
 

 

Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP 

  

W dniu 26 września 2018 r. odbyło się, w siedzibie Wydawnictwa Naukowego i 

Edukacyjnego SBP, posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP, które prowadziła Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 

posiedzeniu uczestniczyli ponadto: Sylwia Błaszczyk, Barbra Budyńska, Bożena Chlebicka-

Abramowicz, Małgorzata Furgał, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Marta Lach.   

Na początku spotkania omówiono najważniejsze działania podjęte  w okresie 

czerwiec-wrzesień 2018: 

- rozstrzygnięcie konkursu Tydzień Bibliotek 2018; zwyciężyła Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli,  

- działalność międzynarodową: wyjazd przewodniczącej SBP na Kongres IFLA w Kuala 

Lumpur oraz udział członków Sekcji Bibliotek Muzycznych w Kongresie IAML, Lipsk, 22-

27.07); Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska omawiając przebieg Kongresu IFLA podsumowała 

wyniki badań dot. wdrożenia projektu Global Vision (obejmuje on m.in. kwestie rozwoju i 

działania bibliotek.) Opracowaniem ankiety na ten temat ma zająć się zespół w składzie: B. 

Budyńska, S. Błaszczyk, J. Potęga,  

- realizację grantów przyznanych przez MKiDN (10 projektów); 

- działalność szkoleniową (w omawianym okresie odbyło się 5 warsztatów); 

- przygotowania do konferencji (Konferencja z cyklu Biblioteka XXI wieku: nowoczesna 

architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje pt.: IV edycja. 10 lat po 

Kielcach, kilka lat po Poznaniu… czy to już koniec  epoki wielkich gmachów bibliotecznych?;  

17-18 października, Warszawa oraz Konferencja z cyklu: Automatyzacja bibliotek, pt.:  

Biblioteka w cyberprzestrzeni, 13-14  listopada, Warszawa);  

- działalność wydawniczą ( ukazało się m.in. 5 pozycji książkowych),   

Następnie M. Lach przedstawiła plan wydawniczy na ostatni kwartał 2018 r.; obejmuje on 

6 publikacji książkowych i 4 tytuły czasopism. 

Przewodnicząca SBP poinformowała, że w związku ze zmianą siedziby Biura Zarządu 

Głównego SBP (przeprowadzka do innej części budynku BN) należy wprowadzić  zmiany w 

niektórych zapisach dokumentu „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych 



osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” (punkt IV i V). Stosowne zmiany 

Prezydium przyjęło Uchwałą nr 2/2018. 

Kolejną część obrad poświęcono finansom SBP; trudną sytuację finansową pogłębiają 

dodatkowo opóźnienia w przekazywaniu dotacji ministerialnych na realizacje grantów w 

2018 r. Nadal utrzymuje się spadek przychodów ze sprzedaży czasopism i książek. 

Przewodnicząca SBP powołała zespół, którego zadaniem będzie analiza sytuacji finansowej 

SBP i szczegółowe określenie jej przyczyn. W skład zespołu weszli: B. Chlebicka-

Abramowicz, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, M. Próchnicki, A. Grzecznowska, M. Lach. 

Kol. B. Chlebicka-Abramowicz, skarbnik ZG SBP, omówiła projekt wytycznych ZG 

SBP dot. zasad zbierania i gospodarowania składkami członkowskimi. W dyskusji nad 

projektem zaproponowano zmiany w niektórych paragrafach. Ustalono, że po ich 

wprowadzeniu projekt zostanie przesłany do okręgów. 

Kolejnym tematem była baza członków SBP. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska 

poinformowała, że błędy programistyczne w bazie zostały usunięte. Zarządy okręgów 

otrzymają stosowne pisma, po przesłaniu do Biura ZG SBP uchwał w sprawie powołania 

administratorów w okręgach i oddziałach, osobom tym zostaną nadane odpowiednie 

uprawnienia. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania bazy należy zgłaszać do Joanny 

Filimonow, redaktora portalu sbp.pl.  

Przewodnicząca SBP przypomniała o pracy zespołu pod kierunkiem Joanny Potęgi, 

który zajmuje się uporządkowaniem treści na portalu sbp.pl. 

W sprawach różnych Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o 

przygotowaniach do 12. Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się w dniach 12-13 

września 2019 r. w Poznaniu, pod hasłem „Bibliotekarz do POZnania”.  

Wiceprzewodnicząca SBP, Małgorzata Furgał zwróciła uwagę na sygnalizowane 

zagrożenie braku dofinansowania katalogu NUKAT przez MNiSW, w związku z planami 

wdrożenia projektu BN „e-usługa OMNIS”.  

Kol. B. Budyńska odniosła się do konferencji pt.: „Obecność książki w życiu młodego 

pokolenia” (czerwiec 2018) i uznając ją za bardzo udaną wystąpiła z propozycją organizacji 

cyklu konferencji poświęconych czytelnictwu dzieci i młodzieży (np. co 2 lata).  

Kol. J. Potęga zaproponowała utworzenie platformy do korespondencji dla członków 

ZG i zorganizowanie szkolenia na ten temat. Umożliwiłoby to kontaktowanie się z 

pominięciem poczty elektronicznej.  

  

 


