
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP w dniu 18 września 2007 r.

W  obradach,  obok  członków  Prezydium,  wzięli  udział  kol.  kol.:  Stanisław  Czajka, 

honorowy przewodniczący SBP, Jadwiga Sadowska, członek ZG, a także kol. Mieczysław 

Szyszko, b. dyrektor Biura ZG. Przedmiotem obrad były m.in.: 

• stan  prac  przygotowawczych  do  Jubileuszu  90-lecia  SBP  i  80-lecia  Przeglądu 

Bibliotecznego,  

• materiały na VI Forum SBP, 

• przygotowania do konferencji „Przyszłość bibliotek w Polsce”, towarzyszącej Forum, 

• odpowiedzi  na  uwagi  zawarte  w  sprawozdaniu  pokontrolnym  Głównej  Komisji 

Rewizyjnej. 

Członkowie Prezydium zapoznali się z ustaleniami Komitetu Programowo-Organizacyjnego 

dotyczącymi  scenariusza  uroczystości  jubileuszowych  w  dniu  11  października  2007  r., 

programu  VI  Forum  oraz  konferencji  „Przyszłość  bibliotek  w  Polsce”.  Prezydium 

zaakceptowało szczegółowy program tych wydarzeń. Aktualnie Biuro ZG wysyła zaproszenia 

na uroczystości  oraz prowadzi pertraktacje ze sponsorami.  Udało się pozyskać kilkanaście 

firm, które wesprą finansowo przedsięwzięcia oraz kilku znaczących fundatorów nagród dla 

laureatów  konkursu  na  najlepszy  program Tygodnia  Bibliotek  (wręczenie  nagród  nastąpi 

podczas Jubileuszu).  Wydrukowana jest  już „Kronika SBP 1917-2007”, opracowana przez 

kol. Andrzeja Kempę, która znajdzie się w materiałach dla uczestników wraz z płytą „90 lat  

Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich”,  stanowiącą prezentację  multimedialną  historii  i 

dorobku SBP. Kol. E. Stefańczyk przedstawiła zebranym tę prezentację. Wszyscy podkreślili 

dużą  wartość  historyczną  i  edukacyjną  zebranego  materiału;  kol.  kol.  S.  Błaszczyk  i  J. 

Sadowska  zaproponowały  jego  popularyzację  nie  tylko  w  we  wszystkich  strukturach 

Stowarzyszenia,  ale także w środowisku akademickim. St. Czajka zasugerował rozważenie 

możliwości przygotowania skróconej wersji, którą będzie można wykorzystywać w różnych 

akcjach  promocyjnych.  Sformułowano  także  uwagi  co  do  finalnej  formy  i  sposobu 

prezentacji, w tym podział na dwie części przedstawione oddzielnie, umieszczenie w ostatnim 

slajdzie podziękowań dla wszystkich osób zasłużonych w działalności stowarzyszeniowej, a 

nie wymienionych na płycie

W dalszej części obrad  E. Stefańczyk przedstawiła stanowisko wobec sprawozdania 

Głównej  Komisji  Rewizyjnej  za  rok  2006.  Pani  przewodnicząca  podkreśliła,  że  uwagi 



zgłoszone przez GKR zostały w większości uwzględnione w bieżącej pracy Zarządu i Biura 

ZG SBP.

Prezydium przyjęło uchwałę dot. likwidacji Oddziału SBP w Świątkach oraz zmiany 

siedziby Oddziału w Olsztynie. 

W  sprawach  różnych:  A.  Grzecznowska  poinformowała  o  złożeniu  we  wrześniu 

kolejnych  dwóch  wniosków  do  Programów  Operacyjnych  na  dofinansowanie  edycji 

publikacji  pokonferencyjnej  Fonoteki  wczoraj,  dziś  i  jutro oraz  książki  pt.:  Biblioteki  w 

systemie kultury jednoczącej się Europy. Ponadto z nieoficjalnych informacji uzyskanych z 

MKiDN wynika, że ministerstwo pozytywnie zaopiniowało wniosek SBP o dofinansowanie 

udziału  kol.  B.  Szczepańskiej  w  wyjeździe  do  Wiednia  na  posiedzenie  EBLIDA. 

Zaapelowano  również  (kol.  M.  Szyszko)  o  utrzymanie  drukowanej  wersji Biuletynu  

Informacyjnego, ze względu na jego wartość dokumentacyjną. 


