Bednarska, Wiesława Budrowska, Jadwiga Chruścińska, Elżbieta Grzela‑
kowska, Elżbieta Zaborowska, Jadwiga Zielińska.
W trakcie uroczystości Elżbieta Stefańczyk wręczyła odznaczenia SBP,
które otrzymali:
• Medal „W dowód uznania”: Jadwiga Konieczna, Anna Grzecznowska,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej
w Warszawie, Polska Izba Książki, Polskie Towarzystwo Wydawców
Książki.
• Honorową Odznakę SBP: Agnieszka Gołębiowska, Jacek Królikowski,
Anna Lis, Janusz Nowicki, Zbigniew Szarejko, Maria Wróblewska.
• Listy gratulacyjne: Joanna Golczyk, Joanna Janczak, Marta Lach, Hanna
Trzeszczkowska.
Następnie wręczono nagrody w konkursach SBP.
Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2016 otrzymali:
• w kategorii „Podręczniki akademickie” – prof. Wiesław Babik, redaktor
książki Nauka o Informacji, opublikowanej przez Wydawnictwo SBP,
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• w kategorii „Prace praktyczno-wdrożeniowe” – prof. Bronisława Woź‑
niczka-Paruzel za publikację Multimedia w komunikacji, czytelnictwie
i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu, opublikowaną przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nagrodę Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej uzyskał Jakub Maciej
Łobocki za pracę magisterską pt. Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym. Promotorem pracy,
obronionej na Uniwersytecie Wrocławskim była prof. UWr Bogumiła Sta‑
niów. Praca została opublikowana przez Wydawnictwo SBP.
W konkursie na najciekawsze wydarzenie w ramach programu Tydzień
Bibliotek nagrody odebrali przedstawiciele bibliotek-laureatów:
• Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, zwycięzca konkursu, za akcję „Obszar
Roboczy, czyli BJ.nie(oczywiście)!”,
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej
Woli (woj. podkarpackie), zdobywca II miejsca, za akcję „Obywatelko/
Obywatelu witamy w PRL-u”,
• Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzma‑
nowej (woj. dolnośląskie), zdobywca III miejsca za akcję „Odgadnij tytuł”,
• Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Sulęcinie (woj. lubu‑
skie), zdobywca wyróżnienia za akcję „Bal i parada postaci bajkowych”,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim
(woj. lubelskie), zdobywca wyróżnienia za akcję „Środa Tygodnia Biblio‑
tek 2017 w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim”.
Uroczystości jubileuszowe uświetnił koncert muzyczny pt. „Czego słu‑
chał pan Shakespeare?” w wykonaniu Zespołu muzyki dawnej SABIO‑
NETTA, w którego klimat zgromadzonych wprowadziła dr Katarzyna Jan‑
czewska-Sołomko, przewodnicząca Sekcji Fonotek Zarządu Głównego SBP.
Po koncercie uczestnicy gali w serdecznej i wspomnieniowej atmosferze
skosztowali jubileuszowego tortu.
Do Biura ZG SBP wpłynęły listy gratulacyjne od dyrektorów wielu biblio‑
tek, wydawców, księgarzy, przedstawicieli środowisk naukowych.
Poniżej linki do wystąpień oficjalnych:
Wystąpienie Elżbiety Stefańczyk, przewodniczącej SBP
http://www.sbp.pl/repository/newsy/stolat/100_lat_SBP_wystapienie.pdf
List Prezydenta RP, Andrzeja Dudy
http://www.sbp.pl/repository/newsy/stolat/list_prezydent.pdf
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List Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego
http://www.sbp.pl/repository/newsy/stolat/list_marszalek_sejmu.pdf
List Marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego
http://www.sbp.pl/repository/newsy/stolat/list_senat.pdf
List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego
http://www.sbp.pl/repository/newsy/stolat/list_min_kultury.pdf
List Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej
http://www.sbp.pl/repository/newsy/stolat/list_edukacja.pdf
Słowo podczas obchodów 100-lecia SBP, ks. dr Maciej Kwiecień
http://www.sbp.pl/repository/newsy/stolat/ks_dr_maciej_kwiecien.pdf
2. Obchody w okręgach SBP
Kalendarium obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP w okręgach
grudzień 2016
Inauguracja Roku Jubileuszowego: „SBP – Wiedza
i Doświadczenie, Tradycja i Nowoczesność”, War‑
szawa, posiedzenie ZG SBP
styczeń 2017
Digitalizacja kroniki działalności SBP na Pomorzu
i umieszczenie jej w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej
2 luty
100 haseł na 100‑lecie SBP – maraton edycyjny,
Warszawa
luty
Uruchomienie strony poświęconej Jubileuszowi
na portalu sbp.pl
22 luty
Warsztaty „Rozwój kompetencji osobistych",
Białystok
kwiecień
Wystawa: „SBP na rzecz bibliotek Pomorza – 100
lat działalności”, Gdańsk
kwiecień
Prezentacja multimedialna: Kalendarium Oddziału
Warszawskiego SBP
kwiecień
Seminarium dot. historii i członków SBP, Warszawa
maj
Wystawa: „Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliote‑
karzy Polskich”, Krosno
8 maja
Otwarcie wystawy „Exlibrisy stulecia”, Poznań
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Wystawa: „SBP na Bocheńszczyźnie”, Bochnia
Obchody Dnia Bibliotekarza i Jubileuszu 100-lecia
SBP, Warszawa
Inauguracja Dnia Bibliotekarza i 100‑lecie SBP,
wystawa: „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
1917-2017”, Dąbrowa Tarnowska
Jubileusz 100-lecia SBP Oddziału Poznańskiego,
prelekcja „Otwarty dostęp – perspektywa CESAER.
Potencjalne źródła wsparcia otwartego dostępu”
Uroczysta sesja z okazji 100-lecia SBP połączona
z obchodami XXIV Pomorskiego Dnia Bibliotekarza,
Gdańsk
18. Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy
na Jasną Górę
100‑lecie SBP i 70‑lecie Okręgu Podkarpackiego
SBP, spotkanie jubileuszowe, Rzeszów
Wydanie publikacji: Kalendarium działalności
okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Rzeszowie w latach 1998-2016 / Andrzej Jagusz‑
tyn, Gabriela Radomska
Wystawa: „100-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich i 70-lecie SBP Okręgu Podkarpackiego”,
Rzeszów
Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego, prezenta‑
cja monografii: Historia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w województwie zachodniopomorskim,
otwarcie wystawy: „Działacze, liderzy, osobowości
SBP naszego regionu”, prezentacja ekslibrisu oko‑
licznościowego zaprojektowanego przez studentów
Wydziału Wzornictwa Zachodniopomorskiego Uni‑
wersytetu Technologicznego, prezentacja dobrych
praktyk kół SBP, Szczecin
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lipiec

Wydanie publikacji: SBP na Ziemi Gdańskiej
– 1945-2017

19-25 sierpnia

Kongres IFLA: referat nt. działalności SBP, publikacja
okolicznościowa dot. działalności edukacyjno-kul‑
turalnej SBP dla uczestników, Wrocław
Konferencja: „Biblioteka wczoraj i ….jutro”, Łódź
Wystawa: „Książki SBP w zbiorach PiMBP w Mie‑
chowie”, Miechów
Konferencja Jubileuszowa z okazji 100-lecia SBP ph.
„Aktywni i Kreatywni”, Lublin
Konferencja: „Małopolskie Forum Bibliotek 2017
w Stulecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”,
Targi Książki w Krakowie
Otwarcie wystawy: „Bibliotheca Magna: dzieje
Biblioteki Jagiellońskiej w stulecie Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich”, Kraków
Sesja jubileuszowa 100-lecia SBP, Targi Książki
w Krakowie

27 września
październik
5 października
25 października
25 października
26 października
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III. Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego
SBP w okresie październik‑grudzień 2017 r.
1. Posiedzenie ZG SBP w dniu 21 października 2017 r.
W trakcie KZD odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego SBP,
wybranego na kadencję 2017-2021. Obecni byli: Sylwia Błaszczyk, Barbara
Budyńska, Joanna Chapska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąb‑
kowski, Dariusz Florek, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Sławomir
Jach, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz Anna Grzecz‑
nowska (dyrektor Biura ZG SBP) i Małgorzata Dargiel-Kowalska.
Spotkanie prowadziła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca
SBP. W trakcie spotkania nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu Głów‑
nego. Powołano Prezydium ZG (Uchwała nr 1/nk/2017) w składzie:
• przewodnicząca – Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
• wiceprzewodnicząca ZG – Małgorzata Furgał
• wiceprzewodniczący ZG – Krzysztof Dąbkowski
• sekretarz generalny ZG – Barbara Budyńska
• skarbnik ZG – Bożen Chlebicka-Abramowicz
• członek ZG ds. okręgów – Sylwia Błaszczyk
• członek ZG ds. sekcji, komisji, zespołów problemowych – Marzena
Przybysz.
Pozostali członkowie ZG, kol.: Joanna Chapska, Dariusz Florek, Zbigniew
Gruszka, Sławomir Jach, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Rozalia Pod‑
górska, Joanna Potęga.
2. Posiedzenie Prezydium ZG SBP w dniu 8 grudnia 2017 r.
W dniu 8 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezy‑
dium Zarządu Głównego SBP. Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP
– Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto
członkowie Prezydium: Sylwia Błaszczyk, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata
Furgał, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska,
Anna Grzecznowska, Marta Lach.
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Przewodnicząca SBP przedstawiła program spotkania Zarządu Głów‑
nego. Wprowadziła w tematykę obrad ZG SBP oraz przedstawiła terminarz
spotkań w 2018 r. Prezydium (2.02, 6.04, 21.06, 21.09, 7.12) i Zarządu
Głównego (6.04, 7.12). Członkowie Prezydium zatwierdzili materiały przy‑
gotowane na posiedzenie ZG SBP.
Następnie przewodnicząca SBP zaproponowała udział w komitetach
redakcyjnych serii oraz czasopism wydawanych przez SBP następującym
członkom Prezydium: Małgorzacie Furgał („Propozycje i Materiały”), Dariu‑
szowi Florkowi („Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”), Krzysztofowi Dąb‑
kowskiemu („Poradnik Bibliotekarza”). Osoby te wyraziły zgodę.
3. Posiedzenie ZG SBP w dniu 8 grudnia 2017 r.
W dniu 8 grudnia 2017 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu
Głównego SBP. W obradach udział wzięli członkowie ZG: Sylwia Błaszczyk,
Joanna Chapska, Krzysztof Dąbkowski, Dariusz Florek, Małgorzata Furgał,
Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Joanna Pasztale‑
niec-Jarzyńska, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz
zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Marta Lach.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, koleżanka Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska.
Porządek obrad ZG obejmował:
1. Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia ZG SBP w dniu 21 października
2017 r.
2. Informacje o działalności ZG SBP w okresie październik-grudzień
2017 r.
3. Działalność komisji, sekcji i zespołów problemowych ZG SBP, w tym
wybory nowych zarządów.
4. Obchody 100-lecia SBP w strukturach SBP.
5. Analiza uchwał i wniosków KZD 2017 pod kątem harmonogramu
i zakresu ich realizacji.
6. Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021, ustalenie zadań członków
ZG w ramach Strategii.
7. Wstępny projekt Planu pracy ZG i Wydawnictwa SBP na rok 2018.
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8. Zatwierdzenie składów Rady Programowej Wydawnictwa SBP
oraz komitetów redakcyjnych czasopism i serii wydawniczych SBP
na kadencję 2017-2021.
9. Przyjęcie do realizacji Regulaminu działania Zarządu Głównego SBP
oraz zatwierdzenie Regulaminu pracy Prezydium Zarządu Głównego
SBP – Uchwała nr 2/nk/2017.
10. Podział obowiązków członków ZG SBP.
11. Finanse SBP, rozliczenie KZD 2017.
12. Tydzień Bibliotek 2018 – wybór hasła.
13. Konkurs Bibliotekarz Roku 2017 – harmonogram działań .
14. Sprawy różne.
Ad. 1
Przyjęto jednogłośnie protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego w dn.
21.10.2017.
Ad. 2
W okresie październik-grudzień 2017 r. główne zadania dotyczyły spraw
organizacyjnych związanych z wyborem nowych władz SBP. Przygotowano
dokumenty do rejestracji w KRS, nowym członkom zostały nadane adresy
e-mailowe. Ponadto w omawianym okresie odbyły się 4 warsztaty, trwa
rejestracja na kolejne, ukazało się 7 tytułów książek oraz czasopisma. SBP
przygotowywało opinie w sprawie odwołań i powołań dyrektorów biblio‑
tek (m.in. w Dobrzyniu nad Wisłą, Sierpcu, Gdańsku).
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska dokonała także wstępnego podsumowania
działalności SBP w 2017 r. Do najważniejszych działań należała organiza‑
cja Kongresu IFLA we Wrocławiu, obchody Jubileuszu 100-lecia SBP oraz
KZD. Realizowanych było 7 grantów, 4 konkursy. W ramach działalności
wydawniczej wydano 26 pozycji, z czego 6 okolicznościowych. Czasopi‑
sma ukazywały się terminowo (z wyjątkiem ZIN-u nr 2, który ukaże się
w styczniu 2018 r.). Najważniejsze działania na arenie międzynarodowej,
to poza Kongresem IFLA, udział SBP w projekcie IFLA Global Vision, warsz‑
taty nt. rzecznictwa dla bibliotek (Madryt, Warszawa, Katowice), wyjazd
J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej do czeskich bibliotek (finansowany przez IK),
udział w Kongresie IAML (Ryga, czerwiec) oraz wybór St. Hrabiego na prze‑
wodniczącego IAML w kadencji 2017-2020. Jednym z najważniejszych
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projektów kontynuowanych przez SBP w 2017 r. była Analiza Funkcjono‑
wania Bibliotek. Obecnie trwają rozmowy z IK nad możliwością dalszego
finansowania projektu.
Ad. 3
Kol. M. Przybysz poinformowała o spotkaniach sprawozdawczo-wybor‑
czych organizowanych przez sekcje, komisje i zespoły działające przy ZG
SBP. Wybory odbyły się już w Sekcji Bibliotek Muzycznych (nową prze‑
wodniczącą została Hanna Bias z BG Akademii Muzycznej w Katowicach),
Sekcji Fonotek (przewodniczącą pozostała ponownie dr Katarzyna Jan‑
czewska-Sołomko z BN), Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (nową
przewodniczącą została dr Agata Arkabus z Publicznej Biblioteki Pedago‑
gicznej RODN „WOM” w Częstochowie), Komisji Odznaczeń i Wyróżnień
(przewodniczącą pozostała Ewa Stachowska-Musiał z Warszawy). Kol. M.
Przybysz przedstawiła również sytuację Komisji ds. Edukacji Informacyjnej.
Z powodu braku osób chętnych do dalszego prowadzenia Komisji rozważa
się możliwość jej rozwiązania. Po krótkiej dyskusji ustalono, że Zarząd
Główny wstrzymuje się z rozwiązaniem Komisji do kolejnego posiedze‑
nia. W międzyczasie podjęta zostanie próba znalezienia osób chętnych
do kontynuowania pracy KEI.
Ad. 4
Kol. S. Błaszczyk omówiła krótko obchody 100-lecia SBP organizowane
przez struktury SBP. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska dodała, że uczestniczyła
osobiscie w uroczystościach w Poznaniu, Łodzi i Olsztynie, a w Krakowie
reprezentowała ją kol. S. Błaszczyk. Relacje z obchodów jubileuszu w okrę‑
gach dostępne są na portalu w zakładce www.sbp.pl/100.
Ad. 5
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła wnioski z KZD zebrane i opra‑
cowane przez Komisję Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów
SBP pod przewodnictwem kol. M. Kycler. Podczas posiedzenia omówiono
najważniejsze wnioski i możliwości ich realizacji.
1. Promocja działalności SBP:
• nowe formy materiałów reklamowych (np. komiksy, kalendarze)
– wniosek warty włączenia do Planu pracy na 2018 r., wymaga zna‑
lezienia osób zajmujących się taką formą promocji; Biuro ZG wydru‑
kowało na 2018 r. kalendarz ścienny, który zostanie przekazany

BIULETYN ZG SBP

Nr 2/2017

61

członkom ZG, okręgom SBP oraz członkom honorowym. Część
egzemplarzy zostanie przeznaczona do promocji prenumeraty
czasopism (jako prezent/gratis),
• przygotowanie gadżetów dedykowanych edycjom konkursu „Biblio‑
tekarz Roku” – dyrektor Biura ZG SBP dr Anna Grzecznowska poin‑
formowała, że jeśli zasady wydatkowania środków na nagrody
MKiDN nie ulegną zmianie, będzie taka możliwość (pod warunkiem
uzyskania przez SBP dofinansowania),
• systematyczne tworzenie nowych i aktualizowanie informacji
na portalu SBP – powołany został zespół roboczy, który zajmie się
oceną zawartości portalu i propozycjami zmian. W skład zespołu
weszli: M Przybysz, S. Błaszczyk, Z. Gruszka, J. Potęga, D. Florek,
• promocja i zwiększenie sprzedaży czasopism bibliotekarskich –
realizacja wniosku wymaga ścisłego wsparcia ze strony struktur
SBP, które na swoim terenie powinny aktywnie promować wydaw‑
nictwa SBP.
2. Współpraca struktur organizacyjnych SBP:
• podjęcie starań o powołanie przy ZG SBP stanowiska ds. porad
prawnych dla bibliotekarzy w kraju – wniosek nie jest możliwy
do zrealizowania przy braku sponsora. Kol. Ż. Kubic zapropono‑
wała koleżeńską pomoc kol. J. Krawczyka, który jest bardzo dobrze
zorientowany w sprawach prawnych dot. bibliotek akademic‑
kich (nie jest jednak prawnikiem, więc nie może wydawać opinii
prawnych). Kol. J. Potęga zgłosiła pomysł nawiązania współpracy
z młodymi prawnikami – wolontariuszami (podobnie jak w NSZZ
Solidarność). Kol. A. Jagodziński stwierdził, że pomocą prawną dla
bibliotekarzy bibliotek publicznych powinny służyć biblioteki woje‑
wódzkie, natomiast z prośbą o interpretacje zapisów w ustawach
i rozporządzeniach należy zgłaszać się do MKiDN,
• integracja i poprawienie komunikacji pomiędzy ZG a okręgami,
oddziałami i kołami – kol. D. Florek zwrócił uwagę, że nie zawsze
przestrzegana jest identyfikacja wizualna SBP – księga znaku i należy
ją więcej promować w strukturach,
• wymiana dobrych praktyk pomiędzy okręgami – wniosek realizo‑
wany jest z wykorzystaniem portalu sbp.pl
• obligatoryjny udział przedstawicieli struktur SBP w szkoleniach
doskonalących działalność statutową – J. Pasztaleniec‑Jarzyńska
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podkreśliła, że ZG nie może nakazywać udziału w szkoleniach, moż‑
liwa jest jedynie ich promocja i zachęcanie do udziału. Planując
szkolenia zwracamy uwagę na sygnały „z terenu” i jesteśmy otwarci
na nowe propozycje tematyczne,
• poprawienie jakości sprawozdań składanych przez ogniwa SBP –
we współpracy z kol. S. Błaszczyk zostanie przygotowana informa‑
cja, jakie dane powinny być zawarte w sprawozdaniach.
3. Odznaczenia i medale:
• ustanowienie kategorii medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”
– ustalono, że na razie medal będzie przyznawany w oparciu
o dotychczasowe kryteria,
• reaktywowanie Nagrody Literackiej SBP – po krótkiej dyskusji
powołano grupę roboczą w składzie: J. Chapska, A. Jagodziński,
Z. Gruszka, której zadaniem będzie ustalenie, czy wobec tak dużej
liczby nagród literackich, które są obecnie przyznawane, jest
potrzeba tworzenia nowej.
4. Edukacja i aktywizacja środowiska bibliotekarzy:
• utworzenie Sekcji ds. Edukacji Bibliotekarskiej i Zawodu Biblioteka‑
rza – ZG może powołać taką sekcję, jeśli zbierze się zespół inicjujący.
A. Grzecznowska przypomniała, że z pomysłem utworzenia sekcji
już w poprzedniej kadencji występowała kol. M. Majewska, która
wyraziła zainteresowanie przygotowaniem programu nowej sekcji.
5. Ochrona i wzmocnienie prestiżu zawodu bibliotekarza:
• podczas dyskusji padła propozycja kol. A. Jagodzińskiego zorgani‑
zowania kolejnej konferencji na temat sieci bibliotecznej w Pol‑
sce. Kol. Ż. Kubic zauważyła, że dzięki działaniom FRSI sytuacja
bibliotek publicznych, ich kontaktów z użytkownikami w ostatnich
latach znacznie się poprawiła, znacznie gorzej radzą sobie w tym
zakresie biblioteki akademickie. Kol. K. Dąbkowski podkreślił róż‑
nice w podejściu środowiska bibliotekarzy do kwestii deregula‑
cji zawodu; jest grupa pracowników bibliotek, którzy cieszą się
z tego, że nie muszą podnosić swoich kwalifikacji. Nawiązał rów‑
nież do działalności FRSI, która umocniła wizerunek biblioteki, jako
miejsca gdzie można mile spędzić czas, ale jego zdaniem zapomina
się przez to niekiedy, że najważniejszą rolą bibliotekarzy jest pro‑
mocja czytelnictwa.
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6. Kształtowanie polityki bibliotecznej, utrzymywanie partnerstwa
z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz rzecznictwo dla
bibliotek:
• wystąpienie do wydawnictw o udzielenie bibliotekom zgody
na wykorzystywanie okładek książek do prowadzenia działalno‑
ści promocyjnej – kol. Ż Kubic zaproponowała kontakt z BN, która
planuje uruchomienie takiej funkcjonalności.
Ad. 6
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała treść Uchwały nr 3/2017
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 21 października 2017 r. w sprawie
nowelizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 20102021. Poprosiła członków ZG o zapoznanie się ze znowelizowaną treścią
dokumentu i zastanowienie się, jakimi obszarami chcą zająć się bardziej
szczegółowo. Propozycje należy przesyłać do Biura ZG SBP. Na kolejne
posiedzenie Zarządu Głównego zostaną przygotowane oficjalne zakresy
kompetencji dla poszczególnych członków.
Ad. 7
Pod nieobecność sekretarza generalnego SBP wstępny projekt Planu
pracy ZG SBP na 2018 r. przedstawiła A. Grzecznowska, dyrektor Biura ZG
SBP, a M. Lach, dyrektor Wydawnictwa SBP wstępny Plan wydawniczy
(materiał w załączeniu). Kol. J. Chapska zgłosiła uzupełnienie do planu
o wystąpienie do MKiDN z prośbą o ufundowanie stypendiów dla pol‑
skich bibliotekarzy na udział w Kongresie IFLA w Malezji. Kol. Ż. Kubic
zaproponowała współpracę w tym zakresie z BN, co powinno zwiększyć
szanse na pozytywne rozpatrzenie. Kol. D. Florek zgłosił propozycje nowych
warsztatów – kontrola zarządcza (szczególnie zainteresowani tematem
są dyrektorzy małych bibliotek), warsztaty powiązane z wydaniem publi‑
kacji nt. działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek.
Ad. 8
Przewodnicząca SBP przedstawiła propozycje rad redakcyjnych czaso‑
pism i serii wydawanych przez SBP (materiał w załączeniu). Członkowie
ZG SBP jednogłośnie przyjęli zaproponowane składy.
Ad. 9
Członkowie ZG przyjęli do realizacji Regulamin działania Zarządu Głów‑
nego SBP, uchwalony na KZD. Dyskutowano nad projektem Regulaminu
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pracy Prezydium Zarządu Głównego SBP. Wprowadzono poprawki zgodne
z zapisami Statutu SBP. Uznano również, że uchwały Prezydium ZG SBP
będą podejmowane po zasięgnięciu opinii (np. drogą mailową) człon‑
ków Zarządu Głównego. Regulamin z naniesionymi poprawkami został
przyjęty (Uchwała nr 2/nk/2017).
Ad. 10
Wyznaczono opiekunów poszczególnych okręgów SBP:
Kol. M. Przybysz – okręg łódzki, okręg warmińsko-mazurski
Kol. S. Błaszczyk – okręg dolnośląski, okręg świętokrzyski
Kol. M. Furgał – okręg lubuski
Kol. Z. Gruszka – okręg małopolski
Kol. A. Jagodziński – okręg opolski
Kol. R. Podgórska – okręg śląski
Kol. D. Florek – okręg pomorski
Kol. Ż. Kubic – okręg wielkopolski
Kol. J. Chapska – okręg mazowiecki
Kol. K. Dąbkowski – okręg kujawsko-pomorski
Kol. J. Potęga – okręg lubelski
Kol. B. Budyńska – okręg zachodniopomorski
Kol. B. Chlebicka-Abramowicz – okręg podlaski
Kol. S. Jach – okręg podkarpacki
Ad. 11
Dyrektor Biura ZG SBP A. Grzecznowska przedstawiła skład Biura
i Wydawnictwa SBP. Wymieniła główne źródła finansowania działalności
Zarządu Głównego SBP: sprzedaż publikacji i czasopism, granty (głównie
MKiDN oraz MNiSW), umowy partnerskie, wpływy z organizacji warszta‑
tów. Zaznaczyła, że składki członkowskie nie wpływają do Biura ZG.
Przedstawiła również rozliczenie finansowe organizacji KZD. Szczegó‑
łowa analiza finansowa SBP zostanie sporządzona po zakończeniu roku
i przedstawiona na następnym posiedzeniu ZG, gdy zatwierdzany będzie
bilans SBP za 2017 r.
Przyjęta została ponadto uchwała w sprawie przeznaczenia odpisów 1%
za 2016 rok (Uchwała nr 3/nk/2017). Zebrane środki zostaną wydatkowane
na cele statutowe.
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Ad. 12
Z nadesłanych propozycji haseł promujących Tydzień Bibliotek 2018
wybrano hasło zgłoszone przez okręg opolski: (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.
Hasło nawiązuje do swobodnego dostępu do książki i biblioteki, podkre‑
śla możliwości rozwoju umysłowego, kulturalnego, poznawania różnych
poglądów. Nawiązuje również do obchodów 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Ad. 13
Kol. Ż. Kubic zgłosiła poprawkę do p. 7 Regulaminu konkursu „Bibliote‑
karz Roku” (zapis dotyczący nowelizacji ustawy o ochronie danych osobo‑
wych). Korekta została wprowadzona, a regulamin zatwierdzony.
Ad. 14
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o prośbie Urzędu Marszał‑
kowskiego Województwa Pomorskiego dot. wskazania dwóch przedsta‑
wicieli SBP, którzy wezmą udział w pracach komisji konkursowej mającej
na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora WiMBP w Gdańsku.

4. Uchwały Zarządu Głównego SBP
UCHWAŁA Nr 1/nk/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 21 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia struktury Zarządu Głównego SBP
na lata 2017-2021
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich postanawia zgod‑
nie z § 41 ust. 1 Statutu SBP zatwierdzić swoją strukturę w następującym
składzie:
Prezydium Zarządu Głównego SBP:
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – przewodnicząca
Małgorzata Furgał – wiceprzewodnicząca ZG
Krzysztof Dąbkowski – wiceprzewodniczący ZG
Barbara Budyńska – sekretarz generalny ZG
Bożena Chlebicka-Abramowicz – skarbnik ZG
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Sylwia Błaszczyk – członek ZG ds. okręgów
Marzena Przybysz – członek ZG ds. sekcji, komisji, zespołów problemowych
Pozostali członkowie Zarządu Głównego SBP:
Joanna Chapska
Dariusz Florek
Zbigniew Gruszka
Sławomir Jach
Andrzej Jagodziński
Żaneta Kubic
Rozalia Podgórska
Joanna Potęga
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 21 października 2017 r.
UCHWAŁA Nr 2/nk/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Prezydium
Zarządu Głównego SBP
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działając na pod‑
stawie § 40 ust. 1 pkt. 3 Statutu SBP uchwala Regulamin działania Prezy‑
dium Zarządu Głównego SBP, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 21 października 2017 r.
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REGULAMIN
działania Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Prezydium Zarządu Głównego SBP działa na podstawie Statutu SBP.
§1
Prezydium Zarządu Głównego SBP kieruje działalnością Stowarzyszenia
w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
1.	 Do zadań Prezydium ZG należy:
1) realizacja uchwał Zarządu Głównego,
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
3) przygotowanie preliminarzy budżetowych, planów działal‑
ności, sprawozdań i wniosków oraz instrukcji i regulaminów
wewnętrznych,
4) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie peł‑
nomocnictw zarządom okręgów i oddziałów w tym zakresie,
5) zatrudnianie dyrektora Biura Zarządu Głównego SBP, określanie
zakresu jego obowiązków i udzielanie mu pełnomocnictw,
6) informowanie Zarządu Głównego SBP o swoich działaniach, w tym
o uchwałach podjętych między posiedzeniami Zarządu Głównego;
uchwały powinny być podejmowane po zasięgnięciu opinii człon‑
ków Zarządu Głównego,
7) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia na krajowe i zagra‑
niczne zjazdy, narady, konferencje itp.,
8) Organizowanie, przynajmniej raz w roku, spotkań z przewodniczą‑
cymi zarządów okręgów.
§2
1.	 Prezydium Zarządu Głównego składa się z przewodniczącego SBP,
2 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, skarbnika, członka
Zarządu ds. okręgów, członka Zarządu ds. sekcji, komisji i zespołów
problemowych.
2.	 Na posiedzenia Prezydium mogą być zapraszani (również z głosem
doradczym) poszczególni członkowie Zarządu Głównego nie wcho‑
dzący w skład Prezydium lub inne osoby, jeśli tematyka omawianych
spraw tego wymaga.
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§3
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP odbywają się raz
na kwartał.
W przypadku ważnych okoliczności posiedzenia Prezydium mogą być
zwoływane dodatkowo, poza ustalonymi terminami. Decyzje o poza‑
planowych posiedzeniach, jak i o wszelkich zmianach terminów posie‑
dzeń podejmują wspólnie przewodniczący i sekretarz generalny SBP.
Miejscem posiedzeń Prezydium jest Warszawa. O ustaleniu innego
miejsca posiedzenia decydują (w uzasadnionych przypadkach) prze‑
wodniczący i sekretarz generalny SBP.
§4
Członkowie Prezydium i osoby zaproszone powinny otrzymać zawia‑
domienia o posiedzeniach Prezydium co najmniej na tydzień przed
wyznaczonym terminem posiedzenia wraz z informacją o propono‑
wanym porządku obrad.
W przypadku zwołania posiedzenia w terminie nagłym dopuszcza się
możliwość zawiadamiania członków Prezydium w terminie krótszym
niż tydzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
§5
Porządek dzienny posiedzeń ustala przewodniczący lub sekretarz
generalny. Oni też prowadzą obrady.
Posiedzenia Prezydium są protokółowane.
Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obec‑
ności co najmniej pięciu członków. W przypadku równej liczby głosów,
o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego SBP.

§6
Sprawy bieżące między posiedzeniami Prezydium, prowadzą według
swoich kompetencji przewodniczący SBP, sekretarz generalny, skarbnik
i dyrektor Biura ZG SBP.
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UCHWAŁA Nr 3/nk/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2016 rok
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas posiedze‑
nia w dniu 8 grudnia br. postanawia przeznaczyć wpływy z tytułu odpisów
podatkowych 1% za rok 2016 na cele statutowe.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 21 października 2017 r.
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IV. Konferencje i warsztaty
1. Warsztaty i konferencje organizowane przez SBP
w okresie październik‑grudzień 2017 r.
• „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” –
biblioterapia II stopnia (Warszawa, 24-25.10); „Literatura jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” – biblioterapia III stopnia (Warszawa,
12-23.12)
Celem warsztatów było rozwinięcie umiejętności samodzielnego pro‑
wadzenia zajęć z zakresu biblioterapii, stosowania różnorodnych metod
i technik pracy aktywizujących czytelnika, także o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (dotkniętych ADHD, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi
i in.).
Prowadzący: dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk
o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfi‑
kowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka
Badań nad Mediami UP w Krakowie.
• Social media w bibliotece (Warszawa, 28.11)
Celem warsztatów było podniesienie kompetencji pracowników biblio‑
tek w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych, mobilnych urzą‑
dzeń i aplikacji w codziennym funkcjonowaniu i promowaniu działalności
bibliotek.
Prowadzący: dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikar‑
stwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
• Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii (Warszawa, 7.12)
Celem warsztatów było podniesienie kompetencji pracowników biblio‑
tek w zakresie problemów dotyczących zmian książki elektronicznej
w kontekście rozwoju sieci internetowej, mobilności, ale także interak‑
tywnych możliwości wykorzystania tych dokumentów przez bibliotekarzy
i czytelników.
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Prowadzący: dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikar‑
stwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
• XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne
skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja” i VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Archiwizacja – ratunek dla zabytków
fonograficznych” (Wrocław, 20-22.11)
Konferencja została zorganizowana przez Bibliotekę Główną Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sekcję Bibliotek Muzycz‑
nych SBP – Polską Grupę Narodową IAML oraz Sekcję Fonotek SBP.
W konferencji wzięło udział 56 delegatów reprezentujących 36 insty‑
tucji, m.in. Bibliotekę Narodową, biblioteki uniwersytetów i akademii
muzycznych, oddziały muzyczne bibliotek uniwersyteckich i bibliotek
publicznych, biblioteki ośrodków muzykologicznych, Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina, Instytut Muzyki i Tańca, Filmotekę Narodową – Instytut
Audiowizualny, Archiwum Polskiego Radia, Archiwum Telewizji Polskiej,
Bibliotekę Gdańską PAN, Instytut Sztuki PAN oraz Muzeum Okręgowe im.
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wśród uczestników byli biblioteka‑
rze muzyczni, muzykolodzy, badacze źródeł muzycznych i fonograficznych,
oraz specjaliści z zakresu archiwistyki nagrań.
Program konferencji obejmował sesje tematyczne poświęcone zagad‑
nieniom specyficznym dla każdej Sekcji. Sesje Sekcji Bibliotek Muzycznych,
zatytułowane „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka,
promocja”, zawierały 11 referatów i 2 komunikaty. Zagadnienie prowenien‑
cji przedstawiono m.in. w kontekście życia muzycznego Ząbkowic Śląskich
oraz prezentując wybrane archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie.
Problematyka opracowania zbiorów podjęta została w oparciu o kolekcję
muzyki teatralnej i filmowej w Archiwum Kompozytorów Polskich BUW
oraz zbiór fotografii ze zbiorów Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej Aka‑
demii Muzycznej w Katowicach. Innym prezentowanym zagadnieniem była
promocja muzykaliów poprzez prezentowanie ich w atrakcyjnej i nowo‑
czesnej formie. Podjęto też tematykę organizacji praktyk bibliotecznych
dla studentów muzykologii oraz znaczenia tych działań dla kształtowania
pozytywnego wizerunku bibliotekarza muzycznego i pozyskiwania młodych
adeptów zawodu.
We wtorek, 21 listopada odbyła się sesja fonograficzna, stano‑
wiąca VII Ogólnopolską Konferencję Fonotek. Jej hasło przewodnie
„Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych” nawiązywało
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do pierwszoplanowego celu Sekcji Fonotek, polegającego na uruchomieniu
programu konserwacji nagrań historycznych. Prelegenci, reprezentujący
11 instytucji, przedstawili 6 referatów i 7 komunikatów. Ich tematyka
dotykała zagadnień związanych z historią fonografii i jej rolą w edukacji,
digitalizacją zbiorów dźwiękowych i modelem dla opracowań bibliograficz‑
nych. Zostały zaprezentowane trzy cenne kolekcje nagrań i historycznych
urządzeń odtwarzających. Maria Wróblewska z Zarządu Sekcji Fonotek SBP
podsumowała dotychczasowe prace nad projektem „Badania fonografii
polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych”, realizowanym w ramach
grantu MNiSW.
Konferencję uświetnił koncert zatytułowany „Oblicza Muzyki Europy”,
zawierający utwory z okresu od XVII do XX wieku, w wykonaniu pedagogów
Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Wrocławska konferencja była okazją do podsumowania pracy Sekcji
Bibliotek Muzycznych i Sekcji Fonotek SBP za lata 2013-2017. Podczas
zebrania sprawozdawczo-wyborczego przedstawiono sprawozdania z dzia‑
łalności obu Sekcji, dyskutowano nad planami na kolejną kadencję oraz
dokonano wyboru nowych Zarządów na lata 2017-2021.
2. Przygotowania do konferencji w 2018 r.
• Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”
Opracowano założenia programu 12. konferencji z cyklu „Automatyzacja
bibliotek”. Ustalono bloki tematyczne dot.: modeli budowy metadanych
i dostępu do informacji; nowych mediów w bibliotekach; e-biblioteki;
integracji i współpracy; narzędzi i usług informatycznych. Konferencja
będzie okazją do podsumowania sytuacji polskich bibliotek publicznych,
naukowych i innych w zakresie stosowania różnorodnych technologii
informacyjnych.
• Konferencja z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura,
pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie”
Od kilku lat zmienia się oblicze polskich bibliotek, nie tylko w zakresie
gromadzenia i opracowywania zbiorów przy wykorzystaniu nowych tech‑
nologii, ale również w aspekcie architektonicznym oraz poziomu wyposa‑
żenia wnętrz. Zagadnienia te mają istotny wpływ na kształtowanie funkcji
bibliotek w rozwoju społecznym. Wychodząc naprzeciw zainteresowa‑
niu nowoczesną przestrzenią biblioteczną, Stowarzyszenie Bibliotekarzy
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Polskich organizuje systematycznie konferencje z cyklu „Biblioteka XXI
wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne
wyposażenie” (2008 r., Kielce; 2011 r., 2014 r. Poznań). Konferencja pla‑
nowana jest w terminie 17-18 października 2018 r. w Bibliotece Głównej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która od 2012 r. funkcjonuje
w nowym budynku przeznaczonym na Centrum Biblioteczno-Informacyjne.
• Konferencja podsumowująca Kongres IFLA 2017
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Publiczna m.st.
Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego planują
w czerwcu 2018 r. konferencję będącą pokłosiem Kongresu IFLA Wrocław
2017. Celem konferencji jest zastanowienie się, co wynika z Kongresu dla
polskiego bibliotekarstwa, szczególnie publicznego, w zakresie: kierun‑
ków nowych technologii, zmian w opracowaniu zbiorów i standardach
bibliotecznych, rzecznictwa bibliotecznego, wpływu bibliotek na rozwój
społeczny (projekt IFLA „Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 ONZ”).
Organizacja konferencji uzależniona jest od przyznania dofinansowania
(wniosek w tej sprawie został złożony do Instytutu Książki).
• Seminarium pt.: Bibliotekarstwo państw Grupy Wyszehradzkiej
u progu odzyskania niepodległości. Przeszłość i teraźniejszość
Planuje się zorganizowanie międzynarodowego, dwudniowego semi‑
narium dla bibliotekarzy z państw Grupy Wyszehradzkiej, które odzy‑
skały niepodległość w 1918 r. Celem seminarium jest pokazanie różnych
doświadczeń krajów Grupy Wyszehradzkiej w odbudowywaniu, bądź two‑
rzeniu sieci bibliotek służących rozwojowi nauki, kultury i oświaty, formo‑
waniu tożsamości narodowej. Pierwszy dzień seminarium (Przeszłość)
poświęcony będzie historii bibliotekarstwa w okresie międzywojennym,
ze szczególnym uwzględnieniem początków tworzenia narodowych struk‑
tur bibliotecznych. W drugim dniu (Teraźniejszość) przedstawiona będzie
aktualna sytuacja bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
standardów bibliotecznych, statystyki bibliotecznej i badań porównaw‑
czych funkcjonowania bibliotek publicznych.
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V. Działalność wydawnicza
w okresie październik‑grudzień 2017 r.
W ostatnim kwartale 2017 r. Wydawnictwo SBP opublikowało 5 książek:
1.	 Jacek Wojciechowski: Obszary wiedzy o bibliotekarstwie.
2.	 Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, pod red. Anny Mie‑
rzeckiej i Elżbiety Barbary Zybert.
3. Krystyna Hudzik: Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej. Ciągłość i zmiana.
4. Jakub Maciej Łubocki: Okładka jako część dokumentu na przykładzie
płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym.
5. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraźniejszość
1917‑2017, pod red. Jadwigi Koniecznej.
Prowadzono prace nad zmianą szaty graficznej czasopisma „Poradnik
Bibliotekarza”, uruchomiono prenumeratę czasopism na 2018 r., przy‑
gotowano świąteczną promocję publikacji SBP, wydano kalendarz SBP
na 2018 r.
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VI. Sprawy różne
• W Bibliotece Śląskiej w dniach 23-24 listopada 2017 r. odbyły się, z ini‑
cjatywy SBP, warsztaty „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda 2030” dla
pracowników bibliotek publicznych województwa śląskiego. Uczest‑
nicy poznali znaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu
do rozwoju świata w skali globalnej i regionalnej, a także instytucje
zajmujące się wdrażaniem Agendy 2030: Ośrodek Informacji ONZ oraz
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich
IFLA (International Advocacy Programme). Identyfikacja zadań gospo‑
darczych i społecznych realizowanych przez władze samorządowe oraz
analiza mocnych i słabych stron biblioteki pozwoliła na wyszczególnie‑
nie sfer, które bibliotekarze mogą także rozwijać w swojej działalności
i we współpracy z innymi instytucjami, aby wspierać realizację Agendy
2030. Przeprowadzone warsztaty zainaugurowały spotkania bibliote‑
karzy województwa śląskiego w sprawie współpracy w promocji Celów
Zrównoważonego Rozwoju w bibliotekach publicznych.
• W dniach 11-14 grudnia 2017 r. przewodnicząca SBP, Joanna Paszta‑
leniec-Jarzyńska uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do bibliotek
czeskich, organizowanym przez Instytut Książki. Podczas wyjazdu polscy
bibliotekarze (ok. 50 osób) mieli okazję zobaczyć nowoczesne rozwiąza‑
nia architektoniczne w bibliotekach oraz dowiedzieć się, jak: zarządzać
nowoczesną przestrzenią biblioteczną, tworzyć i wdrażać ciekawe pro‑
gramy dla czytelników, docierać z książką do najmłodszych i do senio‑
rów, doprowadzić do odrodzenia „sztuki czytania”.
• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zwrócił się do Zarządu
Głównego SBP z prośbą o wskazanie dwóch przedstawicieli Stowarzysze‑
nia, którzy wezmą udział w pracach komisji konkursowej mającej na celu
wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora WiMBP w Gdańsku. Prze‑
wodnicząca SBP zgłosiła kol. Krzysztofa Dąbkowskiego, członka Zarządu
Głównego oraz kol. Katarzynę Kuleszę z okręgu pomorskiego SBP.
• J. Pasztaleniec-Jarzyńska i E. Stefańczyk prowadziły rozmowy z Insty‑
tutem Książki na temat kontynuacji projektu Analiza Funkcjonowania
Bibliotek w 2018 r.
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