
Posiedzenie Prezydium ZG SBP, 4 października 2016 r., Warszawa 

Na spotkaniu obecni byli członkowie Prezydium ZG SBP: Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara 

Budyoska, Marian Butkiewicz, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyoska, Marzena 

Przybysz, Elżbieta Stefaoczyk oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska,  Anna Grzecznowska,  

Marta Lach, Elżbieta Zaborowska (lista w zał.) 

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefaoczyk. 

Porządek obrad obejmował: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 13 czerwca 2016 

2. Działalnośd  Zarządu Głównego w okresie czerwiec - wrzesieo 2016 

3. Plan pracy ZG SBP na okres październik – grudzieo 2016, w tym warsztaty/kursy, konferencje, 

granty  

4. Działalnośd wydawnicza w okresie czerwiec – wrzesieo 2016; plan wydawniczy na okres 

październik – grudzieo 2016  

5. Sytuacja finansowa SBP  

6. Przygotowania do Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu 

7. Przygotowania do KZD w 2017 r. 

8. Przygotowania do obchodów 100-lecia SBP 

9. Tydzieo Bibliotek 2016 – podsumowanie 

10. Sprawy różne  

 

Ad. 1 

Protokół z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 13 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2 

E. Stefaoczyk podsumowała działalnośd Zarządu Głównego SBP w okresie czerwiec-wrzesieo 2016 r. 

W ramach realizacji celów Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 

(zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce, SBP partnerem 

instytucji paostwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu 

społeczeostwa wiedzy, integracja środowiska zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, zwiększenie 

dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego) zorganizowanych 

zostało m.in. 9 warsztatów, seminariów, konferencji; realizowano konkursy: Tydzieo Bibliotek 2016, 

Bibliotekarz Roku 2015, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015, Nagroda Naukowa SBP im. A. 

Łysakowskiego. SBP opiniowało projekty rozporządzeo m.in. dot. projektu rozporządzenia MNiSW w 

sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeo związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. W ramach realizacji projektu Analiza 

Funkcjonowania Bibliotek podjęto następujące działania: przekazanie aktualizacji normy ISO 11620 

dot. wskaźników funkcjonalności Bibliotek do PKNiM, tłumaczenie normy ISO 16439 i weryfikacja 

tłumaczenia nt. badania wpływu bibliotek,  badania efektywności bibliotek – analiza wskaźników za 

rok 2015, webinarium (szkolenie administratorów wojewódzkich z bibliotek publicznych oraz 



administratorów z bibliotek pedagogicznych), praca nad modułem analiz dla dyrektora bibliotek, 

raport z badao satysfakcji użytkowników. 

Ad. 3 

B. Budyoska przedstawiła plan pracy na okres październik-grudzieo 2016. Planowana na listopad br.  

konferencja nt. działalności instrukcyjno-metodycznej bibliotek publicznych została przeniesiona na I 

kwartał 2017 r. SBP będzie organizowało kolejne warsztaty, ważnym tematem jest również realizacja 

grantów, m.in. Digitalizacja wydawnictw SBP (MNiSW), Źródła do badao fonografii polskiej (MNiSW), 

Archiwum SBP (NDAP), Obserwatorium Bibliotek: Analiza Funkcjonowania Bibliotek (MKiDN), V Salon 

Bibliotek podczas Targów Książki Historycznej (Instytut Książki). Dyrektor Biura ZG SBP A. 

Grzecznowska poinformowała o porozumieniu z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, na 

mocy którego uczestnicy warsztatów nt. biblioterapii uzyskują wspólny certyfikat SBP i PTB, 

potwierdzający zdobycie umiejętności prowadzenia zajęd w tym zakresie. Wymieniła również 

warsztaty, które SBP planuje zorganizowad przy współpracy struktur terenowych, m.in. w Poznaniu i 

Zielonej Górze (obsługa czytelnika z autyzmem), Wrocławiu (biblioterapia), Miosku Mazowieckim 

(aspekty organizacyjno-prawne bibliotek). M. Majewska zgłosiła zapotrzebowanie na warsztaty nt. 

pracy z dziedmi z lekkim upośledzeniem umysłowym. E. Stefaoczyk zaapelowała o dalsze zgłaszanie 

propozycji tematów warsztatów i osób prowadzących. 

Ad. 4 

Działalnośd wydawniczą omówiła M. Lach. W okresie czerwiec-wrzesieo 2015 wydano 6 tytułów, były 

2 dodruki. Plan wydawniczy zakłada publikację 8 tytułów do kooca 2016 r. i jest zamieszczony na 

portalu sbp.pl w zakładce „Wydawnictwa SBP”. 

Ad. 5 

Sytuację finansową Stowarzyszenia przedstawiły M. Majewska i A. Grzecznowska. Zwrócono uwagę 

na zrównoważenie przychodów i kosztów. Wysokośd otrzymanych dotacji została utrzymana na 

poziomie z ubiegłego roku. Znaczący wpływ na wynik finansowy ma natomiast utrzymująca się 

tendencja spadkowa przy sprzedaży czasopism. Niższe były tez wpływy ze sprzedaży książek. 

Kolejnym problemem jest terminowośd w ukazywaniu się ZIN-u; najnowszy numer został wydany z 3-

miesięcznym opóźnieniem.  

Ad. 6 

J. Pasztaleniec-Jarzyoska poinformowała o udziale przedstawicieli SBP w Kongresie IFLA 2016 w 

Columbus/Ohio. Stowarzyszenie reprezentowały: E. Stefaoczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyoska, J. Golczyk. 

W Columbus zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji Kongresu IFLA 2017 we 

Wrocławiu (porozumienie podpisała w imieniu Komitetu Narodowego Elżbieta Stefaoczyk). Odbyło 

się kilka spotkao organizacyjnych z przedstawicielami IFLA i firmą organizującą kongresy (K.I.T. 

Group), J. Pasztaleniec-Jarzyoska wystąpiła z prezentacją o SBP podczas spotkania z Sekcją IFLA ds. 

Zarządzania Stowarzyszeniami (IFLA Section Management of Library Association). J. Golczyk, 

koordynator ds. wolontariatu podczas Kongresu IFLA 2017, brała udział w spotkaniach dotyczących 

spraw związanych z wolontariuszami. Do obsługi Kongresu w 2017 r. potrzeba ponad 300 

wolontariuszy ze znajomością języków obcych. Obecnie przygotowywana jest ankieta dla osób 

chcących zostad wolontariuszami, która wkrótce zostanie zamieszczona na portalu sbp.pl. Została 



skierowana również prośba o opinię prawną, w jaki sposób dyrektorzy bibliotek mogą umożliwid 

swoim pracownikom bycie wolontariuszami. SBP nie dysponuje żadnymi dodatkowymi środkami 

finansowymi na pokrycie kosztów związanych z pracą wolontariuszy. Miejsca noclegowe dla 

wolontariuszy zostały zarezerwowane przez SBP we wrocławskich akademikach. Wkrótce 

uruchomiona zostanie podstrona na portalu sbp.pl poświęcona Kongresowi IFLA 2017. 

E. Stefaoczyk przypomniała, że SBP wystąpiło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą 

o uruchomienie programu grantowego umożliwiającego bibliotekarzom z bibliotek publicznych udział 

w Kongresie IFLA. MKiDN planuje ogłoszenie programu stypendialnego w styczniu 2017 r., Minister 

skierował również pismo do MEN i MNiSW z apelem o uruchomienie podobnych programów dla 

bibliotekarzy z bibliotek szkolnych, pedagogicznych i akademickich.  

Podczas Kongresu w 2017 r. SBP chce przedstawid dwa tematy: działalnośd edukacyjno-wydawnicza 

Stowarzyszenia oraz projekt AFB. 

Ad. 7 

Przewodnicząca SBP E. Stefaoczyk przypomniała uchwały Zarządu Głównego SBP podjęte w czerwcu 

br. , dotyczące Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r. – w sprawie zwołania KZD, w sprawie zasad 

wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 r., w 

sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowao do KZD w 2017 r., w sprawie powołania Komitetu 

Organizacyjnego KZD, w sprawie powołania Komitetu Programowego KZD, w sprawie powołania 

Komisji ds. Statutu oraz w sprawie powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków. 

Treści wszystkich uchwał dostępne są na portalu sbp.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym ZG SBP nr 

1/2016, który został rozesłany do wszystkich członków Zarządu Głównego SBP oraz przewodniczących 

zarządów okręgów z prośbą o dokładne przestrzeganie harmonogramu działao. 

Ad. 8 

Podczas spotkania omówiono również stan przygotowao do obchodów 100-lecia organizacji. 

Patronat Honorowy nad Jubileuszem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Swój udział w Komitecie 

Honorowym potwierdziła Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska. W październiku odbędzie 

się spotkanie z reżyserem filmu dokumentalnego o SBP. M. Przybysz mówiła o pracach nad Kroniką 

SBP, obecnie jest na etapie opracowywania roku 2015, materiały z lat 2013-2014 są już przekazane 

do Wydawnictwa. Ustalono, że opracowywany materiał będzie suplementem do ostatniego wydania 

Kroniki. W 2017 r. zostanie również wydana bibliografia publikacji SBP. 

S. Błaszczyk przypomniała pomysł dot. zorganizowania konkursu na exlibris. E. Stefaoczyk rozważa 

rezygnację z konkursu i zamówienie exlibrisu u grafika. M. Butkiewicz zaproponował, aby exlibris był 

sprzedawany. Zgłoszono również pomysł zamówienia okolicznościowego znaczka pocztowego lub 

kartki pocztowej. Biuro ZG SBP sprawdzi ofertę Poczty Polskiej w tym zakresie.  

A. Grzecznowska poinformowała, że wkrótce zostanie uruchomiona zakładka na portalu sbp.pl 

poświęcona Jubileuszowi SBP. Będą tam zamieszczane m.in. informacje o obchodach Jubileuszu w 

całym kraju, nadsyłane przez struktury SBP. 

M. Majewska zaproponowała opublikowanie w „Poradniku Bibliotekarza” cyklu artykułów 

związanych ze 100-leciem, poruszających temat działalności stowarzyszeniowej. E. Stefaoczyk dodała, 



że w związku z Jubileuszem w „Bibliotekarzu” ukaże się cykl artykułów poświęconych działalności 

wydawniczej SBP. 

Ad. 9 

Podczas posiedzenia dokonano podsumowania konkursu na najciekawszą inicjatywę zorganizowaną 

w ramach Tygodnia Bibliotek 2016. Dyplomy dla laureatów i wyróżnionych zostały wręczone podczas 

uroczystej inauguracji  11. Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu. Nagrody książkowe zostały wysłane 

do bibliotek pocztą. Członkowie ZG SBP, przewodniczący okręgów oraz sekcji, komisji i zespołu 

zostaną poproszeni o nadsyłanie propozycji hasła przyszłorocznej edycji TB, które powinno zostad 

zatwierdzone podczas grudniowego posiedzenia Zarządu Głównego SBP. S. Błaszczyk zaproponowała, 

aby hasło nawiązywało do zawodu bibliotekarza. 

Ad. 10 

 M. Majewska poinformowała o spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Nocy Bibliotek. Kolejna 

edycja tego wydarzenia planowana jest w pierwszej połowie czerwca 2017 r. W październiku 

br. w Bibliotece Narodowej odbędzie się spotkanie liderów minionych edycji Nocy Bibliotek. 

 A. Grzecznowska zaapelowała o jak najszybsze spotkanie Komisji ds. Statutu. Konieczne 

będzie wprowadzenie przez Krajowy Zjazd Delegatów zmian do Statutu SBP, wynikających z 

wejścia w życie nowej ustawy o stowarzyszeniach.  

 Przewodnicząca GKR SBP E. Zaborowska przedstawiła obawy Zarządu Okręgu SBP w 

Szczecinie dot. przesunięcia terminu KZD w 2017 r. Przypomniała, że stanowisko Głównej 

Komisji Rewizyjnej było jednoznaczne i Komisja poparła zamiar zwołania KZD jesienią 2017 r. 

Termin był również dyskutowany podczas posiedzenia Zarządu Głównego, przygotowane 

zostały 2 opinie prawne dopuszczające przesunięcie terminu Zjazdu, podjęta została Uchwała 

dot. zwołania KZD w dniach 20-21 października 2017 r. (Uchwała ZG SBP nr 2/2016). E. 

Stefaoczyk poprosiła opiekuna okręgu zachodniopomorskiego B. Budyoską o wyjaśnienie 

sprawy z Zarządem Okręgu SBP w Szczecinie. 

 W związku z zakooczeniem pracy w Biurze ZG SBP przez K. Stepanajtysa trwa rekrutacja na 

stanowisko Webmaster/Grafik. Na ogłoszenie odpowiedziało 15 kandydatów. Komisja 

podejmie decyzję do 10 października 2016 r. Prezydium ZG SBP wyraża podziękowanie K. 

Stepanajtysowi za wieloletnią pracę w Biurze ZG SBP na rzecz Stowarzyszenia, szczególnie za 

wkład w rozwój portalu organizacji.  

Przewodnicząca SBP E. Stefaoczyk zakooczyła obrady. 

 


