Posiedzenie Zarządu Głównego SBP
9 kwietnia 2021 r. online

W posiedzeniu, które odbyło się online na platformie ClickMeeting uczestniczyli: Sylwia Błaszczyk,
Barbara Budyńska, Joanna Chapska, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Małgorzata
Furgał, Andrzej Jagodziński, Żaneta Kubic, Paweł Pioterek, Rozalia Podgórska, Joanna Potęga, Marzena
Przybysz oraz zaproszeni: Marian Butkiewicz, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Marta Lach, Aldona
Zawałkiewicz.
Spotkanie prowadziła dr Barbara Budyńska, p.o. Przewodniczącej SBP.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołów.
2. Działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2020 – marzec 2021, w tym: konkursy,
granty, przygotowania do planowanych konferencji (B. Budyńska)
3. Zatwierdzenie zaktualizowanego Planu pracy ZG SBP na 2021 (B. Budyńska)
4. Realizacja planu działalności wydawniczej w roku 2021 (M. Lach)
5. Sytuacja finansowa ZG SBP (A. Zawałkiewicz)
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2020 (A. Zawałkiewicz)
7. Sprawozdania z działalności ZG i struktur terenowych oraz sekcji, komisji i zespołów SBP za rok
2020 (S. Błaszczyk, M. Przybysz)
8. Przygotowania do KZD 2021: przyjęcie uchwały o zmianie terminu zwołania KZD w 2021 roku i
uchwały o zmianach w harmonogramie przygotowań do KZD 2021; przedstawienie
harmonogramu prac związanych z organizacją wyborów w strukturach, organizacją KZD 2021;
informacja o pracach komisji ds. statutu, strategii i programu działania na następną kadencję
(B. Budyńska; M. Furgał, K. Dąbkowski)
9. Informacja o badaniach ankietowych wśród członków SBP (A. Zawałkiewicz)
10. Realizacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (A. Zawałkiewicz)
11. Programy i konkursy SBP: Tydzień Bibliotek 2021; Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020;
Bibliotekarz Roku 2020; konkursy: Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego; Nagroda
Młodych im. Marii Dembowskiej (B. Budyńska)
12. Sprawy różne

Ad. 1
Protokoły z posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 25 lutego 2021 r. oraz z Prezydium ZG SBP w dn.
17 marca 2021 r. zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 2
Omawiając działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2020 – marzec 2021 Barbara Budyńska
skupiła się na następujących kwestiach:
a) Powierzenie pełnienia obowiązków przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
dr Barbarze Budyńskiej, Sekretarzowi Generalnemu SBP.
b) II miejsce dla SBP w plebiscycie Książka Roku 2020 lubimyczytać.pl, Allegro w kategorii
Fundacja/Stowarzyszenie Roku.
c) Organizacja 16 płatnych szkoleń online na platformie ClickMeeting – wzięło w nich udział 235
uczestników. Przeprowadzono dwa darmowe webinary „Dlaczego kompetencje są ważne?” –
dla 50 uczestników oraz „Wartościowy Internet - przegląd zasobów”, (dla dwóch grup - (33 i
37 osób) - realizowany we współpracy z Fundacją Centrum Cyfrowe i Centrum Edukacji
Obywatelskiej). Zakończył się kurs „Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych” (23
uczestników) rozpoczęto zapisy na kurs MARC21 (25 uczestników, z uwagi na duże
zainteresowanie ogłoszono kolejną edycję kursu. Będzie ona realizowana we wrześniu i
październiku). Część z listy szkoleń została objęta 50% rabatem w ramach nowego cyklu
„Szkolenia na do widzenia”. 22 marca uruchomiono zapisy na darmowe szkolenie dla 100 osób,
zatytułowane „RODO i pandemia są z nami i nie chcą odejść”. Szkolenie odbędzie się 16
kwietnia, poprowadzi je dr Łukasz Wojciechowski.
d) Odbyły się dwa spotkania online z organizatorami Forum Młodych Bibliotekarzy. Biuro
wspomogło organizatorów poprzez pomoc w przygotowaniu pism z ofertą do sponsorów i
wniesienie uwag merytorycznych do spraw programowych. Podpisano umowy sponsorskie z
firmą MOL i Arfido, umowę darowizny z FRSI oraz wystawiono fakturę firmie. Zamieszczono
loga sponsorów i partnerów na portalu SBP (podstrona poświęcona FMB)
e) Trwają wstępne przygotowania do konferencji w 2021 r.: z cyklu „Automatyzacja bibliotek”;
nt. oferty bibliotek dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
f)

Opinie i interwencje:

- wystąpienie do przedstawicieli władz samorządowych oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi, dotyczące
zamiaru likwidacji osiemnastu filii bibliotek pedagogicznych województwa łódzkiego (otrzymanie
odpowiedzi od wicemarszałka województwa łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty)
- wystąpienie do MEiN w sprawie punktacji czasopisma ZIN
- wystąpienie do MEiN i MKDNiS w sprawie szczepień bibliotekarzy (odpowiedź z Ministerstwa
Zdrowia)

- uwagi SBP do NPRCz (w imieniu bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych)
- Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwoju
czasopism naukowych”
- opinia SBP w sprawie odwołania dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
- wystąpienie do dyrektora Biblioteki na Koszykowej w sprawie realizacja Porozumienia dotyczącego
współwydawania miesięcznika Bibliotekarz.
g) Dotacje
W omawianym okresie złożono wnioski na realizację dwóch zadań („Minimalizacja wykluczenia
niepełnosprawnych poprzez dostępność usług bibliotek” oraz „Lokalny dyrektor – globalna kultura”).
Wniosek do Fundacji Edukacja dla Demokracji na cykl szkoleniowy dla nauczycieli bibliotekarzy
bibliotek szkolnych jest w trakcie przygotowywania. Z wcześniej złożonych wniosków 2 zostały
rozpatrzone pozytywnie (wydawanie „Poradnika Bibliotekarza” w latach 2021-2023; realizacja
Tygodnia Biblioteka 2021; akcja #NieZostawiamCzytelnika; publikacja „Dyskopedia poloników do roku
1918. Suplement”). W sprawie nieprzyznanych grantów złożono 5 odwołań. Ponadto złożono raporty
z realizacji zadań dofinansowanych w 2020 r. (7 do MKiDN oraz 4 do MNiSW)
h) SBP jest reprezentowane w Krajowej Radzie Bibliotecznej. Podczas nieobecności Joanny
Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przewodniczący Rady powołał dr Barbarę Budyńską do udziału w
posiedzeniach KRB.
i)

Konkursy

- ogłoszenie wyników konkursu na plakat TB 2021 (plakat w wersji drukowanej jest w sprzedaży)
- przygotowanie i udostępnienie formularza rejestracyjnego dla bibliotek, chcących wziąć udział w TB
(zarejestrowanych 300 bibliotek wszystkich typów)
- opracowanie dla bibliotek darmowych materiałów elektronicznych promujących TB
- zakończenie I etapu konkursu Bibliotekarz Roku 2020; uzyskanie dofinansowania z MKDNiS
- ogłoszenie wyników konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa
- ogłoszenie Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 rok
j)

Ankieta

- przeprowadzenie badania członków SBP – 14 lutego-19 marca (poprzedzonego badaniem
pilotażowym – 4-19 stycznia)
- organizacja pięciu spotkań zespołu (21.01, 8.02, 26.02, 8.03 i 24.03)
- opracowanie koncepcji analizy danych
- podział zadań
k) Nowości wydawnicze w omawianym okresie:
Regionalizm i tożsamość kulturowa. Winiarstwo a media Redaktorzy: Andrzej Buck, Przemysław
Bartkowiak

Mobilna biblioteka Redaktor Maja Wojciechowska
Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej Redaktor naukowy
Jacek Puchalski
l)

Patronaty (wybrane):

-

100-lecieBiblioteki Zamojskiej [SBP przekazało pakiet książek na nagrody dla laureatów
konkursów organizowanych w ramach Jubileuszu]

-

IV Pomorska Konferencja Open Science (Biblioteka Politechniki Gdańskiej i Centrum Usług
Informatycznych Politechniki Gdańskiej)

-

Ogólnopolska konferencja naukowa "Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek
w dobie pandemii" (Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)

-

XVII sesja metodyczna „Zmory spod szkolnej ławy. Zdrowie psychiczne i emocjonalne uczniów”

-

“Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 3" (projekt MBP w Jaworznie)

-

„Biblioteczna Akademia Nauk” (projekt Biblioteki Sopockiej)

-

konkurs „O Złote Pióro Sopotu” (MBP w Sopocie)

-

Konkurs Literacki o "Złote Pióro Prezydenta Jaworzna" (MBP w Jaworznie)

-

Jubileusz obchodów 100-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice

-

V edycja ogólnopolskiej akcji ,,Kwietniowi Antypiraci" (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku)

m) Wznowienie współpracy z PIK, m.in. przy projektach upowszechniających dobre praktyki w
zakresie czytania i promocji książki
Ad. 3
Barbara Budyńska przypomniała najważniejsze zapisy Planu pracy ZG SBP na 2021 rok, który został
zatwierdzony w grudniu 2020 r.:
- zachowanie ciągłości realizacji zadań statutowych w okresie pandemii
- utrzymanie więzi ze strukturami SBP
- przygotowanie i organizację Krajowego Zjazdu Delegatów 2021
- podsumowanie działań SBP w kadencji 2017—2021
- opracowanie Strategii SBP na lata 2021-2029
- opracowanie programu działania na kadencję 2021—2025
- doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w środowisku online
- zintensyfikowanie form promocji Stowarzyszenia
- realizacja grantów
- prace informatyczne dot. e-sklepu, portalu, Bazy Członków

Podczas dyskusji zebrani zastanawiali się, czy ze względu na uchwałę przedłużającą kadencję, Plan nie
powinien zostać zaktualizowany.
Barbara Budyńska podjęła decyzję o przeniesieniu dyskusji do punktu 8 – Przygotowania do KZD.
Ad. 4
Realizację planu wydawniczego w pierwszym kwartale 2021 roku omówiła Marta Lach, dyrektor
Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. Czasopisma ukazują się terminowo. Uniwersytet
Warszawski potwierdził utrzymanie dofinansowania czasopism naukowych. Nakłady czasopism
branżowych odnotowały spadek – „Bibliotekarz” z 1000 na 800 egz.; „Poradnik Bibliotekarza” z 1600
na 1300 egz. W planie na 2021 rok jest wydanie 14 tytułów książek, jednak plan ma charakter otwarty,
więc cały czas przyjmowane są nowe propozycje. W sprzedaży ukazał się plakat Tygodnia Bibliotek
2021 w wersji drukowanej.
Ad. 5
Aldona Zawałkiewicz, dyrektor Biura ZG SBP omówiła sytuację finansową Stowarzyszenia. Przedstawiła
zestawienia przychodów i kosztów za 2020 rok w porównaniu z 2019 rokiem. Ogółem przychody
wyniosły w 2020 r. 1 314 967,72 zł (w 2019 r. – 1 492 805,20 zł), natomiast koszty w 2020 r. wyniosły
1 280 547,29 zł (w 2019 r. – 1 476 261,39 zł).
Szczegółowe dane zawarte zostały w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. Sprawozdanie powinno
zostać podpisane przez wszystkich członków Zarządu, wykorzystany zostanie do tego Profil Zaufany.
Szczegółowa instrukcja złożenia podpisu oraz dostępu do sprawozdania finansowego (zarówno ZG, jak
i skonsolidowanego całego Stowarzyszenia) zostanie rozesłana do członków ZG. Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 25 marca 2021 r. termin
zatwierdzenia sprawozdania mija 30 czerwca 2021 r.
Ad. 6
a) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP w 2020 roku przedstawiła Barbara
Budyńska.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
rok 2020 był dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich szczególny. Podobnie jak większość instytucji w
kraju, w tym instytucji kultury, Zarząd Główny SBP odwołał część wcześniej zaplanowanych zadań,
bowiem przygotowany na rok 2020 plan pracy okazał się po wybuchu pandemii w dużej części
niewykonalny. Dotyczy to przede wszystkim planowanych konferencji i prac wielu komisji i sekcji
działających przy Zarządzie Głównym. SBP dostosowało swoje działania do wymogów istniejącej
sytuacji i Działalność Biura ZG SBP oraz komisji i sekcji działających przy ZG przyjęła w większości roku
charakter pracy zdalnej, dzięki wykorzystaniu do tego celu m.in. platformy ClickMeeting. Oferta
szkoleniowa Stowarzyszenia również była realizowana wyłącznie w środowisku wirtualnym

W 2020 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizował zadania wynikające z celów
strategicznych Stowarzyszenia określonych w:
−

Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021,

−

Programie działania SBP na lata 2017-2021, przyjętym przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP w
dniu 21 października 2017 r.

−

Wnioskach Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, uchwalonych w dn. 21 października 2017 r.

−

Planu pracy ZG SBP na rok 2020.

b) Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych przedstawiła Sylwia Błaszczyk.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2020 roku liczyło 5592 członków, w 245 kołach
i 52 oddziałach. Wzrost liczby członków, w stosunku do roku 2019, nastąpił w Okręgu WarmińskoMazurskim (+93), a największy spadek (-73) w Okręgu Wielkopolskim. Spadki liczby członków wynikają
z rezygnacji osób, które kończą aktywność zawodową i przechodzą na emeryturę i z likwidacji kół.
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z przygotowaniami do kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Członkowie SBP reprezentują biblioteki
publiczne (3138 = 57%), naukowe i szkół wyższych (535=10%), pedagogiczne (107) i szkolne (88), inne
biblioteki 28 osób. Członkowie-emeryci to kolejne 10% (546 osób). Poza bibliotekami wykazano 41
osób. Dane o miejscu pracy członków SBP są niepełne, jednak niezmiennie najliczniejszą grupę
stanowią bibliotekarze zatrudnieni w bibliotekach publicznych.
c) Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji, zespołów przedstawiła Marzena Przybysz.
W 2020 r., ze względu na epidemię, większość działań, sekcji i komisji SBP była anulowana, zawieszana
lub realizowana w innych formach (online, korespondencyjnie). Rozwój epidemii miał ogromny wpływ
na działalność sekcji, komisji we wszystkich obszarach ich działalności.
W 2020 r. przy ZG SBP działały następujące struktury zajmujące się szczegółowymi zagadnieniami
merytorycznymi:
- Sekcja Bibliotek Naukowych (przewodnicząca: Maria Kycler)
- Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (przewodnicząca: Agata Arkabus)
- Sekcja Bibliotek Muzycznych (przewodniczący: przewodnicząca Hanna Bias)
- Sekcja Fonotek (przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-Sołomko)
- Komisja Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca: Maja Wojciechowska)
- Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej (przewodnicząca: Marzena Przybysz)
- Komisja Nowych Technologii (przewodniczący: Tomasz Sopyło)
- Sekcja Bibliotek Publicznych (przewodniczący: Krzysztof Marcinowski)
- Komisja Odznaczeń i Wyróżnień (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)
- Zespół do Spraw Archiwum Biura ZG SBP (przewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał)

Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podjął
decyzję o powołaniu Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy ZG SBP (Uchwała Nr
10/2020)
Prowadząca spotkanie Barbara Budyńska ogłosiła głosowanie nad przyjęciem sprawozdań. Wszystkie
przedstawione sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte.
Ad. 7
a) Stan prac nad Strategią SBP i programem działania na kolejne lata omówił Krzysztof Dąbkowski.
Wymienił dokumenty, które posłużą za materiał pomocniczy do prac nad nową Strategią SBP: 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.
Harmonogram prac Komisji ds. Strategii i programu działania:
- Ustalenie terminów spotkań Komisji
- Wskazanie obszarów do dalszych prac
- Definicja misji i wizji Stowarzyszenia
- Definicja celów strategicznych i szczegółowych
b) Sylwia Błaszczyk przypomniała skład Komisji ds. Statutu SBP. Uchwałą nr 7/2020 ZG SBP z dn. 30
czerwca 2020 r. do Komisji powołano: Sylwię Błaszczyk (jako przewodniczącą), Andrzeja
Jagodzińskiego, Bożenę Chlebicką-Abramowicz, Żanetę Kubic, Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską.
Gotowość do prac w Komisji zgłosili ponadto: Zbigniew Gruszka, Joanna Potęga. Komisja czeka na
propozycje zmian do Statutu. Bożena Chlebicka-Abramowicz opracowała wykaz sugerowanych zmian
zgłoszonych przez przewodniczących okręgów na zebraniu w dn. 24-25.09.2019 r.
c) Barbara Budyńska przedstawiła propozycję zmian w harmonogramie przygotowań do Krajowego
Zjazdu Delegatów, wynikających z przedłużenia obecnej kadencji.
W dyskusji nad zaproponowanymi zmianami Andrzej Jagodziński przypomniał, że zgodnie z zapisami
uchwały przedłużającej kadencję wybory powinny zostać zorganizowane po odwołaniu na terenie
Polski stanu epidemii. W tej chwili nie mamy wiedzy, kiedy to nastąpi. Tym samym wyraził sprzeciw,
aby w tym momencie decydować w jakiej formie i kiedy miałyby się odbyć wybory.
Barbara Budyńska przypomniała, że zgodnie z ustawą Stowarzyszenie po odwołaniu stanu epidemii
będzie miało 60 dni na przeprowadzenie wyborów. W przypadku SBP jest to bardzo trudne. Przyjęcie
harmonogramu pozwoliłoby na sprawną realizację przygotowań do KZD, rezerwację sali oraz
sporządzenie preliminarza kosztów.

Zebrani uznali, że potrzebny jest czas do namysłu. Dyskusja nad harmonogramem została przełożona
na kolejne spotkanie Zarządu Głównego. Barbara Budyńska zapowiedziała zwołanie nadzwyczajnego
posiedzenia jeszcze w kwietniu br.
Pozostałe punkty z porządku obrad zostały przeniesione na kolejne posiedzenie ZG SBP.

Na zakończenie spotkania Barbara Budyńska odczytała apel o oddawanie krwi dla Joanny PasztaleniecJarzyńskiej. Apel zostanie zamieszczony na portalu sbp.pl.

Barbara Budyńska zakończyła spotkanie.

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska

