
Posiedzenie Zarządu Głównego SBP w dniu 7 października 2009 r.

W posiedzeniu  Zarządu Głównego,  oprócz jego członków uczestniczyli  zaproszeni 

goście:  Elżbieta  Zaborowska  -  przewodnicząca  Głównej  Komisji  Rewizyjnej,  Bolesław 

Howorka – przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, Stanisław Czajka - honorowy 

przewodniczący SBP, osoby z Biura ZG SBP (Anna Grzecznowska, Marianna Brachfogel, 

Janusz Nowicki), Jan Wołosz - red. naczelny „Bibliotekarza” i Jadwiga Chruścińska - red. 

naczelny „Poradnika Bibliotekarza”. Po otwarciu posiedzenia przez E. Stefańczyk i przyjęciu 

protokółu z zebrania w dniu 19.06.2009 r. omówiono kolejno: sposoby upowszechniania w 

strukturach Stowarzyszenia wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, przedsięwzięcia 

zrealizowane  lub  rozpoczęte  w  ramach  Programu  działania  SBP  na  lata  2009-2013 

(relacjonowała  E.  Stefańczyk),  stopień  wykonania  Planu  pracy  ZG  SBP  w  2009  r. ,  z 

uwzględnieniem  planu  wydawniczego  oraz  kondycji  finansowej  Stowarzyszenia  (E. 

Stefańczyk,  J.  Nowicki,  J.  Pasztaleniec-Jarzyńska).  W  tym  ostatnim  punkcie  zwrócono 

uwagę,  że  zaczynamy  odczuwać  skutki  kryzysu  ekonomicznego  (wobec  ograniczenia 

środków bibliotek  na  zakupy spada  sprzedaż  naszych  wydawnictw,  zanotowano  mniejsze 

dochody  z  reklam,  wzrosły  natomiast  koszty  druku  oraz  inne);  potrzebne  jest  większe 

zaangażowanie  struktur  SBP w promocję  naszych  publikacji.  Uzupełniając  wypowiedzi  o 

finansach SBP dyrektor Biura ZG Anna Grzecznowska podała, że z kampanii 1% na rzecz 

SBP uzyskaliśmy z odpisów podatkowych za rok 2008 - 8818,10 zł., co jest wynikiem nieco 

gorszym w porównaniu do ub. roku (ok. 9800 zł.). 

Następny  punkt  porządku  obrad  poświęcono  realizacji  Strategii  Stowarzyszenia  

Bibliotekarzy  Polskich  na  lata  2010-2021.  Maria  Burchard  –  koordynator  „Strategii...” 

przekazała  informacje  o  wynikach  spotkania  w  dniu  3  lipca  br.,  na  którym  ustalono 

opiekunów z ramienia ZG, poszczególnych celów strategicznych i projektów wpisanych do 

tych  celów.  W sumie  przewidzianych  jest  do realizacji  25  projektów ujętych  w 5 celach 

strategicznych  i  15  szczegółowych.  Z  tego  18  projektów  dotyczy  działań  stałych  oraz 

rozpoczynających  się  w  2010  roku.  W  poszczególnych  celach  rozwoju  Stowarzyszenia 

osobami odpowiedzialnymi za ich realizację zostały:

●Cel  I:  Uzyskanie  przez  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  realnego  wpływu  na 

kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce – Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska



●Cel  II:  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  ważnym (strategicznym)  partnerów w 

tworzeniu społeczeństwa wiedzy – Sylwia Błaszczyk

●Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz 

integracji środowiska – Elżbieta Stefańczyk

●Cel IV: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego dla każdego bibliotekarza – Halina Ganińska,

●Cel lV: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza – Maria Burchard.

We wrześniu zwróciliśmy się ponadto do przewodniczących okręgów z prośbą o wnikliwą 

analizę „Strategii...” i nadsyłanie do Biura ZG propozycji zadań szczegółowych na rok 2010, 

z których część będzie mogła być dofinansowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego.  Analizą  tego  materiału  zajmie  sie  Pani  Elżbieta  Górska.  Propozycje  z 

okręgów  będą  też  prezentowane  na  warsztatach  poświęconych  realizacji  Strategii,  które 

odbędą się w dniach 7-8 października (dla okręgów SBP) oraz 17-18 grudnia br. (dla sekcji i 

komisji ZG SBP).   

W  dyskusji  na  ten  temat  głos  zabrał  m.in.  Stanisław  Czajka,  który  pogratulował 

autorom Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 wydania wersji 

polsko-angielskiej.  Podkreślił  fakt  dostępności,  który  jest  rzeczą  ważną;  jednocześnie 

zaznaczył,  że  należy  bardzo  starannie  rozważyć,  jak  tę  istotną  dla  środowiska 

bibliotekarskiego koncepcję intelektualną wdrażać w życie. 

Projekt  przekazania  SBP  grantu  celowego  na  budowę  nowego  portalu  SBP  oraz 

realizację  wybranych  elementów  „Strategii...”  przez  Fundację  Rozwoju  Społeczeństwa 

Informacyjnego przedstawiła Elżbieta Stefańczyk. Wsparcie udzielone przez FRSI w latach 

209-2013 może być przeznaczone m.in. na szkolenia i doradztwo, pomoc w nawiązywaniu 

kontaktów z innymi organizacjami branżowymi w kraju i za granicą, działania rzecznicze, 

konsultacje ekspertów, opracowanie raportów i analiz istotnych z punktu widzenia realizacji 

„Strategii...”  Działania  te  muszą  być  ujęte  w  rocznych  planach  działania  SBP.  Pani 

przewodnicząca  przedstawiła  także  projekt  umowy  grantowej,  który  jest  konsultowany  z 

kancelarią  prawną.  Przedstawiła  również  inne  działania  planowane  w  2010  r.,  w  tym 

związane  z  realizacją  programu  Tydzień  Bibliotek  2010.  Zastanawiając  się  nad  hasłem 

programu wybrano ostatecznie hasło: „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”, nawiązujące do 



zbliżającego się Roku Chopinowskiego. Omówiła ponadto wnioski przekazane do MKiDN w 

sprawie Ustawy o bibliotekach, stanowisko ZG SBP dotyczące Certyfikatu Biblioteka+ oraz 

opinie środowiskowe na temat „Raportów o stanie kultury”.  

Zarząd  Główny  podjął  decyzję  o  przystąpieniu  do  międzynarodowej  organizacji 

EBLIDA, reprezentującej środowisko bibliotekarskie w Komisji Europejskiej. 

W sprawach różnych Elżbieta Stefańczyk przekazała relację z pobytu na Kongresie 

IFLA (23-27.08.) oraz Kongresie Kultury Polskiej (23-25.09.).  Jan Wołosz podjął kwestię 

wpływu Stowarzyszenia na kształt szkolenia zawodowego bibliotekarzy; Piotr Marcinkowski 

natomiast przybliżył ideę IV Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się w Krakowie, 

w  dn.  5-6  listopada,  pod  hasłem:  „Inicjatywy  młodych  w  tworzeniu  biblioteki  globalnej 

wioski: ludzie i technologie”. 


