
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 7.04.2017 r.  

 

W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie 

posiedzenie Zarządu Głównego SBP. W obradach udział wzięli członkowie ZG: Helena 

Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, 

Andrzej Jagodziński, Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-

Jarzyńska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-

Kowalska, Anna Grzecznowska, Małgorzata Hołodowicz, Marta Lach, Elżbieta Zaborowska. 

 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk.  

 

Porządek obrad ZG obejmował: 

 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn. 9.12.2016 

2. Działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2016 – marzec 2017 (E. 

Stefańczyk) 

3. Sprawozdania za 2016 r.:  

a) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP (B. Budyńska) 

b) Sprawozdanie  z działalności sekcji, komisji, zespołu ZG SBP (M. Przybysz) 

c) Sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP (S. Błaszczyk) 

d) Sprawozdanie finansowe, w tym zatwierdzenie bilansu (M. Majewska, M. 

Hołodowicz) 

4. Kongres IFLA 2017 – stan przygotowań (E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska) 

5. Jubileusz SBP (E. Stefańczyk) 

6. Analiza Funkcjonowania Bibliotek (J. Pasztaleniec-Jarzyńska) 

7. Plan pracy ZG SBP 2017 (B. Budyńska, M. Lach) 

8. Krajowy Zjazd Delegatów SBP – stan przygotowań 

a) Komitet Organizacyjny (E. Stefańczyk) 

b) Komitet Programowy (B. Budyńska) 

c) Komisja ds. Statutu (S. Błaszczyk) 

d) Komisja ds. gromadzenia i analizowania wniosków (M. Majewska) 

9. Programy i konkursy SBP 

a) Tydzień Bibliotek 2017 (J. Pasztaleniec-Jarzyńska) 

b) Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016 (J. Pasztaleniec-Jarzyńska) 

c) Bibliotekarz Roku 2016 (E. Stefańczyk) 

d) Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego (E. Stefańczyk) 

e) VI Salon Bibliotek na Targach Książki Historycznej (A. Grzecznowska) 

10. Sprawy różne 

 

 

 



 

Ad.1 

Przyjęto jednogłośnie protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 9.12.2016.  

 

Ad. 2 

W okresie grudzień 2016 – marzec 2017 odbyły się 4 warsztaty, trwa rejestracja na 5 

kolejnych. SBP przygotowywało opinie o kandydatach na stanowiska dyrektorów bibliotek 

(m.in. BG Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, WiMBP w Gdańsku, GBL). SBP 

ustosunkowało się także do projektu ustawy o jednolitej cenie książki. Kontynuowano 

współpracę z bibliotekami (BN, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Warszawie, 

Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Praga-Południe, WiMBP w Bydgoszczy, WiMBP w 

Gdańsku) oraz partnerami (MPLC, IBUK). W omawianym okresie SBP objęło patronatem 14 

imprez (konferencji, konkursów itp.). Współpraca zagraniczna obejmowała głównie kontakty 

z IFLA i prace organizacyjne związane z Kongresem IFLA 2017 we Wrocławiu. 

 

Ad. 3 

a) Kol. B. Budyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w  

2016 r. Zwróciła uwagę na zrealizowane projekty objęte grantami i dotacjami (w sumie 11), 

które umacniają pozycję Stowarzyszenia w środowisku (szczególnie projekt AFB oraz 

digitalizacja zasobów wydawniczych), a także na rozwój działalności edukacyjnej 

(organizacja kilkudziesięciu warsztatów). Podkreśliła przy tym zaangażowanie Dyrektora 

oraz pracowników Biura ZG SBP w pozyskiwanie środków na realizację projektów.  

Dyrektor Wydawnictwa SBP M. Lach przedstawiła dorobek wydawniczy za 2016 r. Ukazało 

się 18 publikacji, przy czym wszystkie pozycje z serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” oraz 

„Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia” uzyskały dofinansowanie. Wydawnictwo angażuje 

się ponadto w działania marketingowe, głównie poprzez zawieranie umów barterowych, 

pozyskiwanie sponsorów i reklamodawców, organizację stoisk podczas targów, konferencji 

itp. Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska przypomniała, że działalność Wydawnictwa 

SBP w 2016 r. została bardzo pozytywnie oceniona przez Radę Programową, która zwróciła 

szczególną uwagę na wysoki poziom publikacji. Przekazała również propozycję 

Przewodniczącego Rady, prof. D. Kuźminy, dotyczącą rozszerzenia oferty Wydawnictwa o 

publikacje spoza dziedziny bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 

Rozpoczęła się dyskusja na ten temat. Kol. M. Majewska zaproponowała profil bardziej 

literacki, obejmujący książki z zakresu literatury pięknej. Kol. B. Budyńska dodała publikacje 



niszowe, np. pisane dużą czcionką, zakupem którym byłyby zainteresowane biblioteki. Kol. 

A. Jagodziński oraz kol. H. Bednarska stwierdzili, że poszerzenie oferty wiąże się z ryzykiem, 

gdyż najpierw trzeba wyłożyć dużą sumę pieniędzy na produkcję, a ewentualny zysk nie jest 

tak odczuwalny, ponieważ rozłożony jest na kilka kolejnych lat. 

Dalsza część dyskusji dotyczyła ustawy o jednolitej cenie książki. Kol. H. Bednarska 

zauważyła, że dla dużych wydawnictw nie będzie ona miała większego znaczenia. 

Proponowane zapisy ustawy będą jednak bardzo niekorzystne dla małych wydawnictw, które 

nie będą w stanie „przyciągnąć” klienta poprzez promocje. Kol. A. Dąbrowski dodał, że 

wprowadzenie ustawy może spowodować zwiększenie liczby osób zainteresowanych 

książkami w wersji elektronicznej.  

Następnie M. Lach zwróciła uwagę na problem ze sprzedażą czasopism SBP w wersji 

elektronicznej, spowodowany usterkami programistycznymi w e-sklepie na portalu sbp.pl. 

Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska wyjaśniła, że pieniądze na naprawę e-sklepu ujęte 

są we wniosku grantowym programu „Kultury Cyfrowa”, który nie został jeszcze rozpatrzony 

przez MKiDN. 

Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte. 

b) Kol. M. Przybysz przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołów  

problemowych ZG. Szczególnie wyróżnia się zaangażowanie Sekcji Bibliotek Muzycznych 

poprzez dużą aktywność na arenie międzynarodowej. Na uznanie zasługuje również 

działalność Sekcji Fonotek, Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych, Komisji 

Zarządzania i Marketingu, Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej. Kol. E. Stefańczyk zadała 

pytanie, czy wszystkie sekcje i komisje powinniśmy rekomendować do dalszej działalności. 

Kol. B. Budyńska zauważyła, część z nich nie wykazuje aktywności, w czasopismach nie ma 

informacji o ich działaniach. Kol. S. Błaszczyk zaproponowała wprowadzenie zapisu do 

Statutu SBP, że sekcje, komisje i zespoły ZG mogą zostać rozwiązane w przypadku gdy nie 

są aktywne. Ustalono, że M. Przybysz dokona analizy działalności za kadencję i przedstawi 

propozycje rekomendacji na kolejnym posiedzeniu ZG SBP. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

c) Kol. S. Błaszczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności struktur terenowych SBP,  

zwracając szczególną uwagę na inicjowanie i realizację szeregu imprez o charakterze 

integracyjnym i edukacyjnym, we współpracy z organizatorami bibliotek, mediami 

lokalnymi, szkołami oraz innymi instytucjami kultury.  

W porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się liczba członków (o 171 osób). Spadek ten 

spowodowany jest weryfikacją liczby osób aktywnych, płacących składki członkowskie. W 



sprawie członkostwa w SBP głos zabrał kol. K. Marcinowski. Zadał pytanie, czy powinniśmy 

ściśle trzymać się zapisów Statutu mówiących o tym, że członkiem zwyczajnym SBP może 

zostać tylko bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej. Zwrócił uwagę, że szereg osób 

zatrudnionych w działach informatycznych, promocyjnych bibliotek to nie są bibliotekarze, a 

jednak mają znaczący wpływ na rozwój i działalność placówki. Za wprowadzeniem zmian w 

Statucie opowiedziała się również kol. H. Bednarska i kol. A. Dąbrowski. Kol. S. Błaszczyk 

przyjęła wniosek do rozpatrzenia przez Komisję ds. Statutu. 

Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte. 

d) Kol. M. Majewska przedstawiła sprawozdanie Skarbnika SBP. Uzyskano dodatni  

wynik finansowy. Można zauważyć zrównoważenie sytuacji finansowej, udało się 

ustabilizować źródła przychodów i kosztów. Stabilizacja finansowa porządkuje działania na 

przyszłość. Kol. M. Majewska zauważyła jednocześnie, że źródła utrzymania SBP od kilku 

lat notują stałe spadki, mimo to Stowarzyszenie realizuje stawiane sobie cele. Należy 

przyjrzeć się wysokości składek członkowskich, w wielu oddziałach są one na bardzo niskim 

poziomie (ok. 2 zł/miesięcznie). 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Główna księgowa Biura ZG SBP, M. Hołodowicz przedstawiła bilans Stowarzyszenia za 

2016 r. Podkreśliła, że uzyskano dodatni wynik finansowy, ale zauważyła też, że w 

porównaniu z poprzednim rokiem więcej okręgów odnotowało straty. Mają one jednak 

pokrycie w wysokości zgromadzonych środków na kontach.  

Bilans za 2015 r. został przyjęty (Uchwała ZG SBP nr 1/2017).  

 

Ad. 4 

Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że na bieżąco odbywają się spotkania z przedstawicielami 

BN w sprawie organizacji Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu. SBP zakończyło nabór 

wolontariuszy. Zgłosiło się ok. 370 bibliotekarzy, w tym osoby z zagranicy. Dla 

wolontariuszy zostały zarezerwowane tanie miejsca noclegowe w wyremontowanych domach 

studenckich Politechniki Wrocławskiej. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich odpowiada 

również za organizację Bulwaru Bibliotek. W tej chwili zgłosiły się 24 biblioteki, nabór jest 

nadal otwarty. Podczas Kongresu zostanie zorganizowane wspólne stoisko SBP i polskich 

bibliotek, które będą mogły wyłożyć na nim swoje materiały reklamowe. Kol. J. Pasztaleniec-

Jarzyńska podkreśliła duże wsparcie finansowe MKiDN, uruchomiona została m.in. druga 

tura naboru wniosków stypendialnych dot. udziału w Kongresie dla bibliotekarzy bibliotek 

publicznych. Poinformowała również, że w imieniu SBP zgłosiła propozycję referatu w 



ramach obrad Sekcji IFLA ds. Zarządzania Bibliotekami na temat roli stowarzyszeń 

bibliotekarskich w społeczeństwie wiedzy. O tym czy referat zostanie przyjęty do programu 

zostaniemy powiadomieni w późniejszym terminie. A. Grzecznowska dodała, że w związku z 

Kongresem IFLA we Wrocławiu, SBP szykuje publikacje okolicznościowe – o bibliotekach 

polskich (red. B. Budyńska), broszurę o SBP (red. A. Grzecznowska, J. Pasztaleniec-

Jarzyńska), numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego”. 

      

Ad.5 

Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się 20 października 2017 r. w Bibliotece 

Narodowej. W programie przewidziane jest wystąpienie Przewodniczącej Elżbiety 

Stefańczyk, referat dra Zbigniewa Gruszki z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Ludzie, czasy, 

wydarzenia. Praca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz środowiska zawodowego 

bibliotekarzy w świetle opinii jego współtwórców.”, prezentacja filmu dokumentalnego o 

SBP w reżyserii Andrzeja Sapiji, wystąpienia gości, wręczenie odznaczeń oraz koncert 

muzyki klasycznej.  

Na portalu uruchomiona została podstrona poświęcona Jubileuszowi http://www.sbp.pl/100, 

gdzie zamieszczone są m.in. materiały do pobrania, harmonogram uroczystości w okręgach i 

inne.     

 

Ad. 6 

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła prezentację na temat projektu Analiza 

Funkcjonowania Bibliotek. W roku 2016 kontynuowano prace w ramach projektu 

dotowanego przez MKiDN „Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek, 

badanie zmian i wpływu na rozwój społeczny i ekonomiczny”. Projekt, planowany na lata 

2015-2017  zakłada, w sposób obiektywny, zgodny z międzynarodowymi standardami 

zdiagnozowanie i monitorowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu bibliotek 

publicznych i pedagogicznych we wszystkich obszarach ich działania, zwłaszcza 

oferowanych usług na poziomie najmniejszych bibliotek gmin wiejskich, a także na poziomie 

regionalnym, lokalnym i ogólnopolskim. Rok 2016 był drugim rokiem wdrażania metody 

systematycznej obserwacji i oceny funkcjonowania bibliotek publicznych oraz 

pedagogicznych. W badaniu uczestniczyło 1588 bibliotek publicznych oraz 111 bibliotek 

pedagogicznych. W ramach prac eksperckich podjęto następujące działania: przekazano 

zweryfikowane tłumaczenie normy ISO 11620:2014 dot. wskaźników funkcjonalności 

bibliotek do KT nr 242 dla opracowania projektu roboczego, zakończono prace nad 

http://www.sbp.pl/100


weryfikacją tłumaczenia normy ISO 16439:2014 nt. badania wpływu bibliotek. 

Przeprowadzono analizę porównawczą metod i praktyk stosowanych na świecie w zakresie 

badania wpływu bibliotek. Przeprowadzono badania satysfakcji użytkowników w 44 

bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego, poprzedzając badanie szkoleniem 

online dla przedstawicieli bibliotek wytypowanych do udziału w badaniach. 

Ważnym środkiem promocji badań efektywności bibliotek i źródłem informacji dla 

bibliotekarzy o metodologii badań i stosowanych narzędziach był serwis internetowy projektu 

AFB. Opublikowano wyniki badań efektywności za rok 2015 prowadzonych w bibliotekach 

publicznych i pedagogicznych. Przeprowadzono szkolenia online administratorów 

merytorycznych z bibliotek publicznych i pedagogicznych. Opracowano filmy instruktażowe 

dla dyrektorów bibliotek publicznych i pedagogicznych nt. metod prowadzenia analizy 

danych biblioteki.  Odbyło się posiedzenie Rady Projektu AFB. 

Po prezentacji nastąpiła dyskusja. Kol. K. Marcinowski stwierdził, że projekt w założeniu ma 

służyć dyrektorom bibliotek do lepszej analizy i porównania. Jednak nie jest to możliwe, 

ponieważ większość danych dostępna jest anonimowo i nie wiadomo z jaką konkretnie 

biblioteką się porównujemy. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska potwierdziła, że większość 

dyrektorów przystąpiła do projektu pod warunkiem, że dane ich będą chronione. Zwróciła 

również uwagę na inny problem – nie wszyscy potrafią wykorzystać dostępne dane do 

analizy. Z tego powodu Zespół ds. Analizy Funkcjonowania Bibliotek opracowuje 

podręczniki i inne pomoce dla dyrektorów bibliotek. 

 

Ad.7 

Kol. B. Budyńska zaprezentowała plan pracy ZG SBP na 2017 r. Wymieniła tematy szkoleń, 

seminariów i konferencji, a także inne działania realizowane w ramach znowelizowanej 

„Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”. Jako priorytetowe 

wymieniła działania związane z organizacją Kongresu IFLA we Wrocławiu, Jubileuszem 

100-lecia SBP oraz Krajowym Zjazdem Delegatów. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska uzupełniła 

plan o działanie „rzecznictwo na rzecz bibliotek”, w ramach którego należy pokazywać, jak 

ważną rolę odgrywają biblioteki w zrównoważonym rozwoju.  

Plan wydawniczy omówiła dyr. Marta Lach, przypominając, że ma on charakter otwarty. 

Zakłada on wydanie 35 publikacji książkowych, w tym kilka o charakterze 

okolicznościowym.. 

Plan pracy na 2017 r. został przyjęty. 

 



Ad. 8 

a) W sprawach organizacyjnych dotyczących KZD głos zabrała A. Grzecznowska. Zjazd 

odbędzie się w dniach 20-21 października 2017 r. w Bibliotece Narodowej. Dla 

delegatów zostały zarezerwowane noclegi w Hotelu Logos. Koszt zakwaterowania 

oraz poczęstunku wyniesie ok. 30 tys. zł. Do tego należy doliczyć koszty 

przygotowania materiałów zjazdowych i inne organizacyjne. Liczbę delegatów 

pełnopłatnych szacuje się na 50 osób. W związku z tym koszt udziału delegata 

wyniesie 600 zł. 

b) Kol. B. Budyńska przygotuje i roześle do członków Komitetu Programowego KZD 

stosowne dokumenty. 

c) Kol. S. Błaszczyk poinformowała, że do Komisji ds. Statutu wpłynęło bardzo mało 

zgłoszeń. Komisja rozpatrzy zmiany, które należy wprowadzić w związku ze 

zmianami w ustawie o wolontariacie i ustawie o stowarzyszeniach. 

d) Kol. M. Majewska poinformowała o wniosku Komisji Odznaczeń i Wyróżnień dot. 

zmian w regulaminach Medalu W Dowód Uznania, Honorowej Odznaki SBP, Medalu 

Bibliotheca Magna Perennisque. Kol. E. Stefańczyk uznała, że zaproponowane przez 

KOiW zmiany należy przyjąć, ponieważ wpłyną one na usprawnienie prac Komisji. 

Jednogłośnie podjęto:  

Uchwałę ZG SBP nr 2/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Honorowej Odznaki  SBP 

Uchwałę ZG SBP nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Medalu  

WDOWÓD UZNANIA 

Uchwałę ZG SBP nr 4/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Medalu 

Bibliotheca Magna Perennisque 

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała o obowiązku przygotowania sprawozdań z 

kadencji 2013-2017. Ostateczny termin wpływu sprawozdań do Biura ZG ustalono na 30 

czerwca br.  

 

Ad. 9 

a) Tydzień Bibliotek 2017 odbywa się pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!” – 

zwycięski plakat promujący program został wydrukowany i trafi do sprzedaży, 

ogłoszono regulamin konkursu na najciekawszą inicjatywę bibliotek, zgłoszenia do 

konkursu przyjmowane są do 30 czerwca. W związku z pojawiającymi się od lat 

„nadużyciami” internautów w głosowaniu na portalu sbp.pl i koniecznością 



dokonywania weryfikacji liczby oddanych głosów należy zastanowić się nad 

rezygnacją z dotychczasowej formuły konkursu (plakat wybierany wyłącznie przez 

internautów) i rozważyć inne opcje . 

b) Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016 – Jury wyłoniło 3 laureatów, ponadto 3 biblioteki 

otrzymały wyróżnienia. Jury postanowiło także uhonorować Listami Gratulacyjnymi 

biblioteki, które w minionych latach były laureatami Konkursu i wciąż utrzymują 

wysoki poziom działań promujących czytelnictwo (MBP w Sopocie, MBP w 

Gliwicach, Książnicę Beskidzką, GBP w Juchnowcu Kościelnym). Wręczenie nagród 

odbędzie się podczas inauguracji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich, w dn. 20 kwietnia br. w Warszawie. 

c) Bibliotekarz Roku 2016 – zakończył się I etap konkursu, 12 kwietnia rozpocznie się II 

etap - głosowanie internetowe oraz ustalanie rankingów okręgowych. W konkursie nie 

wziął udziału okręg lubuski.  

d) Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego oceniła 12 publikacji 

wydanych w 2016 r., nominowanych do Nagrody. Do akceptacji ZG SBP zgłoszono 

następujące pozycje, wyłonione w drodze głosowania: 

- w kategorii podręczniki akademickie -  „Nauka o informacji” / red. Wiesław Babik. 

Warszawa: Wydawnictwo SBP 

- w kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym - „Multimedia w 

komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu” / 

Bronisława Woźniczka-Paruzel. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 

Zarząd Główny SBP jednogłośnie zatwierdził decyzję Komisji. Laureaci otrzymają 

medale i dyplomy, które zostaną wręczone podczas obchodów Jubileuszu 100-lecia 

SBP w Warszawie. 

e) Nie znamy jeszcze wyników odwołań złożonych do programu „Promocja 

czytelnictwa”, gdzie SBP ubiega się o granty na Tydzień Bibliotek oraz organizację 

VI Salonu Bibliotek.  

 

Ad. 10 

Kol. E. Stefańczyk przedstawiła wniosek Zespołu ds. Archiwum SBP, powołanego przez ZG 

SBP 27 września 2013 r. jako organ doraźny. Zespół wnioskuje o przekształcenie go w stały 

Zespół ds. Archiwum SBP, co zapewni stały nadzór nad dokumentami gromadzonymi przez 

SBP oraz systematyczne prowadzenie prac archiwizacyjnych. Zebrani członkowie ZG podjęli 



jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. Archiwum SBP Zarządu Głównego 

SBP (Uchwała ZG SBP nr 5/2017). 

Na koniec dyskutowano o zapowiedziach ukazania się na rynku nowego czasopisma 

„Biblioteki publiczne”, które stanowi konkurencję dla miesięczników wydawanych przez 

SBP. Zdaniem zebranych tytuł czasopisma jasno sugeruje, do jakiego odbiorcy jest 

skierowane i zachęca  biblioteki do zakupu. Istnieje niebezpieczeństwo, że niektóre biblioteki 

kupując nowe czasopismo zrezygnują z prenumeraty naszych tytułów.  

 

Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady. 

 

 

 


