
Posiedzenie Zarządu Głównego SBP w dniu 19 czerwca 2009 r.

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowego Zarządu Głównego, wybranego przez 

Krajowy  Zjazd  Delegatów.  W spotkaniu,  oprócz  członków  ZG,  uczestniczyli  zaproszeni 

goście:  Elżbieta  Zaborowska (przewodnicząca  Głównej  Komisji  Rewizyjnej),  Bolesław 

Howorka (przewodniczący  Głównego  Sądu  Koleżeńskiego),  Stanisław  Czajka (honorowy 

przewodniczący SBP) oraz Ryszard Turkiewicz i pracownicy Biura ZG SB. W drugiej części 

spotkania,  gośćmi  byli:  Zina  Jarmoszuk (dyrektor  Departamentu  Mecenatu  Państwa  w 

MKiDN),  członkowie  honorowi  SBP,  którym godność  tę  nadano  podczas  KZD w 2009, 

redaktorzy czasopism SBP oraz członkowie SBP otrzymujący odznaczenia resortowe.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Elżbieta  Stefańczyk (przewodnicząca  SBP),  która 

przedstawiła  członków  Zarządu  Głównego.  Następnie  zapoznano  się  z  uchwałami  oraz 

wnioskami KZD. Miały one charakter formalny (9) i merytoryczny (18). Zarząd przyjął je do 

realizacji. W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do ukonstytuowania się nowego 

Zarządu Głównego SBP i określenia zakresu kompetencji oraz obowiązków jego członków. 

Wiceprzewodniczącymi  ZG  zostali:  Helena  Bednarska, Ewa  Kobierska-Maciuszko  i 

Krzysztof  Marcinowski;  sekretarzem  generalnym  Marzena  Przybysz,  skarbnikiem  Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, członkiem  Zarządu  ds.  okręgów  Sylwia  Błaszczyk,  członkiem 

Zarządu  ds.  sekcji,  komisji  i  zespołów  problemowych  Ewa Chrzan.  E.  Stefańczyk 

zaproponowała,  by w pracach  Prezydium ZG,  składającego  się  z  przewodniczącej  SBP i 

wymienionych  osób,  także  brały  udział:  Maria  Burchard pełniąca  funkcję  koordynatora 

„Strategii  SBP  na  lata  2010-2021”,  Joanna  Chapska,  sprawująca  funkcję  rzecznika 

Stowarzyszenia  oraz  Piotr  Marcinkowski (w  przypadku  omawiania  spraw  aktywizacji 

młodych bibliotekarzy). Ustalono opiekunów poszczególnych okręgów SBP. 

Dalej  przyjęto  „Regulamin  działania  Zarządu  Głównego  SBP”,  uchwalono 

„Regulamin działania Prezydium ZG SBP”, przedstawiono  plan pracy ZG SBP w drugim 

półroczu 2009 r.,  w tym plan wydawniczy. Anna Grzecznowska, dyrektor Biura ZG SBP, 

przekazała  informacje  nt.  sytuacji  finansowej  Stowarzyszenia  ze  szczególnym 

uwzględnieniem rozliczenia KZD i towarzyszącej mu konferencji naukowej. 

Zasłużonych  członków  SBP  uhonorowano  odznaczeniami  resortowymi  

i stowarzyszeniowymi. Odznaczenia resortowe wręczyła Zina Jarmoszuk. Otrzymali je: Maria 



Helena  Brykczyńska (Srebrny  Medal  Zasłużony Kulturze  Gloria  Artis),  Sabina  Elżbieta 

Malinowska, Elżbieta Zaborowska (Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis), Beata 

Chrząstowska,  Teresa Majdak,  Wiesława  Rejmer-Zaklekta,  Elżbieta Skibińska (Odznaka 

Honorowa  Zasłużony  dla Kultury  Polskiej).  Odznaczenia  i  dyplomy  nowo  powołanym 

członkom  honorowym  SBP  wręczyli:  Stanisław  Czajka, Elżbieta  Stefańczyk  i  Janina 

Jagielska. 

Korzystając z obecności Z. Jarmoszuk z MKiDN, członkowie ZG zadawali jej pytania 

dotyczące  m.in.:  programu  „Biblioteka+”;  prób  łączenia  bibliotek  różnego  typu  (np. 

szkolnych  z  publicznymi,  czemu  środowisko  bibliotekarskie  jest  przeciwne);  zagadnień 

legislacyjnych  (perspektyw  nowelizacji  ustaw:  o  bibliotekach,  o  egzemplarzu 

obowiązkowym, o prawie autorskim itp.);  programu  Kongresu Kultury Polskiej (zwracano 

uwagę, że nie uwzględniono w nim problematyki bibliotekarskiej); tzw. „planu Hausnera” 

(wywołującego  niepokój  środowiska  z  uwagi  na  zawarte  w  nim sugestie  komercjalizacji 

niektórych obszarów działalności kulturalnej).  Z.  Jarmoszuk zapewniła,  że nie ma mowy  

o poddawaniu instytucji kultury procesom prywatyzacji.  Jeśli  chodzi o program Kongresu 

Kultury  Polskiej,  to  jest  on  jeszcze  korygowany.  Wyraziła  nadzieję,  że  sprawy bibliotek 

zostaną w nim uwzględnione. Poinformowała, że aktualnie w MKiDN jest opracowywany 

program zmian w sferze kultury, który będzie konsultowany z poszczególnymi środowiskami.

W kolejnych punktach porządku obrad ZG SBP:

- omówiono zmiany w Statucie SBP uchwalone przez KZD; przyjęto informacje o zmianach 

w strukturach terenowych SBP. Rozwiązaniu uległ Oddział SBP w Hrubieszowie, powstały 

dwa  nowe  oddziały:  Oddział  SBP w  Kielcach  i  Oddział  SBP w  Skarżysku-Kamiennej. 

Nastąpiły zmiany w adresach siedzib Oddziału SBP w Gdańsku, Okręgu SBP w Kielcach  

i Okręgu SBP w Olsztynie);

-  poruszono  zagadnienie  nowelizacji  ustawy  o  bibliotekach.  Wnioski  z  prac  Zespołu  

ds. Opracowania Założeń i Projektu ustawy o bibliotekach przedstawiła Elżbieta Stefańczyk. 

Zaproponowała  kontynuację  prac  w  mniejszej  grupie,  z  udziałem  m.in.  przedstawiciela 

bibliotek  pedagogicznych  i  szkolnych.  Potrzebne  są  również  ekspertyzy  prawne.  Zebrani 

uznali,  że  opracowany  przez  Zespół  dokument  w  formie  wniosków  końcowych  zostanie 

przesłany do MKiDN wraz z prośbą o wsparcie prawne w dalszych pracach;

-  Ewa  Kobierska-Maciuszko  przekazała  informacje  o  udziale  w  międzynarodowych 



warsztatach, które odbyły się w czerwcu 2009 r. w Hadze i które były poświęcone umacnianiu 

roli stowarzyszeń bibliotekarskich oraz rozwojowi współpracy z IFLA. Wiceprzewodnicząca 

ZG  SBP zaprezentowała  założenia  „Strategii  SBP na  lata 2010-2021”,  wzbudzając  duże 

zainteresowanie.  Uznano, że mogą one być modelowymi dla  innych organizacji,  np.  tych 

uczestniczących w projekcie Global Libraries. Tematyka doskonalenia form współpracy ze 

stowarzyszeniami będzie dyskutowana na najbliższym kongresie IFLA w Mediolanie. Warto, 

by SBP włączyło się w ten proces. 

W sprawach różnych  Anna Grzecznowska poinformowała o koncepcji wzmocnienia 

potencjału  SBP  ze  środków  przyznanych  przez  Fundację  Rozwoju  Społeczeństwa 

Informacyjnego  w  ramach  Programu  Rozwoju  Bibliotek.  Propozycja  Fundacji  jest 

szczegółowo omawiana,  wymaga również  większego  zaangażowania  struktur  terenowych. 

Obejmuje ona wsparcie m.in.: systemu zarządzania organizacją, planowania strategicznego, 

realizacji projektów ujętych w rocznych planach pracy, intensyfikacji współpracy pomiędzy 

strukturami  Stowarzyszenia,  kontaktów  międzynarodowych,  rozwoju  platformy  cyfrowej 

SBP.  Na  ten  ostatni  temat  Fundacja  zorganizowała  warsztaty  8  lipca  br.,  wyłoniono 

kierownika projektu.. Aktualnie przygotowywana jest umowa grantowa.

E. Stefańczyk przekazała  zebranym  informacje  o  planowanych  zmianach  na 

stanowiskach sekretarzy redakcji niektórych czasopism SBP.


