
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP 

17 marca 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: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Aldona Zawałkiewicz. 

 

Spotkanie prowadziła Barbara Budyńska. 

 

Porządek obrad obejmował: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 2 marca 2021 r. 

2. Informacje o bieżącej działalności SBP 

3. Sprawozdania za 2020 r. 

4. Przygotowania do KZD 

5. Ankieta dla członków SBP 

6. Finanse SBP 

7. Granty i dofinansowania 

8. Projekt AFB 

9. Konkursy SBP 

10. Działalność wydawnicza 

11. Szkolenia SBP 

12. Sprawy różne 

 

Ad. 1 

Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium ZG SBP, które odbyło się online 2 marca 2021 r., zostało 

przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 2 

W Plebiscycie Książka Roku 2020 lubimyczytać.pl, Allegro w kategorii Fundacja/Stowarzyszenie Roku, 

dzięki głosom Internautów, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zajęło II miejsce. W tegorocznej 

edycji Plebiscytu postanowiono uhonorować organizacje, które aktywnie i efektywnie wspierały 

środowisko literackie oraz branżę książki w czasie pandemii COVID-19. SBP zostało docenione m.in. za 

akcję #NieZostawiamCzytelnika. 

Ad. 3 



Projekty sprawozdań z 2020 r. (z działalności: ZG SBP; ogniw terenowych; sekcji, komisji, zespołów; 

Skarbnika) zostaną przedstawione podczas kwietniowego spotkania członków Zarządu Głównego SBP. 

Zaproponowane zostaną wtedy również zmiany do projektu planu pracy na 2021 rok. 

Ad. 4 

Spotkanie robocze przewodniczących komisji ds. Statutu oraz ds. Strategii i programu działania SBP na 

lata 2021-2025 zostało zaplanowane na 22 marca br. 

Członkowie Komisji ds. Strategii otrzymali materiały pomocnicze do prac nad planem nowego 

dokumentu (Strategia SBP na lata 2010-2021 po nowelizacji w 2017 r.; Program działania SBP na lata 

2017-2021; Wnioski KZD 2017; protokół ze spotkania z okręgami w 2019 r., gdzie dokonano 

podsumowania połowy kadencji, omówiono realizację programu działania i wniosków KZD, 

przedstawiono postulaty okręgów oraz założenia do nowej Strategii). W dalszej kolejności dostępne 

będą wyniki analizy ankiety przeprowadzonej wśród członków SBP (maj), które również posłużą do 

prac Komisji. 

Przewodnicząca Komisji ds. Statutu Sylwia Błaszczyk przypomniała, że komisja czeka na zgłaszanie 

propozycji zmian do Statutu. W obecnej chwili nie wpłynęły żadne postulaty w tej sprawie ze struktur 

SBP. 

Ad. 5 

Aldona Zawałkiewicz omówiła badanie ankietowe prowadzone wśród członków SBP. Badanie 

pilotażowe odbyło się w pierwszej połowie stycznia 2021 r. Właściwe badanie zostało zaplanowane w 

okresie 15 lutego – 19 marca br. W tej chwili prace Zespołu ds. Ankiety koncentrują się na opracowaniu 

koncepcji do analizy zebranych danych. Według stanu na dzień 16 marca wypełnionych zostało ponad 

1200 ankiet. Członkowie Zespołu uznali, że analizowane będą zarówno ankiety kompletne, jak i te 

wypełnione częściowo. 

Ad. 6 

Sytuację finansową Stowarzyszenia omówiła Dyrektor Biura ZG SBP Aldona Zawałkiewicz. Przychody w 

2020 r. wyniosły ogółem 1 314 967,72 zł (w 2019 r. było to 1 492 805,20 zł); koszty w 2020 r. wyniosły 

ogółem 1 280 547,29 zł (w 2019 r. było to 1 476 261,39 zł).  W porównaniu z 2019 rokiem widoczny 

jest spadek przychodów, szczególnie ze sprzedaży książek.  

Szczegółowa analiza zostanie przedstawiona na spotkaniu Zarządu Głównego w kwietniu br. 

Ad. 7 

Granty i nagrody przyznane SBP w 2021 r. to: 

- środki z Instytutu Książki na projekt AFB 

- środki z MKDNiS na konkurs Bibliotekarz Roku 2020 

- środki z programu Czasopisma na wydawane miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” w latach 2021-

2023 



- nagroda w plebiscycie Lubimy czytać 

Na rozstrzygnięcie czekają jeszcze wnioski złożone do programu Promocja czytelnictwa (dwa projekty), 

Edukacja kulturalna, Muzyczny ślad, Kultura - Interwencje. 

W przypadku wniosków rozpatrzonych negatywnie złożono odwołania. 

Planowane jest ponadto złożenie wniosku na realizację szkoleń do Fundacji Edukacja dla Demokracji. 

Ad. 8 

Aldona Zawałkiewicz omówiła realizację projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Została podpisana 

umowa z Instytutem Książki obejmująca dofinansowanie projektu w 2021 r. W pierwszym kwartale 

zorganizowano dwa spotkania Zespołu ds. badania efektywności bibliotek. Odbyło się webinarium 

informacyjne dla bibliotek pedagogicznych. 

Ad. 9 

Konkursy prowadzone przez SBP w pierwszym kwartale 2021 r. to: 

- konkurs na plakat promujący Tydzień Bibliotek 2021 (Na konkurs wpłynęło 205 projektów, z czego 

175 było poprawnych pod względem formalnym. Decyzją Jury zwycięzcą konkursu został plakat 

Katarzyny Stanny. Przyznano ponadto 3 wyróżnienia) 

- Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020 (wpłynęło 47 zgłoszeń. Jury pod przewodnictwem Bożeny 

Chlebickiej-Abramowicz wyłoni zwycięzców i wyróżnione biblioteki do 31 marca br.) 

- Bibliotekarz Roku 2020 (zakończył się I etap konkursu, do 24 marca zarządy okręgów przesyłają 

dokumentację z jego realizacji. W II etapie wybór Bibliotekarza Roku 2020 nastąpi wyłącznie na 

podstawie rankingów finalistów I etapu, ustalanych przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem 

własnego kandydata. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na portalu www.sbp.pl do 29.04.2021 r.) 

Ad. 10 

Marta Lach podsumowała działalność wydawniczą w 2020 r. Wydano 21 książek, w tym 20 uzyskało 

dofinansowanie zewnętrzne. Ze względu na spadek sprzedaży, spadają również nakłady czasopism 

wydawanych przez SBP. 

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP przypomniała, że w związku z przedłużeniem 

kadencji wydłużona zostaje również kadencja Rady Programowej Wydawnictwa oraz kadencja 

członków redakcji czasopism wydawanych przez SBP. 

Ad. 11 

W ramach działalności szkoleniowej SBP zorganizowało od początku 2021 r. 15 szkoleń online na 

platformie ClickMeeting, w tym dwa darmowe („Dlaczego kompetencje są ważne”, „Wartościowy 

Internet – przegląd zasobów”). Realizowany jest kurs „Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych 

według aktualnych wskazań Biblioteki Narodowej”. Trwają zapisy na kolejny kurs „Format MARC21”. 

Ze względu na duże zainteresowanie oboma kursami planuje się ponowne ich przeprowadzenie 

jesienią. 

http://www.sbp.pl/


Sylwia Błaszczyk poinformowała o opiniach, jakie pojawiają się w środowisku bibliotekarskim, że 

szkolenia SBP są drogie. 

Dyrektor Biura ZG SBP przypomniała, że członkowie SBP otrzymują zniżkę - cena za dwugodzinne 

szkolenie wynosi wtedy 108 zł, co nie wydaje się wygórowaną opłatą. Szkolenia SBP prowadzone są na 

bardzo wysokim poziomie, są wysoko oceniane przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych. SBP jest 

wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych, współpracuje z doświadczonymi trenerami, każdy 

uczestnik otrzymuje imienny certyfikat. Ponadto wprowadzono promocję „Szkolenia na do widzenia” 

z 50% rabatu. 

Ad. 12 

 Sprawy różne: 

- wystąpienie do przedstawicieli władz samorządowych oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi, dotyczące 

zamiaru likwidacji osiemnastu filii bibliotek pedagogicznych województwa łódzkiego (SBP otrzymało 

odpowiedzi od wicemarszałka województwa łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty) 

- wystąpienie do MEiN w sprawie podwyższenia punktacji czasopisma ZIN 

- wystąpienie do MEiN i MKDNiS w sprawie szczepień bibliotekarzy 

- uwagi SBP do NPRCz (skierowane w imieniu bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych) 

 

Barbara Budyńska zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska 


