Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniu 15 grudnia
2020 r.

W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SBP. W obradach udział
wzięli członkowie ZG: Barbara Budyńska, Joanna Chapska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof
Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Zbigniew Gruszka, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska, Paweł Pioterek, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena Przybysz oraz
zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Marta Lach, Aldona Zawałkiewicz. Ze względu na
obostrzenia spowodowane pandemią, posiedzenie odbyło się online na platformie ClickMeeting.
Spotkanie, moderowane w systemie przez A. Zawałkiewicz, prowadziła Przewodnicząca SBP J.
Pasztaleniec-Jarzyńska.

1. Protokoły z ostatnich posiedzeń Prezydium ZG SBP
Protokoły z posiedzenia ZG SBP w dn. 29 września 2020 r. oraz ze spotkania członków ZG z
przedstawicielami struktur SBP w dn. 23 października 2020 r., zostały przesłane do uczestników przed
rozpoczęciem spotkania. Wobec braku uwag członków ZG, protokoły zostały przyjęte. Ich treść
dostępna jest na portalu sbp.pl (http://www.sbp.pl/sbp/zarzad_glowny/protokoly_spotkan_zg_sbp).

2. Realizacja Planu pracy w 2020 r.
Omawiając działalność Zarządu Głównego w 2020 r. Przewodnicząca SBP skupiła się na następujących
kwestiach:
a) Prace informatyczno-programistyczne nad nowym e-sklepem Wydawnictwa Naukowego i
Edukacyjnego SBP
b) Powołanie Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym SBP
c) Opracowanie ankiety badającej opinie członków SBP o Stowarzyszeniu
d) Patronaty
SBP objęło patronatem ponad 30 imprez, w większości konkursów i konferencji. Wybrane:

-

1000 powodów, by czytać

-

Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

-

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21, 27-28 lutego 2021 r., z okazji Dnia
Architektury Informacji

-

Wrocław zawsze obecny - otwarte warsztaty online

-

Konferencja online - Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek,
archiwów i muzeów
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e) Realizacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek
W 2020 r. nacisk został położony na promocję projektu. Odbyły się szkolenia dla wojewódzkich
administratorów merytorycznych; w czasopiśmie „Bibliotekarz” ukazał się artykuł E. Górskiej; Grupa
robocza ds. badania efektywności bibliotek publicznych opracowała dokument „Usługi sieciowe i/lub
interaktywne bibliotek publicznych w latach 2015-2019 na podstawie Analizy Funkcjonowania
Bibliotek Publicznych (AFBP)”. Na bieżąco aktualizowana jest strona projektu https://afb.sbp.pl/.
f) Granty
W omawianym okresie realizowano 4 granty z MNiSW (dotyczące czasopism naukowych „Przegląd
Biblioteczny” oraz „ZIN – Studia Informacyjne”, a także bazy fonografii polskiej) oraz 7 grantów z
MKiDN (dotyczących działalności wydawniczej, szkoleniowej, organizacji TB). Poza grantami SBP
uzyskało z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie projektu AFB
oraz nagród dla laureatów konkursu Bibliotekarz Roku 2019.
Złożono wnioski o dofinansowanie zadań zaplanowanych na 2021 rok:
•

Promocja czytelnictwa

- Realizacja XVIII edycji programu Tydzień Bibliotek
- #NieZostawiamCzytelnika
•

Partnerstwo dla książki

- Aptekarz literacki – cykl szkoleń online
- Podcast? Słucham.
- Narzędziowe rewolucje
- Bibliotekarze do WiTaWaTu
•

Edukacja kulturalna

- Otwórz książkę – zrób teatr!
•

Muzyczny ślad

- Dyskopedia poloników do roku 1919. Suplement
•

Czasopisma

- Wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”, w wersji papierowej i elektronicznej, w latach
2021-2023
•

Literatura

- Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego
g) Działalność wydawnicza
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP mimo ograniczeń związanych z pandemią nie ograniczyło
swojej działalności, wszystkie prace były kontynuowane. Terminowo ukazują się miesięczniki i
czasopisma branżowe. Ukazało się 21 publikacji. Ostatnia z nich, która już cieszy się dużym
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zainteresowaniem czytelników, to „Z biblioteką czy bez? Badane nie użytkowników biblioteki”
autorstwa W. Budrowskiej, M. Paul, A. Zawałkiewicz, M. Żyndy. Na uwagę zasługuje ponadto wydanie
w wersji elektronicznej RODO dla bibliotek. Kodeks postępowania wspierający we właściwym
stosowaniu RODO pod redakcją S. Czub-Kiełczewskiej i Ł. Wojciechowskiego.
h) Szkolenia online
Oferta SBP w zakresie szkoleń online realizowanych na platformie ClickMeeting obejmuje 25 tytułów.
Ich tematyka to:
-

Aktywność bibliotek w mediach społecznościowych

-

RODO, kontrola zarządcza

-

Zdalna praca z książką

-

Biblioterapia

W ofercie pojawiają się również bezpłatne webinaria, w tym cykle szkoleniowe, które uzyskały
dofinansowanie MKiDN.

3. Założenia do planu ZG SBP na rok 2021
Przewodnicząca SBP przedstawiła projekt Planu pracy na 2021 r. wraz z załącznikami: terminarzem
posiedzeń władz statutowych, planem wydawniczym, wykazem planowanych konferencji i szkoleń ZG
SBP.
Najważniejsze działania organizacyjne 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 szkoleń online oraz konferencji i seminarów (z cyklu “Automatyzacja Bibliotek
Publicznych”, nt. Osób niepełnosprawnych w bibliotekach, projektu AFB)
- realizację konkursów (na najciekawszą akcję w ramach TB, Mistrz Promocji Czytelnictwa, Bibliotekarz
Roku, Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego, Nagroda Młodych SBP im. Prof. M. Dembowskiej)
- prace informatyczne and e-sklepem oraz portalem sbp.pl
- aktualizację Bazy Członków SBP
Członkowie ZG SBP uznali Plan pracy na rok 2021 wystarczająco dopracowany i podjęli decyzję o jego
przyjęciu.
Ankieta dot. SBP
A. Zawałkiewicz poinformowała, że zakończono już prace nad ankietą w wersji elektronicznej,
przygotowanej do przeprowadzenia badania pilotażowego od 21 grudnia - 15 stycznia, w którym
wezmą członkowie SBP z okręgów mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W trakcie badania
pilotażowego zostanie poddana ocenie konstrukcja pytań oraz przejrzystość użytych komunikatów,
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zebrane zostaną opinie na temat ankiety. Analiza badania pilotażowego pozwoli na wprowadzenie
ewentualnych korekt. Właściwe badanie planowane jest terminie 15 lutego – 12 marca i zakłada
dotarcie do wszystkich członków SBP. Link do ankiety przesyłany będzie drogą mailową. Przemyślenia
wymaga sposób dotarcia do osób bez adresów mailowych. Analiza wyników badania zostanie
opracowana w maju. Jej wyniki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu Strategii SBP oraz
Programu działania na kolejne lata.

4. Wybór hasła Tygodnia Bibliotek 2021
J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła rekomendacje Prezydium ZG SBP dotyczące hasła TB 2021. Z
przesłanych propozycji członkowie Prezydium zwrócili uwagę na 3 hasła, które nie nawiązują wprost
do panującej pandemii, odnoszą się do bibliotek, dają szerokie możliwości interpretacji:
-

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)

Dyrektor Biura ZG SBP A. Zawałkiewicz zaproponowała głosowanie poprzez wypełnienie ankiety
zamieszczonej w systemie ClickMeeting. W ankiecie uwzględniono wszystkie 23 propozycje nadesłane
do Biura ZG SBP. Każdy z głosujących miał wskazać 3 hasła. Po zsumowaniu wyników najwięcej głosów
uzyskało hasło Znajdź mnie w bibliotece/Znajdziesz mnie w bibliotece. Zebrani na czacie jednogłośnie
zdecydowali o wyborze wersji „Znajdziesz mnie w bibliotece”. M. Przybysz została poproszona o
przygotowanie uzasadnienia, które wraz z hasłem Tygodnia Bibliotek 2021 ogłoszone zostanie na
portalu sbp.pl i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia.

5. Konkurs Bibliotekarz Roku 2020: regulamin
A.Jagodziński i J. Chapska zaproponowali powrót do głosowania online nad wyborem Bibliotekarza
Roku, ponieważ forma taka pozwala na włączenie czytelników do wyboru laureatów.
Przewodnicząca SBP zauważyła, że w najbliższych tygodniach nie będziemy w stanie zapewnić
głosowania na tak dużą skalę, ze względu na brak odpowiednich narzędzi, które zapewniłyby
anonimowość głosujących i wykluczyły wszelkie nadużycia. Trwają przygotowania do zakupu narzędzia
do przeprowadzenia głosowań online (w związku z przygotowaniami do KZD). Jeśli uda się zakupić
takie oprogramowanie odpowiednio wcześnie, będzie można wprowadzić do regulaminu zapis
umożliwiający głosowanie online.
J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaproponowała wprowadzenie innej zmiany do regulaminu konkursu – w
załączniku „Formularz zgłoszeniowy. Proponuje dodanie punktu „Działania kandydata w środowisku
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online w okresie pandemii”. Wówczas przy wyborze oceniane byłyby dokonania w wielu dziedzinach,
co pozwoli dostrzec różnorodność zawodu bibliotekarza, jednak ze szczególną uwagą na aktywność i
kreatywność bibliotekarzy w okresie pandemii.
Członkowie ZG wyrazili zgodę na wprowadzenie tej zmiany do regulaminu.

6. Przygotowania do KZD 2021
J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała harmonogram przygotowań do KZD, według którego pierwsze
wybory nowych władz na kadencję 2021-2025 (w kołach) powinny odbyć się do końca marca 2021 r. Z
uwagi na pandemię organizacja wyborów w tym terminie może być problematyczna. W tej sytuacji
Przewodnicząca SBP zaproponowała wydłużenie terminu zwołania walnych zebrań kół do 30 kwietnia
2021 roku. W związku z obowiązującymi obostrzeniami organizacja spotkań i wyborów w formie
stacjonarnej może okazać się niemożliwa. Z tego względu Prezydium ZG SBP uznało zasadność
zapewnienia możliwości 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. Koszt zakupu takiego system to ok. 20 tysięcy zł, co jest
porównywalne z kosztami, jakie Zarząd Główny musiał pokryć w 2017 r. na organizację KZD. S.
Błaszczyk przypomniała, że potrzebna jest opinia prawna potwierdzająca zgodność ze Statutem SBP
przeprowadzenia głosowań i wyboru władz Stowarzyszenia online.
A.Jagodziński zaproponował wystąpienie do MNDKiS o przynanie dofinansowania na zakup
odpowiedniego oprogramowania. Przewodnicząca SBP stwierdziła, że nie ma możliwości uzyskania
dotacji ministerialnej na ten cel.
A.Zawałkiewicz

przedstawiła

możliwości

przeprowadzenia

głosowań

online

bez

zakupu

specjalistycznego narzędzia. Takie rozwiązanie nie zapewnia jednak pełnej tajności wyborów i
sprawdza się raczej w organizacjach mniejszych, o mniej skomlikowanej strukturze.
S. Błaszczyk zadała pytanie o koszty, jakie będą musiały ponieść struktury w związku z zakupem
specjalistycznego narzędzia. J. Pasztaleniec-Jarzyńska stwierdziła, że będą one podobne jak koszty
tradycyjnych zjazdów, ale konkretną kwotę będzie można ustalić dopiero po zakończeniu negocjacji,
gdy będzie znana cena samego narzędzia.
R. Podgórska zadała pytanie o przeprowadzania wyborów w tradycyjnej formie w mniejszych kołach.
Przewodnicząca SBP potwierdziła, że jest taka możliwość, są koła liczące po kilka osób z tej samej
instytucji. W takich przypadkach nie powinno być problemu z organizacją stacjonarnego spotkania.
Przewodniczący okręgów SBP zostaną poproszeni o zrobienie rozeznania wśród podległych kół, ile z
nich zdecyduje się na taką formę.
J. Potęga zadała pytanie o funkcjonalności narzędzia i możliwość wykorzystywania go przez struktury
do innych celów statutowych w przyszłości. A. Zawałkiewicz odpowiedziała, że narzędzie służy
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wyłącznie do głosowania. Będzie spersonalizowane, dostosowane do naszych potrzeb.
Ż. Kubic zadała pytanie o możliwość dyskusji podczas zjazdów online. Przewodnicząca SBP zapewniła,
że wszystkie elementy zjazdów zostaną zachowane, tj. prezentacje, wystąpienia, dyskusje.
Po dyskusji zebrani zgodzili się na przesunięcie terminu przeprowadzenia walnych zebrań kół do 30
kwietnia 2021 r., co przyjęto Uchwałą ( 12/2020) w sprawie zmiany regulaminu przygotowań do KZD.
Uznali również, że głosowanie zdalne jest jedynym rozwiązaniem w sytuacji epidemii i wyrazili zgodę
na prowadzenie przez Dyrektora Biura ZG SBP negocjacji w sprawie zakupu narzędzia umożliwiającego
przeprowadzanie głosowań online.

7. Uchwały ZG SBP
Przewodnicząca SBP poinformowała o przyjęciu uchwały w sprawie powołania Sekcji Bibliotek
Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym SBP (Uchwała ZG SBP nr 10/2020).
Uchwała została podjęta w trybie korespondencyjnym, poprzez wypełnienie kart do głosowania (13
głosów za przyjęciem uchwały na 13 przesłanych odpowiedzi).
Zebranym przedstawiono projekt uchwały w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2019 rok na
dofinansowanie członkom SBP uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
(Uchwała ZG nr 11/2020). Uchwała została jednogłośnie przyjęta.
W związku z decyzją o przedłużeniu przeprowadzenia walnych zebrań kół do końca kwietnia 2021, ZG
SBP przyjął Uchwałę ( 12/2020) w sprawie zmiany regulaminu przygotowań do KZD.
Kolejnym projektem poddanym dyskusji była uchwała w sprawie przyjęcia Aneksu do Wytycznych ZG
SBP w sprawie opłacania składek, wprowadzonych Uchwałą nr 3 ZG SBP w dn. 25.09.2019 r. Zebrani
zgłosili wątpliwości dotyczące formularza będącego załącznikiem do Aneksu. Wstrzymano się z
przyjęciem uchwały. Skarbnik ZG SBP ponownie rozpatrzy zapisy Aneksu i formularza.

8. Sytuacja finansowa SBP w 2020 r.
Przewodnicząca SBP przedstawiła sytuację finansową w 2020 r. Wpływ na wynik finansowy miały
przede wszystkim obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii. Zamknięcie bibliotek dla
użytkowników oraz zawieszenie zajęć na uczelniach spowodowało znaczny spadek sprzedaży w
porównaniu z rokiem ubiegłym, szczególnie w zakresie sprzedaży książek. Znaczne spadki zauważalne
są ponadto w sprzedaży czasopism. Zwiększyła się liczba szkoleń online, jednak ze względu na to, że są
one tańsze, przychody z tytułu ich realizacji są również niższe.
Przychody, gdzie zanotowano wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem to:
- dofinansowanie książek
- granty
Od stycznia 2020 r. oddziały SBP są zobowiązane do przekazywania 15% składek członkowskich do
Zarządu Głównego. Do grudnia br. do ZG wpłynęło 2750 zł z tego tytułu.
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Prognoza finansowa do końca grudnia 2020 pokazuje, że rok zakończy się wynikiem dodatnim na
poziomie 6 000 zł.
Szczegółowe dane i analizy znajdą się w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

9. Sprawy różne
- Ż. Kubic zadała pytanie o harmonogram prac Komisji ds. Statutu SBP. J. Pasztaleniec-Jarzyńska
wyjaśniła, że plan działania Komisji zostanie przedstawiony na początku 2021 r. Spotkania będą
odbywały się online na platformie ClickMeeting. Przewodnicząca Komisji S. Błaszczyk poprosiła o
przesyłane propozycji zmian do Statutu.
- J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała, że na początku stycznia ogłoszone zostaną wytyczne i
terminy sporządzania sprawozdań za 2020 r. oraz za kadencję 2017-2021.

Przewodnicząca SBP zakończyła spotkanie.

Protokół sporządziła M. Dargiel-Kowalska
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