Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 7.12.2018 r.
W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie
posiedzenie Zarządu Głównego SBP, które prowadziła kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. W
obradach udział wzięli członkowie ZG: Barbara Budyńska, Joanna Chapska, Bożena
Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka,
Sławomir Jach, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna
Potęga,

Marzena

Przybysz

oraz

zaproszeni:

Małgorzata

Dargiel-Kowalska,

Anna

Grzecznowska, Marta Lach, Mariusz Próchnicki. Porządek obrad spotkania obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn. 8.12.2017
2. Najważniejsze działania w okresie styczeń - grudzień 2018, w tym:
a) działalność edukacyjno-szkoleniowa
b) działalność wydawnicza
c) Analiza Funkcjonowania Bibliotek
d) współpraca międzynarodowa
e) Baza Członków SBP
3. Sytuacja finansowa SBP
4. Projekt Wytycznych Zarządu Głównego SBP w sprawie ustalenia wysokości, sposobu
oraz terminu wnoszenia składek członkowskich
5. Plan pracy ZG SBP na 2019 r.
6. Granty 2019
7. Tydzień Bibliotek 2019 – wybór hasła
8. Zatwierdzenie składu Jury Nagrody Naukowej SBP im. prof. Marii Dembowskiej na
kadencję 2017-2021
9. Bibliotekarz Roku 2018
10. Sprawy różne

Ad.1
Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 21.06.2018. Kol. A.
Jagodziński zgłosił, że nie otrzymał materiałów rozsyłanych do członków ZG przed
posiedzeniem. Z uwagi na fakt, że wszystkie materiały na Zarząd zostały wysłane członkom
ZG elektronicznie, Biuro ZG SBP sprawdzi funkcjonowanie poczty na serwerze home.pl.

Ad. 2
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska podsumowała działalność ZG w 2018 r.:
a) prowadzona była intensywna działalność edukacyjna; odbyło się 31 warsztatów, w
tym 2 w formie e-learningu. Udział w szkoleniach realizowanych w ramach grantów z
MKiDN był bezpłatny. W omawianym okresie zorganizowano 3 konferencje:
Obecność książki w życiu młodego pokolenia (18-19.06.2018), Biblioteka XXI wieku:
nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje – IV
edycja. 10 lat po Kielcach, kilka lat po Poznaniu… czy to już koniec epoki wielkich
gmachów bibliotecznych? (17-18.10.2018), Automatyzacja bibliotek: Biblioteka w
cyberprzestrzeni (13-14.11.2018),
b) działalność

wydawnicza:

oprócz

systematycznego

wydawania

czasopism

opublikowano 14 książek, w tym w seriach: Nauka-Dydaktyka-Praktyka 6 pozycji,
Literatura dla dzieci i młodzieży – 3, Propozycje i Materiały – 3, Biblioteczka
Poradnika Bibliotekarza – 1, poza seriami – 1. Dodatkowo wydano Ofertę
Wydawnictwa SBP (2 numery), Statut SBP, Biuletyn Informacyjny ZG SBP, plakat TB
2018 oraz ulotki reklamowe. Czasopisma „Poradnik Bibliotekarza” oraz „Przegląd
Biblioteczny” otrzymały dofinansowanie z MKiDN. Do MNiSW zostały złożone
wnioski do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na rozwój czasopism
„Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”. Podjęto ponadto
starania o zakwalifikowanie Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP do
wykazu wydawnictw naukowych, który przygotowuje resort nauki,
c) kontynuowano

realizację

projektu

Analiza

Funkcjonowania

Bibliotek,

dofinansowanego z Instytutu Książki. W 2018 r. w projekcie uczestniczyło 2336
bibliotek publicznych wraz z filiami (prawie 92% wszystkich bibliotek publicznych w
Polsce), co jest bardzo dobrym wynikiem. Trwają rozmowy z IK w sprawie dalszego
finansowania projektu. Kontynuacja projektu AFB jest, w opinii nie tylko środowiska
bibliotekarskiego, absolutnie konieczna z uwagi na znaczenie badania efektywności
działalności bibliotecznej i jego wpływu na kształtowanie kierunków rozwoju usług
bibliotecznych oraz wypracowanie skutecznych metod wzrostu poziomu czytelnictwa
w Polsce. Obecnie zebrane dane obejmują lata 2012-2017,
d) współpraca międzynarodowa SBP w 2018 r. obejmowała: wyjazd kol. J. PasztaleniecJarzyńskiej na Kongres IFLA do Kuala Lumpur; udział członków Sekcji Bibliotek
Muzycznych w Kongresie IAML w Lipsku (22-27.07.2018); wizytę w Polsce
bibliotekarzy mołdawskich (kwiecień); udział kol. S. Błaszczyk w Jubileuszu

Biblioteki Polskiej w Essen (18.11.2018). Współpraca międzynarodowa jest w dużym
stopniu limitowana środkami finansowymi. Przewodnicząca SBP wraz z Konferencją
Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz dyrektorem BN prowadziła
rozmowy z przedstawicielem MKiDN (M. Adamkowskim) na temat dofinansowania
udziału polskich bibliotekarzy w wydarzeniach zagranicznych. Pani przewodnicząca
zobowiązała się do przesłania w początkach 2019 r. stosownego pisma do MKiDN.
Kol. Ż. Kubic zaproponowała wspólne wystąpienie, wraz z Konferencją Dyrektorów
Akademickich Szkół Polskich, do MNiSW w sprawie dofinansowania współpracy
międzynarodowej. Pomysł ten obiecała pilotować kol. M. Furgał, która dodała także,
że prezydent Poznania, podczas rozmów dot. przygotowań do

Forum Młodych

Bibliotekarzy, wyraził chęć organizacji Forum o charakterze międzynarodowym. A.
Grzecznowska poinformowała o nadesłanym do Biura zaproszeniu na IV Europejskie
Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. na
Ukrainie; organizator (Ukraińskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy) pokrywa referentom
koszty akredytacji. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poprosiła o zgłaszanie do końca
2018 r. do Biura ZG propozycji udziału w forum,
e) kontynuowano prace związane z dostępem do Bazy Członków SBP, administratorzy
okręgowi i oddziałowi powinni przesłać do Biura ZG SBP uchwały powołujące ich do
pełnienia tej funkcji w kadencji 2017-2021 oraz podpisane upoważnienia stanowiące
zał. nr 2 do Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w SBP.

Ad. 3
Omawianie sytuacji finansowej SBP rozpoczęła dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska.
Rok 2017 zakończono ujemnym wynikiem i zaległościami w płatnościach dla autorów oraz
redakcji miesięczników. Ubiegłoroczne długi zostały w większości uregulowane w pierwszej
połowie 2018 r. Notowany jednak nadal spadek przychodów ze sprzedaży książek i
czasopism zmusił do podjęcia kolejnych oszczędności i spowodował w efekcie wstrzymanie
wypłaty honorariów autorskich za artykuły opublikowane w 2018 r. w „Bibliotekarzu” i
„Poradniku Bibliotekarza” oraz zaległości w płaceniu honorariów redakcyjnych, a także
zobowiązań pracowniczych. Z Biura ZG SBP odeszło trzech pracowników i nie było
możliwości zatrudnienia na ich miejsce nowych osób. Lukę finansową starano się częściowo
wypełnić aplikując o nowe granty do MKiDN. W 2018 r. realizowanych było rekordowo
dużo, bo aż 10 zadań objętych dofinansowaniem. Ze środków własnych finansowane były
ponadto zadania o dużym znaczeniu środowiskowym, na które nie uzyskaliśmy grantów

(Tydzień Bibliotek). W związku z decyzją Zarządu Głównego z dnia 21.06.2018 o
zaprzestaniu płacenia honorariów autorskich w miesięcznikach „Bibliotekarz” i „Poradnik
Bibliotekarza” za artykuły o charakterze promocyjnym, do autorów został wysłany list z
propozycjami rekompensat, który spotkał się na ogół z pozytywnym odzewem.
A. Grzecznowska nawiązała również do starań o ujęcie Wydawnictwa Naukowego i
Edukacyjnego SBP w wykazie wydawnictw naukowych MNiSW. Podkreśliła, że dostanie się
na taką listę będzie miało znaczenie nobilitujące i może wpłynąć na zwiększenie liczby
propozycji wydawniczych. Z drugiej strony obowiązujące zasady aplikacji do programu
„Wsparcie dla czasopism naukowych”, które wymagają od wydawcy deklaracji publikowania
czasopism w otwartym dostępie, z czasem wyłącznie w języku angielskim stwarzają
niebezpieczeństwo znacznego zmniejszenia dochodów ze sprzedaży wydawnictw SBP.
Dyrektor Biura ZG poruszyła także kwestie finansowe dot. budowy nowego portalu
sbp.pl. W ocenie specjalistów-informatyków oraz redaktora portalu naprawiających portal po
ataku hakerskim jest pilna potrzeba budowy nowego, uproszczonego serwisu, z wydzielonym
sklepem. Wstępny koszt prac programistyczno-informatycznych oszacowano na ok. 30 tys. zł.
W dyskusji kol. J. Potęga zgłosiła problemy w pracy zespołu, który miał zająć się oceną
funkcjonalności portalu. Zasugerowała potrzebę wsparcia, np. studentów. Kol. Z. Gruszka
stwierdził, że pomocne w pracach zespołu może być narzędzie Google Analytics i obiecał
skontaktować się w tej sprawie z redakcją portalu.
Następnie głos zabrał główny księgowy Biura ZG SBP, M. Próchnicki. Poinformował,
że od stycznia 2019 r. zmienia się sposób przekazywania dokumentów do urzędów
skarbowych. Okręgi, które zawierały umowy cywilno-prawne, będą musiały przesyłać
dokumenty do urzędów skarbowych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie
rozesłana do struktur SBP.
Na zakończenie tego punktu porządku obrad przewodnicząca SBP przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2017 r. Zebraną kwotę w
wysokości 2966,25 zł. członkowie ZG jednogłośnie postanowili przeznaczyć na cele
statutowe, głównie na modernizację portalu sbp.pl (Uchwała ZG nr 7/2018).

Ad. 4
Projekt Wytycznych Zarządu Głównego SBP w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz
terminu wnoszenia składek członkowskich przedstawiła kol. B. Chlebicka-Abramowicz,
skarbnik Zarządu Głównego SBP. Dokument został sporządzony w celu ujednolicenia

wysokości, sposobu i terminu przekazywania składek oraz określenia zasad dysponowania
nimi. Obowiązek sporządzenia wytycznych nakłada na Zarząd Główny również Statut SBP.
Najważniejsze propozycje zawarte w dokumencie dotyczą:
- wysokości składki (proponowana składka wynosi 8 zł miesięcznie)
- wysokości ulg (członkowie honorowi – ulga 100 %, emeryci i renciści – 50%)
- sposobu podziału składek (25% zostaje w kole, 25% przekazywane jest do oddziału, 25% do
okręgu i 25% do Zarządu Głównego); ZG przeznacza otrzymane składki na: utrzymanie i
rozwój portalu, wsparcie działalności komisji, sekcji i zespołów, wsparcie czasopism oraz
inne cele uzgodnione przez ZG.
Projekt wzbudził wiele kontrowersji i rozpoczęła się ożywiona dyskusja, w której głos zabrali
kolejno:
kol. J. Chapska – w okręgu lubelskim sprzeciw budzi proponowana wysokość składki (często
najaktywniejsi bibliotekarze pracują na część etatu, za niewiele ponad najniższą krajową) oraz
sposób podziału (obecnie w kołach zostaje 75% składki). Obawia się, że przyjęcie
proponowanych wytycznych może doprowadzić do odejścia z SBP sporej grupy członków z
okręgu. Proponuje określić składkę w wysokości 4 zł.,
kol. A. Jagodziński – podziela obawy o niebezpieczeństwie odejścia większości członków w
przypadku ustalenia składki w proponowanej wysokości. Ma również wątpliwości, czy
sformułowanie „ustala się wysokość składki…” jest zgodne ze Statutem SBP. Proponuje
zapis „Zaleca się, aby najniższa składka nie wynosiła mniej niż 4 zł” oraz dodanie do
paragrafu, w którym mowa o tym, na co ZG przeznacza otrzymane składki zapisu
„dofinansowanie udziału delegatów w KZD”. W okręgu podkarpackim wysokość składki
została przyjęta uchwałą przez Okręgowy Zjazd Delegatów, więc jej zmiana w trakcie
kadencji jest niemożliwa, sprawę należy poruszyć na kolejnym KZD. Uważa, że
przewodnicząca SBP powinna zwrócić się do wszystkich członków z wyjaśnieniem, dlaczego
Zarząd Główny chce wprowadzić zmiany dotyczące składek,
A.Grzecznowska – podczas ostatniego KZD były głosy, że to nie jest miejsce na dyskusję dot.
składek. Uważa, że wytyczne należy przyjąć jak najszybciej, gdyż są one elementem
porządkowania finansów Stowarzyszenia. Przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu ZG
przedstawiła wyniki analizy gospodarki składkami w innych organizacjach pozarządowych
oraz stowarzyszeniach o podobnym profilu i nie znalazła żadnej, w której składka
członkowska nie jest przekazywana do zarządu głównego. Uważa ponadto, że to członkowie
ZG SBP, a nie przewodnicząca powinni w pierwszej kolejności informować członków w
swoich okręgach o sytuacji Stowarzyszenia,

kol. J. Potęga – w okręgu mazowieckim temat składek dopiero będzie dyskutowany, ma
obawy, że kwota 8 zł może być uznana, jako zbyt wysoka. Jako przewodnicząca Zarządu
Okręgu SBP pozytywnie odniosła się do propozycji równego podziału składek między koła,
oddziały, okręgi i ZG (obecnie do okręgu mazowieckiego trafia bardzo niewielka część
składek). Kol. B. Chlebicka-Abramowicz dodała, że jak wynika z przeprowadzonej analizy są
koła, które nie mają do swojej dyspozycji żadnych środków ze składek,
kol. Ż. Kubic – okręg małopolski negatywnie odnosi się do propozycji zawartych w
Wytycznych. Członkowie zapowiadają rozwiązanie wielu kół, jeśli wysokość składki zostanie
podniesiona do 8 zł. Sprzeciw budzi również propozycja przekazywania do ZG 25% składki,
(proponuje maksymalnie 10%). Składka na poziomie 4 zł może będzie do zaakceptowania
przez członków za jakiś czas, nie w chwili obecnej. Poinformowała również, że w okręgu
pojawiają się glosy dot. przeprowadzenia audytu finansów Zarządu Głównego,
kol. M. Furgał – proponuje podniesienie składki do 4 zł., jest za podziałem składki
zaproponowanym w Wytycznych Uważa, że członków trzeba informować o sytuacji
finansowej SBP już na poziomie koła,
kol. K. Dąbkowski – na zjeździe okręgowym w okręgu warmińsko-mazurskim podjęto
uchwałę o utrzymaniu dotychczasowej wysokości składek, a więc okręg nie mógłby w
kadencji 2017-2021 realizować zaleceń ZG,
A.Grzecznowska – Wytyczne… powinny zostać przyjęte teraz, aby były wskazówką podczas
kolejnych zjazdów przy podejmowaniu uchwał dot. składek.
kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska – Wytyczne… muszą być tak sformułowane, aby były
wykonalne dla wszystkich okręgów.
kol. K. Dąbkowski - najmniejsze kontrowersje projekt Wytycznych… budzi wśród
bibliotekarzy akademickich. Zwrócił uwagę, że dla przewodniczących oddziałów ważne jest
to, co postanowi KZD, a nie Zarząd Główny. Wnioski z konsultacji w okręgu warmińskomazurskim: w wyniku podziału składek koło otrzymuje 50 %, druga połowa do podziału
między oddział, okręg i ZG, przy założeniu, że składki przekazane ZG wracają do członka w
postaci dofinansowania wyjazdów studyjnych, udziału w konferencjach itp. Członkowie
pytają również, czemu Stowarzyszenie wydaje dwa miesięczniki, zamiast połączyć oba tytuły
w jeden.
kol. Ż. Kubic – członkowie okręgu małopolskiego mają podobne odczucia co do czasopism
SBP. W okręgu padają propozycje, aby wydawać czasopisma jedynie w wersji elektronicznej,
bez płacenia honorariów. Ceny czasopism, podobnie jak ceny warsztatów SBP są wysokie.
Spytała, czy była przeprowadzona analiza przydatności czasopism,

kol. B. Budyńska – analiza została przeprowadzona 4 lata temu i jej wynik wskazywał na
dużą przydatność czasopism dla bibliotekarzy.
kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska – miesięczniki w 2019 r. będą obchodziły swoje jubileusze,
przy tej okazji planowane jest przeprowadzenie kolejnej analizy,
kol Ż. Kubic – obserwuje brak świadomości wśród bibliotekarzy, czym jest SBP.
Stowarzyszenie jest bardziej postrzegane jako związek zawodowy. Jest małe zainteresowanie
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, szkoleniami - nawet bezpłatnymi,
kol. Z. Gruszka – składka określona w Wytycznych… powinna być niższa niż obecnie
proponowana, można ją będzie podnieść przy następnym KZD. Proponuje nie wymieniać
szczegółowo, na co ZG przeznaczy przekazaną część składek, tylko wprowadzić zapis „na
cele statutowe”. Zwrócił również uwagę na brak zapisu w dokumencie o ulgach dla członków
wspierających.
Kol. A. Jagodziński – proponuje nie przyjmować na razie dokumentu, tylko rozpocząć nad
nim dyskusję, również w strukturach.
Dyskusję podsumowała przewodnicząca SBP, podkreślając przy tym, że na Zarządzie
Głównym ciąży odpowiedzialność za finanse SBP. Do 31 stycznia 2018 r. zostanie
przygotowana nowa wersja Wytycznych… z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Projekt
zostanie rozesłany do konsultacji w okręgach i będzie omawiany na posiedzeniu Prezydium
ZG SBP w lutym 2019. A. Grzecznowska dodała, że w czerwcu 2019 r. planowane jest
posiedzenie Zarządu Głównego połączone ze spotkaniem z przewodniczącymi okręgów. Do
tego czasu uchwała zatwierdzająca Wytyczne… powinna być już podjęta. Wyraziła swoje
zaniepokojenie brakiem konstruktywnych propozycji wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się
Stowarzyszenie. Przypomniała, że członkowie ZG mają obowiązek troski o przyszłość
Stowarzyszenia.

Ad.5
Kol. B. Budyńska przedstawiła wstępny Plan pracy ZG SBP na 2019 r. Zwróciła uwagę na
proponowane konferencje: Obecność książki w życiu młodego pokolenia (kontynuacja cyklu
zainicjowanego w 2018 r., w 2019 r. tematyka dotyczyć będzie książki dla młodzieży) oraz
Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek (konferencja z tego cyklu odbyła się w 2017
r.). Przedstawiła proponowany terminarz spotkań w 2019 r. –15.02 (Prezydium), 5.04
(Prezydium i ZG), 14.06 (spotkanie z przewodniczącymi okręgów), 27.09 (Prezydium), 13.12
(Prezydium i ZG). W uzupełnieniu kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o
planowanych bezpłatnych warsztatach z podnoszenia kompetencji informatycznych, a dyr. A.

Grzecznowska - o kursie bibliotekarskim dla bibliotekarzy pracujących w bibliotekach bez
wykształcenia kierunkowego. Planowane jest uruchomienie kursu łączonego (stacjonarnego i
e-learningowego).

Ad. 6
A.Grzecznowska wymieniła tytułu projektów zaplanowanych na 2019 r., na realizację których
złożono wnioski do MKiDN:
- Realizacja XVI edycji ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek
- Historyczne wędrówki z biblioteką
- „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych
biblioteki” – cykl szkoleń online
- Książka na deskach teatru w bibliotece
- W pracowni dawnych mistrzów
- Digitalizacja publikacji wydanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i konwersja
na format PDF
- Archiwa dźwiękowe w Polsce - kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja
- Józef Grycz (1890-1954) - organizator polskiego bibliotekarstwa
- Wydawanie miesięcznika "Poradnik Bibliotekarza" w latach 2019-2020
Ponadto SBP złożyło wnioski do 2 programów MNiSW:
- w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (wnioski na ZIN oraz na kontynuację
projektu „Źródła do badań fonografii”),
- w ramach programu Wsparcie dla Czasopism (Przegląd Biblioteczny, ZIN).
Przewodnicząca SBP podziękowała dyrektor Biura ZG SBP A. Grzecznowskiej za
zaangażowanie i ogromną pracę nad przygotowaniem wszystkich wniosków.

Ad.7
Propozycje haseł na Tydzień Bibliotek 2019 zgłaszały do Biura ZG SBP struktury terenowe.
Zebrani członkowie Zarządu jednogłośnie wybrali hasło #biblioteka, które nadesłała kol. J.
Chapska (okręg lubelski). Została ona poproszona o przygotowanie szczegółowego
uzasadnienia, które wraz z hasłem zostanie zamieszczone na portalu sbp.pl.

Ad. 8
Przewodnicząca SBP ogłosiła propozycję składu Jury na kadencję 2017-2021 w konkursie
Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej, do którego weszli: dr hab. Mariola

Antczak, prof. dr hab. Elżbieta Gondek, prof. dr hab. Jadwiga Konieczna, Marta Lach
(sekretarz), dr hab. Remigiusz Sapa, prof. dr hab. Bogumiła Staniów, dr hab. Maja
Wojciechowska, prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, prof. dr hab. Elżbieta Barbara
Zybert (przewodnicząca). Zebrani zgłosili kolejne osoby do Jury: dr hab. Anna Gruca, dr hab.
Anita Has-Tokarz, dr Małgorzata Kowalska. Jeśli zgłoszone osoby wyrażą zgodę, zostaną
włączone do składu Jury.
Pod koniec listopada br. SBP ogłosiło kolejną edycję Nagrody Młodych. Do 31 stycznia 2019
r. można nadsyłać prace zrealizowane w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 oraz
2017/2018. Rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu 2019 r.

Ad. 9
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian zasad
przeprowadzenia konkursu Bibliotekarz Roku 2018. W związku z planowaną modernizacją
portalu www.sbp.pl, wybór laureatów II etapu konkursu będzie odbywał się wyłącznie
poprzez kapituły powołane przez zarządy okręgów. Zwraca się uwagę, aby kapituły były
reprezentatywne dla danego środowiska i składały się co najmniej z członków zarządu okręgu
oraz przewodniczących oddziałów w strukturze danego okręgu. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie (Uchwala ZG SBP nr 8/2018).

Ad. 10
Sprawy różne:
a) Przewodnicząca SBP poinformowała, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce

- Dz.U. 2018 poz. 1669) i związanej z nimi

konieczności zmian w statutach uczelni, Sekcja Bibliotek Naukowych SBP
przygotowała ankietę dotyczącą aktualnej sytuacji bibliotekarzy zatrudnionych w
bibliotekach akademickich. Zebrane informacje i opinie będą pomocne w
wypracowaniu stanowiska SBP w sprawie statusu bibliotekarzy akademickich.
Ankieta jest zamieszczona na portalu sbp.pl i będzie aktywna do 21 grudnia br.
b) W związku z obowiązującymi przepisami RODO, powstają branżowe kodeksy
postępowania, które sprecyzują w jaki sposób, w jakim zakresie i przy pomocy jakich
narzędzi podmioty powinny się stosować się do RODO. SBP we współpracy z Sylwią
Czub-Kiełczewską planuje opracowanie i wydanie takiego kodeksu dla bibliotekarzy.

c) A. Grzecznowska zaapelowała o zamieszczanie logo SBP na wszystkich materiałach
promujących imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury SBP.
Zachęcała do występowania o patronat medialny do redakcji „Bibliotekarza” i
„Poradnika Bibliotekarza”. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska dodała, że wydarzenia ze
struktur są obszernie promowane w mediach społecznościowych prowadzonych przez
SBP (Facebook, Instagram) i również zachęcała do skorzystania z tej formy promocji.
Na zakończenie spotkania przewodnicząca SBP złożyła wszystkim obecnym życzenia
świąteczne.

