
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Warszawa, CODN, dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

 17 grudnia 2009 r. w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie 
odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. Prowadziła przewodnicząca SBP - Elżbieta 
Stefańczyk. 

 W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP. - Elżbieta Stefańczyk, członkowie ZG: 
Sylwia Błaszczyk, Maria Teresa Bochan, Maria Burchard, Joanna Chapska, Ewa Chrzan, 
Halina Ganińska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska, Marzena Przybysz. Zaproszeni: przew. GKR – Elżbieta Zaborowska; Honorowy 
Przew. SBP – Stanisław Czajka; Biuro ZG SBP: dyr. Anna Grzecznowska, prac. Dz. 
Prezydialnego Marianna Brachfogel, dyrektor Wydawnictwa SBP – Janusz Nowicki; 
redaktorzy czasopism SBP: Jadwiga Chruścińska (red. nacz. „Poradnika Bibliotekarza”), Jan 
Wołosz (red. nacz. „Bibliotekarza). 

 Po otwarciu posiedzenia przez E. Stefańczyk i przyjęciu protokółu z zebrania w dniu 
07.10.2009 r. przewodnicząca SBP podsumowała działalność krajową i międzynarodową 
Stowarzyszenia w 2009 r. Działalność tę zdominowały: przygotowania do Krajowego Zjazdu 
Delegatów i prace organizacyjne po KZD; opracowanie i wydanie Strategii SBP na lata 2010-
2021, działania przygotowawcze do jej realizacji (warsztaty z udziałem członków ZG, 
przewodniczących okręgów, sekcji, komisji, zespołu); realizacja programów Tydzień 
Bibliotek oraz Mistrz Promocji Czytelnictwa; konkursy: Nagroda Naukowa SBP oraz 
Nagroda Młodych SBP; konferencje, seminaria (dot. m.in. nowoczesnej biblioteki, e-
learningu, cyfrowości bibliotek i archiwów, funkcji kulturotwórczych bibliotek w środowisku 
lokalnym, otwartych zasobów edukacyjnych); opinie i stanowiska na temat m.in. e.o., zasad 
przyznawania certyfikatu Biblioteka+, propozycji likwidacji zakazu łączenia bibliotek. 
Przewodnicząca poinformowała także o posiedzeniu Prezydium ZG dn. 22.10.09, na którym 
powołano Zespół ds. rozwoju portalu SBP. 
  

 J. Pasztaleniec-Jarzyńska – skarbnik SBP przedstawiła aktualny stan budżetu 
stowarzyszenia. Liczne wydatki związane ze Zjazdem, brak dotacji na konferencję 
przedzjazdową a także spadek przychodów ze sprzedaży wydawnictw zwartych oraz 
czasopism SBP (będący częściowo skutkiem obniżającego się poziomu czytelnictwa literatury 
fachowej) miał zasadniczy wpływ na pogorszenie się sytuacji finansowej SBP. W związku z 
tą trudną sytuacją J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaproponowała, aby ew.: obniżyć nakłady 
publikacji, ilość gratisów, dać pod rozwagę honoraria autorskie, koszty medali, ograniczyć 
koszty na działalność sekcji, komisji i Zespołu. Zarząd Główny zobowiązał skarbnika do 
przeprowadzenia rzetelnej analizy działalności Stowarzyszenia w ostatnich latach z punktu 
widzenia ponoszonych kosztów i osiąganych dochodów. 

 W następnym punkcie porządku obrad, kol. E. Chrzan – członek ZG ds. sekcji, 
komisji oraz zespołu zaprezentowała przebieg odbytych wyborów do poszczególnych 
Zarządów. Następnie M. Burchard – koordynator działań zaplanowanych w ramach Strategii 
SBP na lata 2010-2021 naświetliła prace aktualnie realizowane. Na posiedzeniu wręczone 
zostały uczestnikom zakresy obowiązków i kompetencji członków ZG, które uwzględniają 
zadania wynikające z realizacji Strategii. Następnie, M. Przybysz – sekretarz generalny SBP 
oraz J. Nowicki – dyrektor Wydawnictwa SBP omówili wstępny projekt Planu pracy ZG SBP 
w 2010 r. (działalność i harmonogram spotkań), który ostatecznie zostanie zatwierdzony na 
następnym posiedzeniu prezydium ZG pod koniec stycznia br. Ponadto E. Stefańczyk 



przedstawiła rezultaty negocjacji z FRSI na temat wzmocnienia potencjału SBP ze środków 
Programu Rozwoju Bibliotek (podpisano umowę ramową i pierwszą szczegółową). 
Zaapelowała również do członków ZG o przeprowadzenie szerokiej kampanii Fundusz 1% na 
rzecz SB.  

 Zarząd Główny przyjął jednogłośnie trzy uchwały: 

- Uchwała ZG SBP Nr 8/2009 w sprawie stosowania manifestu UNESCO/IFLA dot. bibliotek 
wielokulturowych. Manifest ten został przyjęty przez Konferencję Generalną UNESCO na 35 
sesji w Paryżu w październiku 2009 r. Tłumaczenie manifestu na język polski wykonała 
Maria Cibicka, we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (konsultacje 
merytoryczne); 

- Uchwała ZG SBP Nr 9/2009 w sprawie powołania zespołu ds. rozwoju portalu SBP (w 
skład zespołu weszli: E. Stefańczyk, E. Kobierska-Maciuszko, K. Marcinowski, J. 
Pasztaleniec-Jarzyńska); 

- Uchwała ZG SBP Nr 10/2009 dotycząca przeznaczenia odpisów 1% za 2008 rok. Zarząd 
postanowił kwotę – 8 818, 10 zł przeznaczyć na finansowanie działalności statutowej – na 
pokrycie kosztów organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów Polskich SBP.  

             Na posiedzeniu powołany został również zespół ekspercki ds. opracowania projektu 
Ustawy o bibliotekach w składzie: A. Tyws, E. Wykrzykowska, J. Stępniak, B. Budyńska, E. 
Stefańczyk). W sprawach różnych E. Kobierska-Maciuszko zdała relację z udziału w 
warsztatach międzynarodowych zorganizowanych przez IFLA w Hadze poświęconych 
wzmacnianiu roli stowarzyszeń bibliotekarskich.  

          W dyskusji głos zabrał m.in. S. Czajka, który podkreślił, że należy dokładnie wyważyć 
(pod względem możliwości realizacji w tym finansowych), jak tak istotną dla środowiska 
bibliotekarskiego koncepcję Strategii… umieścić w planie ZG na 2010 r. a następnie 
konsekwentnie wdrażać ją w życie. Zastanawiano się również nad możliwościami 
zwiększenia dochodów SBP: pozytywnie oceniono wystosowany apel do okręgów o zakup 
wydawnictw SBP (chociaż zdaniem M. Bochan wyszedł zbyt późno). J. Wołosz podjął 
kwestię planowania konferencji „dochodowych”, a także zaproponował wydawanie dodatków 
do czasopism poświęconych działalności bibliotecznej w regionach, które byłyby 
dofinansowywane przez instytucje z poszczególnych regionów. Zadecydowano, że na 
następnym, styczniowym posiedzeniu Prezydium zostanie przeanalizowany zaproponowany 
plan antykryzysowy. Sporą część dyskusji zajęła sprawa łączenia bibliotek i protest w tej 
sprawie części środowiska bibliotekarskiego. ZG SBP podtrzymał dotychczasowe oficjalne 
stanowisko opowiadające się przeciw łączeniu bibliotek różnych typów sformułowane jako 
jeden z wniosków Krajowym Zjeździe Delegatów SBP w Konstancie-Jeziorna w maju 2009 
roku. 
 

         

        Sporządziła: Marzena Przybysz 

         
 

 


