
Protokół  

z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

„grupy warszawskiej”,  

Warszawa, 2 lipca 2013 r. 

 

Celem spotkania było podsumowanie Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, który 

obradował w dniach 7-8 czerwca 2013 r., omówienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia oraz 

spraw związanych z Wydawnictwem SBP. Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP - 

Elżbieta Stefańczyk. 

W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP Elżbieta Stefańczyk, członkowie Prezydium 

ZG: Barbara Budyńska, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena 

Przybysz. Zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska,  Janusz Nowicki, 

Małgorzata Szmigielska. 

 

Podsumowanie KZD 2013 

- w lipcu br. Biuro ZG SBP przygotuje pełną dokumentację do Krajowego Rejestru 

Sądowego 

- do dn. 5 lipca br. przekazane zostaną Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

apele uchwalone przez Krajowy Zjazd Delegatów: „Apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich popierający projekt SBP ustawy o bibliotekach”, „Apel Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich w sprawie zwiększenia środków finansowych na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku i w latach następnych”  

- J. Pasztaleniec-Jarzyńska i J. Nowicki rozważą, w jakiej postaci wydać 

znowelizowaną „Strategię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”; będzie 

to materiał do rozesłania dla wszystkich struktur SBP; uczestnicy spotkania zasugerowali 

wydanie dokumentu w prostej, broszurowej oprawie w 400 egz. 

- A. Grzecznowska przedstawiła finansowe rozliczenie KZD i towarzyszącej mu 

konferencji 

- E. Stefańczyk poprosiła o zamieszczenie brakujących dokumentów z kadencji 2009-

2013 na portalu oraz o rozważenie, w jaki sposób tę kadencję na stronie SBP zarchiwizować 

- trwają prace nad przygotowaniem Biuletynu Informacyjnego ZG SBP nr 2/2013, w 

którym znajdą się m. in. materiały ze Zjazdu 

- Informator Organizacyjny na kadencję 2013-2017 zostanie wydany po wyborach w 

sekcjach, komisjach i zespole (po 31 października 2013 r.) 



- zgodnie z wnioskiem z KZD, w lipcu br. podjęte zostaną prace nad przygotowaniem 

klasyfikacji archiwalnej dla wszystkich struktur SBP i Zarządu Głównego (Janina Jagielska) 

 

Spotkania Zarządu Głównego SBP w II połowie 2013 r. 

- 27 września – spotkanie całego ZG SBP, podczas którego m. in. zostaną przekazane 

zakresy obowiązków dla członków Zarządu oraz zostanie zatwierdzony skład Rady 

Programowej Wydawnictwa oraz komitetów redakcyjnych czasopism i serii wydawniczych 

SBP. Dla nowych członków ZG przygotowany zostanie wykaz dokumentów, z którymi 

powinni się zapoznać.  

- 13-14 grudnia - na posiedzenie zostaną zaproszeni przewodniczący okręgów, sekcji i 

komisji. 

 

Propozycje warsztatów i konferencji: 

- warsztaty psychologiczne z cyklu „Psychologiczne predyspozycje w zawodzie 

bibliotekarza” 

- warsztaty nt. prowadzenia bloga (w ramach współpracy z Barbarą Morawiec, autorką 

bloga „Lustro Biblioteki”) 

- warsztaty nt. statystyki bibliotecznej  

- konferencja nt. prezentacji dobrych praktyk w działach instrukcyjno-metodycznych 

bibliotek wojewódzkich i powiatowych (2014 r.) 

- konferencja nt. modernizacji i architektury bibliotek; proponowane miejsce 

konferencji to Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (2014 r.) 

- konferencja jubileuszowa Sekcji Bibliotek Muzycznych 

- Forum Młodych Bibliotekarzy w 2014 r. 

Zaproponowano, aby konferencje z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych” odbywały 

się co 3 lata. 

 

 Przygotowania do 100-lecia SBP 

E. Stefańczyk zaproponowała, aby przygotowaniem kolejnej części Kroniki SBP zajęła się 

Janina Jagielska. Propozycja została poparta przez wszystkich uczestników spotkania. 

Przewodnicząca SBP dodała, że monografia SBP na Jubileusz zostanie opracowana pod 

redakcją prof. Jadwigi Koniecznej z Uniwersytetu Łódzkiego.  

 

 Sytuacja finansowa Stowarzyszenia 



Dyrektor Biura ZG SBP dr A. Grzecznowska przedstawiła sytuacje finansową 

Stowarzyszenia na koniec maja 2013 r. Wynik finansowy jest ujemny, co jest wynikiem 

drastycznego spadku przychodów ze sprzedaży książek i czasopism. W pierwszej połowie 

roku ukazało się mniej tytułów książek. Ponadto konferencja towarzysząca KZD nie cieszyła 

się takim zainteresowaniem, jak zakładano i wpłaty uczestników nie pokryły wszystkich 

kosztów jej organizacji 

 

Działalność wydawnicza SBP 

Omawiając działalność Wydawnictwa SBP J. Nowicki podkreślił, że bardzo ważna jest 

współpraca z Instytutami Informacji Naukowej uczelni wyższych. Dużą popularnością wśród 

kupujących cieszą się poradniki i materiały szkoleniowe, ale problemem jest znalezienie 

autorów tego typu publikacji. J. Nowicki podkreślił, że materiały na KZD zostały wydane 

terminowo. Następnie wymienił planowane w 2013 r. publikacje: 

- „Bibliotekarstwo” 

- „Dojrzałość informacyjna” 

- „Kustosze księgozbiorów polskich za granicą” – ta książka ma być gotowa na Targi Książki 

Historycznej, ponieważ w ramach Targów odbędzie się seminarium na ten temat 

- „Bibliografia II” 

- „Książka o misiu” – poradnik dla osób pracujących z dziećmi 

- „Serie literackie dla dzieci w okresie PRL-u” 

- „Kultura książki Wałbrzycha” 

- „O bibliotekach po mojemu” – dodruk 

- „Przeszukiwanie baz danych” 

- „Zachowania informacyjne w życiu codziennym” 

- „Homo Communicativus” – materiały z konferencji w Toruniu 

Ponadto J. Nowicki poinformował, że ukazał się nr 1 ZIN-u w podwójnej objętości. Sprawą 

priorytetową jest teraz powołanie nowych redaktorów naczelnych, ponieważ materiały do 

czasopism naukowych trzeba przygotować z dużym wyprzedzeniem. 

M. Szmigielska, redaktor naczelna portalu sbp.pl przedstawiła stan przygotowań do sprzedaży 

książek w formacie elektronicznym. Dostępna jest już publikacja „Ściąga dla bibliotekarzy” 

w formacie epub. 

W dalszej części obrad kol. E. Stefańczyk przypomniała, że wybory do władz sekcji, komisji i 

zespołu powinny się odbyć do 30 października 2013 r. W zebraniach sprawozdawczo-

wyborczych wezmą udział przedstawiciele Prezydium ZG SBP. Przewodniczący sekcji, 



komisji i zespołu otrzymali stosowne pisma, jeśli nie będzie na nie odpowiedzi, Zarząd 

Główny rozważy na kolejnym posiedzeniu sytuację mało aktywnych sekcji i komisji. 

Następnie kol. E. Stefańczyk poinformowała o umowie podpisanej z FRSI (do października 

2014 r.), która obejmuje m. in. opracowanie strategii rozwoju portalu sbp.pl. W tym celu 

powołano specjalny zespół roboczy. M. Szmigielska dodała, że użytkownicy portalu 

zgłaszają, że brakuje forum takiego, jak było w EBIBie, gdzie bibliotekarze mogli wymieniać 

się doświadczeniami. Kol. E. Stefańczyk zaproponowała, aby wysłać do kół naukowych 

instytutów bibliotekoznawstwa pismo z informacją, że szukamy wolontariuszy do 

współredagowania portalu. Wiadomość taka zamieszczona zostanie również w newsletterze 

SBP i na portalu sbp.pl. 

 

 


