
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 8.12.2017 r. 

 

W dniu 8 grudnia 2017 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej 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 Pasztaleniec-Jarzyńska, 

Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-

Kowalska, Anna Grzecznowska, Marta Lach. 

 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.  

 

Porządek obrad ZG obejmował: 

1. Zatwierdzenie protokółu z pierwszego posiedzenia ZG SBP w dniu 21 października 

2017 r. 

2. Informacja 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: realizacja Wniosków KZD  

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   

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 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 bibliotek (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 organizacja 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. 

Czasopisma 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, warsztaty 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 

przewodniczącego IAML w kadencji 2017-2020. Jednym z najważniejszych projektów 

kontynuowanych przez SBP w 2017 r. była Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Obecnie 

trwają rozmowy z IK nad możliwością dalszego finansowania projektu.  

 

Ad. 3 

Kol. M. Przybysz poinformowała o spotkaniach sprawozdawczo-wyborczych 

organizowanych przez sekcje, komisje i zespoły działające przy ZG SBP. Wybory odbyły się 

już w Sekcji Bibliotek Muzycznych (nową przewodniczącą została Hanna Bias z BG 

Akademii Muzycznej w Katowicach), Sekcji Fonotek (przewodniczącą pozostała ponownie 

dr Katarzyna Janczewska-Sołomko z BN), Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 

(nową przewodniczącą została dr Agata Arkabus z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

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 posiedzenia. 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 okręgach dostępne są na portalu w zakładce www.sbp.pl/100.  

 

Ad. 5 

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła wnioski z KZD zebrane i opracowane przez 

Komisję Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów SBP pod przewodnictwem kol. 

M. Kycler. Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze wnioski i możliwości ich realizacji. 

I. Promocja działalności SBP: 

- nowe formy materiałów reklamowych (np. komiksy, kalendarze) – wniosek warty 

włączenia do planu pracy na 2018 r., wymaga znalezienia osób zajmujących się taką 

formą promocji; Biuro ZG wydrukowało na 2018 r. kalendarz ścienny, który zostanie 

przekazany członkom ZG, okręgom SBP oraz członkom honorowym. Część egzemplarzy 

zostanie przeznaczona do promocji prenumeraty czasopism (jako prezent/gratis),  

- przygotowanie gadżetów dedykowanych edycjom konkursu Bibliotekarz Roku – 

dyrektor Biura ZG SBP dr Anna Grzecznowska poinformowała, 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 wydawnictwa SBP. 

 

II. 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 zaproponowała koleżeńską pomoc kol. J. Krawczyka, który jest bardzo 

dobrze zorientowany w sprawach prawnych dot. bibliotek akademickich (nie jest jednak 

prawnikiem, więc nie może wydawać opinii prawnych). Kol. J. Potęga zgłosiła pomysł 

http://www.sbp.pl/100


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 wojewódzkie, 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 realizowany jest z 

wykorzystaniem portalu sbp.pl  

- obligatoryjny udział przedstawicieli struktur SBP w szkoleniach doskonalących 

działalność statutową – J. Pasztaleniec- Jarzyńska podkreśliła, że ZG nie może nakazywać 

udziału w szkoleniach, możliwa 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 informacja, jakie dane powinny być zawarte w 

sprawozdaniach. 

 

III. 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. 

 

IV. Edukacja i aktywizacja środowiska bibliotekarzy: 

- utworzenie Sekcji ds. Edukacji Bibliotekarskiej i Zawodu Bibliotekarza – 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.  

 

V. Ochrona i wzmocnienie prestiżu zawodu bibliotekarza 



Podczas dyskusji padła propozycja kol. A. Jagodzińskiego zorganizowania kolejnej 

konferencji na temat sieci bibliotecznej w Polsce. 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 różnice w podejściu środowiska 

bibliotekarzy do kwestii deregulacji zawodu; jest grupa pracowników bibliotek, którzy 

cieszą się z tego, że nie muszą podnosić swoich kwalifikacji. Nawiązał również 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 promocja czytelnictwa. 

 

VI. 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 działalności 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 2010-2021”. 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 

polskich 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 

publikacji nt. działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek. 

 

Ad. 8 

Przewodnicząca SBP przedstawiła propozycje rad redakcyjnych czasopism 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 Głównego SBP, 

uchwalony na KZD. Dyskutowano nad projektem Regulaminu 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) członków Zarządu Głównego. Regulamin z naniesionymi poprawkami został 

przyjęty (Uchwala 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 warsztatów. Zaznaczyła, że składki członkowskie nie wpływają do Biura ZG.  

Przedstawiła również rozliczenie finansowe organizacji KZD. Szczegółowa 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 przeznaczone na cele statutowe.  

Ad. 12 

Z nadesłanych propozycji haseł promujących Tydzień Biblioteka 2018 wybrano hasło 

zgłoszone przez okręg opolski (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. Hasło mówi o swobodnym 

dostępie do książki i biblioteki, podkreśla 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 Bibliotekarz Roku (zapis 

dotyczący nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych). Korekta została wprowadzona, 

a regulamin zatwierdzony.  

 

Ad. 14 

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o prośbie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego o wskazanie dwóch przedstawicieli SBP, którzy wezmą udział w 

pracach komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora 

WBP w Gdańsku. Zaproponowała kol. K. Dąbkowskiego jako przedstawiciela Zarządu 

Głównego (który wyraził zgodę) oraz kol. K. Kuleszę z okręgu pomorskiego SBP. 

 

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zakończyła obrady. 

 

 

 


