
Prezydium Zarządu Głównego SBP 

11 grudnia 2020 r. online 

 

W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ClickMeeting uczestniczyli: Sylwia 

Błaszczyk, Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, 

Małgorzata Furgał, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz 

Aldona Zawałkiewicz i Małgorzata Dargiel-Kowalska. 

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca SBP, J. Pasztaleniec-Jarzyńska. 

 

1. Informacja o działalności ZG SBP 

J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła najważniejsze przedsięwzięcia, które miały miejsce w 

okresie październik-grudzień 2020 r. 

a) szkolenia 

W omawianym okresie zorganizowano ponad 30 szkoleń online na platformie ClickMeeting, 

w tym 4 bezpłatne.  

b) wnioski o granty 

Do MKDNiS złożono 10 wniosków: 

- do programu Czasopisma (wydawanie „Poradnika Bibliotekarza”) 

- do programu Promocja czytelnictwa (organizacja Tygodnia Bibliotek 2021; akcja 

#NieZostawiamCzytelnika) 

- do programu Literatura (publikacja „Bibliotekarze i pracownicy książki województwa 

śląskiego”) 

- do programu Partnerstwo dla książki (cykle szkoleniowe: Aptekarz literacki – cykl szkoleń 

online; Podcast? Słucham.; Narzędziowe rewolucje; Bibliotekarze do WiTaWaTu) 

- do programu Edukacja kulturalna (Otwórz książkę – zrób teatr!) 

- do programu Muzyczny ślad (publikacja „Dyskopedia poloników do roku 1919. 

Suplement”) 

Trwa przygotowywanie raportów z realizacji zadań w 2020 r., na które SBP uzyskało 

dofinansowanie z MNiSW (4 projekty) i MKiDN (7 projektów) 

c) patronaty 

Patronatem objęto konferencje (m.in. Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach 

bibliotek, archiwów i muzeów), konkursy (m.in. 1000 powodów, by czytać; Złoty Ekslibris 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi). 

d) powołanie nowej sekcji przy Zarządzie Głównym SBP - Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i 



Instytucji Kultury, której główne cele to: 

- reprezentowanie i obrona interesów zawodowych bibliotekarzy muzeów, galerii i instytucji 

kultury, a także pracowników odpowiedzialnych za zbiory biblioteczne w ww. jednostkach 

macierzystych 

- dążenie do włączenia zainteresowanych bibliotek do krajowej sieci bibliotecznej 

- wsparcie w dążeniu do uzyskania statusu biblioteki naukowej przez zainteresowane 

biblioteki 

- dążenie do uznania w muzeach wykształcenia bibliotekarskiego jako kierunkowego i 

umożliwiającego awans 

- wzmacnianie kompetencji i rozwoju zawodowego poprzez konferencje, szkolenia, warsztaty 

- wymiana doświadczeń między pracownikami 

- współpraca z organizacjami i instytucjami aktywnymi w dziedzinie kształtowania 

standardów pracy w bibliotekach. 

 

Dyrektor Biura ZG SBP A. Zawałkiewicz przedstawiła listę 25 szkoleń online będących 

obecnie w ofercie SBP. Ich tematyka to: 

- Aktywność bibliotek w mediach społecznościowych 

- RODO, kontrola zarządcza 

- Zdalna praca z książką 

- Biblioterapia 

Zakończono darmowe cykle szkoleniowe: 

- Pasja czytania 

- Rzecznicy dostępności w bibliotece 

- Wirtualne szkolenia = realne kompetencje 

Każde ze szkoleń poddawane jest ewaluacji. W ankiecie pojawia się pytanie o oczekiwania 

wobec nowych tematów. Analiza odpowiedzi pozwoli na poszerzenie oferty o nowe szkolenia 

w 2021 r. W tej chwili zaplanowano już szkolenia zawodowe dotyczące: 

- Opracowania formalnego zbiorów 

- Formatów MARC 

- deskryptorów BN 

 

2. Wstępna selekcja haseł Tygodnia Bibliotek, ustalenie rekomendacji dla ZG SBP 

 Do Biura ZG SBP wpłynęły 23 propozycje hasła na Tydzień Bibliotek 2021. Po krótkiej 

dyskusji wybrano 3 hasła do rekomendacji dla Zarządu Głównego, który dokona wyboru 



hasła TB 2021 na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r. Propozycje Prezydium ZG SBP: 

- Znajdź mnie w bibliotece (hasło autorstwa Marzeny Przybysz; K. Dąbkowski 

zasugerował zmianę na “Znajdziesz mnie w bibliotece”) 

- #Biblioteka_Otwarta (hasło autorstwa Anastazji Śniechowskiej-Karpińskej; zebrani 

zasugerowali usunięcie znaku #) 

- Przeczytaj świat (hasło autorstwa Mariusza Nakielnego) 

 

3. Wstępny projekt planu pracy na rok 2021 

Przewodnicząca SBP przedstawiła projekt Planu pracy na 2021 r. Zostanie on jeszcze 

uzupełniony o załączniki: wykaz planowanych szkoleń, plan wydawniczy, harmonogram 

spotkań władz statutowych.  

Najważniejsze działania na przyszły rok obejmują: 

- przygotowanie i organizację Krajowego Zjazdu Delegatów  

- opracowanie Strategii SBP na lata 2021-2029 

- opracowanie Programu działania na lata 2021-2025 

- organizację konferencji (nt. Osób niepełnosprawnych w bibliotekach oraz z cyklu 

“Automatyzacja Bibliotek Publicznych” – technologie biblioteczne w okresie pandemii) 

- prace informatyczne and e-sklepem oraz portalem sbp.pl  

B. Budyńska zgłosiła propozycję seminarium podsumowującego i promującego 

dotychczasowe osiągnięca projketu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Kolejny ważny temat, 

którym powinno zająć się SBP w 2021 roku to rola bibliotek w czasie popandemicznym, w 

okresie powrotu do normalności. 

A. Zawałkiewicz dodała, że jeden z wniosków złożonych do MKDNiS obejmuje kampanię 

społeczną, która będzie dotyczyła m.in. wykluczenia technologicznego osób 

niepełnosprawnych. 

Dalsza część dyskusji dotyczyła Forum Młodych Bibliotekarzy. Rozważa się organizację 1-

dniowego spotkania online w ramach Forum. Jednocześnie podkreślono, że dla młodych 

bibliotekarzy forma online może okazać się nieatrakcyjna. Forum zawsze służyło 

nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów i znajomości. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w 

styczniu, po konsultacjach z organizatorami z okręgu małopolskiego SBP. 

M. Przybysz poprosiła o uzupełnienie Planu o konferencje i spotkania organizowane przez 

sekcje, komisje i zespoły działające przy ZG SBP. 

 

4. Epidemia a wybory w strukturach 



J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała harmonogram przygotowań do KZD, według którego 

pierwsze wybory nowych władz na kadencję 2021-2025 powinny odbyć się do końca marca 

2021 r. Z uwagi na pandemię i obowązujące obostrzenia, organizacja w formie stacjonarnej 

walnych zebrań w kołach (a także oddziałowych i okręgowych zjazdów) może okazać się 

niemożliwa. W tej sytuacji należy zapewnić możliwość przeprowadzenia spotkań i wyborów 

w formie zdalnej (online). Na rynku dostępne są różne aplikacje i narzędzia służące do 

przeprowadzania tajnych głosowań. Trwają wstępne negocjacje z firmą NASK. 

Zebrani zgodzili się, że głosowanie zdalne jest jedynym rozwiązaniem w sytuacji epidemii. 

Zgodnie z sugestią S. Błaszczyk Przewodnicząca SBP wystąpi do kancelarii o opinię prawną 

w sprawie zgodności ze Statutem SBP przeprowadzenia głosowań i wyboru władz 

Stowarzyszenia online. Zarząd Główny SBP zajmie się dostosowaniem regulaminów do 

obecnej sytuacji. 

 

5. Ankieta dot. SBP 

Zespół ds. opracowania Ankiety pracuje w składzie: B. Budyńska, K. Dąbkowski, J. 

Pasztaleniec-Jarzyńska, P. Pioterek, J. Potęga, M. Przybysz, A. Zawałkiewicz. Zakończono 

już prace nad ankietą w wersji elektronicznej do badania pilotażowego, w trakcie którego 

zostanie poddana ocenie konstrukcja pytań oraz przejrzystość użytych komunikatów. Ankieta 

testowana będzie do połowy stycznia, następnie naniesione zostaną w niej ewentualne 

zmiany. Właściwe badanie planowane jest w miesiącach luty/marzec. Potrzebne jest sprawne 

współdziałanie wszystkich struktur SBP, aby dotrzeć do jak największej liczby członków. 

Analiza wyników badania zostanie przeprowadzona do końca marca. Jej wyniki zostaną 

wykorzystane przy opracowywaniu Strategii SBP oraz Programu działania na kolejne lata. 

 

6. Konkurs Bibliotekarz Roku 2020 – czy powinny być wprowadzone zmiany? 

J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaproponowała wprowadzenie zmiany w załączniku do regulaminu 

konkursu. Proponuje dodanie w formularzu zgłoszeniowym punktu „Działania kandydata w 

środowisku online w okresie pandemii”. Taka propozycja zostanie przedstawiona do 

zatwierdzenia członkom ZG podczas kolejnego spotkania. 

 

Przewodnicząca SBP zakończyła spotkanie. 

 

  


