Prezydium Zarządu Głównego SBP
4 lutego 2021 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, Marta Lach 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
grudzień 2020 – styczeń 2021 r.
a) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zostało nominowane w plebiscycie Książka Roku 2020
w kategorii Fundacja/Stowarzyszenie Roku za podejmowanie działań na rzecz wspierania środowiska
literackiego oraz czytelników w 2020 r., m.in. poprzez ogólnopolską akcję #niezostawiamczytelnika.
Nominacja wiąże się z nagrodą pieniężną, jej wysokość uzależniona jest od wyników plebiscytu.
Apelowała o rozpowszechnienie tej informacji, głosowanie trwa do kończ lutego 21.
b) szkolenia
W omawianym okresie zorganizowano ponad 16 szkoleń online na platformie ClickMeeting, w tym 2
bezpłatne webinaria. Od 10 lutego rozpocznie się nowy cykl kursów online poświęconych opracowaniu
zbiorów (opracowanie formalne ,Format MARC 21, deskryptory.) Pierwszy z nich „Opracowanie
formalne zbiorów bibliotecznych według aktualnych wskazań Biblioteki Narodowej” będzie
realizowany w dniach 10 lutego – 31 marca.
c) wnioski o granty
Złożono wniosek w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanym z tzw. Funduszy
norweskich i Funduszy EOG - „Minimalizacja wykluczenia niepełnosprawnych poprzez dostępność
usług bibliotek”. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym.
Ponadto opracowano i złożono raporty z realizacji zadań dofinansowanych w 2020 r.:
MKDNiS (Tydzień Bibliotek 2020; Pasja czytania – szkolenia e-learningowe; Rzecznicy
dostępności w bibliotekach; Wirtualne szkolenia=realne kompetencje; wydawanie „Poradnika
Bibliotekarza”; wydawanie „Przeglądu Bibliotecznego”; publikacja „Józef Grycz – organizator
polskiego bibliotekarstwa”)
MNiSW (Wsparcie Czasopism Naukowych: „ZIN”, „Przegląd Biblioteczny”)
W trakcie opracowywania są raporty z zadań realizowanych w ramach programu „Działalność
Upowszechniająca Naukę” (Fonografia Polska; „ZIN”)

Przewodnicząca SBP wystąpiła ponadto do MKDNiS z wnioskami o dofinansowanie projektu AFB na
kolejny rok oraz o sfinansowanie nagród w konkursie Bibliotekarz Roku 2020.
d) ogłoszono konkursy:
- na plakat Tygodnia Bibliotek 2021
- Bibliotekarz Roku 2020
- Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 rok
e) Trwają prace nad nowym e-sklepem.
f) W omawianym okresie ukazało się 5 nowości Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.
Przewodnicząca SBP zwróciła szczególną uwagę na dwa tytuły:
Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki (W. Budrowska, M. Paul, A. Zawałkiewicz,
M. Żynda)
Edward Potkowski Opuscula inedita. Prace niepublikowane (Piotr Tafiłowski)
g) Powstaje nowa seria wydawnicza przy współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa Informacji i
Bibliologii UW : "Komunikacja społeczna i media - teoria, metodologia, praktyka". W roku 2021
planuje się wydanie dwóch tomów w tej serii.

Dyrektor Biura ZG SBP A. Zawałkiewicz krótko omówiła aktualną ofertę szkoleniową SBP. Każde ze
szkoleń poddawane jest ewaluacji. W ankiecie pojawia się pytanie o oczekiwania wobec nowych
tematów. Analiza odpowiedzi pozwala na poszerzenie oferty o nowe tematy w 2021 r. Zaplanowano
szkolenia zawodowe (kursy) dotyczące:
-

Opracowania formalnego zbiorów

-

Formatów MARC

-

deskryptorów BN

Tematyka pozostałych szkoleń obejmuje następujące aspekty:
-

Promocja czytelnictwa

-

Praca z czytelnikiem

-

Media społecznościowe

-

Zarządzanie biblioteką

-

Rozwój osobisty, kompetencje społeczne

2. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia
Pomimo ciągłego spadku przychodów ze sprzedaży książek i czasopism wydawanych przez SBP sytuacja
finansowa organizacji jest trudna, ale stabilna. Szczegółowa analiza zostanie przedstawiona na
posiedzeniu ZG SBP w kwietniu br.
Przewodnicząca SBP odniosła się również do przekazywania przez oddziały części składek

członkowskich – do 15 stycznia wpłynęło do Zarządu Głównego z tego tytułu ok. 10 000 zł.

3. Ankieta dot. SBP
Stan prac nad przeprowadzeniem badania ankietowego wśród członków SBP omówiła A. Zawałkiewicz.
Zespół w składzie: B. Budyńska, K. Dąbkowski, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, P. Pioterek, J. Potęga, M.
Przybysz, A. Zawałkiewicz zakończył badanie pilotażowe. Właściwe badanie planowane jest od 15
lutego do 19 marca 2021 r. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy planowaniu kierunków działania
na najbliższe lata. Potrzebne jest sprawne współdziałanie wszystkich struktur SBP, aby dotrzeć do jak
największej liczby członków. Do osób posiadających adres e-mail zostanie rozesłany link do
elektronicznej wersji ankiety, osoby nie posługujące się pocztą elektroniczną będą mogły wypełnić
ankietą w wersji tradycyjnej. Kluczowa jest więc weryfikacja i aktualizacja indywidualnych adresów
członków SBP, tak aby link do ankiety trafiał do właściwej osoby. Biuro ZG SBP roześle pismo do struktur
z prośbą o weryfikację adresów oraz upowszechnienie informacji o badaniu.

4. Prace zespołów (ds. statutu, strategii i programu działania)
Przewodnicząca SBP przypomniała, że Komisja ds. Statutu SBP oraz Komisja ds. Strategii i programu
działania na lata 2021-2025 zostały powołane uchwałami w dn. 30 czerwca 2020 r. Przedstawiono
harmonogram spotkań online członków zespołów na platformie ClickMeeting (22 lutego - Komisja ds.
Statutu, 2 marca – Komisja ds. strategii i programu działania). Członkom obu Komisji zostaną wysłane
linki z dostępem.

5. Przygotowania do KZD
Przewodnicząca SBP przedstawiła opinię prawną Spółki Prawniczej Leżański Pankiewicz dotyczącą
możliwości przeprowadzenia w 2021 roku w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, wyborów online
(zarówno na poziomie kół, oddziałów i okręgów) jak i na poziomie Krajowego Zjazdu Delegatów.
Wynika z niej, że na mocy obowiązujących przepisów wybory mogą odbyć się z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem tajności głosowania (wyjątek stanowią wybory na
poziomie kół, gdzie Statut dopuszcza głosowanie jawne za zgodą wszystkich uczestniczących). Jednak
ze względu na zapisy w Statucie SBP niedopuszczalna jest procedura przeprowadzenia wyborów do
władz drogą korespondencyjną (wysyłanie kopert z kartami do głosowania i odsyłanie ich przez
członków). W opinii zwrócono również uwagę na wprowadzony w drugiej połowie 2020 roku art. 10
ust. 1 f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, który mówi, że jeśli kadencja władz upływa w okresie
trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, to podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru
władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Oznacza to, że nie ma obowiązku przeprowadzania

wyboru nowych władz, albowiem te wybrane w poprzednich wyborach zachowują swój mandat w
okresie wskazanym w przepisie.
Następnie dyrektor Biura ZG SBP A. Zawałkiewicz przedstawiła wyniki rozmów z firmą NASK zajmującą
się m.in. tworzeniem narzędzi do głosowań online. Zakup narzędzia, z którego mogliby skorzystać
wszyscy członkowie SBP (umożliwiający przeprowadzenie wyborów na wszystkich szczeblach)
wykracza poza możliwości finansowe Stowarzyszenia.
Realna wydaje się jedynie organizacja głosowania podczas KZD, przy czym A. Zawałkiewicz
zadeklarowała, że jest w stanie przeprowadzić takie głosowanie przy użyciu narzędzi ( Cklickmeeting,
Microsoft Forms), którymi Biuro ZG SBP obecnie dysponuje (bez zakupu programów oferowanych
przez firmę NASK).
Przewodnicząca SBP rozpoczęła dyskusję.
B. Budyńska zwróciła uwagę, że opinia prawna pokazała możliwość, która wcześniej nie była brana pod
uwagę – przesunięcie terminu wyborów. Należy wziąć ją pod uwagę, gdyż przeprowadzenie zdalnych
wyborów z zachowaniem tajności (szczególnie na niższych poziomach) wydaje się bardzo trudne.
Podobną opinię wyraziła M. Furgał wspominając o osobach starszych, nie korzystających biegle ze
środków komunikacji elektronicznej, które mogą czuć się wykluczone z udziału w spotkaniach i
głosowaniach online.
S. Błaszczyk opowiedziała się za przedłużeniem obecnej kadencji, m.in. ze względu na przewidywane
problemy techniczne, które mogą zakłócić przebieg zdalnych spotkań i wyborów.
K. Dąbkowski również przychylił się do przedłużenia kadencji. Zdalna forma głosowania powoduje
różne trudności, istnieje niebezpieczeństwo, że podczas wyborów na niższych szczeblach dojdzie do
błędów, które potem mogą spowodować unieważnienie Krajowego Zjazdu Delegatów. Zdalna forma
spotkań utrudni również przekazywanie obowiązków, dokumentacji itp. nowo wybranym władzom.
M. Przybysz poparła możliwość przesunięcia wyborów. Obawia się, że w obecnej sytuacji w wielu
kołach mógłby być problem z zebraniem kworum.
Za przedłużeniem obecnej kadencji opowiedziała się również B. Chlebicka-Abramowicz.
B. Budyńska dodała, że przesunięcie terminu samego KZD nie byłoby precedensem. Cztery lata temu,
ze względu na istotne okoliczności, po zasięgnięciu opinii prawnych, również przesunięto datę zjazdu
o 4 miesiące.
A. Zawałkiewicz przygotowała ankietę podsumowującą dyskusję zawierającą 2 punkty – Czy jesteś za
organizacją wyborów online? Czy jesteś na przesunięciem wyborów? Wszyscy uczestnicy uprawnieni
do głosowania opowiedzieli się za przesunięciem terminu wyborów i wydłużeniem obecnej kadencji.
Przewodnicząca SBP zapowiedziała zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia członków Zarządu
Głównego SBP w dn. 16 lutego br., godz. 13.00. Tematem spotkania będzie podjęcie omówienie spraw

dotyczących organizacji wyborów i Krajowego Zjazdu Delegatów w świetle opinii prawnej oraz
podjęcie stosownych uchwał..

6. Sprawy różne
•

J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o działaniach SBP podjętych wobec zamiaru likwidacji
osiemnastu filii bibliotek

pedagogicznych województwa łódzkiego. Stowarzyszenie

Bibliotekarzy Polskich skierowało w dniu 21 stycznia 2021 roku list do przedstawicieli władz
samorządowych oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi wyrażający sprzeciw wobec planowanych
przez władze samorządowe działań.
•

Przewodnicząca SBP, po zasięgnięciu opinii członków ZG oraz redaktorów czasopism
naukowych i pracowników naukowych współpracujących z Wydawnictwem Naukowym i
Edukacyjnym SBP, przygotowała uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” (15.01.2021r.).

•

Przewodnicząca SBP zaapelowała o zakup i szeroką promocję publikacji Wydawnictwa
Naukowego i Edukacyjnego SBP.

•

J. Potęga zgłosiła chęć ufundowania przez Zarząd Okręgu SBP w Warszawie nagród w postaci
voucherów na zakup książek wydanych przez SBP dla laureatów konkursu organizowanego w
ramach akcji Wikipedii 1Lib1Ref. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała, że od roku 2018
autorom artykułów w „Bibliotekarzu” i „Poradniku Bibliotekarza” oferuje się wybór wybranej
przez nich publikacji SBP. Zachęciła do podobnych działań w innych okręgach.

Przewodnicząca SBP zakończyła spotkanie.

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska

