
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP 

2 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. 

Posiedzenie zostało zwołane przez p.o. Przewodniczącej SBP Barbarę Budyńską w trybie 

nadzwyczajnym w celu omówienia spraw bieżących i przedstawienia harmonogramu pracy na 

najbliższe tygodnie. 

Spotkanie prowadziła Barbara Budyńska. 

 

1. Skrzynka pocztowa Przewodniczącej SBP 

Barbara Budyńska przedstawiła aktualne informacje dotyczące nieobecności Przewodniczącej SBP. W 

związku z informacją, że nieobecność potrwa przynajmniej kilka tygodni podjęto decyzję o 

przekierowywaniu poczty przychodzącej na skrzynkę Przewodniczącej SBP j.pasztaleniec-

jarzynska@sbp.pl na adres p.o. Przewodniczącej SBP b.budynska@sbp.pl. 

Po zasięgnięciu przez Krzysztofa Dąbkowskiego porady prawnej, podjęto uchwałę powołującą komisję 

do weryfikacji poczty służbowej Przewodniczącej SBP przychodzącej na adres j.pasztaleniec-

jarzynska@sbp.pl w okresie 19 lutego – 2 marca 2021 roku. W skład komisji weszli: Barbara Budyńska, 

Aldona Zawałkiewicz, Małgorzata Dargiel-Kowalska. Uchwała Prezydium ZG SBP nr 1/2021 została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

2. Sprawy bieżące 

a) Sprawozdania  

Sprawozdania z działalności w 2020 roku: Zarządu Głównego; ogniw terenowych; Komisji, sekcji, 

zespołów oraz Skarbnika SBP zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu ZG, które planowane 

jest w kwietniu 2021 r. 

 

b) Granty 

Za przygotowanie wniosków do programów grantowych i sprawozdań z realizacji dofinansowanych 

działań odpowiada Biuro ZG SBP.  Na dzień 2 marca 2021 r. mamy informację o przyjęciu rozliczeń 

wszystkich grantów uzyskanych z MKiDN i o przyznaniu dofinansowania na wydawanie „Poradnika 

Bibliotekarza” w latach 2021-2023. W planach jest złożenie wniosku do Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu „Kultura – Interwencje” na organizację nowego cyklu szkoleniowego. 

 

mailto:j.pasztaleniec-jarzynska@sbp.pl
mailto:j.pasztaleniec-jarzynska@sbp.pl
mailto:b.budynska@sbp.pl
mailto:j.pasztaleniec-jarzynska@sbp.pl
mailto:j.pasztaleniec-jarzynska@sbp.pl


c) Czasopisma SBP 

Aldona Zawałkiewicz przedstawiła sytuację finansową czasopism wydawanych przez SBP. 

• „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjna” – półrocznik miał dofinansowanie z 

MNiSW w ramach programów DUN i Wsparcie Czasopism Naukowych, które zakończyły się w 

2020 r. Obecnie SBP czeka na możliwość aplikowania o środki w MEiN. Czasopismo pozostało 

na ministerialnej liście z dotychczasową liczbą punktów – 20. Stowarzyszenie szykuje 

wystąpienie do MEiN z prośbą o podwyższenie liczby punktów dla czasopisma ze względu na 

osiągnięty w ostatnich latach wzrost widoczności czasopisma w międzynarodowym obiegu 

naukowym i podniesienie jakości zarządzania procedurami wydawniczymi, w oparciu o 

nowoczesne technologie i formy komunikacji. 

• „Przegląd Biblioteczny” – kwartalnik miał dofinansowanie z MNiSW (które zakończyło się w 

2020 r.) oraz MKiDN (które trwa do końca 2022 roku). W ostatniej przeprowadzonej przez MEiN 

ocenie czasopismo uzyskało 40 punktów. 

• „Poradnik Bibliotekarza” – miesięcznik uzyskał dofinansowanie z MKiDN do 2023 roku. 

• „Bibliotekarz” – zgodnie z porozumieniem zawartym z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy 

Główną Biblioteką Województwa Mazowieckiego wydawanie miesięcznika miało być 

współfinansowane przez bibliotekę. Jednak od 2020 roku nie zostały przekazane do SBP środki 

na ten cel. SBP ponownie zwróci się do dyrekcji Biblioteki z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej 

sytuacji. 

 

d) Szkolenia 

Organizacją szkoleń zajmuje się Biuro ZG SBP. SBP ma w swojej ofercie 26 szkoleń online oraz dwa kursy 

(formalne opracowanie zbiorów, format MARC21) 

 

e) Konferencje i seminaria 

Na 2021 rok zaplanowano następujące konferencje i seminaria: 

• Forum Młodych Bibliotekarzy –13 edycja FMB planowana jest we współpracy z krakowskimi 

strukturami SBP i bibliotekami w dniach 15-17 września 2021 r. online. W prace organizacyjne 

zaangażowana zostanie Anna Grzecznowska, która aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach 

do poprzednich edycji FMB. 

• Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” – planowana w formule online; za organizację 

odpowiada Barbara Budyńska, pomoc w przygotowaniach zgłosiła Bożena Chlebicka-

Abramowicz. 

• Konferencja nt. korzystania z usług bibliotek przez osoby z niepełnosprawnościami oraz 



seniorów – za organizację odpowiada Barbara Budyńska. 

• Seminarium nt. projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek – planowane w formule online. Za 

organizację odpowiada Aldona Zawałkiewicz. 

• Konferencja Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej – planowana jesienią w Zielonej Górze. Za 

organizację odpowiada Marzena Przybysz. 

 

f) Konkursy SBP 

Za prace organizacyjne nad konkursami SBP odpowiada Biuro ZG SBP. Trwające obecnie konkursy to: 

• Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek (ogłoszenie wyników nastąpi 5 marca) 

• Mistrz Promocji Czytelnictwa (zgłoszenia można nadsyłać do 15 marca, ogłoszenie wyników 

nastąpi 31marca) 

• Bibliotekarz Roku (trwa I etap konkursu, za który odpowiadają zarządy okręgów; II etap 

konkursu rozpocznie się 25 marca, ogłoszenie wyników nastąpi 30 kwietnia; jednostka 

odpowiedzialna – Komisja Odznaczeń i Wyróżnień) 

• Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego (za realizację odpowiada Komisja Nagrody pod 

przewodnictwem prof. Jadwigi Sadowskiej) 

• Nagroda Młodych SBP im. M. Dembowskiej (za realizację odpowiada Zespół pod 

przewodnictwem prof. Elżbiety Barbary Zybert) 

 

g) IFLA 

Podczas nieobecności Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, koordynacją współpracy z IFLA zajmie się 

Magdalena Gomułka, zaangażowana w działalność sekcji IFLA oraz w projekty prowadzone przez tę 

organizację. Władze IFLA zostaną powiadomione o zaistniałej sytuacji. 

 

h) KRB 

Zarząd Główny SBP wystąpi do dyrektora Tomasza Makowskiego – przewodniczącego Krajowej Rady 

Bibliotecznej z pismem informującym o dłuższej nieobecności Przewodniczącej SBP. Członków KRB 

powołuje i odwołuje Minister Kultury, nie ma możliwości ich zastępstwa. Przewodniczący KRB może w 

sytuacji nieobecności członka KRB wystosować zaproszenie do innego przedstawiciela instytucji, jako 

gościa posiedzeń KRB (bez głosu w głosowaniu). W sytuacji kiedy Minister Kultury zwróci się do SBP o 

wskazanie osoby na nowego członka KRB z ramienia Stowarzyszenia Prezydium zaproponowało 

zgłoszenie Barbary Budyńskiej, p.o. Przewodniczącej SBP jako przedstawiciela Stowarzyszenia. 

 

i) e-sklep Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP 



Aldona Zawałkiewicz poinformowała, że uruchomienie nowego sklepu pod adresem 

https://wydawnictwo.sbp.pl/ planowane jest na połowę marca br. Obecnie trwają prace nad 

regulaminem, pakietem lojalnościowym dla bibliotek oraz szczegółami kampanii promocyjnej. Dyrektor 

Biura ZG SBP zaapelowała do członków Zarządu Głównego SBP o wsparcie działań promocyjnych. 

 

j) Kalendarz wyborczy 

Zgodnie z uchwałami dotyczącymi KZD działają komisje: ds. Statutu SBP oraz ds. Strategii i 

programu działania na kolejne lata. 

P. o. Przewodniczącej SBP Barbara Budyńska zaproponowała powierzenie przewodniczenia 

pracom Komisji ds. Strategii i programu działania Małgorzacie Furgał i Krzysztofowi 

Dąbkowskiemu. Prace komisji będą opierały się na dokumentach, m.in. Strategia SBP na lata 

2010-2021, Program działania SBP na lata 2017-2021, wnioski KZD 2017. Pod uwagę wzięte 

zostaną również wyniki Ankiety nt. SBP.   

Przewodniczenie Komisji ds. Statutu SBP powierzono Sylwii Błaszczyk. 

 

Kolejne spotkanie Prezydium ZG SBP odbędzie się zgodnie z harmonogramem 17 marca. 

Barbara Budyńska zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska 

https://wydawnictwo.sbp.pl/

