
Posiedzenie Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

z dnia 22 marca 2007 r. 

W  obradach,  które  prowadziła  Przewodnicząca  SBP  Elżbieta  Stefańczyk, 
uczestniczyli: Sylwia Błaszczyk, Maria Bochan, Maria Burchard, Zofia Ciuruś, Ewa Chrzan, 
Halina  Ganińska,  Ewa  Kobierska-Maciuszko,  Jerzy  Krawczyk,  Joanna  Pasztaleniec-
Jarzyńska, Jadwiga Sadowska, Stanisław Turek, Ryszard Turkiewicz, Andrzej Ziemiński oraz 
Janusz Ambroży, Anna Grzecznowska, Bolesław Howorka, Janina Jagielska, Janusz Nowicki, 
Barbara  Drewniewska-Idziak,  Marianna  Brachfogel,  Małgorzata  Szmigielska,  Małgorzata 
Dargiel. 

Przew.  SBP  kol.  E.  Stefańczyk  powitała  wszystkich  uczestników  zebrania  i 
przedstawiła  porządek  obrad.  Przyjęto  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia  ZG SBP (14 
grudnia 2006 r.). Następnie kol. przewodnicząca zreferowała działalność Zarządu Głównego 
SBP w okresie grudzień 2006 – marzec 2007: 

- 09.01.07 – Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP
- 10.01.07 – złożenie 10 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów 
operacyjnych  MKiDN
- 11.01.07 – posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu , którego tematem 
było m. in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. W spotkaniu uczestniczyła kol. przew. E. Stefańczyk, która 
przedstawiła opinię ZG SBP oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych 
przygotowaną przez kol. B. Szczepańską
- 12.01.07 – posiedzenie Komitetu Programowo-Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 90-
lecia SBP
- 22.01.07, 26.02.07 – posiedzenia Komisji Odznaczeń i Wyróżnień
- 30.01.07 – posiedzenie Prezydium ZG SBP
- 31.01.07 – zgłoszenie do Departamentu Bazy Badawczej MNiSzW czasopism „Przegląd 
Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” do oceny, celem umieszczenia w 
wykazie czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- 31.01.07 – zgłoszenie kol. B. Szczepańskiej do prac w Stałej Komisji IFLA ds. Prawa 
autorskiego
- 02.03.07 – objęcie patronatem TYGODNIA BIBLIOTEK 2007 przez Ministra K. M. 
Ujazdowskiego 
- 05.03.07 – spotkanie przedstawicieli organizacji działających w obszarze bibliotekarstwa i 
informacji naukowej, w którym uczestniczyli m. in. J. Cicha z MKiDN oraz dr M. Strąk – 
dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa 
Mazowieckiego
- 06.03.07 – posiedzenie Rady redakcyjnej ZIN-u
- 14.03.07 – posiedzenie Jury Konkursu na plakat TYGODNIA BIBLIOTEK 2007 
- 15.03.07 – spotkanie Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych w MKiDN
- 15.03.07 – posiedzenie Komisji Nagrody Młodych – rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą 
pracę magisterską na temat bibliotekarstwa
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Zarząd Główny SBP interweniował  w sprawie interpretacji art. 264 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym. Zostało skierowane pismo do dr J. Kochanowskiego – 
Rzecznika  Praw  Obywatelskich  z  prośbą  o  skierowanie  wniosku  do  Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności art. 264 ust. 7 Prawa o szkolnictwie 
wyższym z Konstytucją RP, w związku z naruszeniem zasady praw nabytych w stosunku do 
wymienionych  w  tym  przepisie  bibliotekarzy,  w  postaci  pozbawienia  ich  prawa  do 
korzystniejszego wymiaru urlopu wypoczynkowego. 

6-7.02. br. miała miejsce we Wrocławiu konferencja „Koncepcje przyszłości i analiza 
wprowadzonych zmian w bibliotekach w Polsce i na świecie”. Na zaproszenie bibliotekarzy z 
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Fundacji Bertelsmanna, udział w niej wzięła 
kol.  E.  Stefańczyk.  Kol.  przewodnicząca  wspomniała  także  o  organizowanej  przez  Urząd 
Miasta  Olsztyn,  Fundację  Bertelsmanna  i  Miejską  Bibliotekę  Publiczną  konferencji 
„Biblioteka  marzeń  i  oczekiwań”,  która  odbyła  się  w  Olsztynie  w  dniach  15-16.02.  br.  
Konferencja była zakończeniem projektu „Biblioteki dla młodych klientów”, realizowanego 
wspólnie przez wymienione instytucje w latach 2002 – 2007. Stowarzyszenie reprezentowała 
kol. A. Grzecznowska i kol. J. Chruścińska. 

SBP objęło patronatem: 

- kolejną edycję konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego pod hasłem Biblioteka 
jako centrum kultury, edukacji i informacji
- I Krajową Konferencję bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w Warszawie

Ponadto  kol.  przew.  E.  Stefańczyk  przyjęła  patronat  nad  IX  Ogólnopolską 
Konferencją Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, która odbędzie się 20-21 września 
br.  w  Sosnowcu.  Referowanie  tego  punktu  obrad  kol.  przew.  E.  Stefańczyk  zakończyła 
apelem do przewodniczących okręgów o informowanie Biura ZG SBP na bieżąco o wszelkich 
przedsięwzięciach na podległych im terenach. 

Zgodnie  z  kolejnym  punktem  porządku  obrad  kol.  M.  Burchard  przedstawiła 
sprawozdanie z działalności ZG SBP w 2006 r. W punkcie I zostały wymienione działania 
organizacyjne: 

- obchody TYGODNIA BIBLIOTEK 2006, organizowane pod hasłem „Nie wiesz? – Zapytaj 
w bibliotece”
- przygotowania do Jubileuszu 90-lecia SBP oraz 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”
- modernizacja platformy cyfrowej SBP EBIB
- restrukturyzacja Biura ZG SBP

Punkt  drugi  sprawozdania  dotyczył  współpracy  z  władzami  oraz  instytucjami  i 
organizacjami  z  obszaru  książki  i  czytelnictwa  –  Ministerstwem  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego,  Parlamentem,  Ministerstwem  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  Radą 
Główną Szkolnictwa Wyższego. Kolejne punkty sprawozdania poświęcone były współpracy 
ze środowiskiem oraz działalności Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej. Pełny tekst 
sprawozdania (w zał.) zostanie opublikowany w „Przeglądzie Bibliotecznym”. Sprawozdanie 
zostało jednogłośnie przyjęte przez członków Zarządu Głównego. 

Kol. S. Błaszczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności okręgów SBP w 2006 r., 
w tym m. in. stan ilościowy ogniw i członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2006 
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r.  (pełny  tekst  sprawozdania  w  zał.).  Sprawozdanie  zostało  jednogłośnie  przyjęte  przez 
członków Zarządu Głównego SBP. 

Następnie głos zabrali opiekunowie poszczególnych okręgów: kol. J. Sadowska (okręg 
dolnośląski), kol. E. Chrzan (okręg zachodniopomorski), kol. S. Turek (okręg świętokrzyski), 
kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska (okręg kujawsko-pomorski), kol. H. Ganińska (okręg lubuski, 
okręg  pomorski)  oraz  kol.  M.  Bochan  (okręg  warmińsko-mazurski).  Kol.  B.  Howorka 
przedstawił swoją opinię na temat inicjatywy okręgu podkarpackiego dot. powołania nowego 
Oddziału  SBP  Bibliotek  Naukowych  w  Rzeszowie,  podkreślając,  że  należy  wspierać 
aktywność  członków.  Przypomniał  jednocześnie,  że  tylko  Zjazd Delegatów ma prawo do 
interpretacji  Statutu.  Kol.  H. Ganińska pochwaliła  okręg pomorski  za aktywność;  kol.  M. 
Bochan poinformowała o uporządkowanej strukturze okręgu warmińsko-mazurskiego; kol. J. 
Pasztaleniec-Jarzyńska  określiła  sytuację  w  okręgu  kujawsko-pomorskim  jako  poprawną, 
konflikt między Bydgoszczą a Toruniem został zażegnany. 

Kol. E. Chrzan przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji, komisji i zespołów 
SBP w 2006 r. W ramach Stowarzyszenia działa 16 komisji, sekcji i zespołów, sprawozdanie 
nadesłało  tylko  10  z  nich.  Sprawozdanie  zostało  jednogłośnie  przyjęte  przez  członków 
Zarządu Głównego SBP. Pełny tekst sprawozdania znajduje się w zał. 

Zgodnie  z  porządkiem  dziennym  posiedzenia,  głos  zabrała  kol.  J.  Pasztaleniec-
Jarzyńska,  skarbnik  SBP.  Przedstawiła  sprawozdanie  finansowe  za  2006  r.  Przychody 
wyniosły  1  282  441,69  zł;  koszty  1  280  268,39  zł;  rok  2006  zakończył  się  zyskiem  w 
wysokości  2  173,30  zł.  (Tekst  sprawozdania  w  zał.).  Sprawozdanie  uzupełniła  kol.  M. 
Szmigielska, informując o potrzebie wymiany komputerów i już poczynionych inwestycjach 
w  sprzęt.  Następnie  kol.  J.  Pasztaleniec-Jarzyńska  poruszyła  temat  wytycznych  dla 
skarbników  SBP.  Dla  osób  pełniących  funkcje  skarbników  w  okręgach  i  oddziałach 
Stowarzyszenia  zorganizowano  w  październiku  2006  r.  szkolenie,  podczas  którego 
poinformowano o obowiązku prowadzenia oddzielnej dokumentacji księgowej i przesyłania 
sprawozdań  finansowych  do  Biura  ZG SBP.  Kol.  M.  Szmigielska  i  kol.  J.  Pasztaleniec-
Jarzyńska  przygotowały  Instrukcję  dla  skarbników  okręgów  i  oddziałów  Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, omawiającą sposób prowadzenia dokumentacji księgowej. Dokument 
zostanie rozesłany do przewodniczących okręgów i oddziałów oraz zamieszczony na stronie 
internetowej  Stowarzyszenia.  Sformułowano  i  przyjęto  uchwałę  nr  3/2007  (w  zał.), 
zobowiązującą  skarbników  do  stosowania  ww.  wytycznych.  Kol.  przew.  E.  Stefańczyk 
podziękowała referentkom za przygotowanie materiałów dla skarbników SBP, a także kol. M. 
Szmigielskiej  za  sprawne prowadzenie  księgowości  Biura  ZG SBP.  Kol.  M.  Szmigielska 
przypomniała następnie o potrzebie sformułowania uchwały, mówiącej o celu przeznaczenia 
funduszy  z  1%.  Po  krótkiej  dyskusji  zebrani  postanowili  podjąć  odpowiednią  uchwałę 
podczas czerwcowego posiedzenia ZG SBP. 

Projekt Planu pracy na 2007 r., zgodnie z planem dnia, przedstawiła kol. M. Burchard. 
Wystąpienie uzupełnił informacją o zmianach w Planie wydawniczym kol. J. Nowicki – plan 
ma  charakter  otwarty  i  będzie  poszerzany  o  wydawnictwa  pokonferencyjne.  Uczestnicy 
posiedzenia nie zgłosili żadnych uwag i Plan pracy na 2007 r. został jednogłośnie przyjęty.  
Kol.  przew. E. Stefańczyk poinformowała o nowej szacie graficznej, w jakiej  od stycznia 
2007 r. wydawany jest „Poradnik Bibliotekarza” oraz „Bibliotekarz”, a także o wkładce do 
„Poradnika Bibliotekarza”zatytułowanej „Świat książki dziecięcej”. 
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Obrady  po  przerwie  wznowiła  kol.  przew.  E.  Stefańczyk.  Wymieniła 
współorganizowane przez ZG SBP konferencje planowane w I półroczu 2007 r.: 

- 29-30 marca – Zachowajmy przeszłość dla przyszłości – nowoczesne technologie 
konserwacji zbiorów bibliotecznych, BN, Warszawa
- 19-20 kwietnia – Model biblioteki powiatowej, jaki?, Piła
- 19-20 czerwca – Biblioteki publiczne w euroregionach polskiego pogranicza, Krasiczyn

Następnie  poinformowano  wszystkich  zebranych  o  nagrodach,  które  otrzymali 
członkowie  Zarządu  Głównego  SBP:  kol.  H.  Ganińska  została  laureatką  Nagrody  im. 
Andrzeja  Wojtkowskiego,  a  kol.  Z.  Ciuruś  wygrała  plebiscyt  Kuriera  Lubelskiego  na 
Lubliniankę  Roku.  Nagrodzonym  gratulacje  w  imieniu  ZG  SBP  złożyła  kol.  przew.  E. 
Stefańczyk. 

Zgodnie  z  kolejnym  punktem  obrad,  kol.  przewodnicząca  wypowiedziała  się  w 
sprawie  przygotowań  do  Jubileuszu  SBP.  W  nadchodzącym  tygodniu  rozesłane  zostaną 
oficjalne  zaproszenia  do  panelistów  i  referentów  biorących  udział  w  konferencji 
jubileuszowej Przyszłość bibliotek w Polsce. Gościem honorowym będzie prof. Władysław 
Bartoszewski. Następnie kol. E. Stefańczyk wymieniła planowane panele: 

- Nauka o książce, bibliotece i informacji
- Zawód bibliotekarza
- Przyszłość czasopism bibliotekarskich fachowych i naukowych w dobie ery cyfrowej
- Przyszłość bibliotek: akademickich i naukowych, publicznych, szkolnych i pedagogicznych

Kol. przew. E. Stefańczyk zaapelowała o opracowanie specjalnego logo Jubileuszu, 
które znalazłoby się m. in. na okładkach jubileuszowych publikacji. W związku z obchodami 
Jubileuszu planowane jest: 

- wydanie Kroniki SBP 1917 – 2007 wraz z płytą CD „90 lat SBP w dokumentach 
źródłowych”
- reedycja „Życia książki” J. Muszkowskiego
- reedycja „Publiczności literackiej” J. St. Bystronia
- wydanie w serii Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych pozycji 
„Bibliotekarze bibliotek specjalnych” M. Lenartowicz

Planowana jest także organizacja wystawy prezentującej 90 lat działalności SBP.

Przyjęto  Uchwałę  nr  1/2007  (w  zał.)  w  sprawie  poszerzenia  składu  Komitetu 
Honorowego obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP oraz 80-lecia „Poradnika Bibliotekarza”. W 
skład Komitetu powołano prof. B. Sordylową, prof. M. Dembowską i dr T. Makowskiego. 
Następnie  podjęta  została  uchwała nr 2/2007 (w zał.)  powołująca dr  A.  Grzecznowską w 
skład Komitetu Programowo-Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP. 

Kol. przew. E. Stefańczyk zwróciła się z prośbą do opiekunów okręgów o zbieranie 
informacji  o  planowanych  w okręgach  obchodach  Jubileuszu  i  nadsyłanie  materiałów do 
Biura ZG SBP. 

Zgodnie  z  kolejnym  punktem  porządku  obrad  kol.  J.  Jagielska  poinformowała 
zebranych o obradach Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. Do dnia posiedzenia miały miejsce 3 
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spotkania  Komisji.  Zgłoszono  już  ponad  50  wniosków  o  nadanie  Medalu  „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”, jest to bardzo duża liczba i w części przypadków należałoby wystąpić 
o odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Kol. przewodnicząca również poprosiła o 
wnikliwe i krytyczne rozpatrywanie wniosków. W imieniu Komisji Oznaczeń i Wyróżnień 
kol.  J.  Jagielska  poprosiła  o  ustalenie  szczegółowych  kryteriów  przyznawania  Medalu 
„Bibliotheca  Magna Perennisque”.  Na  zakończenie  swojego  wystąpienia  kol.  J.  Jagielska 
poinformowała o inicjatywie Komisji, która wystąpi o odznaczenie kol. przew. E. Stefańczyk 
Krzyżem Kawalerskim. Głos zabrała dyr. Biura ZG SBP kol. A. Grzecznowska, informując, 
że na zakup medali stowarzyszeniowych potrzeba prawie 15 tys. zł. Zarząd Główny wyraził 
zgodę na przeznaczenie tej kwoty na odznaczenia. 

Kol.  przew.  E.  Stefańczyk  omówiła  kolejny  punkt  zebrania  –  przygotowania  do 
TYGODNIA BIBLIOTEK 2007. Bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej 
SBP.  Minister  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  Kazimierz  Michał  Ujazdowski  objął 
patronatem tegoroczną edycję imprezy. Ponadto rozstrzygnięto konkurs na plakat promujący 
TB 2007. I miejsce zajął  projekt Pawła Znamierowskiego z WBP w Lublinie.  Propozycje 
obchodów TYGODNIA można nadsyłać  do dn. 15 kwietnia  br.  na adres  Biura ZG SBP. 
Tegoroczna  edycja  TB  zostanie  zainicjowana  konferencja  prasową,  która  odbędzie  się  w 
gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego dnia 7 maja br. 

Kol.  A.  Grzecznowska  przedstawiła  informacje  o  aplikacjach  SBP do  programów 
operacyjnych  MKiDN. I  termin  składania  wniosków upłynął  10 stycznia,  w naborze  tym 
złożonych zostało 10 wniosków, nie są znane jeszcze oficjalne decyzje Ministra. Drugi nabór 
będzie trwał do 10 kwietnia 2007 r. ZG SBP wystąpi o dofinansowanie organizacji wystawy 
pt.  „90  lat  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich”  do  Narodowego  Centrum  Kultury  w 
ramach  programu  Patriotyzm  jutra.  Ponownie  złożone  zostaną  wnioski  o  dofinansowanie 
organizacji  konferencji:  Model  biblioteki  powiatowej,  jaki?;  Biblioteki  publiczne  – 
współpraca w Euroregionach w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa; Przyszłość 
bibliotek  w  Polsce.  Tym  razem  aplikacje  zostaną  złożone  do  programu  Promocja 
czytelnictwa,  którym  zajmuje  się  Instytut  Książki.  Wnioskodawcą  jest  Zarząd  Główny 
Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich.  Ponadto  Instytut  Muzykologii  UJ  wystąpi  o 
dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Muzycznych Bibliotek Naukowych 
Zbiory Europejskiej  kultury muzycznej  w bibliotekach i  archiwach w Polsce a  Biblioteka 
Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  o  wsparcie  finansowe  organizacji 
ogólnopolskiej  konferencji  Internet  w  bibliotekach.  Open  Access  –  wolny  dostęp  do 
materiałów naukowych i edukacyjnych. 

Następny punkt porządku obrad dotyczył  działalności Forum EBIB. Kol. przew. E. 
Stefańczyk  przedstawiła  zebranym  sytuację.  Komisja  Wydawnictw  Elektronicznych 
postanowiła w ramach protestu zamknąć na kilka dni działalność Forum. Oprotestowano w 
ten sposób fakt wykorzystania treści postów w postępowaniu administracyjnym przeciwko 
osobie,  której  przypisano  autorstwo  kilku  z  nich.  Posty  te  stały  się  jednym  z  powodów 
zwolnienia jej z pracy. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wpłynął wniosek o pozbawienie 
członkostwa SBP dyrektora biblioteki, który użył ww. dowodu podczas rozprawy. Dyrektor 
biblioteki złożył także wniosek do GSK o pozbawienie członkostwa kol. A. Radwńskiego ze 
względu na to, iż nie chciał w sporze wysłuchać opinii pracodawcy. Po wysłuchaniu opinii 
kol. B. Howorki (kol.  A. Radwański był  nieobecny na posiedzeniu),  Zarząd Główny SBP 
uznał, że w sytuacji, kiedy wnioski stron dotyczące omawianego sporu zostały przekazane do 
rozpatrzenia odpowiednim okręgowym sądom koleżeńskim, nie może zajmować stanowiska 
w tej  sprawie.  Każda  wypowiedź  organów Stowarzyszenia  na  ten  temat  mogłaby  zostać 
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uznana za ingerencję w działania sądów koleżeńskich SBP i ze względów statutowych byłaby 
niedopuszczalna. 

W sprawach  różnych  kol.  M.  Burchard  zgłosiła  projekt,  aby nr  2/2006  Biuletynu 
Informacyjnego był już ostatnim numerem. Dokumentacja wszystkich prac SBP powinna być 
prowadzona w formie papierowej i elektronicznej, ale dodatkowe wydawanie jej w formie 
Biuletynu uznała za zbędne. Kol. R. Turkiewicz zabrał głos w sprawie platformy cyfrowej 
EBIB,  proponując,  by  pierwsza  strona  EBIB  była  poświęcona  wyłącznie  informacjom 
związanym ze Stowarzyszeniem. Pomysł zostanie rozważony. 

Prot. Małgorzata Dargiel 
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