
Posiedzenie Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Warszawa, BN, 14 grudnia 2006 r. 

W obradach  uczestniczyli:  Elżbieta  Stefańczyk,  Sylwia  Błaszczyk,  Maria  Bochan, 
Maria Burchard, Ewa Chrzan, Halina Ganińska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Jerzy Krawczyk, 
Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Jadwiga Sadowska, Stanisław Turek, 
Ryszard Turkiewicz oraz Janusz Ambroży, Barbara Drewniewska-Idziak, Stanisław Czajka, 
Mieczysław Szyszko, Janusz Nowicki, Marianna Brachfogel, Małgorzata Dargiel, Małgorzata 
Szmigielska. 

Osoby nieobecne: Zofia Ciuruś, Andrzej Ziemiński. 

Przewodnicząca E. Stefańczyk powitała wszystkich uczestników posiedzenia i podała 
informację o uzupełnionym porządku obrad. 

Kol. M. Burchard przedstawiła sprawozdanie z działalności ZG SBP w II półroczu 
2006 r. E. Chrzan zajęła miejsce T. Arendt, która była odpowiedzialna za koordynację pracy 
sekcji,  komisji  i  zespołów  ZG.  W  październiku  miało  miejsce  posiedzenie  ZG  
z  Przewodniczącymi  Sekcji  i  Komisji  oraz  ze  skarbnikami;  odbyły  się  też  spotkania  w 
sprawie  platformy  cyfrowej  EBIB.  Zarząd  Główny  SBP interweniował  w sprawie  lokalu 
Centralnej  Biblioteki  Rolniczej  oraz  w  sprawie  odwołania  Dyrektora  R.  Miazka  ze 
stanowiska, wydając opinię rzetelnie oceniającą jego pracę. Zorganizowano 14 konferencji, 
sesji  naukowych  i  seminariów.  Podczas  konferencji  „Dziedzictwo  kulturowe.  Zbiory 
biblioteczne  i  nowe  technologie  ich  ochrony”  wręczono  nagrody  laureatom  konkursu  na 
najlepszy program obchodów Tygodnia Bibliotek 2006 oraz Nagrodę Naukową SBP im. A. 
Łysakowskiego. Kol. E. Stefańczyk została powołana przez Ministra KiDN w skład Rady 
Pozarządowych  Organizacji  Kulturalnych.  SBP  otrzymało  Medal  Pamiątkowy  Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek oraz Złotą Odznakę Honorową Stowarzyszenia Księgarzy 
Polskich. SBP przyznało 7 Medali Bibliotheca Magna Perennisque; 71 osób, 11 bibliotek  
i  Straż  Pożarna  otrzymały  Medale  W  dowód  uznania;  31  osób  wyróżniono  Honorową 
odznaką  SBP.  Przewodnicząca  ZG  SBP  E.  Stefańczyk  reprezentowała  Stowarzyszenie  
w różnych imprezach organizowanych przez biblioteki w całej Polsce, jeśli uczestnictwo było 
niemożliwe wysyłano listy gratulacyjne i podziękowania. 

Dyr. M. Szyszko omówił stan finansowy Stowarzyszenia za rok 2006, który na dzień 
dzisiejszy należy ocenić pozytywnie.  Ostateczny bilans  finansowy będzie możliwy jednak 
dopiero  po  1  stycznia.  Kol.  M.  Szmigielska  z  Biura  ZG  SBP  również  oceniła  sytuację 
finansową Stowarzyszenia jako dobrą z uwagi na rosnącą sprzedaż i brak zadłużeń.  Tego 
samego zdania jest kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska, która podkreśliła, jak ważna jest stabilność 
finansowa szczególnie w roku jubileuszowym, kiedy należy się spodziewać wielu wydatków. 
Jednocześnie  podziękowała  pracownikom  Biura,  szczególnie  Księgowości,  za  dobrą 
współpracę.  Do podziękowań dla  osób z  Biura  i  Wydawnictwa,  które przyczyniły  się  do 
wyjścia z sytuacji kryzysowej Stowarzyszenia dołączyła się kol. E. Stefańczyk. 



Kol.  J.  Ambroży  przedstawił  sprawozdanie  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  za  II 
półrocze 2005 r. dziękując za współpracę kol. B. Drewniewskiej-Idziak. Kontrola wykazała 
brak zgodności w zapisach regulaminów ZG SBP i Prezydium ZG wynikający z przyjęcia 
nowego  Statutu  SBP,  zwrócono  się  także  z  prośbą  o  krótkie  sprawozdania  opiekunów 
okręgów.  Zwrócono  uwagę  na  brak  wniosków  o  nadanie  odznaczeń  państwowych,  co 
zasługuje  na  uwagę  wobec  zbliżającego  się  Jubileuszu.  Komisja  udzieliła  też  kilkunastu 
pochwał. Prace GKR przebiegały bez zakłóceń. Okres kontroli obejmował pół roku, Komisja 
była  zapraszana  na posiedzenia  Prezydium.  Pozwoliło  to  na zredukowanie  kosztów pracy 
GKR do minimum. Wnioskiem o kontynuowanie współpracy w takiej formie kol. J. Ambroży 
zakończył swoje sprawozdanie. 

Dyr. M. Szyszko udzielił odpowiedzi dotyczącej wniosków z prac GKR. Dziękując za 
pozytywną i zarazem dociekliwą analizę działalności struktur i organów SBP, Zarząd Główny 
przyjął do realizacji postulaty Komisji. Usunięto niezgodności w zapisach regulaminów ZG 
SBP i Prezydium ZG, zalecono opiekunom okręgów SBP składanie corocznych sprawozdań, 
przyjęto, iż plany wydawnicze będą zawierały dane o terminach przekazywania publikacji do 
sprzedaży.  Wypełniono  także  zalecenia  Zespołu  ds.  restrukturyzacji  Biura  ZG  SBP  
i  Wydawnictwa:  ograniczono  ilość  etatów  w  księgowości  Biura  oraz  Dziale  Sprzedaży, 
zatrudniono  w  Księgowości  oraz  Dziale  Prezydialnym  przygotowanych  fachowo nowych 
pracowników,  przeprowadzono  szkolenia  w  zakresie  obsługi  nowoczesnego  sprzętu 
komputerowego,  wydelegowano  osoby  na  szkolenia  w zakresie  programów  pomocowych 
EFS,  ZPORR  i  programów  operacyjnych,  dokonano  także  częściowej  modernizacji 
technicznej Biura i Wydawnictwa. W odpowiedzi na uwagę dotyczącą wniosków o nadanie 
nagród kol. E. Stefańczyk poleciła, by Biuro zwróciło się do okręgów z prośbą o wystawienie  
kandydatur. 

W  kolejnej  części  posiedzenia  kol.  M.  Szyszko  poinformował  o  wstępnych 
propozycjach  wniosków o  dofinansowanie  w  ramach  programów  operacyjnych  MKiDN  
w 2007  r.  Planowane  projekty  to  organizacja  Tygodnia  Bibliotek  2007  (plakat,  nagrody 
konkursowe),  Jubileusz  90-lecia  (Forum,  konferencja),  wydanie  Kroniki  SBP 1917-2007  
w  wersji  multimedialnej,  organizacja  konferencji  „Biblioteki  powiatowe”  i  „Biblioteki 
publiczne  –  współpraca  w  Euroregionach”,  bibliofilskie  wydania  2  tytułów  z  klasyki 
bibliotekoznawstwa,  dofinansowanie  wydawania  „Przeglądu  Bibliotecznego”  i  
w  zmodyfikowanej  formie  „Poradnika  Bibliotekarza”  oraz  dofinansowanie  prac  nad 
tworzeniem platformy cyfrowej  EBIB.  Kol.  E.  Stefańczyk  ustaliła  na  19  grudnia  2006 r. 
spotkanie grupy roboczej w sprawie wniosków w składzie E. Stefańczyk, M. Burchard, M. 
Szyszko, J. Nowicki, M. Dargiel. 

Dyr. M. Szyszko przedstawił sprawozdanie dotyczące restrukturyzacji Biura ZG SBP, 
które zgodnie ze Statutem pełni funkcje organizatorsko-wykonawcze, wynikające z zadań  
i  programu  działania  Stowarzyszenia.  Zadania  realizowane  przez  Dział  Prezydialny, 
Wydawnictwo  SBP oraz  Księgowość  to  polecenia  wynikające  z  prac Zarządu Głównego, 
działalność  gospodarcza  SBP,  działalność  wydawnicza,  obsługa  księgowa  (wydawnictwo, 
sprawozdawczość z tytułu przyznanych środków finansowych, sprawy pracownicze, sprawy 
podatkowe) oraz kolportaż i sprzedaż publikacji SBP. Łącznie Biuro zatrudnia 12 osób, w 
tym 3 na ½ etatu (Dział Prezydialny 3 osoby – w tym 1 na ½ etatu, Wydawnictwo SBP  
4 pracowników – w tym Dyrektor Wydawnictwa na ½ etatu, Dział Kolportażu i Sprzedaży 
2  osoby,  Księgowość  2  osoby).  W  grudniu  2005  r.  Biuro  zatrudniało  14  etatowych 
pracowników, zaś w latach wcześniejszych 15 – 16. W 2006 r. skład personalny zmniejszono, 
co odpowiada wymogom racjonalizacji  zatrudnienia,  jednak zwiększa znacznie  obciążenia 



poszczególnych pracowników, co szczególnie odczuwalne jest w Dziale Prezydialnym. Na 
racjonalizację  prac  poszczególnych  działów  pozwoliły  nowoczesne  środki  techniczne 
(komputeryzacja).  Dalsze  przekształcenia  Biura  możliwe  są  dzięki  zwiększeniu 
operatywności promocyjnej, wzmocnieniu kadrowemu w zakresie projektowania i realizacji 
wniosków  o  dofinansowanie  działalności  SBP,  wymianie  wyposażenia  technicznego  oraz 
zakupowi nowej generacji sprzętu komputerowego. Analizy finansowej wymaga propozycja 
zatrudnienia  na  pełnych  etatach  dyrektorów  Biura  i  Wydawnictwa.  Wstępne  obliczenia 
wskazują,  że  przy  zachowaniu  obecnych  stawek  zaszeregowania  przekwalifikowanie  to 
zwiększy wydatki płacowe o 50 tys. zł w skali roku. Właściwym wydaje się przeznaczenie tej 
kwoty na motywacyjne zwiększenie płac całego personelu zatrudnionego w Biurze. Dyr. M. 
Szyszko zgłosił też uwagę polemiczną w stosunku do zaleceń Zespołu ds. restrukturyzacji, 
mianowicie  brak  celowości  wyodrębniania  Wydawnictwa  ze  struktur  Biura  ZG  SBP. 
Oddzielenie  Wydawnictwa od całokształtu  działań  SBP grozi  utratą  podstaw finansowych 
organizacji,  ograniczeniem  możliwości  edukacyjno-szkoleniowych,  brakiem  środków  na 
działalność  organizatorską,  koniecznością  przejęcia  przez  wydzielone  Wydawnictwo 
księgowości  ze  struktury  Biura.  Następnie  M.  Szyszko  podsumował  kilkunastoletnią 
działalność Biura ZG SBP w jego obecnej strukturze (od roku 1993). Udało się zorganizować 
ponad  100  konferencji  o  charakterze  ogólnopolskim  i  międzynarodowym,  zainicjowano 
Tydzień Bibliotek i nadano Dniu Bibliotekarza i Bibliotek odpowiednią rangę, ponad 1500 
członków  i  sympatyków  naszej  organizacji  zostało  uhonorowanych  odznaczeniami 
państwowymi i stowarzyszeniowymi. Uchroniono od likwidacji takie tytuły jak „Zagadnienia 
Informacji Naukowej” i „Przegląd Biblioteczny”, wzbogacono edytorstwo „Bibliotekarza” i 
„Poradnika Bibliotekarza”, opublikowano 185 tytułów książek o łącznym nakładzie ok. 150 
tys.  egzemplarzy.  Ponadto  zainicjowano  wydawanie  „Biuletynu  ZG  SBP”,  opracowano  i 
wydano  w  formie  książkowej  i  elektronicznej  Informator  „Biblioteki  w  Polsce”  oraz 
opracowano „Bibliografię SBP”. Działalność Biura ZG SBP pozwoliła również na stałą więź 
ze strukturami terenowymi SBP oraz na rozbudowanie elektronicznej informacji o SBP przez 
EBIB, udało się pozyskać ponad 500.000 zł w ramach inicjatyw wnioskowych, które zostały 
wykorzystane na działalność wydawniczą i szkoleniową. Sporządzono kilkanaście ekspertyz 
dotyczących projektów ustawy o bibliotekach i prawie autorskim, zorganizowano 4 Krajowe 
Zjazdy Delegatów SBP wraz z towarzyszącymi im konferencjami, 5 razy odbyło się Forum 
SBP, uporządkowano i zabezpieczono Archiwum ZG SBP. Stowarzyszenie uzyskało status 
organizacji pożytku publicznego. 

Kol.  E.  Stefańczyk  uzupełniła  tę  wypowiedź  informując  o  podwyżkach  dla 
pracowników Biura ZG SBP, które zostały przyznane od 1 listopada 2006 r. 

W związku z odejściem z  Biura  ZG SBP Dyrektora  M. Szyszko,  zaprezentowano 
sylwetkę jego następcy,  dr Anny Grzecznowskiej. Kol. E. Stefańczyk przedstawiła ją jako 
osobę  odpowiadającą  wymogom  tego  stanowiska  ze  względu  na  przebieg  jej  kariery 
zawodowej,  który  charakteryzuje  ekonomiczne  podejście  do  problemów  informacji. 
Zredagowano Uchwałę Nr 15/2006 (w zał.) akceptującą dr A. Grzecznowską na stanowisko 
Dyrektora Biura ZG SBP od dnia 1 stycznia 2007 r. ZG planuje zawarcie umowy z kol. M. 
Szyszko na styczeń 2007 r., tak by mógł płynnie przekazać nowej pani Dyrektor wszystkie 
obowiązki. Następnie kol. E. Stefańczyk w imieniu Zarządu Głównego podziękowała kol. M. 
Szyszko  za  rzetelne  pełnienie  funkcji  Dyrektora  wręczając  Odznakę  Honorową  SBP, 
przemówienie  wygłosił  kol.  St.  Czajka.  Dyr.  M.  Szyszko  w  swoim  przemówieniu 
podziękował za wieloletnią współpracą. 



Po części uroczystej wrócono do porządku obrad. Dyr. J. Nowicki dokonał wstępnej 
oceny  działalności  wydawniczej  SBP w 2006  r.  Wszystkie  tytuły  ukazują  się  regularnie. 
Wydano 4 numery „Przeglądu Bibliotecznego” w nakładzie 800 egzemplarzy oraz 2 numery 
„Zagadnień Informacji Naukowej” w nakładzie 400 egzemplarzy.  Niepokojący jest spadek 
nakładu  „Bibliotekarza”  o  250  egzemplarzy,  który  wynosi  teraz  2200  egz.  i  „Poradnika 
Bibliotekarza”  o  750  egz.  (obecnie  5750  egz.).  W  serii  <Nauka-Dydaktyka-Praktyka> 
wydrukowano 7 tytułów, w <Propozycjach i Materiałach> 3 pozycje, a ponadto poza seriami 
ukazało się 6 książek. Znaczna część publikacji została dofinansowana. W planach na rok 
2007 jest podniesienie ceny „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza” do 10 zł. Poza tym 
nie  przewiduje  się  zmian  w  wydawaniu  tych  tytułów.  Nie  planuje  się  zmian  także  
w wydawaniu „Zagadnień Informacji Naukowej”. W 2007 r. będziemy obchodzili 80-lecie 
„Przeglądu Bibliotecznego”. Częstotliwość ukazywania „Biuletynu Informacyjnego” została 
ustalona na 2 numery rocznie,  w okresie I  półrocza przewiduje się wydanie nowej oferty 
wydawniczej. Projekt planu wydawniczego dotyczący książek ma charakter otwarty, możliwe 
jest wydanie pozycji  wartościowych nie umieszczonych w pierwotnym planie oraz takich, 
które  znajdą  sponsorów.  Nie  wszystkie  pozycje  złożone  przez  autorów  znajdują  swoją 
realizację, szczególnie przy pracach zbiorowych zdarzają się przesunięcia terminowe. W serii 
<Nauka-Dydaktyka-Praktyka>  zgłoszono 7 propozycji,  w serii  <Propozycje  i  Materiały>  
3 tytuły, ponadto planuje się wydanie 2 pozycji z klasyki bibliotekoznawczej. W serii „FO-
KA” zostanie wydany w nowej formie „FORMAT MARC 21 rekordu bibliograficznego”. 
Nowa forma polega na wydaniu skoroszytu, który będzie gromadził wydane opracowania i 
dawał możliwość wymiany w razie potrzeby na znowelizowane. Planowane jest też wydanie 
pozycji  książkowych  w  serii  „Bibliotekarze  we  wspomnieniach  współczesnych”  
i „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”. Poza seriami wydana zostanie „Kronika SBP 1917-
2007”.  

W  uwagach  końcowych  wymieniono  alarmowy  spadek  nakładów  oraz  potrzebę 
zintensyfikowania kontaktów ze środowiskiem akademickim. Dyr. J. Nowicki poinformował 
również o efektach przecenienia 42 pozycji książkowych, dzięki czemu udało się sprzedać 
1600 egzemplarzy. Pomysł wart jest kontynuacji. Kol. E. Stefańczyk wspomniała o potrzebie 
przymierzenia się do obniżenia ceny prenumeraty czasopism dla nabywców indywidualnych. 

Kolejnym problemem,  który omówił  dyr.  J.  Nowicki  była  sprawa umieszczenia  na 
liście  czasopism  punktowanych  „Zagadnień  Informacji  Naukowej”  i  „Przeglądu 
Bibliotecznego”. Ankieta z MNiSW została przekazana redaktorom naczelnym czasopism, po 
jej wypełnieniu Wydawnictwo wyda opinię i przedstawi ją Ministerstwu. 

Kol. M. Bochan zaproponowała, by zbadać jaką popularnością w środowisku bibliotek 
szkolnych cieszy się „Poradnik Bibliotekarza”. Według J. Nowickiego jest to problematyczne, 
gdyż nie dysponujemy wykazem prenumeratorów. 

Kol. St. Czajka nazwał zatrzymanie spadku nakładu czasopism priorytetem. Zauważył 
także brak w planie konferencji imprezy specjalnie dla kadry zarządzającej. Jako wzór dobrze 
zorganizowanej konferencji wymieniono „Automatyzację bibliotek”. 

Kol.  E.  Stefańczyk  wspomniała  o  planowanym  spotkaniu  z  dyrektorami  bibliotek 
wojewódzkich nt. zakupu nowości wydawniczych, które może być dobrą okazją do promocji 
literatury fachowej. 



Kol. K. Marcinowski wskazał na potrzebę szukania innego źródła finansowania niż 
wydawanie czasopism. Obecnie wiedzę prezentowaną na łamach czasopism można łatwiej  
i taniej znaleźć w Internecie, tym też zapewne spowodowany jest spadek ich nakładu. 

Kol.  R.  Turkiewicz  podał  pomysł  przeorganizowania  planów  wydawniczych  
w  związku  ze  spadkiem  nakładu  i  stworzenia  jednego  czasopisma.  W odpowiedzi  padła 
uwaga, że to właśnie „Poradnik Bibliotekarza” jest głównym źródłem, z którego finansowana 
jest działalność Stowarzyszenia. 

Kol.  E.  Kobierska-Maciuszko zauważyła,  że spadek nakładu czasopism fachowych 
można zaobserwować we wszystkich branżach, konkurencją są wydawnictwa elektroniczne. 
Rozwiązaniem  może  być  wydawanie  elektronicznej  wersji  czasopism,  udostępnianych  w 
formie  prenumeraty.  Nie  oznaczałoby  to  jednak  zaprzestania  druku.  W  dalszym  ciągu 
wystąpienia kol. E. Kobierska-Maciuszko przedstawiła dalsze losy platformy cyfrowej EBIB. 
Wydatki, jakie poniesiono na ten cel to 1640 zł oraz dochód z 1% w wysokości 6800 zł. W 
Biurze ZG SBP zatrudniono na ½ etatu pracownika, który jest przygotowywany do przejęcia 
redakcji  EBIB-u.  Najważniejszą  kwestią  jest  teraz  znalezienie  wsparcia  finansowego.  Na 
poprzednim posiedzeniu przedstawiono pomysł  pobierania składek od bibliotek.  Dałoby to 
przychód w wysokości 150 tys. zł, co pozwoliłoby na sfinansowanie całego przedsięwzięcia. 
Kol.  St.  Turek  zauważył,  że  pomysł  ten  skonsultowano ze  środowiskiem bibliotekarskim 
podczas  konferencji  „Automatyzacja  bibliotek”,  wyniki  ankiety  były  jednoznaczne  – 
propozycja  ta  nie  znalazła  poparcia  wśród  uczestników  konferencji.  Po  konsultacjach 
prawnych okazało się, że problemem jest tytuł odprowadzanej składki, gdyż biblioteka nie 
może  być  członkiem SBP.  Dochód na  prowadzenie  EBIB-u zapewnić  może  prenumerata 
bezpośrednio  z  platformy.  Kol.  J.  Krawczyk  zauważył,  że  najpierw  pojawia  się  zwykle 
elektroniczna wersja czasopisma, a dopiero później wydawane jest ono ewentualnie w formie 
drukowanej. Zaproponował umieszczanie streszczeń artykułów na stronie internetowej, gdyż 
podawanie  samych  spisów  treści  to  za  mało.  Kol.  R.  Turkiewicz  wyszedł  z  propozycją 
udostępnienia starych numerów w Internecie – niekoniecznie odpłatnie. Pomysł wydawania 
czasopism w formie elektronicznej uznał za ryzykowny,  ze względu na niebezpieczeństwo 
piractwa. Pomysł kol. E. Kobierskiej-Maciuszko dotyczący wydawania e-czasopisma poparła 
kol. H. Ganińska, uzasadniając go dostępem bibliotek do Internetu. Kol. J. Krawczyk dodał, 
że trzeba w tym przypadku zadbać o to, by publikacje te były wyszukiwalne przez narzędzia 
internetowe.  Kol.  J.  Pasztaleniec-Jarzyńska  zgłosiła  natomiast  pomysł  zdigitalizowania  
w  ramach  obchodów  jubileuszu  „Przeglądu  bibliotecznego”,  co  mogłoby  nastąpić  po 
sprawdzeniu praw autorskich. 

Po  przerwie  kol.  R.  Turkiewicz  omówił  przygotowania  do  obchodów  Tygodnia 
Bibliotek 2007, który ma się odbyć w dniach 7-14 maja 2007 r. Zebranym przedstawiono 
propozycje haseł: „Bibliotekarze – stowarzyszenie mądrych i życzliwych”, które pozwoliłoby 
skupić  się  na  przedstawicielach  tego  zawodu  i  jednocześnie  pokazać  dorobek  SBP,  oraz 
„Biblioteki to też bibliotekarze”, które też koncentruje się na ludziach, nie wiąże się jednak ze 
Stowarzyszeniem. Kolejną propozycją było hasło „Biblioteka mojego wieku”, które dzięki 
swojej  wieloznaczności  uwzględnia  różne  grupy  wiekowe  i  nawiązuje  do  możliwości 
bibliotek w XXI wieku. Ostatnia propozycja to „W bibliotekach nie tylko książki”, bądź też 
krótsza  wersja  „Nie  tylko  książki”,  wskazujące  na  różnorodność  zbiorów bibliotecznych  
i nośników. Po krótkiej  dyskusji  w drodze głosowania wybrano hasło „Biblioteka mojego 
wieku”. 



Kol.  E.  Stefańczyk  przypomniała,  iż  w  związku  ze  zbliżającym  się  końcem roku 
Stowarzyszenie musi przygotować się do sprawozdawczości. Biuro ZG SBP roześle prośby o 
nadsyłanie do dn. 20 lutego 2007 r. sprawozdań z okręgów. Do pisma zostanie dołączony 
schemat,  według  którego  takie  sprawozdanie  ma  zostać  sporządzone.  Poza  tym  należy 
sprawdzić, kto jeszcze nie przesłał planu pracy na rok 2007 i rozesłać przypomnienia. 

Kolejnym punktem porządku obrad były wstępne propozycje planu pracy ZG SBP na 
2007 r., które omówiła kol. M. Burchard. Plan zawiera wiele punktów stałych, które były 
realizowane także w latach wcześniejszych. Istotnym punktem planu jest Jubileusz 90-lecia 
Stowarzyszenia.  Należy  też  nawiązać  kontakt  z  Ministerstwem  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji,  które  zajmuje  się  teraz  sprawami  związanymi  z  informatyzacją,  by 
uświadomić rolę bibliotek w tym procesie. Plan pracy należy też uzupełnić o zapis mówiący o 
nawiązaniu  współpracy  z  nowymi  władzami  samorządowymi.  Informacje  o  planowanych 
konferencjach należy nadsyłać do 20 stycznia, zostaną one uwzględnione w planie pracy. Kol. 
M. Burchard zauważyła, że ze względu na dużą liczbę konferencji należy zastanowić się nad 
ich organizacją. Nie jest to jedyny i najlepszy pomysł na edukację zawodową bibliotekarzy.  
Odbyła się krótka dyskusja na temat informowania o planowanych konferencjach, tak by nie 
dopuścić do powtarzania tych samych tematów. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poprosiła o 
zbieranie  informacji  na  ten  temat  w  swoich  regionach.  Kol.  E.  Kobierska-Maciuszko 
zaznaczyła, że miejsce na tego typu informacje jest na stronie EBIB. 

W dalszej  części  posiedzenia  omówiono  stan  przygotowań  do  Jubileuszu  90-lecia 
Stowarzyszenia. Kol. E. Stefańczyk podała termin i miejsce obchodów – 11-13 października 
2007 r.,  Biblioteka Narodowa. Na 12 stycznia zaplanowano spotkanie członków Komitetu 
Organizacyjnego.  Planowany scenariusz zakłada organizację VI Forum w pierwszym dniu 
obchodów, drugi i trzeci dzień przeznaczony jest na konferencję, która zostanie podzielona na 
obrady plenarne  i  obrady w sekcjach.  ZG we współpracy z  Biurem przygotuje  wnioski  
o odznaczenia, wydana zostanie „Kronika SBP 1917-2007”, do której ewentualnie dołączona 
zostanie płyta. Planowane jest także wydanie z tej okazji 2 pozycji bibliofilskich oraz w serii 
<Bibliotekarze  polscy  we  wspomnieniach  współczesnych>  tytułu  „Bibliotekarze  bibliotek 
specjalnych”.  Wydania  jubileuszowe  charakteryzować  będzie  jednakowa  szata  graficzna, 
należy zastanowić się też nad wydaniem okolicznościowej zakładki i teczki. Kol. St. Czajka 
podsumował przygotowania do obchodów Jubileuszu. Najpilniejsze sprawy to rozstrzygnięcie 
formy  wydania  Kroniki  oraz  dopracowanie  szczegółów  konferencji.  Zarząd  Główny 
wystosował  do  okręgów  „Apel  w  sprawie  obchodów Jubileuszu  90-lecia  SBP  i  80-lecia 
„Przeglądu Bibliotecznego” (w zał.) o organizację obchodów w poszczególnych regionach. 
Kol. E. Stefańczyk poinformowała o planach, by Minister KiDN ogłosił rok 2007 Rokiem 
Bibliotekarza  i  Bibliotek.  Kol.  R.  Turkiewicz  zgłosił  pomysł  wydania  okolicznościowego 
znaczka pocztowego. Ten punkt obrad zakończyła kol. E. Stefańczyk prosząc o nadsyłanie 
uwag do dn. 12 stycznia. 

Kol. E. Kobierska-Maciuszko poruszyła sprawę przystąpienia SBP do LIBER. LIBER 
jest organizacją zajmującą się problemami bibliotek naukowych i publicznych pracujących 
jako naukowe. W ramach tej organizacji działają 4 sekcje, grupy robocze, organizowane są 
konferencje.  Z  uwagi  na  to,  że  SBP  otwiera  się  na  środowisko  bibliotek  naukowych 
przystąpienie do LIBER jest  zasadne. Opłata członkowska wynosi 175 € i  daje dostęp do 
kwartalnika,  przy czym jest  dużo niższa niż  składka członkowska w IFLA. Zredagowano 
Uchwałę ZG SBP nr 16/2006 (w zał.) w sprawie przystąpienia do LIBER na prawach członka 
organizacyjnego. 



Kol.  J.  Pasztaleniec-Jarzyńska  przedstawiła  sprawę  apelu,  jaki  został  przyjęty  na 
zakończenie  konferencji  „Dziedzictwo  kulturowe”  w  sprawie  wieloletniego  Rządowego 
Programu Ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego.  Komisja  Konserwacji  i  Ochrony 
Zbiorów  została  zobowiązana  do  przesłania  apelu  do  MKiDN  po  podpisaniu  przez 
Przewodniczącego ZG SBP w imieniu całego Zarządu Głównego. Taki program pozwalałby 
na  realizację  inicjatyw  dotyczących  ochrony  zbiorów,  byłby  źródłem  finansowania 
kompleksowej ochrony zbiorów w bibliotekach. Wszyscy obecni zgodzili się z treścią apelu 
(Uchwała ZG SBP nr 17/2006 w zał.). 

Kolejny problem poruszony na posiedzeniu dotyczył „1%”. Dyr. J. Nowicki zamierza 
w  styczniowych  numerach  czasopism  jeszcze  raz  podziękować  tym,  którzy  przekazali 
Stowarzyszeniu 1%, zaproponował jednak w tym roku nie określać celu, na jaki te pieniądze 
zostaną przekazane. Problemem jest bardzo mała liczba osób wpłacających w porównaniu  
z liczbą członków SBP. 

Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że Stowarzyszenie może składać swoje nominacje 
na członków komitetów w IFLA. Nawiązując do tego kol. M. Burchard przytoczyła treść listu 
B. Szczepańskiej, w którym wspomina ona o braku dostatecznego wsparcia finansowego ze 
strony  Stowarzyszenia.  Kol.  B.  Szczepańska  aktywnie  uczestniczyła  w  pracach  IFLA 
Copyright  Committee.  IFLA nie pokrywa kosztów uczestnictwa w pracach Komitetów. Z 
uwagi na brak środków finansowych nominowanie przez SBP osób do Komitetów IFLA staje 
się niemożliwe. Należy się zastanowić, skąd można zdobyć pieniądze na takie zadania jak 
wyjazdy zagraniczne, często w bardzo odległe części świata. Jednocześnie stwierdzono, że 
rezygnacja z członkostwa w IFLA nie jest dobrym pomysłem, między innymi ze względu na 
to, że SBP jest członkiem założycielem tej organizacji. 

Na zakończenie  obrad kol.  E.  Kobierska-Maciuszko przypomniała  członkom ZG o 
nadsyłaniu informacji o sobie w celu umieszczenia ich na stronie internetowej SBP. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Prot. Małgorzata Dargiel 


