
 
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Warszawa, Biblioteka Narodowa, dnia 8 października 2010 r. 

 

 W dniu 8 października 2010 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się 

posiedzenie ZG. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk. 

 W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP. - Elżbieta Stefańczyk, członkowie ZG: Helena 

Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Maria Bochan, Maria Burchard, Joanna Chapska, Ewa Chrzan, 

Halina Ganińska, Ewa Kobierska–Maciuszko,  Jerzy Krawczyk, Krzysztof Marcinowski, Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Stanisław Turek. Zaproszeni: Honorowy Przew. SBP – 

Stanisław Czajka; Biuro ZG SBP: dyr. Anna Grzecznowska i Marianna Brachfogel, Elżbieta 

Zaborowska – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej,  Elżbieta Górska - koordynator 

realizacji grantu dotyczącego wzmocnienia potencjału SBP, Tomasz Kasperczyk - Wydawnictwo 

SBP, Marek Słowiński – koordynator portalu sbp.pl, Janina Jagielska (nieobecna) – przew. Komisji 

Odznaczeń i Wyróżnień. 

 Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącą SBP - Elżbietę Stefańczyk i przyjęciu 

protokółu z poprzedniego posiedzenia ZG omówiono kolejno: poszczególne działania ZG SBP w 

III kwartale tego roku. Relację rozpoczęła przewodnicząca m.in. omówieniem konferencji i 

warsztatów, które odbyły się w tym czasie (dot. wizerunku stowarzyszenia, Forum Młodych, 

eLearning – wyzwanie dla bibliotek, digitalizacja zbiorów, projektowanie stron www, prezentacja 

bibliografii regionalnej w Internecie), także i międzynarodowych (39 konfrencja LIBER, 

konferencja IFLA), współpracy z parlamentarzystami (standardy pracy bibliotek szkolnych), 

ogłoszonych apelach SBP: o pomoc dla bibliotek poszkodowanych w czasie powodzi; o środki 

finansowe dla bibliotek oraz stanowiska SBP dotyczących stawki VAT na książki od stycznia 2011 

roku. Ogłoszone zostały również wyniki konkursu Tydzień Bibliotek 2010: I miejsce - Miejska 

Biblioteka Publiczna w Jaśle, II miejsce - Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, III miejsce -

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej. Przewodnicząca przedstawiła nowości 

wydawnicze (pozycja J. Wojciechowskiego i J. Kołodziejskiej) oraz dodatek „Poradnika 

Bibliotekarza” – „Młodzi w bibliotekach”. Nawiązała do przyszłych prac (przygotowania do 

konferencji dot. automatyzacji bibliotek, prac z Instytutem Goethego) 

 W ramach realizacji planowanych prac na 2010 rok szczegółowo omówiono kwestię portalu 

sbp.pl – stan prac, stan serwisu i kolejne kroki. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła przyczyny 

opóźnień w uruchomieniu portalu oraz podjęte działania zaradcze. Zespół redakcji portalu 

zaprezentował wersję testową serwisu (Marek Słowiński) ze szczególnym uwzględnieniem 

prezentacji wydawnictw SBP oraz działania sklepu internetowego. Działania na rzecz umocnienia 



wizerunku i polepszenia wyników sprzedaży Wydawnictwa SBP przedstawił Tomasz Kasperczyk. 

Unowocześniona oferta Wydawnictwa SBP została przyjęta przez członków posiedzenia z 

aprobatą. Przewiduje się, że portal sbp.pl zostanie uruchomiony w listopadzie. Omówiono również 

działania promocyjne portalu, obejmujące m.in. konkursy przewidziane na starcie serwisu. Zarząd 

Główny podjął decyzję o włączeniu Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej do koordynacji działań 

podejmowanych w celu uruchomienia portalu. 

 Stan realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021 na dzień 30 września w tym, przebieg 

grantów dotyczących: wzmocnienia potencjału SBP, na podstawie sprawozdania kwartalnego 

przesłanego do FRSI, przedstawiła Elżbieta Górska - koordynator projektu, zwracając przy tym 

szczególną uwagę na pracę zespołów roboczych powołanych do realizacji działań w zakresie 

badania efektywności bibliotek, prac nad nowelizacją ustawy o bibliotekach, budową systemu 

wypożyczeń międzybibliotecznych, kształtowaniem wizerunku Stowarzyszenia. 

Maria Burchard - koordynator „Strategii...” przekazała informacje o przebiegu realizacji 

projektów w ramach działań społecznych wpisanych do celów strategicznych SBP na ten rok (stan 

na 30 września). 

 Realizację grantu dotyczącego digitalizacji czasopism SBP zreferowała Anna 

Grzecznowska. Prace są realizowane zgodnie z harmonogramami. Trwają przygotowania do 

rozliczenia merytorycznego i finansowego. 

 Analizę aktualnej sytuacji finansowej SBP przedstawiła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. 

Wynik finansowy za 3 kwartały 2010 roku est dodatni, aczkolwiek zanotowano spadek sprzedaży 

czasopism, głównie „Poradnika Bibliotekarza”. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska zreferowała ponadto 

przebieg konkursu Tydzień Bibliotek 2010, prace komisji konkursowej oraz wyniki. 

 Dyskutowano nad sposobami podniesienia sprzedaży czasopism SBP, w szczególności 

„Poradnika Bibliotekarza”. Rozmawiano również o haśle Tygodnia Bibliotek 2011, ale żadna z 

propozycji nie została zaakceptowana. Zaproponowano konsultacje w tym zakresie w strukturach 

terenowych SBP 

 W sprawach różnych Elżbieta Stefańczyk mówiła o Światowym Kongresie IFLA, który 

odbył się w tym roku, w dniach 10-15 sierpnia,  w Göteborgu pod hasłem „Open access to 

knowledge - promoting sustainable progress”. Joanna Chapska  natomiast przybliżyła tegoroczne V 

Forum Młodych, które tym razem odbyło się  9-10 września br. w Lublinie pod nazwą "Jakość 

bibliotek w naszych rękach" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 

w Lublinie. Mówiono także o akcji stowarzyszenia na rzecz bibliotek dotkniętych powodzią, w tym 

przebieg przekazania bezpłatnie zaoferowanych książek wydanych głównie w ostatnich dwóch 

latach przez Wydawnictwo Świat Książki, które to odpowiedziało na apel SBP. Elżbieta Stefańczyk 



poinformowała ponadto, że na kongresie bibliotek publicznych „Biblioteka: Lubię to!” 

organizowanym w Warszawie przez FRSI (22-23 listopada br.) Stowarzyszenie będzie miało swoje 

stoisko multimedialne. Uzgodniono, że prezentacją multimedialną dorobku Stowarzyszenia 

przygotuje zespół w składzie: Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Chapska, Marzena Przybysz i 

Tomasz Kasperczyk. Dyrektor Biura ZG SBP, Anna Grzecznowska zasygnalizowała prace 

prowadzone w zakresie reorganizacji Biura. Propozycje w tym zakresie planuje się przedstawić na 

grudniowym posiedzeniu ZG SBP.   

 

     

 Sporządziła: Marzena Przybysz 

 


