Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 13-14 czerwca 2016 r.

13 czerwca
Spotkanie w dniu 13 czerwca 2016 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w
Warszawie. Obecni byli członkowie ZG: Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara
Budyńska, Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska,
Andrzej Jagodziński, Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna PasztaleniecJarzyńska, Marzena Przybysz, Michał Rogoż, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni:
Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Marta Lach, Elżbieta Zaborowska
(przewodnicząca GKR).
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk.
Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn. 4.04.2016
2. Działalność Zarządu Głównego w okresie kwiecień 2015 – czerwiec 2016
3. Realizacja Planu pracy, w tym zakończone konkursy Mistrz Promocji Czytelnictwa,
Bibliotekarz Roku
4. Tydzień Bibliotek 2016 – wstępne podsumowanie, ogłoszenie konkursu
5. XI Forum Młodych Bibliotekarzy – stan przygotowań
6. Sytuacja finansowa SBP, prognoza 2016
7. Przygotowanie do IFLA 2017
8. Przygotowania do KZD oraz Jubileuszu 100-lecia SBP – realizacja wniosków KZD
2013, ustalenie harmonogramu KZD 2017, powołanie Komitetów Programowego i
Organizacyjnego, założenia programowe, powołanie komisji ds. Statutu oraz ds.
gromadzenia i analizowania wniosków
9. Sprawy różne

Ad.1
Przyjęto jednogłośnie protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 4.04.2016.

Ad. 2

W okresie kwiecień-czerwiec 2016 odbyło się 8 warsztatów. Część z nich realizowana była
we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz
Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną im. KEN w Warszawie. Kol. E. Stefańczyk
poinformowała również o spotkaniu z dyrektorem Departamentu Mecenatu Państwa w
MKiDN, Maciejem Dydo oraz Dyrektorem Instytutu Książki, Dariuszem Jaworskim, podczas
którego omawiano możliwości współpracy przy realizacji dwóch przedsięwzięć w 2017 r.:
obchodów Jubileuszu 100. SBP i organizacji Kongresu IFLA we Wrocławiu, a także wydania
publikacji pt.: „Nauka o informacji”.
Ponadto kol. E. Stefańczyk omówiła stan realizacji konkursów SBP (Bibliotekarz Roku,
Mistrz Promocji Czytelnictwa, na plakat promujący Tydzień Bibliotek 2016), przyznane
patronaty itp.

Ad. 3
Kol. B. Budyńska omówiła realizację Planu pracy ZG SBP. Zwróciła szczególną uwagę na
pozyskane granty, które umacniają pozycję Stowarzyszenia w środowisku oraz na rozwój
działalności edukacyjnej (organizacja warsztatów). Biuro złożyło 15 wniosków o dotacje na
realizację projektów w 2016 r. m.in. do MKiDN, MNiSW, Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych, Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego; 6 wniosków zostało
rozpatrzonych pozytywnie, 5 negatywnie, reszta czeka na decyzję. W I półroczu 2016 r.
odbyły się 2 seminaria oraz 15 warsztatów, ogłoszonych jest już 6 nowych. Rozstrzygnięty
został konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015 – I miejsce zajęła PiMBP w Wałbrzychu,
II miejsce GBP w Aleksandrowie, III miejsce MBP w Jastrzębiu Zdroju; wyróżnienia
otrzymały: BP Gminy Zamość z/s w Mokrem, GBP w Juchnowcu Kościelnym, MBP w
Mińsku Mazowieckim, PBW w Łodzi wraz z Filiami. Uroczystość wręczenia dyplomów
odbyła się podczas Warszawskich Targów Książki, nagrody książkowe zostaną wysłane
pocztą. Zakończył się również konkurs Bibliotekarz Roku 2015, który przeprowadzony został
w nowej formule. Zwyciężyła Marta Kryś z okręgu śląskiego SBP. W konkursie wzięły udział
wszystkie okręgi z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego. Wręczenie nagród i dyplomów
odbędzie się podczas XI Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu.
Realizowany jest plan wydawniczy, Wydawnictwo SBP na bieżąco reaguje na potrzeby
pracowników bibliotek; pojawiła się propozycja uruchomienia nowej serii o charakterze
poradnikowym.

Ad. 4

XIII Tydzień Bibliotek odbywał się pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Jak co roku ogłoszono
konkurs na plakat promujący TB, w wyniku glosowania internetowego zwyciężyła praca
autorstwa Darii Kuśmierczyk z Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie. Plakat
został wydrukowany i upowszechniony w bibliotekach, na stronie sbp.pl zamieszczono wersję
elektroniczną do pobrania. W dniach 8-15 maja biblioteki wszystkich typów z całej Polski
zorganizowały szereg imprez promujących czytelnictwo, biblioteki i zawód bibliotekarza.
Wśród organizowanych imprez dużą popularnością cieszyły się spotkania autorskie, lekcje
biblioteczne, konkursy, wystawy, gry i in. Szczegółowy opis poszczególnych przedsięwzięć
znajduje się na portalu SBP w zakładce poświęconej TB www.sbp.pl/tydzienbibliotek/2016,
gdzie biblioteki same zamieszczają relacje z przeprowadzonych przez siebie imprez. Zarząd
Główny SBP ogłosił również konkurs na najciekawszą inicjatywę, jedną szczególnie
pomysłową akcję, która została przeprowadzona

przez bibliotekę w trakcie

trwania

Tygodnia Bibliotek 2016. Zgłoszenia należy przesyłać do dn. 30 czerwca br. Wstępne
podsumowanie Tygodnia Bibliotek wskazuje, że cieszy się on dużą popularnością i uznaniem
środowisk lokalnych; do Biura ZG zgłaszane były prośby o zgodę na wykorzystanie plakatu
TB w działaniach promocyjnych realizowanych przez bibliotek wspólnie z samorządem, na
billboardach, w happeningach ulicznych, na gadżetach itp. Przedsięwzięcie dofinansowane
jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Promocja
Czytelnictwa.

Ad.5
Stan przygotowań do XI Forum Młodych Bibliotekarzy omówiła kol. E. Stefańczyk. Forum
odbędzie się w Opolu w dniach 15-16 września 2016 r. pod hasłem „W bibliotece wszystko
gra”. Na portalu sbp.pl uruchomiona została strona przedsięwzięcia, gdzie podawane są
aktualne informacje dot. programu i organizacji Forum, uruchomiono też rejestrację
uczestników.

Ad. 6
Analizy sytuacji finansowej za okres styczeń-maj 2016 dokonała kol. Mirosława Majewska,
skarbnik. Wynika z niej, że osiągnięto pewną stabilizację (co potwierdza dodatni wynik
finansowy), efekty przynosi też zastosowany reżim w wydatkach. Niestety wciąż notujemy
zmniejszające się przychody ze sprzedaży czasopism, co jest szczególnie niepokojące wobec
braku już możliwości dofinansowania wydawania czasopism ze środków publicznych.

Ad. 7
Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że w Kongresie IFLA 2016 (13-19 sierpnia,
Columbus/Ohio) weźmie udział 3-osobowa delegacja przedstawicieli SBP: przewodnicząca
E. Stefańczyk, wiceprzewodnicząca J. Pasztaleniec-Jarzyńska, członek ZG SBP J. Golczyk –
koordynator ds. wolontariuszy podczas Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu. Wyjazd zostanie
dofinansowany przez MKiDN, część kosztów pokryje SBP.
Kongres IFLA we Wrocławiu odbędzie się w dniach 19-15 sierpnia 2017 r. pod hasłem
„Libraries. Solidarity. Society”. Na wniosek Stowarzyszenia, MKiDN zamierza uruchomić
grant w ramach programów resortu, który umożliwi polskim bibliotekarzom z bibliotek
publicznych udział w Kongresie IFLA we Wrocławiu w 2017 r. Wicepremier P. Gliński
zwróci się również do MNiSW oraz MEN o uruchomienie podobnych programów dla
bibliotekarzy z bibliotek akademickich, pedagogicznych i szkolnych.

Ad. 8
Kol. E. Stefańczyk przypominała, że w związku z organizacją Jubileuszu SBP w 2017 r.
przygotowywane jest wystąpienie o patronat honorowy do Prezydenta RP, powołany zostanie
również Komitet Honorowy, o przewodniczenie któremu zwrócimy się z prośbą do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do MKiDN złożony został wniosek o dofinansowanie
organizacji Jubileuszu, w tym m.in. wydania monografii i wyprodukowania filmu o SBP (E.
Stefańczyk i J. Pasztaleniec-Jarzyńska rozmawiały na ten temat z Podsekretarz Stanu w
MKiDN dr M. Gawin i Dyrektorem Departamentu Mecenatu Państwa w MKiDN M. Dydo).
Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych uroczystość zostanie połączona z Krajowym
Zjazdem Delegatów SBP. Kol. S. Błaszczyk zaapelowała o utworzenie logo Jubileuszu SBP,
które powinno znaleźć się również w materiałach promocyjnych przygotowywanych na
Kongres IFLA we Wrocławiu.
Następnie zebrani dyskutowali nad terminem zwołania KZD. Kol. E. Stefańczyk
poinformowała o 2 opiniach prawnych dotyczących możliwości przesunięcia daty KZD na
październik 2017 r. (obie pozytywne). Kol. E. Zaborowska przypomniała, że Główna Komisja
Rewizyjna SBP także pozytywnie ustosunkowała się do projektu uchwały dot. propozycji
zwołania KZD w terminie 20-21 października 2017 r. Kol. K. Marcinowski z kolei
opowiedział się za terminem czerwcowym; uważa, że przesunięcie KZD narazi
Stowarzyszenie na krytykę. Podobnego zdania była kol. L. Bednarska. Kol. A. Jagodziński
zauważył, że jednak obie opinie prawne dopuszczają przesunięcie Zjazdu. Przychylił się do
terminu październikowego, argumentując to planowanym w sierpniu 2017 r. Kongresem

IFLA we Wrocławiu. Kol. S. Błaszczyk stwierdziła, że zapisy Statutu SBP nie są
jednoznaczne, ale z drugiej strony przyjęcie terminu czerwcowego i związane z tym
konsekwencje prawne znacznie utrudniłyby ostatni etap prac organizacyjnych związanych z
sierpniowym Kongresem IFLA we Wrocławiu . Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poparła
październikowy termin Zjazdu. Nawiązała do Statutu SBP. Poprzedni Krajowy Zjazd
Delegatów zmienił niektóre zapisy, by dać Zarządowi Głównemu większą swobodę w
wyborze terminu. Zwróciła również uwagę, że do czasu rejestracji nowych władz w KRS, nie
ma osoby uprawnionej do podpisywania dokumentów, co znacznie utrudnia, a niekiedy wręcz
wstrzymuje bieżące prace organizacyjne. Za zwołaniem KZD w październiku 2017 r.
opowiedzieli się również kol. B. Budyńska, kol. J. Golczyk, kol. A. Dąbrowski, kol. M.
Rogoż, kol. M. Majewska, kol. M. Przybysz. W tej sytuacji kol. E. Stefańczyk zarządziła
głosowanie w sprawie terminu KZD. W wyniku głosowania (za-15 głosów, przeciw-2 głosy,
wstrzymało się-0) przyjęto Uchwałę nr 2/2016 dot. zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów
SBP w dn. 20-21 października 2017 r. w Warszawie.
Następnie kol. przewodnicząca przedstawiła projekt uchwał dot. :
 zasad wyboru delegatów na KZD w 2017 r. (Uchwala nr 3/2016 przyjęta w wyniku
głosowania – 14 głosów za, 1 głos przeciw). Zgodnie z uchwałą liczbę delegatów
ustala się według stanu liczby członków okręgu na dzień 31 grudnia 2016 r., podanych
w sprawozdaniach Zarządów Okręgów przekazanych do Zarządu Głównego SBP.
Kol. K. Marcinowski uznał, że dane dotyczące liczby członków w okręgach powinny
być brane z Bazy Członków. Zmusiłby to zarządy okręgów do uporządkowania
zapisów w Bazie,


harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r. (Uchwała nr
4/2016 przyjęta w wyniku głosowania – 14 głosów za, 1 wstrzymał się)

 powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (Uchwała nr
5/2016 przyjęta jednogłośnie). W skład Komitetu weszły:

E. Stefańczyk

(przewodnicząca), B. Budyńska, B. Chlebicka-Abramowicz, A. Grzecznowska, J.
Pasztaleniec-Jarzyńska.
 powołania Komitetu Programowego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (Uchwała nr
6/2016

przyjęta

jednogłośnie).

W

skład

Komitetu

weszli:

B.

Budyńska

(przewodnicząca), A. Dąbrowski, A. Jagodziński, Ż. Kubic, M. Majewska, J.
Pasztaleniec-Jarzyńska, M. Rogoż, E. Stefańczyk.

 powołania Komisji ds. Statutu SBP (Uchwała nr 7/2016 przyjęta jednogłośnie). W
skład Komisji weszli: S. Błaszczyk (przewodnicząca), H. Bednarska,

A.

Grzecznowska, B. Howorka, K. Marcinowski.
 powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków (Uchwała nr 8/2016
przyjęta jednogłośne).W skład Komisji weszli: M. Majewska (przewodnicząca), E.
Grzelakowska, M. Pieczykolan, M. Przybysz.

Ad. 9
W sprawach różnych kol. E. Stefańczyk poinformowała o planach Sekcji Bibliotek
Muzycznych ZG SBP dot. zorganizowania międzynarodowego Kongresu IAML w Krakowie
w 2019 r. Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do tej inicjatywy.
Dyskutowano także o hologramach, dyr. A. Grzecznowska poinformowała, że cena
jednostkowa przy zamówieniu składanym przez Biuro dla wszystkich struktur wynosi
kilkanaście groszy, ale wobec braku dofinansowania okręgi muszą zapłacić za ich
wyprodukowanie. Zebrani podjęli decyzję, że Biuro zakupi dla wszystkich członków SBP
hologramy na lata 2016-2017 i przekaże je do okręgów, a okręgi rozliczą się finansowo z
działem finansowym Biura ZG.
Kol. E. Stefańczyk poinformowała także o podwyższeniu liczby punktów z 7 do 9 pkt.
przyznanych Przeglądowi Bibliotecznemu na liście czasopism preferowanych MNiSW.

14 czerwca
Na posiedzenie w dn. 14 czerwca zaproszono przewodniczących Okręgów SBP (lista w zał.).
Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe.
Zebranych przywitała kol. M. Majewska, dyrektor Biblioteki; do udziału w spotkaniu
zaprosiła również kol. A. Borowską - pracownika Biblioteki, przewodniczącą Koła Praskiego
SBP, Przewodniczącą Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP. Spotkanie
prowadziła kol. E. Stefańczyk.
Porządek obrad obejmował:
1. Wstępne podsumowanie kadencji 2013-2017

2. Podsumowanie realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021
3. Jubileusz 100-lecia SBP
4. Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu

5. Krajowy Zjazd Delegatów 2017
6. Sprawy różne
Na wstępie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim okresie Członków
Honorowych SBP – kol. J. Kołodziejską, kol. M. Skomro oraz przewodniczącą Zarządu
Okręgu w Toruniu kol. E. Nowacką.

Ad. 1
Wstępnego podsumowania kadencji 2013-2017 dokonała kol. B. Budyńska, Sekretarz
Generalny SBP. Za najważniejsze dokonania w tym okresie uznała m.in.:
 realizację zadań promujących czytelnictwo, umacniających wizerunek Stowarzyszenia
i zawodu bibliotekarza, na które pozyskano dodatkowe środki z różnych źródeł, np.
grant „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”,

program Tydzień

Bibliotek, organizacja Salon Bibliotek, projekt „650 lat w służbie książki”, konkurs
Bibliotekarz Roku, projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, wdrożenie systemu
Akredytacji Profesjonalnej SBP,
 działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy i doskonalenia zawodowego,
w tym szeroka działalność wydawnicza, organizacja kilkudziesięciu konferencji,
szkoleń i warsztatów (liczba tych ostatnich systematycznie z roku na rok wzrasta,
podobnie jak liczba uczestników, w 2014 r. zrealizowano 25 warsztatów,
przeszkolono 360 osób, a w 2015 r. – ok. 600, oprócz kursów stacjonarnych
uruchomiono kursy e-learningowe, SBP zostało też wpisane do rejestru instytucji
szkoleniowych), realizacja projektów „Wsparcie bibliotek w zakresie tworzenia stron
internetowych i edukacji informacyjnej”, „ICT w upowszechnianiu dóbr kultury w
bibliotekach”, „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”,
 digitalizacje wydawnictw SBP i budowę archiwum cyfrowego,
 rozwój ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego www.sbp.pl,
 aktywność na forum międzynarodowym, m.in. udział w posiedzeniach IAML
Kongresach IFLA, współudział w przygotowaniu aplikacji na organizację Kongresu
IFLA 2017, udział w pracach Komitetu Narodowego przygotowującego spotkanie we
Wrocławiu (E. Stefańczyk, współprzewodnicząca KN),
 wspieranie młodych bibliotekarzy (organizacja co roku Forum Młodych Bibliotekarzy,
realizacja konkursu Nagroda Młodych im. prof. M. Dembowskiej),

 archiwizację dokumentów SBP.
B. Budyńska podkreśliła, że prowadzenie wszystkich aktywności wymaga wsparcia
finansowego, o które przewodnicząca SBP i Biuro systematycznie zabiegają, często ze
skutkiem pozytywnym, m.in. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwie

Nauki

i

Szkolnictwa

Wyższego,

Fundacji

Rozwoju

Społeczeństwa

Informacyjnego, Fundacji Batorego, Narodowym Instytucie Audiowizualnym, Narodowej
Dyrekcji Archiwów Państwowych, a także wśród firm związanych z bibliotekami i sektorem
książki (PWN, MPLC, Aleph Polska, MOL i in.) .

Ad. 2
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła realizację Strategii SBP na lata 2010-2021
odnosząc się do poszczególnych celów strategicznych:
 cel I - Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w
Polsce: przygotowanie projektu Ustawy o bibliotekach, udział w Forum Prawa
Autorskiego,

opiniowanie

Narodowego

Programu

Rozwoju

Czytelnictwa,

prowadzenie projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek
 cel II - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych
i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa
wiedzy: udzielanie patronatów, współpraca międzynarodowa (głównie IFLA, IAML,
Goethe-Institut, umiędzynarodowienie Rad Redakcyjnych czasopism naukowych),
 cel III - Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza:
prowadzenie portalu sbp.pl, e-sklepu, Bazy Członków, obecność SBP na fb i
Twitterze; przyznawanie Nagrody Naukowej im. A. Łysakowskiego i Nagrody
Młodych im. prof. M. Dembowskiej, prowadzenie konkursu Bibliotekarz Roku,
przyznawanie odznaczeń i dyplomów
 cel IV - Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i
doskonalenia zawodowego: organizacja warsztatów, seminariów i konferencji,
działalność wydawnicza, Akredytacja Profesjonalna SBP.
J. Pasztaleniec-Jarzyńska przypomniała, że Strategia była nowelizowana w 2013 r., przed
kolejnym KZD wymagać będzie ponownej aktualizacji pod kątem trafności przyjętych
zadań, efektywności, skuteczności i użyteczności.

Dyrektor Biura Zarządu Głównego SBP A. Grzecznowska uzupełniła informacje o
warsztatach – SBP zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych, organizuje ponad 30
warsztatów rocznie, w tym również e-learningowe, część warsztatów organizowana jest we
współpracy z zarządami okręgów i oddziałów (np. w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim,
Opolu).

Ad. 3
Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że centralne obchody Jubileuszu 100-lecia działalności
SBP odbędą się 20 października 2017 r. w Warszawie. Zarząd Główny SBP zamierza wydać
Kronikę i monografię o Stowarzyszeniu, planowane jest ponadto m.in. wybicie medalu
okolicznościowego, wystawa, film, konkurs na exlibris. Do MKiDN złożony został wniosek o
dofinansowanie przedsięwzięcia. Kol. Przewodnicząca zaapelowała o przesyłanie publikacji
wydanych przez struktury SBP.
Następnie głos zabrali przewodniczący okręgów, informując o planowanych lokalnych
obchodach Jubileuszu.
 Okręg zachodniopomorski (kol. C. Judek)
Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego, publikacja (monografia działalności kół na terenie
Pomorza Zachodniego), wystawa (liderzy, działacze, osobowości SBP)
 Okręg wielkopolski (kol. M. Furgał)
Wybicie medal jubileuszowy, wystawa exlibrisów, publikacja (kronika Leszna), rajd
rowerowy, akcja społeczna (książki dla szpitali dziecięcych), kalendarz, konkurs (na
wydarzenie, które będzie zorganizowane we wszystkich oddziałach i kołach w Wielkopolsce
tego samego dnia)
 Okręg dolnośląski (kol. J. Golczyk)
Informacje na fb, wystawa, prezentacja multimedialna
 Okręg lubelski (kol. M. Pieczykolan)
Publikacja, konferencja

 Okręg świętokrzyski (kol. J. Zielińska)
Publikacja, akcja Odjazdowy Bibliotekarz, inscenizacja sceniczna, festyny kulturalnoliterackie, wystawy.
Kol. J. Zielińska przypomniała, że w 2017 r. okręg świętokrzyski będzie świętował 70-lecie
swojej działalności. Zaproponowała przygotowanie plakatu promującego 100-lecie SBP oraz
utworzenie zakładki na portalu sbp.pl, gdzie każdy okręg będzie mógł zaprezentować skany
swoich wydawnictw.
 Okręg kujawsko-pomorski (kol. Sz. Kiełpiński)
Seminarium nt. bibliotek naukowych, wystawa fotografii, gra miejska.
Kol. Sz. Kiełpiński zaproponował wykonanie flag lub chorągiewek z logo Jubileuszu SBP.
 Okręg małopolski (kol. D. Rzepka)
Uroczystość w Bibliotece Jagiellońskiej, Małopolskie Forum Bibliotek organizowane w
ramach Krakowskich Targów Książki
 Okręg łódzki (kol. E. Grzelakowska)
Publikacja, wystawy, zakładki, wywiady dla mediów, sesja popularno-naukowa, księga
rekordów bibliotecznych
 Okręg podkarpacki (kol. M. Sierżęga)
Publikacja (kalendarium), wystawy, jubileuszowe spotkanie z okazji 70-lecia działalności
okręgu
 Okręg pomorski (kol. M. Kłos)
Publikacja, konkurs na exlibris, digitalizacja Kroniki okręgu, wystawa fotograficzna
 Okręg opolski (kol. E. Kampa)
Wystawa w przestrzeni publicznej, publikacja
 Okręg śląski (kol. S. Błaszczyk)
Spotkanie, sesja, uroczystość związana z 80-leciem okręgu

 Okręg podlaski (kol. B. Cylko)
Plakat, konferencja


Okręg mazowiecki (kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska)

Kalendarium Oddziału Warszawskiego (prezentacja multimedialna), cykl seminariów dot. historii i
członków SBP

Ad. 4
Kol. E. Stefańczyk poinformowała o udziale przedstawicieli SBP w Kongresie IFLA 2016 w
Columbus/Ohio oraz o przygotowaniach do przyszłorocznego Kongresu we Wrocławiu, które zostały
omówione przez Zarząd Główny w dn. 13 czerwca br. (patrz: pkt. 7 protokołu z dn. 13.06.2016)

Ad. 5
Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że zgodnie z Uchwałą nr 2/2016 Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Krajowy Zjazd Delegatów SBP odbędzie się w dniach 20-21
października 2017 r. w Warszawie. Do Zarządów Okręgów SBP zostaną wysłane treści uchwał
Zarządu Głównego dot.: zasad wyboru delegatów, harmonogramu przygotowań do KZD, powołania
Komitetu Organizacyjnego i Programowego, składu Komisji ds. Statutu i ds. gromadzenia i
analizowania wniosków.
Dyrektor Biuro ZG SBP dr A. Grzecznowska przedstawiła wstępne szacunki dotyczące kosztu
udziału w KZD. Opłata za udział delegata wraz z noclegiem nie powinna przekroczyć 400 zł. Koszt
udziału Członków ZG SBP oraz Członków Honorowych pokryje Biuro ZG SBP.
Następnie wystąpiła kol. B. Budyńska, Przewodnicząca Komitetu Programowego Krajowego Zjazdu
Delegatów w 2017 r. Za najważniejsze kwestie do ujęcia w programie uznała: wsparcie bibliotek w
podkreślaniu ich prestiżu społecznego, integrację środowiska, współpracę ZG ze strukturami
terenowymi, projekt nowej serii wydawniczej (poradniki pocket-book). Poinformowała również o
wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która daje SBP inne możliwości
funkcjonowania. Należy je uwzględnić przy wprowadzaniu zmian do Statutu organizacji.
W dalszej części spotkania kol. M. Majewska przypomniała o przygotowanym przez SBP
projekcie kursu doskonalącego dla osób podejmujących pracę w bibliotece bez wykształcenia
zawodowego. Kolejnym krokiem powinno być uznanie przez MEN kursu za część kształcenia
ustawicznego.

Ad. 6
a) A. Grzecznowska poinformowała o grancie realizowanym przez ZG SBP w ramach konkursu
„Wspieranie działań archiwalnych 2016” prowadzonego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów

Państwowych. Projekt obejmuje opracowanie akt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz
kompleksowe zabezpieczenie zasobu przechowywanego w Archiwum SBP. Zarząd Główny
SBP przewiduje organizację szkoleń nt. porządkowania i archiwizowania dokumentów
struktur terenowych. W kolejnej edycji konkursu możliwe będzie złożenie wniosku dot.
uporządkowania archiwów struktur SBP i do tego warto już się przygotować, zaapelowała o
przejrzenie archiwów struktur.
b) Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że Zarząd Główny SBP podjął decyzję o zakupie
hologramów dla wszystkich okręgów SBP. Koszty zakupu pokrywają struktury. Szczegóły
operacji zostaną ustalone z księgowością Biura ZG SBP i podane do wiadomości
przewodniczących okręgów SBP.
c) Do końca listopada 2016 r. należy nadsyłać szczegółowe informacje o obchodach Jubileuszu
100-lecia SBP, które zostaną zamieszczone w kalendarium.
d) Kol. S. Błaszczyk zwróciła uwagę na rozbieżności w liczbie członków w poszczególnych
okręgach podawanej w Bazie Członków SBP i w sprawozdaniach okręgowych. Cały czas jest
problem z bieżącą aktualizacją danych w Bazie przez administratorów oddziałowych,
szczególnie danych dot. opłacania składek członkowskich.
Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady.

