
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP 

14 października 2021 r. online 

 

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

Barbara Budyńska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata Furgał, Marzena 

Przybysz oraz zaproszeni: Marian Butkiewicz, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Aldona Zawałkiewicz. 

 

Spotkanie zwołane w celu omówienia przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP prowadziła 

Barbara Budyńska. 

 

Porządek obrad obejmował: 

1. Informacje o bieżącej działalności SBP 

2. Krajowy Zjazd Delegatów SBP 

 

Ad. 1 

• W okresie 1 września-14 października 2021 odbyło się 10 płatnych szkoleń online na 

platformie ClickMeeting – wzięły w nich udział 134 osoby. Trwa druga edycja kursu „Format 

MARC21”  

• Spotkania online Komisji ds. Statutu SBP, ds. Strategii i programu działania, ds. wniosków i 

postulatów 

• Udział w Warszawskich Targach Książki: 

- stoisko Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP;  

- przyznanie Wyróżnienia Specjalnego dla Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP za 

publikację „Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku” (Renata Aleksandrowicz) w 

konkursie ACADEMIA 2021 

- seminarium „Stymulacja życia czytelniczego wokół biblioteki i czytelnictwa w czasach spokoju i 

czasach zarazy. Jak biblioteki, blogerzy i czytelnicy inspirują się do czytania?” (Rafał Hetman) 

- wręczenie nagród SBP: Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej dla Renaty 

Gulczyńskiej za pracę: Działalność jezuitów w Lublinie w latach 1582-1773, na podstawie 

wydanych drukiem materiałów źródłowych i opracowań napisaną pod kierunkiem promotora 

prof. Dariusza Kuźminy (publikacja nagrodzonej pracy); Nagroda w konkursie na spot reklamowy 

akcji #NieZostawiamCzytelnika dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie (czytak) 

• Przygotowania do konferencji z cyklu Automatyzacja bibliotek 

• Organizacja Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „Chodźże do nas” (online) 



• Akcja #NieZostawiamCzytelnika: 

- ogłoszenie konkursu na najciekawsze wydarzenie zorganizowane w ramach akcji 

- rozstrzygnięcie konkursu na spot – nagrodę otrzymała Biblioteka Publiczna w Piasecznie 

(wręczenie nagrody miało miejsce podczas WTK) 

- panel literacki nt. powieści kryminalnej (27 IX) z tłumaczem PJM 

- panel literacki nt. reportażu (30 IX) z tłumaczem PJM 

- rejestracja na warsztaty poprzedzające Seminarium Biblioteka włączająca “Dostępne cyfrowo 

treści na stronach internetowych i w dokumentach elektronicznych” (19 X)  

- rejestracja na seminarium „Biblioteka włączająca – zadania, wyzwania, realizacja” (20 X) 

• Projekt „Aptekarz literacki” 

- opracowanie przez uczestników wykazu książek terapeutycznych (tzw. Apteczek literackich) 

- realizacja przez uczestników projektu spotkań w środowisku lokalnym oraz przesyłanie do Biura 

ZG SBP relacji, które zostaną zamieszczone na stronie projektu (termin: 30 listopada) 

• Analiza Funkcjonowania Bibliotek: 

- organizacja seminarium „Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek" (13 

IX)  

• Opracowanie wyników ankiety nt. SBP, przekazanie do struktur SBP Raportu z badań; 

prezentacja wyników badań podczas Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół 

Polskich 

• Granty realizowane w 2021 r.: 

- Realizacja XVIII edycji programu Tydzień Bibliotek 

- Aptekarz literacki – cykl szkoleń online 

- #NieZostawiamCzytelnika 

- Wydawanie czasopisma naukowego "Przegląd Biblioteczny" w latach 2020-2022 i zwiększenie 

zasięgu jego odbioru 

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

2021-2023 

- Dyskopedia poloników do roku 1919. Suplement 

Wnioski do programu MEiN Społeczna Odpowiedzialność Nauki: 

- Źródła do badań fonografii polskiej – kontynuacja budowy bazy i zwiększenie jej wykorzystania 

- Rozbudowa i podniesienie jakości dostępu do zasobów naukowych Archiwum Cyfrowego 

Wydawnictwa SBP 

• Działalność wydawnicza: 

Pismo do MEiN w sprawie weryfikacji punktacji czasopism naukowych Przegląd Biblioteczny, ZIN 



Publikacje: 

- Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku (Renata Aleksandrowicz) - e-book 

- Działalność zakonu jezuitów w Lublinie w latach 1582-1773, na podstawie wydanych drukiem 

materiałów źródłowych i opracowań (Renata Gulczyńska) - e-book 

- Narracje (re)konstrukcyjne, narracje interwencyjne, literackie reprezentacje dzieciństwa (Katarzyna 

Wądolny-Tatar) 

- Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii (Małgorzata Kisilowska) 

- Wiedza, wzruszenia, refleksje, zabawa, opowieści (Hanna Diduszko) 

- Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego (red. Jadwiga Sadowska, Maria Kycler) 

 

Ad. 2 

Dyrektor Biura Zarządu Głównego SBP skierowała do kancelarii prawnej prośbę o odniesienie się do 

wątpliwości zgłaszanych przez przedstawicieli okręgów SBP podczas spotkania w dn. 7 września 2021 

r.: 

1) Czy w aktualnej naszej sytuacji prawnej (uchwała nr1/2021 w sprawie przedłużenia kadencji i 

przesunięcia organizacji KZD do czasu odwołania pandemii) koła (i np. oddziały) mogą 

organizować wybory i wybierać delegatów na KZD? Czy nieodzownym warunkiem 

organizowania zebrań wyborczych w kołach jest podjęcie przez nas kolejnej uchwały 

zezwalającej na to? 

Odpowiedź mecenasa Michała Pankiewicza: tak, mogą organizować. Przyjmuje się, że wydłużenie 

kadencji mimo kategorycznego brzmienia przepisu jest jednak fakultatywne i ma na celu umożliwienie 

braku działania a nie jego nakazanie. Nie ma potrzeby podejmowania uchwał zmieniających 

poprzednią. 

2) Co z kołami, które z różnych powodów, już odbyły spotkania i dokonały podsumowania 

mijającej kadencji i dokonały wyboru nowych władz i ew. dokonały wyboru delegatów? Czy te 

wybory są ważne, czy nie. Co w takiej sytuacji?   

Odpowiedź mecenasa Michała Pankiewicza: są ważne i wiążące. 

 

W związku z przedstawioną interpretacją prawną p.o. Przewodniczącej SBP Barbara Budyńska 

otworzyła dyskusję dotyczącą ustalenia daty Krajowego Zjazdu Delegatów SBP oraz szczegółowego 

harmonogramu przygotowań. Członkowie Prezydium jednogłośnie byli zgodni co do konieczności 

wyznaczenia konkretnych terminów. Podkreślono, że w niektóre koła, a nawet oddziały SBP 

przeprowadziły już walne zebrania i zjazdy. Niepewność działa demotywująco na członków SBP. Nowo 

wybrane władze w strukturach musza mieć jasny komunikat co do możliwości dalszego działania. 



Zauważono przy tym, że trzeba liczyć się z tym, że część środowiska będzie przeciwna podejmowaniu 

działań w czasie pandemii.  

Aldona Zawałkiewicz podkreśliła, że Zjazd odbędzie się przy zachowaniu wszystkich niezbędnych 

środków bezpieczeństwa i ostrożności. 

Barbara Budyńska zaproponowała zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego SBP w celu dalszej dyskusji 

nad harmonogramem i podjęciu stosownej uchwały zwołującej KZD w konkretnym terminie.  

W dyskusji pojawiły się propozycje dwóch terminów: 25-26 marca lub 22-23 kwietnia 2021 r. 

 

 

Barbara Budyńska zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska 


