
Posiedzenie Zarządu Głównego SBP w dniu 10 grudnia 2007 r.

W  dniu  10  grudnia  odbyło  się  w  Bibliotece  Narodowej  ostatnie  w  2007  roku 

posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które prowadziła kol. 

Elżbieta  Stefańczyk  Na  obrady  zaproszono:  Stanisława  Czajkę  –  honorowego 

przewodniczącego  SBP,  prof.  Jana  Malickiego  –  przewodniczącego  Krajowej  Rady 

Bibliotecznej,  Jolantę  Stępniak  –  przewodniczącą  powołanego  przez  ZG  Zespołu  ds. 

opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach, kol. Janinę Jagielską – przewodniczącą 

Komisji  Odznaczeń  i  Wyróżnień,  kol.  Janusza  Ambrożego  –  przewodniczącego  Głównej 

Komisji Rewizyjnej, kol. Barbarę Drewniewską-Idziak – sekretarza GKR.

Najważniejsze punkty porządku obrad obejmowały: 

● sprawozdanie z działalności ZG w II półroczu 2007: omówiono przebieg Jubileuszu 

SBP i  VI  Forum w aspekcie  organizacyjnym  i  medialnym,  zaznaczając  przy  tym 

pozytywne reakcje środowiska potwierdzające osiągnięty sukces.  Podsumowaniem 

Jubileuszu  90-lecia  Stowarzyszenia  i  80-lecia  „Przeglądu  Bibliotecznego”  była 

prezentacja  multimedialna  Przeżyjmy  to  jeszcze  raz,  przedstawiona  przez  kol.  E. 

Stefańczyk. Zarząd przyjął ponadto wnioski z Forum zawarte w protokole, zapoznał 

się  z  informacjami  nt.  konferencji  i  seminariów  zorganizowanych  przez 

Stowarzyszenie, działalnością okręgów oraz Wydawnictwa SBP. Referentami byli kol. 

kol.: M. Burchard, S. Błaszczyk, J. Nowicki, E. Stefańczyk. Skarbnik Stowarzyszenia, 

kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska wraz z A. Grzecznowską przedstawiły bieżącą sytuację 

finansową  ZG,  zwracając  uwagę  na  działania,  które  pozwoliły  na  osiągnięcie 

pozytywnego wyniku finansowego mimo poniesienia wysokich kosztów, związanych 

z Jubileuszem i Forum.. Należały do nich: zakończone sukcesem nowe aplikacje do 

programów  operacyjnych,  wzrost  sprzedaży  wydawnictw,  uzyskanie  dodatkowych 

środków  z  Instytutu  Książki  oraz  z  Instytutu  Informacji  Naukowej  i  Studiów 

Bibliologicznych  Uniwersytetu  Warszawskiego  na  cele  wydawnicze,  pozyskanie 

kilkunastu sponsorów na Jubileusz i konferencje organizowane przez SBP. Sytuacja 

finansowa  umożliwiła  również  przeprowadzenie  w  Biurze  ZG  niewielkich, 

kilkuprocentowych podwyżek dla pracowników. Omówiono także (A. Grzecznowska) 

sprawę popularyzacji ułatwień odpisów 1% za rok 2007 na rzecz SBP,  

● propozycje  planu  pracy  ZG  SBP  na  rok  2008,  w  tym  Tydzień  Bibliotek 

(zaproponowano termin 5-11 maja 2008 r. oraz hasło programu - Biblioteka miejscem 



spotkań), wnioski do programów operacyjnych, konferencje organizowane przez ZG 

w 2008 roku, 

● nowe  inicjatywy  Krajowej  Rady  Bibliotecznej,  które  przedstawił  prof.  J.  Malicki. 

Jedną z  nich jest  ogłoszenie  roku 2009 Rokiem Polskiej  Książki,  podczas którego 

zorganizowany zostałby,  we współpracy  z  SBP,   Kongres  Bibliotekarzy  Polskich. 

Pomysł  ten  spotkał  się  z  dużym  zainteresowaniem  uczestników  posiedzenia. 

Dyskutowano  także  wstępną  propozycję  Rady  Pozarządowych  Organizacji 

Kulturalnych,  przedstawioną  przez  jej  członka,  kol.  E.  Stefańczyk,  dotyczącą 

zorganizowania  Kongresu  Kultury  Polskiej,  w ramach  którego mogłaby się  odbyć 

sesja  poświęcona  problemom polskiego  bibliotekarstwa,  przygotowana  m.in.  przez 

SBP, 

● stan  prac  Zespołu  ds.  opracowania  założeń  i  projektu  ustawy  o  bibliotekach, 

powołanego  w  czerwcu  2007  r.  przez  Zarząd  Główny  SBP,  zaprezentowała  J. 

Stępniak – przewodnicząca Zespołu. Ustalono, że tezy do dyskusji merytorycznej nad 

zmianami w ustawie o bibliotekach będą upowszechnione przez SBP w środowisku 

bibliotekarskim,  m.in.  poprzez  EBIB,  uruchomienie  forum (moderatorem będzie  J. 

Krawczyk). Wkrótce ukażą się też artykuły na ten temat w czasopismach SBP.

W sprawach różnych przyjęto uchwałę dotyczącą powołania Oddziału SBP w Rzeszowie, 

z siedzibą w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przewodniczącą Oddziału jest kol. Ewa 

Jankisz. Ponadto w związku ze zmianami w interpretacji  przepisów podatkowych, a także 

napływającymi do Biura informacjami o kwestionowaniu przez urzędy skarbowe formularzy 

CIT-8  składanych  przez  okręgi  SBP,  przygotowana  zostanie  przez  kol.  J.  Pasztaleniec-

Jarzyńską nowa instrukcja dla skarbników.

Kol.  E.  Stefańczyk  poinformowała  także  o  inicjatywie  utworzenia  LIS  in  Poland  – 

przeglądowego rocznika elektronicznego w języku angielskim, prezentującego pełne wersje 

publikacji  z  polskich  czasopism naukowych  z  zakresu  bibliotekarstwa.  W styczniu  2008 

odbędzie  się  w  tej  sprawie  spotkanie  z  dyrektorami  instytutów  bibliotekoznawstwa  i 

informacji  naukowej  polskich  uczelni.  Pani  przewodnicząca  ponowiła  również  prośbę  o 

kupowanie  przez  okręgi,  oddziały  i  koła  SBP  Kroniki  SBP 1917-2007,  wydanej  z  okazji 

Jubileuszu Stowarzyszenia.

Po zakończeniu części oficjalnej posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe.


