
 

 

Protokół  

z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

 w dniu 25.09.2019 r.  

 

W dniu 25 września 2019 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie posiedzenie 

Zarządu Głównego SBP, poprzedzone 2-dniowym spotkaniem członków ZG z przedstawicielami okręgów SBP.  

 

W obradach udział wzięli członkowie ZG: Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof 

Dąbkowski, Małgorzata Furgał,  Andrzej Jagodziński, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Rozalia Podgórska, 

Joanna Potęga, Marzena Przybysz. 

 

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

 

Porządek obrad ZG obejmował: 
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn. 5.04.2019 

2. Przyjęcie dokumentu Wytyczne Zarządu Głównego SBP w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz 
terminu wnoszenia składek członkowskich   

3. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego SBP 

4. Konkursy SBP – założenia na 2020 r. 
5. Sprawy różne 

 
 Ad. 1.  Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 5.04.2019 r. 

 

 Ad. 2.   Przyjęto jednogłośnie Wytyczne Zarządu Głównego SBP w sprawie ustalenia wysokości, 

sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich (Uchwała ZG SBP nr 3/2019).    

 

 Ad. 3.  Z uwagi na rezygnację z członkostwa w SBP kol. Dariusza Florka, członka ZG, powstała 

konieczność uzupełnienia składu Zarządu Głównego SBP. Kol. M. Furgał zgłosiła na posiedzeniu 5 kwietnia 

2019 r. kandydaturę Pawła Pioterka – starszego kustosza dyplomowanego Biblioteki Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu, sekretarza Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu. Przewodnicząca SBP ogłosiła głosowanie 

i kandydatura kol. P. Pioterka została jednogłośnie przyjęta (Uchwała ZG SBP nr 4/2019). 

 

 Ad. 4. W 2020 r. SBP będzie kontynuowało realizację swoich programów i konkursów. Z tego 

względu jeszcze w 2019 r. zostanie wybrane i ogłoszone hasło Tygodnia Bibliotek 2020. Biuro ZG SBP roześle 

stosowną informację do struktur SBP z prośbą o zgłaszanie propozycji. Zarząd Główny dokona wyboru hasła 

w grudniu br.  Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała również o utrzymaniu ubiegłorocznej formuły 

wyboru Bibliotekarza Roku (przez kapituły powołane w okręgach). Kol. A. Jagodziński zaapelował o powrót 

do głosowania internetowego, które bardzo mobilizowało środowisko bibliotekarskie.  Przewodnicząca SBP 

wyjaśniła, że obecnie jest to niemożliwe ze względu na ograniczenia techniczne portalu sbp.pl. Podkreśliła, 

że głosowanie internetowe zmniejsza szanse bibliotekarzy naukowych, a zwiększa bibliotekarzy szkolnych. 

Przypomniała jednocześnie, że kapituły okręgowe powinny składać się z możliwie szerokiej reprezentacji 

okręgu. W tegorocznej edycji zaobserwowano pewne nieprawidłowości, np. 3-osobowe składy kapituł. Kol. 

R. Podgórska uważa, że głosowanie internetowe jest korzystne dla bibliotekarzy z mniejszych miejscowości, 

gdzie wszyscy się znają. Kol. K. Dąbkowski zauważył, że wśród kandydatów są zarówno dyrektorzy bibliotek, 

jak i zwykli pracownicy. Ciężko jest porównywać ich osiągnięcia. Kol. B. Chlebicka-Abramowicz dodała, że 



trudno jest namówić zwykłych bibliotekarzy do udziału w konkursie, ze względu na obawę konkurowania z 

dyrektorami. Przewodnicząca SBP zauważyła jednak, że wśród laureatów są pracownicy różnych szczebli, 

więc nie jest to problem wymagający wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu. 

 

Ad. 5. W sprawach różnych poruszono następujące tematy: 

• Termin grudniowego posiedzenia ZG SBP: 

Ze względu na zbliżający się koniec roku i nagromadzenie obowiązków zawodowych członków ZG rozważa 

się rezygnację z organizacji stacjonarnego posiedzenia w grudniu 2019 r. Przewodnicząca SBP 

zaproponowała zamiast posiedzenia w Warszawie przeprowadzenie dyskusji i głosowań drogą mailową. 

• Sposób typowania przedstawicieli SBP do komisji konkursowych: 

Zgodnie z zapisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej SBP jest często proszone 

o zgłaszanie swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowych wybierających dyrektorów bibliotek. W 

związku z powyższym istnieje potrzeba formalnego opracowania zasad typowania przedstawicieli SBP do 

komisji konkursowych. W przypadku wojewódzkich bibliotek publicznych oraz innych większych bibliotek, 

kandydatów wybiera Zarząd Główny SBP. W przypadku większych bibliotek miejskich również decyzja należy 

do ZG, w porozumieniu z władzami okręgu. Przy konkursach organizowanych w mniejszych miejscowościach 

wybór pozostawia się danemu okręgowi SBP. Przewodnicząca SBP opracuje projekt  dokumentu, który 

zostanie przyjęty w grudniu br.  

• Ankieta nt. oczekiwań bibliotekarzy wobec SBP: 

Kol. A. Jagodziński zgłosił postulat w sprawie opracowania ankiety dla struktur, dotyczącej oczekiwań wobec 

SBP. W toku dyskusji ustalono, że ankieta powinna zostać skierowana do wszystkich bibliotekarzy, nie tylko 

członków SBP. Powołano grupę roboczą w składzie: B. Budyńska, K. Dąbkowski, J. Potęga, której zadaniem 

będzie opracowanie ankiety do końca listopada 2019 r. i określenie sposobu jej przeprowadzenia (dotarcia 

do wszystkich bibliotekarzy). Celem ankiety jest poznanie oczekiwań bibliotekarzy wobec SBP, co pozwoli na 

przyciągnięcie nowych członków. 

• Osobowość prawna struktur SBP: 

Zarząd Okręgu SBP w Krakowie zgłaszał postulat udzielenia okręgom większej samodzielności. Wymaga to 

zmian zapisów w Statucie SBP. Uznano, że w pierwszej kolejności należy uzyskać analizę prawną i na jej 

podstawie rozważyć zasadność przyznania okręgom osobowości prawnej. 

• Zespoły: 

Przewodnicząca SBP zapowiedziała podczas spotkania z przedstawicielami okręgów powołanie zespołów, 

które zajmą opracowaniem propozycji zmian w Statucie i Strategii SBP. Do Zespołu ds. Statutu zgłosił się A. 

Jagodziński; do Zespołu ds. Strategii – J. Chapska, Z. Gruszka. Składy zespołów zostaną uzupełnione m.in. 

przez przedstawicieli okręgów (po konsultacjach mailowych).   

 

Protokołowała 

Małgorzata Dargiel-Kowalska 

 

 


