
Posiedzenie Zarządu Głównego SBP w dniach 11-12 czerwca 2008 r.

W obradach ZG rozpoczętych w dniu 11 czerwca uczestniczyli: Elżbieta Stefańczyk, 

Maria Burchard, Ewa Chrzan, Halina Ganińska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Jerzy Krawczyk, 

Krzysztof  Marcinowski,  Joanna  Pasztaleniec-Jarzyńska,  Stanisław  Turek,  Ryszard 

Turkiewicz oraz: Stanisław Czajka, Janina Jagielska, Jolanta Stępniak, Bolesław Howorka, a 

także  Anna  Grzecznowska,  Janusz  Nowicki,  Marianna  Brachfogel,  Małgorzata  Dargiel-

Kowalska .

Porządek obrad w dniu 11 czerwca, obejmował m. in.:

• analizę  prac Zarządu Głównego SBP w I  półroczu 2008 r.:  omówiła  kol.  Elżbieta 

Stefańczyk, zwracając szczególną uwagę na przedsięwzięcia mające istotny wpływ na 

kształtowanie  przyszłości  polskiego  bibliotekarstwa  oraz  naszego  stowarzyszenia. 

Należą  do  nich:  uruchomienie  na  forum  EBIB  dyskusji  nt.  nowelizacji  ustawy  o 

bibliotekach,  rozmowy  z  nowym  Sekretarzem  Stanu  w  MKiDN  -  Piotrem 

Żuchowskim oraz  Grzegorzem Gaudenem –  nowym  dyrektorem  Instytutu  Książki 

dotyczące  promocji  czytelnictwa,  rozpoczęcie  digitalizacji  Bibliotekarza  oraz 

Poradnika Bibliotekarza (oba czasopisma będą udostępniane na nośniku cyfrowym 

rok  po  wydaniu  wersji  drukowanej),  analiza  działalności  merytoryczno-finansowej 

Stowarzyszenia  przeprowadzona  przez  Główną  Komisję  Rewizyjną,  konferencje  i 

seminaria  krajowe oraz  zagraniczne  organizowane  przez  SBP,  wyniki  aplikacji  do 

programów  operacyjnych  (w  pierwszym  tegorocznym  naborze  dofinansowanie 

uzyskały 4 nasze wnioski), 

• podsumowanie działalności Wydawnictwa SBP w I półroczu 2008 r. (Jan Nowicki): 

wszystkie  prace  są  realizowane  bez  zakłóceń,  dyrektor  zapoznał  zebranych  z 

najważniejszymi ustaleniami Rady Programowej Wydawnictwa, w posiedzeniu której 

uczestniczyli  zaproszeni  goście  –  dyrektorzy  instytutów  oraz  kierownicy  katedr 

informacji naukowej i bibliotekoznawstwa z wielu uczelni (dyskutowano m. in. nad 

zwiększeniem zakupów pozycji Wydawnictwa przez biblioteki wydziałowe),  

• omówienie planowanej w II półroczu 2008 r. działalności szkoleniowej i edukacyjnej 

ZG  SBP  (kol.  M.  Burchard):  odbędzie  się  łącznie  7  zaplanowanych  konferencji, 
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seminarium,  warsztatów,  poza  planem  ZG  uczestniczyć  będzie,  jako 

współorganizator,  konferencji  poświęconej  ochronie  zbiorów  bibliotecznych   (11 

września, Centralna Biblioteka Wojskowa) oraz w Warszawskim Salonie Książki (19-

21 wrzesień) 

• relacje z obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK 2008 oraz uroczystości z okazji Dnia 

Bibliotekarza i Bibliotek (kol. E. Stefańczyk oraz opiekunowie okręgów); w tym roku 

po  raz  pierwszy  plakat  promujący  Tydzień  Bibliotek  znalazł  się  na  bilboardach 

ulicznych,  za  co SBP podziękowało  władzom miasta  Śrem (udostępnili  Bibliotece 

Publicznej  miejsce).  W  różnych  imprezach  związanych  z  Tygodniem  oraz  z 

przypadającym w czasie jego trwania Dniem Bibliotekarza i  Bibliotek brali  licznie 

udział członkowie stowarzyszenia - swoimi obserwacjami podzielili się kolejno: M. 

Burchard,  J.  Pasztaleniec-Jarzyńska,  E.  Chrzan,  H.  Ganińska,  R.  Turkiewicz,  St. 

Turek,  J.  Jacielska,  E.  Stefańczyk.  Z  uwagi  na  strajk  na  poczcie  postanowiono 

przedłużyć  termin nadsyłania sprawozdań z realizacji  Tygodnia do 30 czerwca br., 

posiedzenie Jury odbędzie się we wrześniu,  

• przygotowania  do  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  SBP  w  2009  r.;  Zarząd  przyjął 

uchwałę w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów SBP oraz zasad i trybu 

wyboru delegatów na KZD; zjazd odbędzie się w dniach 30-31 maja 2009 roku w 

Centrum promocji Kadr w Konstancinie k/ Warszawy (Uchwała nr 2 /2008) (por. Zał. 

1). Kol. Maria Bochan omówiła proponowany harmonogram przygotowań do KZD, 

który po uwzględnieniu  zgłoszonych poprawek został  zatwierdzony przez Zarząd i 

będzie  opublikowany  (por.  załącznik  2).  Powołano  Komitety:  Programowy  i 

Organizacyjny Zjazdu (Uchwała nr 3/2008) (por.  Zał.  1).  Dyskutowano również  o 

kwestiach finansowych, związanych z organizacją Zjazdu, 

• relacje  z  prac  nad  założeniami  i  projektem  ustawy  o  bibliotekach  (kol.  Jolanta 

Stępniak); tezy opracowane przez Zespół ds. opracowania założeń i projektu ustawy o 

bibliotekach były opublikowane w Bibliotekarzu oraz szeroko dyskutowane na forum 

internetowym.  Po zebraniu uwag Zespół  odniósł się do nich w kolejnym artykule. 

Obecnie  przygotowywany  jest  raport  całościowy  z  wykonanych  zadań  wraz  z 

wnioskami,  co  do  których  jednak  członkowie  Zespołu  nie  są  jednomyślni. 

Przygotowany  zostanie  katalog  propozycji  konkretnych  zmian  w  obowiązującej 

ustawie, który po konsultacjach z osobami pracującymi w przeszłości nad nowelizacją 

ustawy, zostanie przekazany do MKiDN. 



• omówienie protokołu Głównej Komisji Rewizyjnej SBP (kol. E. Stefańczyk); ogólna 

ocena działalności ZG w 2007 r. jest pozytywna Działalność prowadzona była zgodnie 

z wymogami statutowymi, Sekcje, Komisje i Zespoły wykazywały dużą aktywność, a 

organizowane  konferencje  charakteryzował  wysoki  poziom  merytoryczny  i 

organizacyjny. Uwagi pokontrolne dotyczyły głównie braku informacji o działalności 

opiekunów okręgów, nieprecyzyjnych danych liczbowych z okręgu mazowieckiego, 

jak również nieuporządkowanej struktury Stowarzyszenia w okręgu świętokrzyskim, 

oddziale skierniewickim i płockim.  

Zarząd  przyjął  ponadto  uchwałę  o  przekazywaniu,  do  dyspozycji  ZG,  15%  środków 

finansowych  pozyskiwanych  przez  Biuro,  Komisje,  Sekcje,  Zespoły  SBP  (Uchwała  nr 

4/2008) (por. Zał. 1). 

W  sprawach  różnych  dyskutowano  m.in.  nad  nowelizacją  umowy  dot.  rozwoju 

platformy  cyfrowej  EBIB.  Po  konsultacjach  prawnych  uznano,  że  należy  ją  rozwiązać  i 

opracować nowe zasady zarządzania platformą. 

ZG wyraził też zgodę na rozwinięcie skrótu SBP w logo Stowarzyszenia. 

Na  zakończenie  pierwszego  dnia  obrad  przewodnicząca  SBP  przekazała  relację  z 

uroczystości  wręczenia  na  Zamku  Królewskim  w  Warszawie,  w  dniu  7  czerwca  br., 

Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podczas której odebrała 

nagrodę honorową dla SBP.  

W drugim dniu  obrad  Zarząd  Główny  spotkał  się  z  przewodniczącymi  Zarządów 

Okręgów Stowarzyszenia. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Piotr Żuchowski – 

Sekretarz  Stanu  w  Ministerstwie  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Joanna  Cicha  – 

Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego w MKiDN, Grzegorz Gauden - 

Dyrektor  Instytutu  Książki,  Tomasz  Makowski  –  Dyrektor  Biblioteki  Narodowej.  Na 

spotkanie  przybyli  następujący  członkowie  stowarzyszenia  z  ogniw  terenowych:  Elżbieta 

Nowacka (woj. kujawsko-pomorskie), Justyna Hak (woj. lubuskie), Urszula Derendarz (woj. 

łódzkie),  Anna Czechowicz  (woj.  mazowieckie),  Elżbieta  Kampa  (woj.  opolskie),  Dorota 

Rzeszutek  (woj.  podkarpackie),  Wiesława  Borkowska-Nichthauser  (woj.  warmińsko-

mazurskie), Janina Halec (woj. wielkopolskie).
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W pierwszej części posiedzenia kol. Elżbieta Stefańczyk przekazała przewodniczącym 

informacje  o planowanym Krajowym Zjeździe  Delegatów SBP, a  kol.  Jolanta  Stępniak  o 

pracach Zespołu ds. opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach. Przedstawiciele 

poszczególnych  okręgów  zaprezentowali  z  kolei  wyniki  działalności  w  podległych  im 

strukturach SBP. 

W drugiej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Minister Piotr Żuchowski 

przedstawił ogólną strategię Ministerstwa w zakresie polityki bibliotecznej, zwracając przy 

tym uwagę, że partnerem do wszelkich działań poprawiających sytuację bibliotek powinien 

być samorząd. Świadczy o tym sukces programu Promocja czytelnictwa – priorytet: Rozwój 

księgozbiorów bibliotek, w ramach którego biblioteki publiczne mogą starać się o środki na 

zakup  nowości  wydawniczych.  Ministerstwo  będzie  starało  się  zaangażować  finansowo 

samorządy  także  w kolejny  program Biblioteka  +,  którego  beneficjentem będą  biblioteki 

gminne. P. Żuchowski odniósł się również do kwestii ustawodawczej informując, że resort 

kultury  jest  zainteresowany  pracami  środowiska  nad  projektem  nowelizacji  ustawy  o 

bibliotekach.  Na  koniec  swojego  wystąpienia  Pan  Minister  pogratulował  wszystkim 

aktywnym  członkom Stowarzyszenia  Dorocznej  Nagrody Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa 

Narodowego, przyznanej SBP.

Zmiany w Programach Operacyjnych  MKiDN omówiła  Joanna Cicha.  Od 2009 r. 

będą  ogłoszone tylko  2  nabory w roku.  Pierwszym terminem dla  wniosków dot.  2009 r. 

będzie  30  listopad  2008  r.  Liczba  programów  zostanie  zredukowana  do  4:  Wydarzenie 

artystyczne, Edukacja, Infrastruktura, Dziedzictwo Narodowe.

Następnie  głos  zabrał  Grzegorz  Gauden,  który  przedstawił  szczegóły  programu 

Biblioteka+,  skierowanego  przede  wszystkim  do  bibliotek  gminnych.  Głównym  celem 

programu  jest  poszerzenie  funkcji  bibliotek  poprzez  przekształcenie  ich  w  instytucje 

wypełniające misję kulturalną i społeczną, podniesienie prestiżu, zmianę postrzegania zadań 

bibliotek przez samych bibliotekarzy oraz wzmocnienie lokalowe, finansowe i organizacyjne 

placówek.  Program  umożliwi  bibliotekom  uzyskanie  nowoczesnego  sprzętu  i 

oprogramowania  komputerowego,  ułatwi  dostęp  do  Internetu.  Koordynatorem  projektu 

zaplanowanego na lata 2008- 2014 jest Instytut Książki. Program ma być realizowany przez 

biblioteki  wojewódzkie,  Fundację  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego  oraz  jednostki 

samorządu  terytorialnego,  przy  współudziale  Biblioteki  Narodowej  i  SBP.  Partnerem 

finansowym będzie Fundacja Billa i Melindy Gates. Program obejmie ponad 2 tys. placówek.


