
Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego (Grupa warszawska) w dniu 12 listopada. 

Obecni: E. Stefańczyk, M. Bochan, S. Czajka, J. Nowicki, E. Kobierska-Maciuszko, M. Przybysz, E. 

Górska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, A. Grzecznowska, Ł. Stochniał. 

Porządek obrad: 

1. Prace nad nowelizacją Statutu SBP;  

 

Przedstawiono stan prac i omówiono punkty sporne, dotyczyły one m.in.  zastąpienia 

sformułowań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej sformułowaniem 

„prowadzenie odpłatnej działalności statutowej”. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła 

nowe brzmienie § 7 i 8 – Cele i środki działania. W trakcie dyskusji zdecydowano się na 

dodanie w § 8 punktów  21) prowadzenie różnych form integracji zawodowej środowiska 

bibliotekarskiego oraz pkt 22) prowadzenie zbiórek publicznych książek. W § 40 

zaproponowano określenie, czym ma być Forum SBPP, w oddzielnym punkcie, który może 

brzmieć - Zwoływanie i organizowanie Forum SBP jako międzyzjazdowego spotkania struktur 

stowarzyszenia o charakterze doradczym i opiniującym. Zebrani wyrazili zgodę na postulat A. 

Grzecznowskiej, aby w § 70 pkt. 2a, dotyczącym wymaganych podpisów uprawnionych osób 

na dokumentach w sprawach majątkowych, osobami uprawnionymi w ZG byli: 

Przewodniczący Stowarzyszenia, Sekretarz Generalny, Skarbnik.   

 

2. Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (stan realizacji) 

 

Stan prac omówiła E. Górska, zwracając uwagę na m.in. na zaplanowane spotkanie z 

Dyrektorami IBN w dniu 7.XII., poświęcone pracom nad nowelizacją ustawy o bibliotekach i 

programowi akredytacji profesjonalnej. Aktualnie swoje stanowisko w sprawie ustawy 

przygotowuje też Konferencja Dyrektorów Bibliotek Publicznych. Są kwestie sporne, 

dotyczące np. sensu istnienia Krajowego Centrum Bibliotek. W grudniu zostanie złożony 

projekt ustawy do MKiDN. Jednocześnie podejmowane są działania promujące projekt 

ustawy w czasopismach SBP. Pani Ela omówiła również kampanię fundraisingową, którą 

prowadzi z ramienia Biura ZG M. Woźniak – wyznaczenie celu (wsparcie finansowe dla 

biblioteki w szpitalu dziecięcym na ul. Niekłańskiej w Warszawie), przygotowania do 

przeprowadzenia akcji zbierania funduszy, projekt ulotki, rozmowy z wolontariuszami. 

Przedstawiła także prace nad programem ulg i bonusów – wyselekcjowano 3 grupy 

profilowe- edukacja i działalność zawodowa; - książka po godzinach; - życie nie kończy się w 

bibliotece. 

 

3. Baza członków 

 

Stan prac przedstawił Ł. Stochniał. W chwili obecnej zarejestrowanych jest 7 200 osób. 

Ustalono, że do końca grudnia zostaną wprowadzone zakończone wszystkie poprawki 

obligatoryjne, natomiast do końca lutego zakończy się proces uzupełniania daty urodzenia u 

wszystkich członków wpisanych do bazy SBP. 

 



4. Wybór kandydata na członka Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, działającej przy 

Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego; zebrani jednogłośnie zgłosili kandydaturę E. 

Stefańczyk (Uchwała Prezydium ZG nr 6) 

 

5. Plan pracy ZG SBP na 2013 r.  

 

Wstępne propozycje konferencji i warsztatów, zgłoszone przez M. Przybysz: 

 

- Bibliofilm 

- Facebook i Twitter 

- Konferencja regionalna w Białymstoku nt. współpracy bibliografów regionalnych 

 

Założenia planu wydawniczego przedstawił J. Nowicki.  

 

6. Krajowy Zjazd Delegatów 

 

Dyskusja dotycząca wyboru tematyki konferencji zjazdowej. Padła propozycja tytułów - 

„Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej” zaproponowana przez E. Kobierską-Maciuszko 

lub „Biblioteka w świecie cyfrowym” J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej.  

 

 

7. Sprawy różne: 

 

M. Przybysz przedstawiła postulat uczestników Spotkania Zespołu ds. Bibliografii 

Regionalnych, aby ZG SBP udzielił wsparcia w lepszej promocji i prezentacji bibliografii 

regionalnych w bibliotekach.  

 

 

 


